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เอกสารผลงาน
การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

นางสาววิชญา วรรณโกมล
นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ
ตาแหน่งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการป่ าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปี งบประมาณ 2561
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั สภาพพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลาปางได้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง สาเหตุมาจาก
การตัดไม้ทาลายป่ าของนายทุนที่หวังผลประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้และที่ดิน รวมถึง
การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ าเพื่ อ ครอบครองที่ ดิ น ท ากิ น และที่ อ ยู่อ าศัย ของราษฎร ส านัก งาน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง จึงได้ดาเนิ นโครงการป้ องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง โดยบูรณาการร่ วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการผนึ กกาลัง เพื่อป้ องกันและปราบปราม
การบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ สิ่ งหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้การดาเนินงานโครงการ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ คือ การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน จึงได้
สารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป สังคม และเศรษฐกิจของชุ มชนพื้นที่เป้ าหมาย รวมทั้งสารวจการ
มีส่วนร่ วมของชุ มชน เพื่อนาข้อมู ลที่ ได้มาศึกษาหาแนวทางในการป้ องกันการบุ กรุ ก
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้ของชุมชนเป้าหมายต่อไป
ขั้น ตอนในการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มู ล จากประชาชนในพื้ น ที่
เป้ าหมาย โดยใช้แบบสารวจ (Questionnaire) และจัดประชุ มตัวแทนชุ มชนในพื้นที่
เป้ าหมาย เพื่อชี้ แจงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแบบสารวจ
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ 1) ข้อมู ลทัว่ ไป ใช้สถิ ติวิเคราะห์เป็ นค่าความถี่ และร้ อยละ
2) การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ใช้สถิติวเิ คราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต แล้วทาการพรรณนาเนื้อความ
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ผลการสารวจ พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร/เลี้ยงสัตว์/ประมง มีรายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-5 คน และโดยส่ วนใหญ่ มีที่ดินทากิน
ในความครอบครองของครัวเรื อนเป็ นพื้นที่ประเภท นส.3 ส่ วนครัวเรื อนที่ไม่มีที่ดินทากิน
พบเป็ นจานวนน้อย ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ได้ใช้หรื อพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ ซึ่ งเป็ นประเภท
ของป่ า การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่ า สรุ ปผลในภาพรวม พบว่ า ประชาชนมี ส่ วนร่ วมอยู่ ใ นระดั บ “มาก”
เมื่อพิจารณาจากการจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วม “ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ” มากที่ สุด รองลงมาเป็ นการมี ส่วนร่ วม “ด้านการมี ส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิ” อันดับที่สาม คือ การมีส่วนร่ วม “ด้านการมี ส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์”
ส่ ว นอัน ดับ สุ ด ท้า ย เป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยที่ สุ ด คื อ “ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล”
จากการสารวจวิจยั มีขอ้ เสนอแนะ คือ ในส่ วนด้านนโยบาย ควรกาหนดนโยบาย
ด้านการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการระดับอาเภอให้ครอบคลุมทุกด้าน
ตลอดจนควรบรรจุแผนการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่น
และส่ วนราชการอื่นๆ ได้รับทราบถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่ วน
ด้านการปฏิบตั ิ การ ควรมี การจัดประชุ มประชาคมทุ กหมู่ บา้ น พร้ อมทั้งเสนอรายงาน
การประชุ มดังกล่าวให้คณะทางานโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ระดับอาเภอได้รับทราบเป็ นประจาทุกเดือน และควรมีการแต่งตั้งผูแ้ ทนชุมชน เพื่อเข้ามา
เป็ นหนึ่งในคณะทางานโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ
ในส่ วนของด้านวิชาการ ควรมีการสารวจการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ท้องที่ อาเภองาว จังหวัดลาปาง และมี การจัดทา
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าในภาพรวมทั้งระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ในทุกท้องที่ ควบคู่กนั ไปเพื่อให้การ
ดาเนินงานโครงการมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาผลงานวิชาการ เรื่ อง การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่ า ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง นั้น สาเร็ จ ลงได้ด ว้ ยความกรุ ณ าจากหลายท่า น ที่ใ ห้ค วาม
อนุ เ คราะห์ช ่ ว ยเหลือ เป็ น อย่า งดียิ ่ง ทั้ ง ที ่ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น และ
ให้คาปรึ ก ษาแนวทางการดาเนิ น งาน ตลอดจนเจ้า ของวรรณกรรมที่ ปรากฏอยู่ใน
ผลงานวิชาการฉบับนี้ทุกท่าน
ผู ว้ ิจ ยั ข อ ข อบ พ ร ะ คุ ณ คณะกรรมการที่ ใ ห้ ค าปรึ กษาผลงานวิ ช าการ
ผู อ้ านวยการส านัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้อ มจัง หวัดล าปาง และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ขอ้ ชี้แนะ ข้อคิดเห็น และพิจารณาตรวจสอบผลงานวิชาการฉบับนี้
รวมทั้ง ขอขอบพระคุ ณนายอภิ ชาต อรรถพร เจ้าพนักงานป่ าไม้ช านาญงาน ในฐานะ
หัวหน้า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอาเภองาว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ในทางปฏิบตั ิ และอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งขอขอบพระคุณ
ประชาชนอาเภองาวทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสารวจทุกฉบับ
ท า้ ย ที ่ ส ุ ด นี ้ ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บิ ด า แ ล ะ ม า ร ด า ที ่ ใ ห้ก า ร ส น ับ ส นุ น
เป็ นกาลัง ใจและให้คาปรึ ก ษาอยู่เ บื้ อ งหลัง เสมอมา จนทาให้ผ ลงานวิชาการฉบับ นี้
สาเร็ จลุล่วง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ

วิชญา วรรณโกมล
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สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
สัดส่ วนของผลงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความยุง่ ยากซับซ้อนของผลงาน
ประโยชน์ของผลงาน
2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิยามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าอาเภองาว
จังหวัดลาปาง
แนวคิดในการดาเนินงาน พิจารณาตามกรอบพันธกิจ
ง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่
แนวคิดในการดาเนินงาน พิจารณาตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์
กิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3 วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4 ผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ
ผลการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้องกันและ
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
5 สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

จ
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39
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42
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48
52

59
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62
66
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคผนวก
ก เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารวจ
ข แบบสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
ค สรุ ปผลการดาเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

69
70
81

ง ภาพการดาเนินกิจกรรมและการจัดเก็บข้อมูล
บรรณานุกรม
ประวัติผเู ้ ขียน
คารับรองผูบ้ งั คับบัญชา

90
99
101
102

ฉ

87
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สารบัญตาราง
ตาราง

หน้า

1 การเปรี ยบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม

9

2 จานวนครัวเรื อนที่ตอบแบบสารวจ ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดลาปาง ตั้งอยู่ในภาคเหนื อตอนบน แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 13
อาเภอ 100 ตาบล 931 หมู่บา้ น ประกอบด้วย 1) อาเภอเมืองลาปาง 2) อาเภอแม่เมาะ
3) อาเภอแม่ทะ 4) อาเภอเกาะคา 5) อาเภอห้างฉัตร 6) อาเภอแจ้ห่ม 7) อาเภอวังเหนื อ
8) อาเภอเมืองปาน 9) อาเภองาว 10) อาเภอสบปราบ 11) อาเภอเสริ มงาม 12) อาเภอเถิน
และ 13) อาเภอแม่พริ ก มีเนื้อที่ท้ งั หมด 7,805,190.87 ไร่ ประกอบด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ
จานวน 33 ป่ า มีเนื้อที่ตามท้ายกฎกระทรวง จานวน 5,634,346.50 ไร่ ป่ าอนุรักษ์ จานวน
16 แห่ ง เนื้อที่จานวน 2,430,879.77 ไร่ ซึ่ งพื้นที่ป่าไม้ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของภาคเหนื อ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื้ น ที่ ต ้น น้ า และเนื่ อ งจากมี เ ขตพื้ น ที่ ป่ าติ ด กับ จัง หวัด ข้า งเคี ย ง จึ ง มี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย เป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศัย ของสั ต ว์ป่ าใกล้สู ญ พัน ธุ์
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง
ปัจจุบนั สภาพพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลาปางได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจาก
การตัดไม้ทาลายป่ าของนายทุน หรื อผูม้ ีอิทธิ พลที่หวังผลประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้
และที่ดิน รวมถึงการบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัยของราษฎร
สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากนโยบายประกัน ราคาพื ช ผลทางการเกษตร (ข้า ว ข้า วโพด และ
มัน ส าปะหลัง ) เป็ นเหตุ จู ง ใจให้ร าษฎรบุ กรุ ก ป่ าเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง การกระทาดัง กล่ า ว
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทาให้เกิดภัยทางธรรมชาติอย่างรุ นแรง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง
ดินโคลนถล่ม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวมพื้นที่สุ่มเสี่ ยงต่ อการเกิ ดวิกฤตการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า และบุ กรุ ก ยึดถื อ
ครอบครองพื้นที่ป่า ผิดกฎหมาย 5 ลาดับสู งสุ ดตามสถิติผลคดีต้ งั แต่เดือนตุลาคม 2559
ถึ ง เดื อ นกัน ยายน 2560 ได้แ ก่ 1) อ าเภองาว 2) อ าเภอเถิ น 3) อ าเภอเมื อ งล าปาง
4) อาเภอแม่พริ ก และ 5) อาเภอเมืองปาน
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ซึ่ งในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดลาปาง โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง จึงได้ดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ระดับจังหวัด มีอานาจหน้าที่ในการกากับดู แล และประสานการบูรณาการ
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ในการป้ อ งกัน และปราบปรามการบุ ก รุ ก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง โดยมีการพิจารณาคัดเลือก
พื้น ที่ และกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การบุ ก รุ กทาลายทรั พ ยากรจากการสารวจ
เนื่ อ งจากจัง หวัด ล าปาง เป็ น 1 ใน 12 จัง หวัด ซึ่ งอยู่ ใ นกลุ่ ม พื้ น ที่ วิ ก ฤตรุ นแรง
ด้านสถานการณ์การบุกรุ กทาลายป่ าไม้ (แผนแม่บทแก้ไขปั ญหาการทาลายทรัพยากร
ป่ าไม้ การบุ กรุ กที่ ดินของรั ฐ และการบริ หารจัด การทรั พยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืน,
2557) แล้วมุ่งเน้นส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ดงั กล่าวได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับจังหวัด
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไป สภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ของพื้ น ที่
เป้าหมาย
2) เพื่ อศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้องในการเฝ้ า ระวัง
และดูแลทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่นของตน
3) เพื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางในการป้ อ งกัน การบุ ก รุ ก ท าลายทรั พ ยากรป่ าไม้
ของชุมชนเป้าหมาย
1.3 ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดื อนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดื อนกันยายน
พ.ศ. 2560)
1.4 พืน้ ทีด่ าเนินการ
สารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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1.5 สั ดส่ วนของผลงาน
ผูด้ าเนิ นงานประกอบด้วย นางสาววิชญา วรรณโกมล (ผูข้ อรั บการประเมิ น )
เป็ นผูด้ าเนินการในสัดส่ วนร้อยละ 80 โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) การศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนเป้าหมาย
1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจากข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (กรมการ
พัฒ นาชุ ม ชน, 2560) เพื่ อ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ ป้ า หมายหรื อพื้ น ที่ ด าเนิ น การส ารวจ
และพิจารณาหาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
1.2) ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชาชนในพื้ น ที่ เ ป้ าหมาย โดยใช้
แบบสอบถาม
2) จัดประชุ มตัวแทนชุ มชนในพื้นที่ เป้ าหมาย เพื่อชี้ แจงและประชาสัมพันธ์
ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
2.1) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า
2.2) กิจกรรมจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
2.3) กิจกรรมการรณรงค์สร้างเครื อข่ายระดับอาเภอ
2.4) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ
3) สรุ ปผลการดาเนินการสารวจจากกลุ่มเป้าหมาย
1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การมีส่วนร่ วม
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2539) ได้สรุ ปว่า การมีส่วนร่ วมหมายถึง การที่ประชาชน
เกิดความรู ้สึกและความต้องการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน มีความเป็ นอิสระมีอานาจการตัดสิ นใจ
มีกิจกรรมร่ วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปั ญหา และการพัฒนาได้ดว้ ยตนเองรวมพลัง
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และสามารถขยายเครื อข่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ
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การป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า
เป็ นการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ์ การป้ อ งกัน และปราบปราม
การบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อให้ทรัพยากรป่ าไม้ อานวยประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างยัง่ ยืน และกาหนดเป้ าหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในการอนุรักษ์
การป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้เชิ งรุ ก โดยการบูรณาการ
งานร่ วมกันทุกภาคส่ วน
1.7 ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
การส ารวจการมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น โครงการป้ อ งกัน และปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ าของชุ มชน จะต้องดาเนิ นการประสานงาน และชี้ แจงความเป็ นมา
และวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานให้กบั กลุ่ มผูน้ าในชุ มชนเป้ าหมาย พบปั ญหาว่า
ประชาชนบางรายไม่ ย อมให้ข ้อ มู ล เนื่ อ งจากเกรงว่า จะเกิ ด ผลกระทบกับตนเอง
ตลอดจน ไม่ทราบอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
และพื้นที่ป่าอนุรักษ์น้ นั ๆ
1.8 ประโยชน์ ของผลงาน
1) มีขอ้ มูลประกอบแนวทางการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง
2) อาเภองาว จังหวัดลาปาง มีจานวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุ กแผ้วถางลดลง
3) ประชาชนในอาเภองาว ซึ่งเป็ นพื้นที่มีความเสี่ ยงต่อการถูกบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ มีจิตสานึกที่ดี และมีส่วนร่ วมในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากร
ป่ าไม้ของท้องถิ่นของตนเพิ่มมากขึ้น
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ตลอดไป
5) ประชาชนและชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ป่า ตลอดจนทุกภาคส่ วน ได้มีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 นิยามเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม
1) แนวคิดและทฤษฎีของการมีส่วนร่ วม (Participion)
มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ใ ห้ค วามหมายไว้ห ลากหลายและแตกต่ า งกัน ไป
ตามความเข้าใจ ประสบการณ์ และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล เช่น
Cohen and Uphoff (1977) กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไปว่า การมีส่วนร่ วม
ในขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Decision making) ไม่ได้หมายความว่า เป็ นการตัดสิ นใจ
ได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสิ นใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบตั ิการด้วย เช่น การจัด
องค์การ การกาหนดกิจกรรมพัฒนา เป็ นต้น การตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องของ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสิ นใจนั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิการ แต่กเ็ กี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย
เหมือนกัน โดยที่ผลประโยชน์น้ นั เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิการ และผลประโยชน์กเ็ ป็ นตัว
กาหนดให้มีการประเมินผล ซึ่ งต่างก็ได้รับผลมาจากขั้นตอนการตัดสิ นใจแล้วทั้งสิ้ น
นอกจากนี้ ก็จะมี ผลสะท้อนกลับจากการประเมิ นผล และการปฏิ บตั ิ การกลับไปสู่ การ
ตัดสิ นใจอีกด้วย ซึ่ งแนวคิดนี้มีกรอบพื้นฐานเพื่ออธิ บาย และวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมได้
4 รู ปแบบ คือ
1.1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การริ เริ่ ม
ตัดสิ นใจการดาเนินการตัดสิ นใจ และการตัดสิ นใจปฏิบตั ิการ
1.2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร
การบริ หาร และการประสานขอความร่ วมมือ
1.3) การมี ส่ ว นร่ วมในการได้รั บ ประโยชน์ ไม่ ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ทางวัต ถุ
ประโยชน์ทางด้านสังคม หรื อประโยชน์ส่วนบุคคล
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1.4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เป็ นการควบคุ มตรวจสอบการดาเนิ น
กิจกรรมทั้งหมด และเป็ นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่ วม
Oakley and Marsden (1984) ได้ใ ห้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ว่า
การมีส่วนร่ วมตามความคิดเห็นนั้น มีความแตกต่างกันอยูไ่ ม่นอ้ ย ดังนี้
1) การมีส่วนร่ วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดยประชาชน
ต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่าจะส่ งผลต่อการพัฒนาชาติ
แต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรื อวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ
2) การมีส่วนร่ วม ในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบท
รู ้สึกตื่นตัว เพื่อที่จะทราบถึงการรับความช่ วยเหลือ และตอบสนองต่อโครงการพัฒนา
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริ เริ่ มของคนในท้องถิ่น
3) เรื่ องการการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่ วม คือ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการดาเนิ นโครงการ และร่ วมรับผลประโยชน์จาก
โครงการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ด้วย
4) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าใจอย่างกว้างๆ ได้ว่า
คือ การที่ ประชาชนได้เข้ามาร่ วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสิ นใจต่ างๆ ในเรื่ อง
ที่จะมีผลกระทบต่อเขา
5) การมีส่วนร่ วมในชุ มชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีท้ งั สิ ทธิ และหน้าที่
ที่จะเข้าร่ วมในการแก้ปัญหาทางสุ ขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสารวจ
ตรวจสอบความจาเป็ นเรื่ องสุ ขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะ
ทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและดารงรักษาองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น
Reeder (1974) ได้สรุ ปปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้
11 ประการ ดังนี้
1) การปฏิบตั ิตน ให้สอดคล้องตามความเชื่อพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลดู เหมื อนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่ อ
พื้นฐานของตนเอง
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2) มาตรฐานคุณค่าบุคคลและกลุ่มบุคคล เหมือนจะปฏิบตั ิในลักษณะที่สอดคล้อง
ในมาตรฐานคุณค่าของตนเอง
3) เป้ าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคลดู เหมือนจะส่ งเสริ มปกป้ อง และรักษา
เป้าหมายของตนเอง
4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดาพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลบางครั้ง
มีรากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผดิ ปกติธรรมดา
5) ความคาดหมาย บุ คคลและกลุ่ มบุ คคลจะมี พฤติ กรรมตามแบบที่ ตนเอง
คาดหมาย จะต้องประพฤติในสถานการณ์เช่ นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นในลักษณะ
ที่ตนคาดหวังจากผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน
6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่ งต่างๆ ซึ่ งคิดว่าตัวเอง
ควรกระทาเช่นนั้น
7) การบีบบังคับบุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะทาสิ่ งต่างๆ ด้วยความรู ้สึกตน
ถูกบังคับให้ทา
8) นิ สัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะทาสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเขามีนิสัย
ชอบกระทาเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์น้ นั ๆ
9) โอกาส บุคคล และกลุ่มบุ คคล มักเข้ามามี ส่วนร่ วมในรู ปแบบการปฏิบตั ิ
ของสังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจานวนและชนิ ดของโอกาส ซึ่ งโครงสร้าง
ของสังคมเอื้ออานวยในการเข้ามามีส่วนร่ วมกันในการกระทาเช่ นนั้น เท่าที่พวกเรา
ได้รับรู ้มา
10) ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่ วมกันในกิจกรรม
บางอย่างที่ตนเห็นว่าสามารถทาในสิ่ งที่ตอ้ งการให้เขาทาในสถานการณ์เช่นนั้น
11) การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่ มปฏิบตั ิเมื่อเขารู ้สึกว่าเขาได้รับ
การสนับสนุนที่ดีพอให้กระทาการเช่นนั้น
สรุ ปได้วา่ แนวคิดของ Reeder ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง
การปฏิบตั ิตน คานึงถึงมาตรฐานคุณค่า เป้ าหมายบุคคล ประสบการณ์ ความคาดหมาย
การมองแต่ตนเอง การบีบบังคับ นิสัยและประเพณี โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน
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ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2539) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่ วมหรื อภาวะผูต้ ามนี้ว่า
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่ วนใหญ่นอ้ ยมาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การ
มีภาวะผูน้ าที่ดีกพ็ ลอยมีภาวะผูต้ ามที่ดีไปด้วย ซึ่ งเป็ นการมองค่อนข้างแคบ เป็ นการมอง
ปรากฏการณ์เพียงด้านเดียวการที่นกั วิชาการให้ความสาคัญแก่การมีส่วนร่ วม หรื อภาวะ
ผูต้ ามนั้น ซึ่งพอสรุ ปสาเหตุได้ดงั นี้
1) นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ ใจว่าองค์กรมีความจาเป็ นมากน้อยเพียงใด
ที่จะต้องให้ผตู ้ ามเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2) ผูค้ นยังไม่ แน่ ใ จว่า วัตถุ ประสงค์ของการยอมให้ผูต้ ามเข้ามามี ส่วนร่ ว ม
คืออะไรแน่
3) หากผูน้ ายอมให้ผตู ้ ามเข้ามามีส่วนร่ วมแล้ว ผูต้ ามควรจะเข้าไปมีส่วนร่ วมมาก
น้อยเพียงใด และลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่ วมเช่ นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ ามอย่างไรบ้าง
จากสาเหตุปัญหาการมีส่วนร่ วมข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วม
เป็ นดาบสองคม คือ มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย การมีส่วนร่ วมมิใช่ นาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ดี
เสมอไป และถึงแม้ผนู ้ ายอมให้ผตู ้ ามเข้ามามีส่วนร่ วม แต่ผนู ้ าก็จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจนั้นๆ อยู่ดี นอกจากนี้ ทฤษฎี การมีส่วนร่ วมอาจมี อยู่มากมาย
ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีสามารถแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ
1) ทฤษฎีความเป็ นผูแ้ ทน เน้นความเป็ นผูแ้ ทนของผูน้ า และถือการมีส่วนร่ วม
ในการเลือกตั้งหรื อถอดถอนผูน้ า เป็ นเครื่ องหมายของการที่จะให้หลักประกันการ
บริ การที่ดี อย่างไรก็ดีทฤษฎีน้ ี เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการให้ผตู ้ ามเข้ามามีส่วนร่ วมเท่านั้น
2) ทฤษฎี ประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดทฤษฎี น้ ี การมีส่วนร่ วม
มีวตั ถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาเลือกตั้งหรื อถอดถอนผูน้ าเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้น ทฤษฎี น้ ี
ยังมองการมีส่วนร่ วมเป็ นการให้การศึกษา และพัฒนาการกระทาทางการเมือง และสังคม
ที่มีความรับผิดชอบ นัน่ ก็คือ การไม่ยอมให้มีส่วนร่ วม นับว่าเป็ นการคุกคามต่อเสรี ภาพ
ผูต้ ามอื่น
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จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วมของติน ปรัชญาพฤทธิ์ จึงสรุ ปได้วา่ การมี
ส่ วนร่ วม หมายถึง การที่ประชาชนเกิดความรู ้สึกและความต้องการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
มีความเป็ นอิสระมีอานาจการตัดสิ นใจ มีกิจกรรมร่ วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปั ญหา
และการพัฒนาได้ดว้ ยตนเองรวมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และสามารถขยาย
เครื อข่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ
สรุ ปการเปรี ยบเทียบทฤษฎีของนักวิชาการแต่ละท่าน ได้ดงั นี้
ตาราง 1
การเปรี ยบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม
ของ Cohen and Uphoff (1977)

การมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ประการ คือ
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล

ของ Reeder (1974)

ปั จจัยต่างที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน 11 ประการ
1) การปฏิบตั ิตน
2) มาตรฐาน
3) เป้าหมาย
4) ประสบการณ์
5) ความคาดหมาย
6) การมองแต่ตนเอง
7) การบีบบังคับ
8) นิสัยและประเพณี
9) โอกาส
10) ความสามารถ
11) การสนับสนุน ทฤษฎีการมีส่วนร่ วมหรื อภาวะผูต้ าม
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ตาราง 1 (ต่ อ)
การเปรี ยบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม
ของ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2539)

ทฤษฎีการมีส่วนร่ วมหรื อภาวะผูต้ าม
1) ทฤษฎีความเป็ นผูแ้ ทน เน้นความเป็ นผูแ้ ทนของผูน้ า
2) ทฤษฎีประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม

จากตาราง 1 ผูศ้ ึกษาเลือกรู ปแบบการมีส่วนร่ วม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ตามแนวคิด
และทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1977) ในการสารวจการมีส่วนร่ วมสารวจการมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่ อ าเภองาว จัง หวัด ลาปาง คื อ การมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผลของประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้
1) การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการที่ ประชาชนท้องที่
อ าเภองาว จังหวัด ล าปาง ได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการคัดเลื อกกิ จ กรรมตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง เช่น
1.1) มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปั ญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของชุ มชน เกี่ยวกับการสงวน การอนุ รักษ์ รวมทั้งการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ ก
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ในการประชุมประจาเดือนของชุมชนที่ตนอยูอ่ าศัย
1.2) มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปั ญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของชุ มชน เกี่ยวกับการสงวน การอนุ รักษ์ รวมทั้งการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ ก
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ในการประชุมต่างๆ ในระดับอาเภอ
1.3) มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา และร่ วมดาเนินการจัดทา
แผนการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ บรรจุลงในแผนชุมชน
ของตน
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1.4) มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และร่ วมดาเนินการจัดทา
แผนการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ บรรจุลงในแผนการ
พัฒนาระดับอาเภอ
2) การมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บ ัติ หมายถึ ง การที่ ประชาชนเข้ามาร่ วมลงมื อ
ร่ วมกันป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า และอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ เช่น
2.1) มี ส่วนในการเข้าร่ วมกิ จกรรมตามโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
2.2) มีส่วนในการเข้าร่ วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน
2.3) มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวัง ดู แล และสอดส่ องพฤติกรรมคนในชุ มชน
และคนภายนอกชุ มชนของตน ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการบุ กรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ใน
ท้องที่ที่ตนอยูอ่ าศัย และรายงานให้แก่ผนู ้ าชุมชน หรื อหน่วยงานป่ าไม้ทราบ
2.4) มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอด หรื อบอกเล่าความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สงวน อนุ รักษ์ และการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ เช่น การให้ความรู ้ดา้ น
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่ าไม้ให้กบั คนในครัวเรื อน และในชุมชนของตนทราบ
3) การมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์ หมายถึง การรับประโยชน์ทางด้านต่างๆ
ประกอบด้วยผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม และผลประโยชน์
ส่ วนบุคคล เช่น
3.1) มีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
ตามโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
3.2) มี ส่วนร่ วมในการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน จากการเข้า ร่ วม
กิ จกรรมตามโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล หมายถึง การที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการประเมินผล เกี่ยวกับการควบคุม และการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
4.1) มีส่วนร่ วมในการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
4.2) มีส่วนร่ วมในการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทั้งการ
ปฏิ บั ติ ง านตามกิ จ กรรมโครงการป้ อ งกั น และปราบปรามการตั ด ไม้ ท าลายป่ า
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560
2) รู ปแบบการมีส่วนร่ วม
จาก 1) แนวคิด และทฤษฎีข องการมีส่ว นร่ ว ม มี ค วามสอดคล้อ งกับ หลักการ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (2545) ที่ ไ ด้ ร วบรวมรู ปแบบของการมี ส่ วนร่ วมไว้ว่ า
ต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ
2.1) การวางแผน (Planning) คือ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์
ปั ญหา จัดลาดับความสาคัญ ตั้งเป้ าหมาย กาหนดการใช้ทรัพยากร กาหนดวิธีติดตาม
ประเมินผล และประการสาคัญ คือ การตัดสิ นใจ
2.2) การดาเนิ นงาน (Implementation) คือ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดการและบริ หารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมการเงินและ
การบริ การ
2.3) การใช้ประโยชน์ (Utilization) คือ การที่ประชาชนจะต้องมีความสามารถใน
การนากิจกรรมมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและควบคุม
ทางสังคม
2.4) การได้รับผลประโยชน์ (Obtaining benefits) คือ การที่ประชาชนจะต้อง
ได้ รั บ การแจกจ่ า ยผลประโยชน์ จ ากชุ ม ชนในพื้ น ฐานที่ เ ท่ า กั น ซึ่ งอาจจะเป็ น
ผลประโยชน์ส่วนตัวในสังคมหรื อวัตถุกไ็ ด้
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2.2 โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า
ความเป็ นมา
ด้ว ยได้มี บัน ทึ ก ข้อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ว ยความร่ ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ์
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร บุ ก รุ ก ท า ล า ย ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้ ร ะ ห ว่ า ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้อม กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพ ไทย กองทัพ บก กองทัพเรื อ
กองทัพอากาศ และสานักงานตารวจแห่ งชาติ พุทธศักราช 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
ณ ตึ ก สั นติ ไ มตรี ทาเนี ยบรั ฐบาล ซึ่ ง ทั้ง 9 หน่ วยงาน ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสาคัญ
ของทรัพยากรป่ าไม้ จึงกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการความร่ วมมือในการ
อนุ รักษ์ การป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อให้ทรัพยากร
ป่ าไม้ อ านวยประโยชน์ ต่ อ ประเทศอย่ า งยั่ง ยื น และก าหนดเป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในการอนุ รักษ์ การป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ ก
ท าลายทรั พ ยากรป่ าไม้เ ชิ ง รุ ก โดยการบู ร ณาการงานทั้ง 9 หน่ ว ยงาน ใน 3 ระดับ
ระดับส่ วนกลาง ระดับจังหวัด/ภูมิภาค และระดับพื้นที่ โดยได้ตกลงกาหนดขอบเขต
ความร่ วมมือ รวม 9 ด้าน ดังนี้
1.1) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม จะตรวจตราและ
ลาดตระเวนในพื้ น ที่ ป่ าไม้ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยกระทรวงกลาโหม กองบัญ ชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทับเรื อ กองทัพอากาศ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย จะร่ วมสนับสนุ นการดาเนิ นการดังกล่าว
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและเบาะแสการกระทาผิดเกี่ยวกับป่ าไม้
1.2) ทั้ง 9 หน่ วยงาน จะร่ วมมื อกันในการสกัดกั้นการลักลอบการตัดไม้
ท าลายป่ า การขนย้า ยไม้ผิ ด กฎหมาย และป้ อ งกัน แลปราบปรามการค้า สั ต ว์ป่ า
ผิดกฎหมาย ตามเส้นทางสายหลัก และสายรอง ตลอดจนพื้นที่ล่อแหลม รวมทั้งการให้
ความสาคัญกับการดาเนินคดีในเรื่ องดังกล่าว
1.3) กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จะสนับสนุ นแผนที่
ภาพถ่ า ยดาวเที ยม แสดงพื้น ที่ ป่าไม้ในพื้ นที่ จงั หวัด เพื่ อมอบให้ผูว้ ่าราชการจัง หวัด
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ใช้ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนและการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กับ เจ้า หน้า ที่ ข องทั้ง
9 หน่ วยงานในพื้นที่ จงั หวัด เพื่อดาเนิ นการป้ องกันและปราบปรามการบุ กรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด และระดับพื้นที่
1) หมอกควันและไฟป่ า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จะจัดการและควบคุมไฟป่ า
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ และกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุ นการให้จงั หวัด
ออกประกาศจังหวัด และการสนับสนุนให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอาเภอบูรณาการ
ความร่ วมมื อ กับ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งและเจ้า หน้ า ที่ ข อง 9 หน่ ว ยงาน เพื่ อ ควบคุ ม
และป้ อ งกัน หมอกควัน และไฟป่ าในพื้ น ที่ โดยเฉพาะการงดเว้น การใช้ไ ฟกระท า
กิ จกรรมใดๆ ในพื้นที่ ป่า การก าหนดเขตควบคุ มไฟป่ า การควบคุ มการเผาในที่ โล่ ง
การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในฤดูไฟป่ า
2) การฟื้ นฟูป่า
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จะเร่ งรั ดในการปลูกฟื้ นฟู
พื้ น ที่ ป่ าเสื่ อ มโทรมในความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ง การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า พื้ น ที่ ส าธารณะ
และพื้ น ที่ สี เขี ย วอื่ น ๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพ บก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ และกระทรวงมหาดไทย จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดปลูก
ต้นไม้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ พื้นที่นอกเขตป่ าชุ มชน และสถานที่ราชการต่างๆ
รวมทั้งจะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการปลูกต้นไม้และฟื้ นฟูป่าเสื่ อมโทรมในพื้นที่
ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร้องขอ
3) ที่ดินป่ าไม้
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม และกระทรวงมหาดไทย
จะร่ วมมือกันตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ์ที่ทบั ซ้อนในพื้นที่ป่า พิสูจน์สิทธิ์ ของราษฎรที่อาศัย
และทากินในพื้นที่ป่าไม้ และการเข้มงวดกับการออกเลขที่บา้ นในพื้นที่ป่า การเก็บภาษี
บารุ งท้องที่และการออกเอกสารสิ ทธิ์ ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุ กพื้นที่ป่า โดยจะดาเนินการ
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เร่ ง รั ด ประสาน ก ากับ ดู แ ล และตรวจสอบติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
4) การมีส่วนร่ วม
ทั้ง 9 หน่ วยงาน จะร่ วมมื อกันสนับสนุ นและส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และภาคประชาชน การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ รวมทั้งการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้แก่ประชาชน
เอกชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ าย
5) สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ทั้ง 9 หน่ วยงาน จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้จงั หวัด ดาเนิ นการอนุ รัก ษ์
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ตามข้อ 1) - 7) ให้มีผลเป็ น
รู ปธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
6) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสนองพระราชดาริ ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทั้ง 9 หน่ วยงาน จะให้การสนับสนุ นดาเนิ นงาน
อย่างเต็มความขีดสามารถ โดยกระทรวงมหาดไทย จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการประสาน
และสนับสนุนการดาเนินงานในระดับจังหวัด
7) การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินการของจังหวัด
ทั้ง 9 หน่ ว ยงาน จะส่ ง เสริ ม และสนับสนุ น ให้จ ัง หวัด ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์
การป้ องกันและปราบปรามการบุ กรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ ตามข้อ 1) - 7) ให้มีผล
เป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
8) ความร่ วมมืออื่น
การจัดกิจกรรมหรื อความร่ วมมือในลักษณะอื่น ทั้ง 9 หน่วยงาน จะประสาน
ความร่ วมมื อตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะการป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิธรรมชาติ
และการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มด้า นอื่ น รวมทั้ง จะสนับสนุ น
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งบประมาณดาเนิ นการร่ วมกันตามความจาเป็ นและความเหมาะสม การปราบปรามการ
บุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ตามข้อ 1) – 8) ให้เป็ นผลอย่างรู ปธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
2.3 โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ าอาเภองาว จังหวัดลาปาง
เนื่องด้วย อาเภองาว ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นอาเภอนาร่ องตามโครงการป้ องกัน
และปราบปรามการตัด ไม้ทาลายป่ าจัง หวัด ล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ซึ่ ง ต้อ งมี ม าตรการในการป้ อ งกัน อนุ รั ก ษ์ และฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ป่ าที่ ถู ก ท าลายให้ฟ้ื นคื น
ธรรมชาติโดยเร็ว
มีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทาลายป่ าและทวงคืนผืนป่ าจากผูบ้ ุกรุ กครอบครองให้ได้
ตามที่เป้าหมายกาหนดไว้ภายใน 1 ปี
2) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบบริ หารจั ด การทรั พ ยากรป่ าไม้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และยัง่ ยืนภายใน 2 ปี
3) เพื ่อ ฟื้ นฟูส ภาพป่ าในพื้น ที ่เ ป้ า หมายทัว่ ทั้ง ประเทศให้มีส ภาพที ่ส มบูร ณ์
ภายใน 2-10 ปี
2.3.1 แนวคิด ในการด าเนิน งาน พิจ ารณาตามกรอบพัน ธกิจ (Mission)
ของโครงการ คือ
1) หยุดยั้งการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทอย่างเร่ งด่วน
2) หยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า
3) หยุดยั้งการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า
4) จัดทาแนวเขตป่ าไม้ให้ชดั เจน
5) สร้างจิตสานึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่ าไม้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
6) ขับไล่ รื้ อถอน
7) จับกุมเอาผิดกับผูท้ ี่เข้าครอบครองพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมาย
8) ป้องกันการบุกรุ กแผ้วถางป่ าของราษฎรรายใหม่ในพื้นที่รกร้างหรื อเสื่ อมโทรม
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9) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานและกระบวนการท างานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิ ทธิภาพ
10) ปรับปรุ งกฎหมายที่มีความขัดแย้งกันทาให้เกิดช่องว่าง หรื ออุปสรรค
ในการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่างประเทศอย่างเคร่ งครัด
11) ฟื้ นฟูสภาพป่ าที่เสื่ อมโทรม
12) ส่ งเสริ มการปลู กป่ าบริ เ วณพื้น ที่ ถู กบุ กรุ ก และบริ เวณช่ องทาง
ผ่านแดนร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็ นป่ าอาเซียน
13) ปรั บปรุ งระบบการดู แลรั กษาป่ าโดยให้ทุกภาคส่ วน มี ส่วนร่ วม
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2.3.2 แนวคิด ในการด าเนิน งาน พิจ ารณาตามกรอบประเด็น ยุท ธศาสตร์
(Strategies) คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ผนึ กกาลังป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้
สิ่ งสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
คือความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ในการร่ วมกันปกป้ องด้วยความรักและหวงแหน
ทรั พยากรป่ าไม้ของชาติ อย่างจริ งจัง ต้องมี ความชัดเจนในการกาหนดแนวเขตป่ าไม้
กฎหมาย อานาจหน้าที่ การสนับสนุน รวมทั้งความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่ า ปั จจัยความสาเร็ จของการปฏิบตั ิการคือความ
เข้าใจร่ วมกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ให้ได้อย่างรวดเร็ ว ยุทธศาสตร์น้ ีมีกลยุทธ์ที่สาคัญดังนี้
1.1) หยุดยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
1.1.1) ให้ยึดถือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2544 - 2545
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นหลัก ในการก าหนดสภาพพื้ น ที่ ป่ าไม้ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และดาเนินการตามกฎหมาย หรื อระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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1.1.2) เร่ งรัดการจับกุมผูบ้ ุกรุ กป่ าไม้ โดยจัดลาดับความเร่ งด่วนกับ
ผูบ้ ุกรุ กรายใหญ่เป็ นลาดับแรก แล้วดาเนินการกับรายอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งประสานความ
ร่ วมมื อในการใช้อากาศยาน เพื่อการป้ องกันและปราบปรามการลักลอบบุ กรุ กตัดไม้
ทาลายป่ า
1.1.3) เร่ งรัดติดตามให้ได้ตวั ผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ และใช้มาตรการ
ทางกฎหมายดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาผิดอย่างเฉียบขาดและจริ งจัง
1.1.4) กรณี คดีตรวจยึด จับกุม และได้ตวั ผูต้ อ้ งหา ให้กาหนดเวลา
ที่ให้ผูต้ อ้ งหามารายงานตัว หรื อ นาหลักฐาน/เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินมาแสดง
หากพ้นกาหนดให้สามารถทาลายรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ตอ้ ง
รอการพิจารณาตัดสิ นของศาล โดยถือว่าเป็ นพื้นที่ของทางราชการ และให้ฟ้ื นฟูป่าไม้
อย่า งรวดเร็ ว เพื่อ ป้ อ งกัน การกลับ มาลัก ลอบใช้ป ระโยชน์ห รื อ ทาลายหลัก ฐาน
ของผูต้ อ้ งหาหรื อบุคคลอื่นในระหว่างที่ยงั ไม่ถูกจับกุมดาเนินคดี
1.1.5) สารวจและจัดทาบัญชี ผูม้ ีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อเฝ้าระวังมิให้กระทาความผิด
1.1.6) จัด ให้มี ก ารลาดตระเวนร่ ว มกัน ของหน่ ว ยงานด้า นความ
มัน่ คงในบริ เวณพื้นที่ล่อแหลม
1.2) จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
1.2.1) จัด ตั้ง หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ป้ อ งกัน และปราบปรามการตัด ไม้
ทาลายป่ าประจาจังหวัด เพื่อสนับสนุ นกาลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และปราบปรามการทาลายทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกาลัง
รั กษาความสงบเรี ยบร้ อย มณฑลทหารบกที่ 32 เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ ต ารวจ ฝ่ ายปกครอง
สามารถเข้าปฏิบตั ิงานครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ วและมีและให้ทุกหน่ วยงานให้การ
สนับสนุ นการจัดกาลังและการปฏิบตั ิ งานของหน่ วยเฉพาะกิจป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ าตามที่ร้องขอ
1.2.2) ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ทาการตรวจ
ค้นและจับกุม การลาเลียงไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเคร่ งครัด โดยให้มีการสนธิ
กาลังทั้งราชการพลเรื อน ตารวจ ทหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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1.3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า
1.3.1) เพิ่มช่ องทางการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนให้มากขึ้นในการ
แจ้งข่าวสารโดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม ทั้งในระดับจังหวัด
และอาเภอ เป็ นต้น
1.3.2) ประสานความร่ วมมือสื่ อมวลชน เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์หนังสื อพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารการป้ องกัน
การบุ กรุ กตัดไม้ทาลายป่ าอย่างกว้างขวาง และให้ประณามการบุ กรุ กตัดไม้ทาลายป่ า
รวมทั้งการกระทาผิดกฎหมายป่ าไม้ เพื่อให้สังคมช่วยกันต่อต้านและหยุดยั้งการบุกรุ กตัดไม้
ทาลายป่ า
1.3.3) ประสานความร่ วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
กลุ่มจิตอาสาในการร่ วมยับยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
1.3.4) ให้รางวัลนาจับแก่ผแู ้ จ้งข้อมูลข่าวสาร และให้การสนับสนุน
จนนาไปสู่ การจับกุมได้เป็ นผลสาเร็จ
1.3.5) รณรงค์ ประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ า ให้เข้าถึงประชาชนในชุ มชนในเขตพื้นที่ ป่า
และพื้นที่รอบป่ าอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
1.4) ยึดคืนพื้นที่ป่า ยับยั้งการบุกรุ กป่ า และแก้ปัญหาป่ าบุกรุ กคน
โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็ นหลักฐานหลักร่ วมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.1) ตรวจสอบพื้ นที่ ป่ าไม้ ที่ ถู กบุ กรุ กเพิ่ ม เติ มหลั ง จากมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัย หรื อทากิน
ในพื้ น ที่ป่ าไม้ เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาความขัด แย้ง โดยใช้แ ผนที่ภ าพถ่า ยสี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2545 ร่ วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินในการกาหนดพื้นที่
ผ่อนผัน โดยการจัดทาแนวเขตป่ าไม้ที่ปรากฏอยูบ่ นแผนที่ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 นามา
เป็ นหลักฐานตรวจสอบสภาพป่ าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545
นาไปวิเ คราะห์ร่ ว มกับ ข้อ มูล แนวเขตป่ าไม้ที่ป รากฏบนแผนที่ภ าพถ่า ยทางอากาศ
ในปั จจุบนั เพื่อสรุ ปแนวเขตพื้นที่ที่มีการบุกรุ กเพิ่มเติมในช่ วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

20

เป็ นต้นมา การบุกรุ กพื้นที่ใหม่ไม่มีมติหรื อระเบียบใดๆ ผ่อนผันให้ ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่ งครัดและเด็ดขาด เพื่อนาพื้นที่มาฟื้ นฟูสภาพป่ า ส่ วนพื้นที่ที่พิสูจน์แล้ว
พบว่ามีการบุกรุ กก่อนปี พ.ศ. 2545 ให้ดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรี หรื อระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
เป็ นหลักฐานหลักร่ วมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.2) ในกรณี ที่ เมื่ อด าเนิ นการตามกฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี
ระเบียบ และหลักวิชาการแล้ว ให้ดาเนิ นการควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด และกาหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า
1.4.3) พื้นที่ ที่ได้ดาเนิ นการยึดคื นพื้ นที่ ได้แล้ว ให้เร่ งดาเนิ นการ
ฟื้ นฟูตามหลักวิชาการ และดาเนิ นกิจกรรมป้ องกันการบุกรุ กซ้ าในพื้นที่เดิม หากมีการ
บุกรุ กซ้ า ให้เร่ งดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉี ยบขาด ยับยั้งการบุกรุ กป่ าไม้เพิ่มเติมด้วย
การสร้างระบบติดตามตรวจสอบสภาพป่ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดทาแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศปี ล่าสุ ดที่กรมแผนที่ทหารหรื อหน่ วยงานอื่นได้บินถ่ายแล้วเพื่อจัดทาแนวเขต
พื้นที่ที่ยงั มีสภาพเป็ นป่ าไม้ในปัจจุบนั ไว้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้
1.4.4) แก้ไ ขปั ญ หาป่ าบุ ก รุ กคนในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ยน
ซึ่ งลิดรอนสิ ทธิ ของราษฎรที่ทากินในที่ดินของตนมาช้านาน ก่ อนการประกาศแนวเขต
ป่ าไม้ต่างๆ โดยเร่ งรัดการจัดทาและกาหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 ให้ชดั เจนโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2495 - 2499 จากโครงการ
เร่ งด่ วนเพื่อแก้ไขปั ญหาการบุ กรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ของประเทศ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่ วน 1:50,000
ชุด L7018
1.4.5) จัดทาแปลงที่ดินทากินและแปลงอยูอ่ าศัยของราษฎรในพื้นที่
ป่ าไม้ทุกประเภท วิเคราะห์ และตรวจสอบร่ องรอยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กบั แนวเขต
ป่ าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่จดั ทาขึ้นและแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ในอดี ต และพิสูจน์สิทธิ และคืนสิ ทธิ ในที่ดินให้กบั ราษฎรที่ถูกรอนสิ ทธิ มาเป็ นระยะ
เวลานาน
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจิตสานึกรักผืนป่ าของแผ่นดิน
ทรัพยากรป่ าไม้ถือเป็ นสมบัติของชาติ เป็ นมรดกที่ทุกคนในชาติมีส่วน
รับผิดชอบ การปลุกจิตสานึกให้ทุกคนในสังคมได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบเป็ นสิ่ ง
ที่จาเป็ นในการรักษาปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งมิใช่เป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
หรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ ง ประชาชนต้องรับรู ้และมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา
โดยมี วตั ถุ ประสงค์ คื อ เพื่อปลุ กจิตสานึ กให้ประชาชนรั ก หวงแหน และปกป้ อง
ทรัพยากรป่ าไม้ของชาติ ยุทธศาสตร์น้ ีมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
2.1) ก าหนดให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ กตั ด ไม้ ท าลายป่ าเป็ น
“วาระจังหวัด”
2.1.1) กาหนดนโยบายให้การแก้ไขปัญหาเรื่ องการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้
และการตัดไม้ทาลายป่ าเป็ น “วาระจังหวัด” เพื่อปลุกจิตสานึกของคนให้เห็นความสาคัญ
ของทรัพยากร และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
2.1.2) ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ยาวชนและประชาชนมี ค วามรั ก และ
หวงแหนทรัพยากรป่ าไม้ในรู ปแบบต่างๆ และสอดแทรกการปลูกจิตสานึ กในเนื้ อหา
ของสื่ อประเภทต่างๆ
2.2) จัดตั้งองค์กรแนวร่ วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสานึก
2.2.1) จัด ตั้ งองค์ ก รแนวร่ วมภาคประชาชนเพื่ อ ปลุ ก จิ ต ส านึ ก
และเข้าร่ วม กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อทาหน้าที่แจ้งเตือน เฝ้าระวัง และคุม้ ครองรักษาพื้นที่
ป่ าไม้ เช่ น อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.)
เครื อข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าจังหวัดลาปาง (รสทป.)
2.2.2) ประสานงานกับทุกภาคส่ วน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ สามารถสนับสนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้ระบบการจัดการพื้นที่
กับภารกิจของหน่ วยงานและการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนให้เกิดความตระหนัก
ในการหวงแหน และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
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2.2.3) ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรแนวร่ วม
ภาคประชาชนภายในจังหวัด เพื่อให้เกิ ดกิ จกรรมสนับสนุ นการป้ องกันปราบปราม
การบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
2.3) ปลู กจิ ต สานึ ก ให้เ จ้า หน้า ที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ปลูกจิตสานึก และปลูกฝังอุดมการณ์ให้กบั เจ้าหน้าที่ ให้สามารถอุทิศตนให้กบั การพิทกั ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ดว้ ยวิธีการ ดังนี้
2.3.1) ป ลู ก ฝั ง อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
ให้มี อุด มการณ์ ค วามรั กหวงแหนทรั พยากรป่ าไม้ และภาคภู มิใจที่ ได้ปฏิ บัติหน้าที่
เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์มรดกของแผ่นดิน
2.3.2) กรณี มีขอ้ มูล เบาะแส หรื อหลักฐานพอเชื่อได้ว่า เจ้าหน้าที่
กระทาการอันเป็ นการช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะได้ผลประโยชน์
ตอบแทนหรื อไม่กต็ าม มาพิจารณาลงทัณฑ์ขา้ ราชการผูเ้ กี่ยวข้องนั้นด้วยอย่างเฉียบขาด
2.3.3) เชิ ดชู วีรกรรมหรื อคุณความดีของผูท้ ี่อุทิศตนเป็ นแบบอย่าง
ของการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้สู่สังคมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
3.1) ปรับปรุ งระบบการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
3.1.1) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลป่ าไม้และที่ดินทากิน เพื่อทาหน้าที่ในการ
รับทราบปั ญหา ติดตาม และพิสูจน์สิทธิ์ ในที่ดินทากิน และประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครั ฐต่ างๆเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว พร้ อมทั้งมี ระบบฐานข้อมู ล
และแผนที่เพื่อบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.1.2) ปรั บ ปรุ งรู ปแบบการบริ หารจั ด การป่ าไม้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นรู ป
การบริ หารเชิงพื้นที่ (area approach) และบุคลากรสู่ สานักงานป่ าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง
3.1.3) สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 3 (ลาปาง) กรมป่ าไม้ และ
สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ให้มีการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างบูรณาการ โดย
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(1) ปรับปรุ งและพัฒนาศักยภาพการบริ หารงาน อัตรากาลัง
และแผน โดยกาหนดพื้นที่ในการบริ หารจัดการของทั้งสองกรมให้ชดั เจน (One Map)
(2) เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการ
หรื อช่วยเหลือทดแทนกันได้
(3) ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ทับ ซ้ อ นคาบเกี่ ย ว
ระหว่างรอยต่อป่ าสงวนแห่งชาติและป่ าอนุรักษ์
(4) พัฒนาศักยภาพในการติ ดต่ อประสานงานกับทุ กหน่ ว ย
เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิ ทธิภาพ
3.2) พัฒ นาหน่ ว ยงานด้า นการบริ หารจัด การป่ าไม้ท้ ัง ระดับ จัง หวัด
และอาเภอ
3.2.1) ปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในระดับ
จังหวัดและอาเภอ และหน่วยงานภาคสนามโดยกาหนดบทบาทและหน้าที่ให้ชดั เจน
3.2.2) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ก านัน ผูใ้ หญ่ บ้าน เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบป้องกันรักษาป่ า
3.2.3) คดีดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน
สื บสวนหาตัวผูก้ ระทาผิด
3.3) จัดทาแนวเขตทรัพยากรป่ าไม้ทุกประเภทให้เป็ นแนวเดียวที่ชดั เจน
3.3.1) จัดทาแนวเขตป่ าสงวนแห่ งชาติและป่ าอนุ รักษ์ตามกฎหมาย
ให้มีความถู กต้องชัดเจน และเพิกถอนในส่ วนที่ซ้อนทับกันออกจากป่ าสงวนแห่ งชาติ
รวมทั้งประกาศพื้ น ที่ ป่ าไม้ที่เ ป็ นช่ อ งว่ า งหรื อ ยัง ไม่ ไ ด้ก าหนดให้เ ป็ นเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ หรื อป่ าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
3.3.2) จัดท าแนวเขตหรื อแนวแปลงของกิ จกรรมต่ างๆ ที่ ได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินการหรื อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท รวมถึงพื้นที่ป่าชุ มชน
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลแนวเขตมาประกอบการบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3.3.3) จัด ท าฐานข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น ของราษฎรที่ อ ยู่ อ าศัย หรื อ
ทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้ งั หมดเพื่อการพิสูจน์สิทธิ และคืนสิ ทธิ ในที่ดินให้กบั ราษฎร

24

ที่ถูกลิดรอนสิ ทธิ มาเป็ นระยะเวลานานจากปั ญหาป่ าบุกรุ กคน และใช้เป็ นข้อมูลในการ
บริ หารจัดการการฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
3.3.4) ให้สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กันพื้นที่
ที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 พฤษภาคม 2536 และมีสภาพ
เป็ นป่ า คืนมาให้กรมป่ าไม้เพื่อดาเนินการจัดการหรื อฟื้ นฟู และให้ยตุ ิการออก สปก. 4-01
ไว้ก่อน ส่ วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้บงั คับใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่ าไม้
ที่ได้รับการจัดสรรแล้วอย่างเคร่ งครัด และให้ควบคุมป้ องกัน ตรวจสอบ การเปลี่ยนผูใ้ ช้
ประโยชน์ จากผูไ้ ด้รับการจัดสรรเป็ นบุคคลอื่น
3.3.5) จัด ท าระบบฐานข้อมู ล แนวเขตป่ าไม้และกิ จกรรมในเขต
ป่ าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยจะต้องสามารถเรี ยกค้นและแสดงข้อมูลแนวเขตป่ าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าอนุ รักษ์ตามกฎหมาย
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงให้หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลแนวเขตป่ าไม้เหล่านี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการทับซ้อนระหว่างแนวเขตป่ าไม้ประเภทต่างๆ และ
แนวเขตป่ าไม้ที่อยู่ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่ วยงาน สาหรับใช้ในการบริ หารจัดการ
ต่อไป
3.4) จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้ (Zoning)
3.4.1) จาแนกเขตที่ดินป่ าไม้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความยัง่ ยืน
ด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้แนวเขตป่ าไม้ ที่จดั ทาขึ้นใหม่
เป็ นฐาน ร่ วมกับข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ และสนับสนุนเป้าหมายให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ของประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ด้วยการบูรณาการข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและ
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และกาหนดนโยบายของแต่ละประเภทพื้นที่อย่างเหมาะสมให้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่ าไม้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุดโดยคานึ งถึง
ความสมดุลทั้งด้านความมัน่ คง สังคม สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ และยึดถือสิ ทธิ
ที่ประชาชนจะมีที่ดินทากินอย่างเป็ นธรรมและพอเพียง และดาเนิ นการกาหนดมาตรการ
เยียวยาหรื อชดเชยให้กบั ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจาแนกเขตที่ดินป่ าไม้อย่างเหมาะสม
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3.4.2) กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการจาแนก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้ในพื้นที่แนวเขตป่ าไม้ที่จดั ทาขึ้นใหม่ และ
กาหนดกิจกรรมที่อนุ ญาตให้ทาได้ในพื้นป่ าไม้ทุกประเภทอย่างเหมาะสม เช่ น แปลง
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าชุมชน เป็ นต้น
3.4.3) ปรับปรุ งและจัดทาแนวเขตป่ าไม้ทุกประเภท เช่น แนวเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ อุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
ป่ าคุม้ ครอง หรื อป่ าอนุรักษ์อื่นๆ เพื่อให้แนวเขตมีความชัดเจน ไม่ซ้อนทับกับแนวเขต
อื่นๆ สรุ ปแนวเขตไม่ให้มีการทับซ้อนและถูกต้องตามกฎหมายแต่ละประเภท และจัดทา
แนวสัญลักษณ์เขตป่ าไม้ดงั กล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชน และหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ เช่น แนวต้นไม้ยนื ต้น ขุดคันคู สร้างทางตรวจการณ์ เป็ นต้น
3.4.4) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบที่ดินในความดูแล
มิให้มีการบุกรุ กอย่างสม่าเสมอ
(1) ให้สิทธิ ในที่ดินเอกชนหลังจากเกิดความชัดเจนระหว่าง
แนวเขตที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนแล้ว
(2) เยี ย วยาราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งเหมาะสม
(ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการมา)
(3) ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดทาแนวเขตป่ าไม้ต่างๆ แล้ว
จะต้องประกาศแนวเขตที่ จดั ทาขึ้ นนี้ ให้มีความชัดเจนโดยใช้ค่าพิกดั แผนที่ เป็ นหลัก
เพื่อแสดงขอบเขตแนวเขตป่ าทุ กประเภท ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างเปิ ดเผย
และทัว่ ถึง
3.5) การใช้กฎหมายและระเบียบที่เป็ นอุปสรรคในการพิทกั ษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้
3.5.1) ห้ามมิให้มีการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในที่ดินของกรมที่ดิน
เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ใบจองเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มีสภาพเป็ นป่ า หรื อพื้นที่ที่อยูใ่ นแนว
เขตป่ าไม้โดยมิชอบ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวที่ออกโดยกรมที่ดินทาให้สถานภาพที่ดิน
เปลี่ยนจากที่ดินของรัฐเป็ นที่ดินของราษฎรอย่างถาวร
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3.5.2) ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการหรื อมีโครงการที่ทาให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าได้รับการรับรองสิ ทธิ หรื อมีสิทธิ ในที่ดินป่ าไม้ (เช่ น
การออกเลขที่บา้ น การขยายเขตไฟฟ้า การรับชาระภาษีบารุ งท้องที่)
3.5.3) ดาเนิ นการเพิกถอนสิ ทธิ ใ นที่ ดิ นที่ อ อกโดยมิ ชอบโดยเร็ ว
และให้หน่ วยที่เกี่ยวข้อง เช่ น กรมที่ดิน ฝ่ ายปกครอง และหน่วยงานป่ าไม้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข และเวลาที่กาหนด
3.5.4) กาหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
บรรจุในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
3.5.5) ให้พิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมายกับนายทุนที่กว้านซื้ อ
แปลงที่ดินขนาดใหญ่ ทาให้ราษฎรจานวนมากขายที่ดินที่ถือครอง และไปบุกรุ กพื้นที่ป่าใหม่
สร้างความเสี ยหายอย่างมากให้กบั พื้นที่ป่าที่ยงั คงเหลือและส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าต้นน้ า
ลาธาร
3.5.6) ใช้กฎหมายพิเศษในการยึดทรัพย์ (ปปง.) กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และเป็ นนายทุ นในกรณี ที่เป็ นความผิดเกี่ ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ และมี จุ ดประสงค์
เพื่อการค้า
3.5.7) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้ื อถอน ทาลายพืชผลและสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ ป่าได้ทนั ที ที่ตรวจพบการกระทาผิดชัดเจนหรื อเมื่ อศาลตัดสิ น
ว่าเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507
เพื่อให้ผทู ้ ี่ทาการบุกรุ กเกิดความยาเกรงต่อกฎหมาย
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟื้ นฟูและดูแลรักษาป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
ประเทศไทยได้มีการฟื้ นฟูและปลูกป่ ามาอย่างยาวนาน แต่ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ในขณะที่การบุกรุ กทาลายป่ ามีอย่างต่อเนื่ อง
จึงจาเป็ นต้องวางแนวทางในการฟื้ นฟู ปลูกป่ า และดูแลรักษาโดยให้มีการมีส่วนร่ วม
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ของทุกภาคส่ วนเพื่อให้คนอยู่กบั ป่ าได้อย่างมีความสุ ข และป่ าที่ได้รับการฟื้ นฟู ดูแล
มีความสมบูรณ์และยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์น้ ีจึงกาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
4.1) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วน
ร่ วมกับประชาชน
4.1.1) จัดตั้งป่ าชุ มชนเพิ่ มขึ้ นและมอบให้ ชุ มชนรั บผิ ดชอบดู แ ล
โดยส่ งเสริ มให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม ให้การสนับสนุน
ในการจัดตั้งและการดูแลป่ าชุมชนให้ครบทุกแห่ง
4.1.2) จัดตั้งอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หมู่บา้ น (ทสม.) ในหมู่บา้ นที่มีเขตติดต่อพื้นที่ป่า ทาหน้าที่ดูแลและบารุ งรักษาป่ า
ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่า
4.1.3) ตรวจสอบและติ ดตามโครงการปลู กป่ าและฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปลูกป่ าและฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ได้ผลตาม
วัตถุ ประสงค์และหากพบว่า มี ประเด็นปั ญหาหรื อข้อขัดข้องให้เร่ งด าเนิ น การแก้ไ ข
เพื่อให้ป่าที่ปลูกเติบโต และฟื้ นฟูสู่สภาพป่ าธรรมชาติโดยเร็วอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
4.1.4) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตเมืองและชุมชน โดยแสวงหา
ความร่ วมมือและสนับสนุ นจากหน่ วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการ
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการส่ ง เสริ ม และสนับสนุ น การสร้ า งป่ าในพื้ น ที่ ส าธารณะ
หรื อพื้นที่นอกเขตป่ าอื่นๆ
4.2) จัด ระบบการปลู ก ไม้เ ศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อ ทดแทนความ
ต้องการ และลดการบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ า
4.2.1) ส่ งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกชนหรื อนอกเขตพื้นที่
ป่ าไม้ เนื่ องจากปั จจุ บนั มี ความต้องการสู งและเพื่อลดการลักลอบตัดไม้จากป่ ามาใช้
ประโยชน์
4.2.2) จัด ท าโครงการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ ใช้ส อยในอนาคต เช่ น
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลูก
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4.2.3) ส่ งเสริ มให้องค์กร หน่ วยงาน ราชการและรั ฐวิสาหกิ จ
ที่มีพ้ืนที่ดูแลรั กษาแต่ ยงั มิได้ใช้ประโยชน์ให้ทาการปลูกไม้เศรษฐกิจไว้สาหรั บใช้สอย
ในหน่วยงานและเป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.2.4) ส่ ง เสริ ม และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ประชาชนน าที่ ดิ น ของตน
มาปลูกป่ าเศรษฐกิจและสามารถยึดเป็ นอาชีพได้ เช่น การส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้
กล้าไม้สายพันธุ์ดีแก่ผปู ้ ลูกป่ า
4.2.5) ก าหนดชนิ ด ไม้แ ละปริ ม าณในการส่ ง เสริ ม การปลู ก ป่ า
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความต้องการ
4.3) ให้คนอยูก่ บั ป่ าพึ่งพากันอย่างมีความสุ ข
4.3.1) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น และขยายผลการด าเนิ น การพัฒ นา
ตามแนวทางพระราชดาริ และโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรป่ าไม้
4.3.2) ดู แ ลประชาชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ป่ าและพื้ น ที่ ร อบป่ า
ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีคุณภาพชี วิตที่ดี มีความสุ ขเกื้อกูลกันระหว่างป่ ากับคน
อย่างยัง่ ยืน
4.3.3) จัดทาโครงการเสริ มรายได้ให้กบั ประชาชนและชุ มชนที่อยู่
ในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่ า เช่ น โครงการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ธรรมชาติ โครงการ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการป่ าสมุนไพร เป็ นต้น
4.3.4) น าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นหลัก ในการพัฒ นา
โครงสร้างความเป็ นอยู่และรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยส่ งเสริ มให้มีวิสาหกิจ
ชุมชน และระบบสหกรณ์ ให้กบั ชุมชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่ า
4.4) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้
4.4.1) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนินการวิจยั และพัฒนารู ปแบบ
การบริ หารจัดการที่ดินป่ าไม้ที่เหมาะสม
4.4.2) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั สู่ หน่ วยงาน
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
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แนวทางการดาเนินงาน
1) ให้ส่วนราชการทุกภาคส่ วน ทาบันทึ กข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมื อในการ
อนุรักษ์การป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม กระทรวงกลาโหม สานัก งานตารวจแห่ ง ชาติ กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงคมนาคม มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับ
มาตรการป้ อ งกัน รั ก ษาป่ าและการบุ ก รุ ก ยึด ถื อ ครอบครองพื้ น ที่ ป่าของอ าเภองาว
จังหวัดลาปาง โดยการบูรณาการประสานงานร่ วมกัน
2) จัดตั้งชุ ดสายตรวจป่ าไม้ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุ ก
ทาลายป่ า และการดาเนินการตรวจลาดตระเวน สื บเสาะหาข่าว ประชาสัมพันธ์ โดยสนธิ กาลัง
และประสานงานความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง
และจับกุมผูก้ ระทาผิด การเฝ้ าระวังป้ องกันไฟป่ าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการ
กระทาผิดในลักษณะดังนี้
2.1) การบุกรุ กแผ้วถางยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่ารายใหญ่ เพื่อขายให้นายทุน
หรื อยึดถือครอบครองโดยตนเอง ที่มิได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2541 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 หรื อมติคณะรัฐมนตรี อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการป่ าไม้
2.2) การบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ าในพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการป่ าไม้
2.3) การบุ กรุ กท าลายป่ าไม้ที่ เ ป็ นขบวนการ โดยมี น ายทุ น และเจ้า หน้า ที่
ของรั ฐ อยู่เบื้ องหลังให้การสนับสนุ นช่ วยเหลื อ จะต้อ งดาเนิ นการปราบปรามจับกุม
ดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2.4) การลักลอบจุดไฟเผาป่ าเพื่อล่าสัตว์ป่า หรื อประโยชน์ผลิตผลป่ าไม้อื่นๆ
และบุกรุ กยึดถือ ครอบครองที่ดินป่ าไม้โดยผิดกฎหมาย
3) ในกรณี ที่มีการจับกุมผูก้ ระทาความผิดและสื บสวนแล้ว ทราบว่ามี นายทุ น
หรื อผูม้ ีอิทธิ พลอยู่เบื้องหลัง หรื อเข้าข่ายเป็ นคดีรายใหญ่หรื อคดีที่สื่อมวลชนให้ความ
สนใจ ให้ผูถ้ ู ก จับ กุม พิ จ ารณาด าเนิ น คดี ต ามกฎหมายอย่า งเด็ ด ขาด และด าเนิ น การ
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ยึดทรัพย์นายทุน หรื อผูม้ ีอิทธิ พลดังกล่าว ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ตลอดจน
มีการใช้มาตรการทางภาษีต่อบุคคลดังกล่าวด้วย
4) กรณี ก ารเข้า ตรวจยึด จับ กุ ม แล้ว ไม่ พ บตัว ผูก้ ระท าความผิด ให้เ จ้า หน้า ที่
ผูจ้ บั กุมสื บหาข่าว และประสานงานติดตามผลคดี และแจ้งเบาะแสกับพนักงานสอบสวน
เพื่อสอบสวนหาตัวผูก้ ระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย
5) จัดทาฐานข้อมูลประวัติผกู ้ ระทาความผิด พื้นที่เกิดเหตุ ความเสี ยหายของการ
กระทาความผิด รวมทั้งผลการดาเนินคดี โดยแยกเป็ นคดีรายใหญ่และรายเล็กอย่างเป็ นระบบ
เพื่อสามารถตรวจสอบและติ ดตามพฤติ กรรมในการกระทาความผิด หากมี การโยกย้าย
สับเปลี่ยนตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบฐานข้อมูลดังกล่าว ให้ทาการรับ-ส่ ง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6) กรณี การกระทาความผิดฐานบุกรุ ก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ เมื่อมีการ
ตรวจยึด จับกุม ดาเนิ นคดีแล้ว ให้ผถู ้ ูกจับกุมจัดทาป้ ายแสดงการตรวจยึด จับกุม ดาเนินคดี
ไว้ในบริ เวณที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งให้หน่ วยงานกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพัน ธุ์พื ช ดาเนิ นการจัด ทาแผนฟื้ นฟู การปลู ก ป่ าทัน ที โดยขอการคุ ม้ ครองพื้น ที่
ฉุ กเฉิ นต่อศาลโดยไม่ตอ้ งรอคดีถึงที่สุด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง
พื้นที่ป่าที่เกิดเหตุน้ นั อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผกู ้ ระทาความปิ ดหวนกลับมายึดถือ
ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ในบริ เวณนั้นอีก
7) ให้อ งค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ประชาสัมพัน ธ์
ทุกรู ปแบบ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่ าไม้ ให้แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนทั้ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย น รวมทั้ง ให้
ประชาชนในทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละป่ าไม้
ในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8) ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 3 (ลาปาง) สานักบริ หาร
พื้นที่ อนุ รักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) และสานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ดาเนิ นการป้ องกันรักษาป่ า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมและ
สร้ า งกลุ่ ม พัน ธมิ ตรด้า นการป้ อ งกันปราบปราม และหาข่ าวจากราษฎร อาสาสมัค ร
พิทกั ษ์ป่า (รสทป.) อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.)
เพื่อให้ได้ข่าวที่ชดั เจน ไปสู่ การจับกุมการดาเนินคดี เพื่อให้ตวั ผูก้ ระทาผิด

31

9) ให้หน่ วยป้ องกันรักษาป่ าในสังกัดสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 3 (ลาปาง)
และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ถ้ า ผาไท สั ง กัด ส านัก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง)
มอบหมายเจ้าหน้าที่ จดั ทารายละเอี ยดฐานข้อมู ลแผนปฏิบตั ิงานการป้ องกันรักษาป่ า
การจัด การป่ าชุ ม ชน การฟื้ นฟู ส ภาพป่ า การแก้ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ป่ าไม้ การจัด ท า
เครื่ องหมายแนวเขตป่ า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ของทุกภาคส่ วนลงในแผนที่
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประสานความร่ วมมือกับอาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการป้ องกันรักษาป่ า และการบุก
รุ กยึดถือครอบครองที่ดินป่ าไม้
2.3.3 กิ จ กรรมโครงการป้ องกั น และปราบปรามการตั ด ไม้ ท าลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้ องทีอ่ าเภองาว จังหวัดลาปาง มีดังนี้
1) กิ จ กรรมสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ด าเนิ น กิ จกรรมปลู กต้ น ไ ม้ ใ นชุ ม ชน บ้ า น ห้ ว ยทาก หมู่ ที่ 3
ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมกิจกรรม จานวน
100 คน
2) กิจกรรมประชุ มจัดทาแผนป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
อาเภองาว
ด าเนิ น กิ จ กรรมจัด ทาแผนป้ อ งกัน และปราบปรามตัด ไม้ทาลายป่ า
อาเภองาว โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายร่ วมประชุ ม จ านวน 100 คนในวันที่ 20 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมที่วา่ การอาเภองาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
3) กิจกรรมรณรงค์สร้างเครื อข่ายระดับอาเภอ
ด าเนิ น กิจ กรรมรณรงค์ส ร้า งเครื อ ข่า ยระด บั อ าเภอ โดยมี
กลุ่ม เป้ า หมาย จานวน 150 คน มี การจัดประชุ มกลุ่ ม และร่ วมเดิ นขบวนรณรงค์การ
อนุ รักษ์และป้ องกันการบุก รุ ก ทาลายทรัพ ยากรป่ าไม้ ในวัน ที่ 10 เมษายน 2560
ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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4) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามตัดไม้ทาลายป่ า ระดับอาเภอ
(นาร่ อง)
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับ
อาเภอ (นาร่ อง) ณ ที่ว่าการอาเภองาว จังหวัดลาปาง และจ้างเหมาพนักงาน เพื่อกากับ
ดูแลศูนย์ฯจานวน 1 คน
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1) องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ก านัน /ผูใ้ หญ่ บ้า น และชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว ม
เป็ นแกนนาในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง
2) สามารถหยุดยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ และป้ องกันไฟป่ าในพื้นที่
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเป็ นรู ปธรรม
3) ทาให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่ วมด้านการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่ าระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
ประชาชนในพื้นที่
4) ทาให้ทรั พยากรป่ าไม้ที่ถูกทาลายกลับฟื้ นคื นสู่ ส ภาพที่ สมบู ร ณ์ เพื่ อรั กษา
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ สิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ว
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นายพันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศกั ดิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราด การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่ งชาติ หมู่เกาะช้าง
จัง หวัด ตราด และเพื่อ เปรี ย บเทีย บการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่ งชาติ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
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ตัวอย่างจากประชากรตามทะเบียนที่อยูใ่ นอาเภอเกาะช้าง จานวน 387 คน โดยใช้สูตร
ของ Yamane (1973) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มและใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Least significant
difference test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิมีส่วนร่ วม
ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์มีส่วน
ร่ วมในระดับน้อย ด้านการมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผลมี ส่วนร่ ว มในระดับน้อ ย
และสุ ดท้ายด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมีส่วนร่ วมในระดับน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
ต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในเขตอุ ทยาน
แห่ งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นางสาวอนรรฆอร พันธุ์ไพศาล (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การสารวจการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการขยะมู ลฝอยของประชาชน ในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลต าบลลาน
กระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร โดยดาเนินการสารวจการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยใช้แบบสารวจ (Questionnaire) กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เทศบาลตาบลลาน
กระบือ อาเภอลานกระบื อ จังหวัดกาแพง ซึ่ งเป็ นการสารวจวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน การมีส่วนร่ วมในการกาจัดขยะมูลฝอย และปั ญหา
การจัด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ เ กิ ดกับประชาชน เพื่ อให้เ ทศบาลฯ ทราบข้อ มู ล การ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาใช้
สถิติวเิ คราะห์เป็ นค่าความถี่ ร้อยละ และพรรณนาความ
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จากการสารวจข้อมูลพบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ นาขยะมูลฝอยที่เกิด
ในครัวเรื อน ให้เทศบาลนาไปกาจัด และจากการสารวจ ยังพบว่า ประชาชนยังมีการ
กาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการอื่นๆได้แก่ การเทกองแล้วเผา การเทกองกลางแจ้ง ซึ่ งเป็ น
การกาจัด ขยะมูล ฝอยที่ไ ม่ถูก หลัก วิชาการ และอาจส่ ง ผลกระทบต่อ สุ ข ภาพอนามัย
ของประชาชน ผลการสารวจการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรื อนก่อนนาไปกาจัด
ของผูต้ อบแบบสารวจในพื้นที่เทศบาลฯ พบว่า ประชาชนส่ วนมากมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอย ก่อนนาไปกาจัด โดยจะคัดแยกขยะประเภทขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก
และโลหะ ซึ่ งเป็ นขยะที่สามารถนามาผ่านกระบวนการผลิตได้ใหม่ (Recycle) และ
จากการสารวจความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะมูลฝอย ผูต้ อบแบบ
ส ารวจส่ ว นมากของเทศบาลฯ ระบุ ว่ า การคัด แยกขยะมู ล ฝอยมี ป ระโยชน์ คื อ
1) เป็ นรายได้เสริ มให้ตนเองและครอบครัว 2) ลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ตอ้ งนาไปกาจัด
และ3) ป้ องกันมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย ตามลาดับ ผลการสารวจการมีส่วนร่ วม
ในการกาจัดขยะมูลฝอยของผูต้ อบแบบสารวจในพื้นที่เทศบาลฯ พบว่าประชาชน
ส่ วนมากเคยเข้าร่ วมกิจกรรม ให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
และมีส่วนร่ วมในการร่ วมชาระเงินค่าเก็บขนขยะมูลฝอย และเห็นด้วยกับการที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น นาขยะมูลฝอยมากาจัดร่ วมกับเทศบาลฯโดยต้องชาระค่ากาจัด
ให้กบั เทศบาลและเห็นด้วยกับการเก็บค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ซึ่ งได้ออกเป็ น
เทศบัญญัติ และจากการสารวจประเด็นปั ญหาจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ
ที่ พบส่ วนมากมาจากการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลเอง ซึ่ ง เทศบาลควรพิจ ารณา
หาแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาจากการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในทุ กระดับตั้ง แต่ การร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัด สิ น ใจ
ร่ วมวางแผนร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมใช้ประโยชน์ และร่ วมประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
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ปรี ยาพร โคตรมงคล (2552) การศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรณี ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ
มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ และเพื่อศึกษา
ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาทั้งในเชิง
สารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 355 คน ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 2.58 ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.55 และด้านการมีส่ วนร่ วมในการวางแผน
ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.54 สาหรับผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ
แยกตามตัวแปรอิสระ พบว่า โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิ ง
มีระดับการมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรั พยากรในทุ กรู ปแบบไม่ แตกต่ างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสภาพสังคมในปั จจุบนั ให้สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงเท่าเทียมกัน เมื่อเปรี ยบเทียบตามอายุ พบว่า ประชาชนอายุ 11-20 ปี
มีส่วนร่ วมในการวางแผน การปฏิบตั ิและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมากกว่าในช่วงอายุ
อื่นๆ ทั้งนี้ เป็ นเพราะส่ วนราชการนี้ เกี่ยวข้องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักจัด
ค่ายอบรมหลักสู ตรการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนมากกว่าประชาชนในช่ วง
อายุอื่น เมื่ อเปรี ยบเที ยบตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิมากกว่าประชาชนในระดับการศึกษาอื่นๆ ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบตามอาชี พ พบว่า ประชาชนในทุกสาขาอาชี พ มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในทุกรู ปแบบไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาปั ญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า ประชาชนประสบปั ญหาเกี่ยวกับการมี
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ส่ วนร่ วมในการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ประชาชนไม่ได้รับข่าวสาร
หรื อการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่ วม เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทวั่ ถึง
บางส่ วนเกิดจากการที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมการมีส่วนร่ วมฯ เอง ทั้งนี้
มี ก ารเสนอแนะให้ เ จ้า หน้า ที่ ล งพื้ น ที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มให้ ม ากกว่ า นี้
และจัดการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมมากขึ้น ปั ญหาการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ประชาชนไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อร่ วมกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมฯ เนื่องจากประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่าตนเองยังมีความยากจนอยู่ จึงไม่ได้
ให้ความสนใจกิจกรรมที่นอกเหนือจากการประกอบอาชี พ กลุ่มตัวอย่างเสนอให้มีการ
ประสานงานเพื่อสร้างฝายกักเก็บน้ าเพื่อการอนุรักษ์ และการศึกษาวิจยั รวมทั้งเสนอ
ให้มีการจัดการที่ดิน และพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียงเป็ นป่ าชุมชนเพิม่ มากขึ้น อุปสรรคในการมี
ส่ วนร่ วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร คือ เมื่อประชาชนถูกเจ้าหน้าที่จบั กุมจากการ
ลักลอบตัดไม้ มักเกิดความโกรธแค้น เพราะไม่ไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
และเสนอแนะให้มีการตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ ว่ามีการปฏิบตั ิหน้าที่เข้มงวด
จริ งจังเพียงใด ซึ่ งผูต้ รวจสอบอาจเป็ นกลุ่ม NGO หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่อยูน่ อกพื้นที่
ปัญหาการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล คือ ประชาชนไม่ได้ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่วางแผน และดาเนิ นการเลย ไม่ว่าจะเป็ นการติดตามผลการปฏิบตั ิหลังจากที่
ประชาชนเข้ารั บการอบรมให้ค วามรู ้ จ ากเจ้า หน้า ที่ หรื อ การติ ด ตามผลการสร้ า ง
แนวป้ องกันไฟป่ า ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างไม่ได้แจ้งสาเหตุของปั ญหา แต่มีการเสนอให้มีการ
ประสานงานเพื่อติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่วางแผนและดาเนินการ
นายเดชา เชื้อบุญยืน (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง กระบวนการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มในชุ มชน จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน โดยวิธีการประสานความร่ วมมือของหน่ วยงานภาครัฐกับภาคประชาชน
ในชุมชนที่จะพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมบนฐานการพิจารณาความสมดุลของการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อันสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคล
และชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในการจัด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดหลักการดาเนิ นงานตามรอยพระยุคลบาท
น้อมนาแนวพระราชดาริ ด้านการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
หลักการองค์ความรู ้ 6 มิติ ประกอบด้วย น้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่ า สิ่ งแวดล้อม
และหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตลอดจนการดาเนินงานตาม
โครงการส่ งเสริ มพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แผนปฏิบตั ิการ 21 ระดับ
ท้องถิ่น (Local Agenda21) ภายใต้กรอบของความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ดู แ ลท้อ งถิ่ น ของตนในเรื่ อ งของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ภายใต้ก ระบวนการท างาน 4
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการที่ 1 การประสานงานผูม้ ีส่วนได้ - เสี ย (Stakeholder)
และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุ มชนในพื้นที่ กระบวนการที่ 2 การ
ประชุ ม เสวนา ร่ วมกับหน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ส่ วนร่ วม กระบวนการที่ 3 การฝึ กอบรมและประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อส่ งเสริ มการจัดทา
แผนปฏิบตั ิงานระดับชุมชน กระบวนการที่ 4 การนาเสนอแผนงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และแปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิจนเกิดกลุ่มของกระบวนการส่ งเสริ มกับคน
ที่มาจากผูม้ ีส่วนได้-เสี ย หลากหลายกลุ่ม เพื่อนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมเรื่ องการวางแผน
และการดาเนินงาน โดยใช้วธิ ีการส่ งเสริ มเป็ นรายบุคคล (Individual Contact) การส่ งเสริ ม
แบบกลุ่ม (Group Contact) และการส่ งเสริ มแบบมวลชน (Mass Contact) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อปลูกจิตสานึกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงสภาพปั ญหา และเข้ามา
มีส่วนร่ วมการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู รวมทั้งจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
จนนาไปสู่ แนวความคิด “1 ชุมชน 1 ลุ่มน้ า 1 หน่วยงาน” และพัฒนาเป็ นโครงการบูรณา
การจากทุ กภาคส่ วน ในการขับเคลื่ อนอย่างมี ส่ว นร่ วม ภายใต้ก ระบวนการส่ งเสริ ม
ของเจ้าหน้าที่ สามารถทาให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น จนบรรลุผลสาเร็จของงานได้ในที่สุด
ผลจากการด าเนิ นงานดั ง กล่ า ว ท าให้ เ กิ ด เครื อข่ า ยด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับชุมชน ในรู ปแบบเครื อข่ายป่ าชุมชนจังหวัด
แม่ ฮ่ องสอนขึ้ น โดยน ากรอบแนวทางที่ ได้จากการสรุ ปความคิ ดร่ วมกัน เป็ นโมเดล
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การทางาน คือ “1 ชุ มชน 1 ลุ่มน้ า 1 หน่วยงาน” นอกจากนี้ ยังได้ขยายแนวคิดและเสนอ
แผนงานบรรจุเข้าสู่ ยทุ ธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อขยายผลแนวความคิด
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภาพรวมของภูมิภาค เนื่องจากเป็ น
ประเด็นปั ญหาร่ วมกันของภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหาคุณภาพอากาศ
อัน เนื่ องจากปั ญ หาหมอกควันที่ ปกคลุ ม พื้น ที่ การบุ ก รุ ก พื้น ที่ ป่า การจัด การน้ าและ
ทรั พ ยากรในพื้ นที่ ลุ่ มน้ า ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ตน้ น้ าที่ สาคัญของประเทศ และส่ งผลกระทบ
ต่อเนื่ องถึงที่ราบลุ่มภาคกลาง จนทาให้เกิดชุ มชนต้นแบบ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้ ง นี้ มีจุด มุ ่ง หมายในการส ารวจการมีส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น
โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง โดยการใช้แบบสารวจสอบถามกลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ น
พื้นที่ครอบคลุม 10 ตาบล ได้แก่ ตาบลบ้านร้อง ตาบลบ้านโป่ ง ตาบลปงเตา ตาบล
บ้านแหง ตาบลบ้านอ้อน ตาบลหลวงเหนือ ตาบลหลวงใต้ ตาบลนาแก ตาบลบ้านหวด
และตาบลแม่ตีบ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) การศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนเป้าหมาย
1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุ มชนจากข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (กรมการ
พัฒนาชุ มชน, 2560) เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้ าหมาย (พื้นที่ดาเนินการสารวจ) และพิจารณา
หาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
1.2) ดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แบบสารวจ
2) มีการจัดประชุมตัวแทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์
ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
2.1) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า
2.2) กิจกรรมจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
2.3) กิจกรรมการรณรงค์สร้างเครื อข่ายระดับอาเภอ
2.4) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ
3) สรุ ปผลการดาเนินการสารวจจากกลุ่มเป้าหมาย
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3.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูส้ ารวจ ได้เลือกประชากรในพื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่การปกครองจานวน 85 หมู่บา้ น ครอบคลุม 10 ตาบล ได้แก่ ตาบล
บ้านร้อง ตาบลบ้านโป่ ง ตาบลปงเตา ตาบลบ้านแหง ตาบลบ้านอ้อน ตาบลหลวงเหนือ ตาบล
หลวงใต้ ตาบลนาแก ตาบลบ้านหวด ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง รวมประชากร
จานวนทั้งสิ้ น 35,322 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560)
กลุ่มตัวอย่ าง
การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ของประชาชนพื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ที่อาศัยโดยรอบ
พื้นที่ป่า สุ่ มตัวอย่างประชากรโดยใช้วิธีคานวณจากสู ตรของ Yamanae (1973) นามา
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรศึกษา แสดงสมการ ดังนี้

เมื่อ

n = จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง (35,322 คน)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มเลือกตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ (= 0.05)

คานวณตามสู ตร

n

=

395.5
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ดั ง นั้ น จึ ง ได้ จ านวนประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ที่ อ าศัย ในพื้ น ที่ อ าเภองาว
จังหวัดลาปาง จานวน 396 คน
หลังจากได้จานวนประชากรกลุ่ มตัวอย่างที่ อาศัยในพื้นที่ อาเภองาว จังหวัด
ลาปางแล้ว นาไปคานวณหาจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตาบล โดยใช้สูตร
การกระจายตามสัดส่ วน (สุ บงกช จามีกร, 2526) แสดงสมการ ดังนี้

เมื่อ

ni = จานวนประชากร ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว ในแต่ละตาบล
n = จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง (396 คน)
Ni = จานวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว
ของแต่ละตาบล
N = จานวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง (35,322 คน)
i = ประชากรของแต่ละตาบล ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น 10 ตาบล

ดังนั้น จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละตาบล ที่อาศัยในพื้นที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง แสดงได้ดงั นี้
1) ตาบลบ้านร้อง จานวนประชากร 4,240 คน ตัวอย่างจานวน 48 คน
2) ตาบลบ้านโป่ ง จานวนประชากร 4,564 คน ตัวอย่างจานวน 51 คน
3) ตาบลปงเตา จานวนประชากร 4,414 คน ตัวอย่างจานวน 50 คน
4) ตาบลบ้านแหง จานวนประชากร 3,693 คน ตัวอย่างจานวน 42 คน
5) ตาบลบ้านอ้อน จานวนประชากร 3,245 คน ตัวอย่างจานวน 36 คน
6) ตาบลหลวงเหนือ จานวนประชากร 2,620 คน ตัวอย่างจานวน 29 คน
7) ตาบลหลวงใต้ จานวนประชากร 3,771 คน ตัวอย่างจานวน 42 คน
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8) ตาบลนาแก จานวนประชากร 2,503 คน ตัวอย่างจานวน 28 คน
9) ตาบลบ้านหวด จานวนประชากร 3,115 คน ตัวอย่างจานวน 35 คน
10) ตาบลแม่ตีบ จานวนประชากร 3,157 คน ตัวอย่างจานวน 35 คน
รวมจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการสารวจทั้งสิ้ น 396 คน
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการสารวจครั้งนี้ ใช้แบบสารวจ (Questionnaire) มาเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษา โดยแบบสารวจ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่
- เพศ
- อายุ แบ่งเป็ น 10-20 ปี 21-30ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไป
- อาชีพ แบ่งเป็ น ค้าขาย/ทาธุรกิจส่ วนตัว โรงแรม/ที่พกั /บริ การนาเที่ยว
เกษตรกร/เลี้ยงสัตว์/ประมง บุคลากรหน่วยงานราชการ บุคลากร
หน่วยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน/นักศึกษา และอื่นๆ
- รายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 บาท - 20,000 บาท
20,000 บาท - 30,000 บาท
และ 30,001 บาท ขึ้นไป
- จานวนสมาชิกในครัวเรื อน แบ่งเป็ น อยูค่ นเดียว 2-3 คน 4-5 คน
และ 6 คน ขึ้นไป
- ที่ดินทากินในความครอบครองของครัวเรื อน ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ
ครัวเรื อนไม่มีที่ดินทากิน
หนังสื อสิ ทธิทากิน (สทก.)
พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก)

43

พื้นที่ประเภท นส.3
พื้นที่ประเภทโฉนดที่ดิน
และพื้นที่อื่นๆ
- การใช้หรื อการพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ของครัวเรื อน ระบุประเภท
ทรัพยากรที่พ่ ึงพิง แบ่งเป็ น ของป่ า สัตว์ป่า ป่ าไม้ อื่นๆ
2) ส่ วนที่ 2 สารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการป้ องกัน
และปราบปรามการตัด ไม้ท าลายป่ าจัง หวัด ล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ดังตัวชี้วดั ซึ่ งประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด (Close
ended question) จานวนรวม 12 ข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ได้แก่ การมี ส่ วนร่ วมในการเข้าประชุ มเสนอปั ญหา และความต้องการ
ของชุมชน การมีส่วนร่ วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและวิธีการปรับปรุ ง และการมี
ส่ วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับชุมชนของตนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
ได้แก่ การเข้าร่ วมกิจกรรม ตามโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า มีส่วนร่ วมปลูกต้นไม้ และปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณประโยชน์
ในชุ มชนของตน มีส่วนร่ วมในการช่ วยดู แล สอดส่ องพฤติกรรมคนในชุ มชนของตน
ที่มีความเสี่ ยงต่อการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ และมีส่วนร่ วมในการสอนหรื อถ่ายทอด
องค์ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรป่ าไม้
2.3) การมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์
ได้แ ก่ มี ส่ ว นร่ ว มในการได้รั บ ประโยชน์ จากการร่ ว มกิ จ กรรมตาม
โครงการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการ
2.4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ได้แก่ มีส่วนร่ วมในการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
มีส่วนร่ วมติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในระดับพื้นที่
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3.2.2 การหาความเชื่ อมั่นของแบบส ารวจ (Reliability of Measurement)
โดยการนาแบบสารวจที่ได้จดั ทาขึ้น เสนอต่อหัวหน้าสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอาเภองาว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถาม และความสอดคล้อง
กับวัตถุ ประสงค์ของการศึ กษา และน าไปทดสอบความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม
(Validity) พร้ อมทั้งปรั บปรุ งแก้ไขข้อค าถามตามคาแนะน าของหัวหน้าส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอาเภองาว หลังจากนั้น นาแบบสารวจไปทดสอบ
(Pre-test) กับ ประชาชนที่ อ าศัย ในต าบลนาแก ซึ่ งเป็ นเขตพื้ น ที่ ต้ ัง ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอาเภองาว และมีอาณาเขตติดพื้นที่ป่าไม้ จานวน 30 ชุด
ท าการทดสอบด้า นเนื้ อ หาการใช้ ภ าษา และทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability
of Measurement) โดยใช้สูตรของ Cronbach เพื่อคานวณค่ าสั มประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า
(Coefficient Alpha) ดังนี้
2
n 
  Si 


1 
2 
n 1 
S t 


เมื่อ

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสารวจ
n แทน จานวนข้อของแบบสารวจ
2
S i แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
2
S i แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ


ดังนั้น การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสารวจ (Reliability of Measurement)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เท่ากับ 0.817 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับสู ง นาไปในการสารวจได้
3.3 วิธีการศึกษา
การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
กาหนดวิธีการสารวจออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
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1) การศึกษาจากเอกสาร
เป็ นการศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม และได้
ศึกษาจากแผนการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัด
ลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) การศึกษาภาคสนาม
เป็ นการศึ ก ษาด้ ว ยการใช้แ บบส ารวจกับ กลุ่ ม ประชากรในพื้ น ที่ ส ารวจ
รวมจ านวนทั้ง สิ้ น 396 คน (ส ารวจจากประชากรต าบลต่ า งๆ ในท้อ งที่ อ าเภองาว
รวมจานวน 10 ตาบล)
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลส่ วนที่ 1 (ข้อมูลทัว่ ไป) ที่ได้จากแบบสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วใช้
สถิติวเิ คราะห์เป็ นค่าความถี่ และร้อยละ
2) ข้อมูลส่ วนที่ 2 (ข้อมูลการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง) ที่ได้จากแบบสารวจ นามาวิเคราะห์เป็ นค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต แล้วทาการพรรณนาเนื้อความ
สาหรับเกณฑ์ในการกาหนดระดับการมีส่วนร่ วม ใช้คะแนนเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่าตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert, 1961) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
4 หมายถึง มีส่วนร่ วมมากที่สุด
3 หมายถึง มีส่วนร่ วมมาก
2 หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อย
1 หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อยที่สุด
นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต โดยวิธีการหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างอันตรภาคชั้น = (ค่าสู งสุ ด- ค่าต่าสุ ด)/จานวนชั้นที่ตอ้ งการ
= (4-1)/4
= 0.75
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เกณฑ์การแปลความ คือ

ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75

หมายถึง มีส่วนร่ วมมากที่สุด
หมายถึง มีส่วนร่ วมมาก
หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อย
หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อย
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ ดาเนิ นการสารวจเฉพาะในพื้นที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ได้รับประเมินว่าสุ่ มเสี่ ยงต่อการเกิดวิกฤตการ
ลักลอบตัดไม้ทาลายป่ าและบุกรุ กยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า ผิดกฎหมาย 5 ลาดับสู งสุ ด
ตามสถิติผลคดี การกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม 2559 ถึง
เดือน กันยายน 2560
ซึ่งผลการสารวจ โดยใช้แบบสารวจประชาชนทุกตาบล จานวน 10 ตาบล ในเขต
พื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประกอบด้วย
1. ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน
จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ที่ดินทากินในความครอบครองของครัวเรื อน และการใช้
หรื อการพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ของครัวเรื อน
2. ส่ วนที่ 2 สารวจการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังตัวชี้ วดั ต่อไปนี้ 1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
3) การมี ส่ ว นร่ วมในการได้รั บประโยชน์ และ 4) การมี ส่ ว นร่ วมในการประเมิ น ผล
ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด (Close ended question) จานวนรวม 12 ข้อ
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4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ตาราง 2
จานวนครัวเรื อนที่ตอบแบบสารวจ ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ตาบล
ตาบลบ้านร้อง
ตาบลบ้านโป่ ง
ตาบลปงเตา
ตาบลบ้านแหง
ตาบลบ้านอ้อน
ตาบลหลวงเหนือ
ตาบลหลวงใต้
ตาบลนาแก
ตาบลบ้านหวด
ตาบลแม่ตีบ

จานวนครัวเรื อนทีต่ อบแบบสารวจ
48
51
50
42
36
29
42
28
35
35
รวมทั้งสิ้น 396 ครัวเรื อน

ตาราง 3
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

227
169

57.28
42.72

10-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี

3
42
98

0.70
10.61
24.61

เพศ

อายุ
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ตาราง 3 (ต่ อ)
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ข้ อมูลทัว่ ไป
41-50 ปี
51-60 ปี
และ 61 ปี ขึ้นไป

จานวน
82
150
21

ร้ อยละ
20.65
38.05
5.37

อาชีพ
ค้าขาย/ทาธุ รกิจส่ วนตัว
116
บุคลากรหน่วยงานราชการ
34
โรงแรม/ที่พกั /บริ การนาเที่ยว
0
บุคลากรหน่วยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
13
เกษตรกร/เลี้ยงสัตว์/ประมง
222
นักเรี ยน/นักศึกษา
11
อื่นๆ
0
รายได้ รวมของครัวเรื อน
ต่ากว่า 10,000 บาท
187
10,000 บาท - 20,000 บาท
169
20,001 บาท - 30,000 บาท
19
30,001 บาท ขึ้นไป
21
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
อยูค่ นเดียว
5
2-3 คน
153
4-5 คน
225
6 คน ขึ้นไป
13
ทีด่ ินทากินในความครอบครองของครัวเรื อน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ครัวเรื อนไม่มีที่ดินทากิน
42
หนังสื อสิ ทธิ ทากิน (สทก.)
92
พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) 106
พื้นที่ประเภท นส.3
185

29.28
8.63
0
3.39
56.01
2.69
0
47.38
42.57
4.67
5.37
1.27
38.61
56.72
3.39
10.61
23.34
26.73
46.68
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ตาราง 3 (ต่ อ)
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ข้ อมูลทัว่ ไป
พื้นที่ประเภทโฉนดที่ดิน
อื่นๆ
การใช้ หรื อการพึง่ พิงทรัพยากรป่ าไม้ ของครัวเรื อน
ไม่ได้ใช้/ไม่ได้พ่ งึ พิง
ได้ใช้/ได้พ่ ึงพิง
ประเภท (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) ของป่ า
สัตว์ป่า
ป่ าไม้
อื่นๆ

จานวน
74
32

ร้ อยละ
18.67
8.06

116
280
275
90
66
0

29.28
70.72
69.31
22.63
16.69
0

จากตาราง 3 ผลการส ารวจข้อ มู ล ทั่ว ไป พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 707 คน
ผูต้ อบแบบสารวจ ซึ่งเป็ นสมาชิกในครัวเรื อนได้ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) เพศ
จากการตอบแบบสารวจ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 227 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.28 และเพศหญิง จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.72
2) อายุ
ผูต้ อบแบบสารวจ มี อายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่ สุด จ านวน 150 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 38.05 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.61 และ
อายุระหว่าง 10-20 ปี พบน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.70
3) อาชีพ
ผูต้ อบแบบสารวจประกอบอาชี พในกลุ่มเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมง มากที่สุด
จานวน 222 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.01 รองลงมาประกอบอาชี พในกลุ่ มค้าขาย/ทาธุ รกิ จ
ส่ วนตัว จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.28 และพบว่าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน
น้อยที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.69 ส่ วนอาชี พในกลุ่มโรงแรม/ที่พกั /บริ การ
นาเที่ยว หรื อกลุ่มอื่นๆ ไม่พบในกลุ่มตัวอย่างที่สารวจ
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4) รายได้ รวมของครั วเรื อน ต่ อเดื อน
จากการตอบแบบสารวจ พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.38 รองลงมามีรายได้รวมของ
ครัวเรื อนต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.57 และพบว่า
มีรายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท จานวน 19 คน ซึ่ งถือว่าน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 4.67
5) จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบบส ารวจ เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ น 4-5 คน
มากที่สุด โดยมีจานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.72 รองลงมาเป็ นกลุ่มที่มีสมาชิ ก
ในครัวเรื อน 2-3 คน โดยมี จานวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.61 และที่ พบน้อยที่ สุด
เป็ นกลุ่มที่อาศัยอยูค่ นเดียว จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.61
6) ทีด่ ินทากินในความครอบครองของครัวเรื อน
จากการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีที่ดินทากินในความครอบครอง
ของครัวเรื อนประเภท นส.3 จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.68 รองลงมามีที่ดินทากิน
ในความครอบครองของครัวเรื อนประเภทพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
จานวน 106 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.73 และที่ พบน้อ ยที่ สุด คื อ เป็ นที่ ดินประเภทอื่ น ๆ
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.06
7) การใช้ หรื อการพึง่ พิงทรัพยากรป่ าไม้ ของครัวเรื อน
จากการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ครัวเรื อนได้มีการใช้หรื อมีการ
พึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ จานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.72 โดยแบ่งเป็ นประเภทใช้
ประโยชน์จากของป่ าสู งที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69.31 และประเภทใช้ประโยชน์จากป่ าไม้
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.69 ทั้งนี้ มีครัวเรื อนที่ไม่ได้ใช้หรื อไม่ได้พ่ ึงพิงทรัพยากร
ป่ าไม้ จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.28
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4.2 ผลการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ ทาลายป่ า ท้ องทีอ่ าเภองาว จังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตาราง 4
ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วม

(n = 396)
จานวนตามเกณฑ์แต่ละระดับ/ ร้อยละ
มากที่สุด

การประชุม
1) มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปั ญหา
134
อุปสรรค และความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับ (33.95)
การสงวน การอนุรักษ์ รวมทั้งการป้ องกันและ
ปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ในการประชุมประจาเดือนของชุมชนที่ตนอยูอ่ าศัย
2) มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปั ญหา
อุปสรรค และความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับ
การสงวน การอนุรักษ์ รวมทั้งการป้ องกันและ
ปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ในการประชุมต่างๆ ในระดับอาเภอ

106
(26.59)

การวางแผน
3) มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
98
ปั ญหา และร่ วมดาเนินการจัดทาแผนการป้ องกัน (24.75)
และปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
บรรจุลงในแผนชุมชนของตน
4) มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหา และร่ วมดาเนินการจัดทาแผนการป้ องกัน
และปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
บรรจุลงในแผนการพัฒนาระดับอาเภอ

ภาพรวม

100
(25.32)

มาก

น้อย

193
(48.66)

66
(16.69)

195
(49.36)

95
(24.05)

xˉ

ความ

3
(0.70)

3.16

มาก

-

3.03

มาก

-

3.02

มาก

3
2.97
(0.70)

มาก

น้อยที่สุด

208
(52.62)

90
(22.63)

187
(47.38)

106
(26.59)

แปล

3.05 มาก
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จากตาราง 4 ผลการสารวจการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนิ นกิจกรรม
โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ในรู ปแบบค่าความถี่ จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย ด้านการ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ พบว่า ในภาพรวม ประชาชนได้มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ “มาก”
(xˉ = 3.05) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการประชุ มสู งที่สุด คื อ มีส่วนร่ วมในการ
เสนอความคิ ดเห็น ปั ญหา อุปสรรค และความต้องการของชุ มชน เกี่ยวกับการสงวน
การอนุรัก ษ์ รวมทั้ง การป้ อ งกัน และปราบปรามการบุก รุ ก ท าลายทรัพ ยากรป่ าไม้
ในการประชุม ประจ าเดือ นของชุม ชนที ่ต นอยูอ่ าศัย อยู่ในระดับ มาก (xˉ = 3.16)
หรื อเฉลี่ยทุก 2-6 เดือน เป็ นอันดับสู งที่สุด ส่ วนอันดับรองลงมา คือ ประชาชนได้มีส่วน
ร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการ
สงวน การอนุ รักษ์ รวมทั้งการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ในการประชุมต่างๆ ในระดับอาเภอ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 3.03) หรื อเฉลี่ยทุก 2-6 เดือน
ส่ วนอันดับที่สาม ได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการวางแผน คื อ ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา และร่ วมดาเนิ นการจัดทาแผนการป้ องกันและ
ปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ บรรจุลงในแผนชุมชนของตน อยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ = 3.02) หรื อเฉลี่ย 1-2 ปี /ครั้ง และอันดับสุ ดท้าย คือ ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา และร่ วมดาเนิ นการจัดทาแผนการป้ องกันและ
ปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ บรรจุลงในแผนการพัฒนาระดับอาเภอ
อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 2.97) หรื อเฉลี่ย 1-2 ปี /ครั้ง
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ตาราง 5
ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
การมีส่วนร่ วม

(n = 396)
จานวนตามเกณฑ์แต่ละระดับ/ ร้อยละ

xˉ

ความ

8
(1.98)

2.97

มาก

71
(17.96)

3
(0.70)

3.09

มาก

98
(24.61)

5
2.93
(1.41)

มาก

มากที่สุด

มาก

น้อย

98
(24.61)

198
(50.07)

92
(23.34)

2) มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และ
114
ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณประโยชน์ (28.71)
ในชุมชนของตน

209
(52.62)

การดาเนินกิจกรรม
1) มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ตามโครงการป้ องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

การป้ องกันและปราบปราม
3) มีส่วนร่ วมในการเฝ้าระวัง ดูแล และสอดส่อง
82
211
พฤติกรรมคนในชุมชน และคนภายนอกชุมชน (20.65) (53.32)
ของตน ที่มีความเสี่ ยงต่อการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ ในท้องที่ที่ตนอยูอ่ าศัย และรายงาน
ให้แก่ผนู ้ าชุมชนหรื อหน่วยงานป่ าไม้ทราบ
การถ่ายทอดความรู ้
4) มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอด หรื อบอกเล่า
92
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์
(23.34)
และป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
ให้กบั คนในครัวเรื อน และในชุมชนของตนทราบ

ภาพรวม

185
(46.68)

แปล

น้อยที่สุด

111
8
(28.01) (1.98)

2.91

มาก

2.98 มาก

จากตาราง 5 ค่าความถี่ จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการสารวจการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิ พบว่า ในภาพรวมประชาชนได้มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับ “มาก” (xˉ = 2.98)
โดยมีรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
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ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการดาเนิ นกิจกรรมสู งที่สุด คือ มีส่วนร่ วม
ในการเข้า ร่ ว มกิ จกรรมการปลู ก ต้น ไม้ และการปรั บปรุ ง สิ่ ง แวดล้อมต่ า งๆ ในพื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 3.09) หรื อ 3-4 ครั้ง/ปี เป็ นอันดับ
สู งที่สุด ส่ วนอันดับรองลงมา คือ ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง อยู่ในระดับ มาก (xˉ = 2.97) หรื อ จานวน 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม
ส่ วนอันดับที่สาม ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการป้ องกันและปราบปราม คือ
ได้มีส่วนร่ วมในการเฝ้าระวัง ดูแล และสอดส่ องพฤติกรรมคนในชุมชน และคนภายนอก
ชุมชนของตนที่มีความเสี่ ยงต่อการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ในท้องที่ที่ตนอยู่อาศัย
และรายงานให้แก่ผนู ้ าชุมชนหรื อหน่วยงานป่ าไม้ทราบ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 2.93) หรื อ
บ่อยครั้ง และในอันดับสุ ดท้าย ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการถ่ายทอดความรู ้
คือ มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอด หรื อบอกเล่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์
และป้องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ให้กบั คนในครัวเรื อนและในชุมชนของตน
ทราบ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 2.97) หรื อ 3-4 ครั้ง/ปี
ตาราง 6
ด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์

(n = 396)

การมีส่วนร่ วม

แปล

จานวนตามเกณฑ์แต่ละระดับ/ ร้อยละ
มากที่สุด

ประโยชน์ต่อชุมชน
1) ชุมชนของตนมีส่วนร่ วมในการได้รับ
114
ประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
(28.71)
ด้านต่างๆ ตามโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

มาก
174
(43.99)

น้อย
103
(26.03)

น้อยที่สุด
5
(1.27)

xˉ

ความ

3.00

มาก
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ตาราง 6 (ต่ อ)
ด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์

(n = 396)

การมีส่วนร่ วม

แปล

จานวนตามเกณฑ์แต่ละระดับ/ ร้อยละ
มากที่สุด

ประโยชน์ต่อตนเอง
2) ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

ภาพรวม

71
(17.96)

มาก
214
(54.03)

น้อย

น้อยที่สุด

108
3
(27.30) (0.70)

xˉ

ความ

2.89

มาก

2.95 มาก

จากตาราง 6 ค่าความถี่ จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการสารวจการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการได้รับประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมประชาชนได้มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ “มาก”
(xˉ = 2.95) โดยมีรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการได้รับประโยชน์ต่อชุมชน คือ มีส่วนร่ วม
ในการได้รับประโยชน์กิจกรรมการพัฒนาชุ มชนด้านต่ างๆ ตามโครงการป้ องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 3.00) เป็ นอันดับสู งที่สุด ส่ วนอันดับที่สอง ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในประเด็นการได้รับประโยชน์ต่อตนเอง คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 2.89)
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ตาราง 7
ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
การมีส่วนร่ วม
ประเมินผลโครงการ
1) มีส่วนร่ วมในการติดตามผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว
จังหวัดลาปาง

(n = 396)
จานวนตามเกณฑ์แต่ละระดับ/ ร้อยละ
มากที่สุด

มาก

82
(20.65)

187
(47.38)

124
(31.26)

177
(44.70)

111
(28.00)

ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2) มีส่วนร่ วมในการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงาน 108
ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้ งั การปฏิบตั ิงานตาม
(27.30)
ภารกิจหลัก และการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรม
โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

ภาพรวม

น้อย

แปล

xˉ

ความ

3
(0.70)

2.88

มาก

-

2.99

มาก

น้อยที่สุด

2.94 มาก

จากตาราง 7 ค่าความถี่ จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการสารวจการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการประเมิ น ผล พบว่ า ในภาพรวมประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ นระดับ “มาก”
(xˉ = 2.94) โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นติดตามการประเมินผลโครงการ คือ มีส่วน
ร่ วมในการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง อยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ = 2.99) เป็ นอันดับสู งที่สุด ส่ วนอันดับที่สอง ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็น
การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน คือ มีส่วนร่ วมในการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทั้งการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก และการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรม
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โครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 2.88)
ตาราง 8
การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม จาแนก
ในแต่ละด้าน
1.
2.
3.
4.

การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
ด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ภาพรวม

ˉx
3.05
2.98
2.95
2.94
2.98

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
3
4

จากตาราง 8 ค่าความถี่ จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม
ตามโครงการอยูใ่ นระดับ “มาก” (xˉ = 2.98) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ สู งที่สุด คือ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 3.05) รองลงมา คือ ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิ (ˉx = 2.98) อันดับที่สาม คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับ
ประโยชน์ (xˉ = 2.95) ส่ วนด้านที่ มีส่ วนร่ วมน้อยที่ สุด คื อ ด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการประเมินผล (xˉ = 2.94)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสารวจการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการ
ป้ อ งกัน และปราบปรามการตัด ไม้ท าลายป่ า ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้อ งที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจชุ มชน ของพื้นที่เป้ าหมาย และศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ่ งมีความ
สอดคล้องในการเฝ้ าระวังและดู แลทรั พยากรป่ าไม้ ใ นท้อ งถิ่ น ของคนในชุ ม ชนเอง
ตลอดจน เพื่อหาแนวทางในการหยุด ยั้งการบุ กรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ของชุ มชน
เป้าหมาย โดยใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีแหล่งข้อมูลประชากรจากข้อมูล
ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ผูส้ ารวจได้สุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีคานวณจากสู ตรของ Yamanae (1973) เพื่อนามา
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรศึกษา และหาจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ ละต าบล โดยใช้สู ตรการกระจายตามสัดส่ วน (สุ บงกช จามี กร, 2526) มาเป็ น
เครื่ องมือในการสารวจ มีการวิเคราะห์ หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสารวจ (Reliability of
Measurement) ได้เท่ากับ 0.817 และนาผลการสารวจที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความถี่ จานวน
ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เพื่อประเมินผล แล้วทาการพรรณนาเนื้ อความตามลาดับ
ดังนี้ 1) สรุ ปผล 2) อภิปรายผล และ 3) ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ
ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
51-60 ปี ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร/เลี้ยงสัตว์/ประมง มีรายได้รวมของครัวเรื อน
ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-5 คน และโดยส่ วนใหญ่
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มีที่ดินทากินในความครอบครองของครัวเรื อนเป็ นพื้นที่ประเภท นส.3 ส่ วนครัวเรื อน
ที่ไ ม่มีที่ดิน ทากิน พบเป็ นจานวนน้อย ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ได้ใช้หรื อพึ่งพิงทรัพยากร
ป่ าไม้ ซึ่งเป็ นประเภทของป่ า
ตอนที่ 2 การสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมโครงการป้ องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่ อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
ผลการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการป้ องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง จาแนกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี
ส่ วนร่ วมในประเด็นการประชุมสู งที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ปั ญหา
อุ ป สรรค และความต้อ งการของชุ ม ชน เกี่ ย วกับการสงวน การอนุ รั ก ษ์ รวมทั้ง การ
ป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ในการประชุ มประจาเดื อน
ของชุ มชนที่ตน อยู่อาศัย ประเมินผลอยู่ในระดับ มาก หรื อ เฉลี่ยทุก 2-6 เดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.66 ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการวางแผนน้อย
ที่สุด คื อ มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา และร่ วมดาเนิ นการจัดทา
แผนการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ บรรจุลงในแผนการ
พัฒนาระดับอาเภอ ประเมินผลอยู่ในระดับ มาก หรื อเฉลี่ย 1-2 ปี /ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
47.38
2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ได้มีส่วนร่ วม
ในประเด็นการดาเนิ นกิจกรรมสู งที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ และการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน
ประเมินผลอยู่ในระดับ มาก หรื อ จานวน 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม คิดเป็ น
ร้อยละ 52.62 ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในประเด็นการถ่ายทอดความรู ้
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น้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอด หรื อบอกเล่าความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สงวน อนุ รั ก ษ์ และป้ อ งกัน การบุ ก รุ ก ทาลายทรั พ ยากรป่ าไม้ใ ห้ก ับคนในครั ว เรื อ น
และในชุ มชนของตนทราบ ประเมิ นผลอยู่ใ นระดับ มาก หรื อ 3-4 ครั้ ง/ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 46.68
3) ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มในการได้รั บประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่ ว นใหญ่
มีส่วนร่ วมในประเด็นการได้รับประโยชน์ต่อชุมชนสู งที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ตามโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประเมินผล
อยูใ่ นระดับ มาก คิดเป็ นร้อยละ 43.99 แต่พบว่า อันดับสุ ดท้าย ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในประเด็น การได้รับประโยชน์ต่อตนเองน้อยที่สุด คือ มีส่ วนร่ ว มในการได้รับการ
พัฒ นาศัก ยภาพของตน จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมตามโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัด ไม้ท าลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้อ งที่ อ าเภองาว จัง หวัด ล าปาง
ประเมินผลอยูใ่ นระดับ มาก คิดเป็ น ร้อยละ 54.03
4) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ วมในการประเมิ น ผล พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่
มี ส่ ว นร่ วมในประเด็ น ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านสู ง ที่ สุ ด คื อ มี ส่ ว นร่ วมในการ
สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทั้งการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก และ
การปฏิ บ ัติ ง านตามกิ จ กรรมโครงการป้ อ งกัน ละปราบปรามการตัด ไม้ท าลายป่ า
ในปี งบประมาณพ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประเมินผลอยูใ่ นระดับ มาก
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.70 แต่ พ บว่ า อัน ดับ สุ ด ท้า ย ประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในประเด็ น
ประเมินผลโครงการน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ น
กิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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โดยสรุ ปในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา
จากการจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วม “ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ” มากที่สุด รองลงมาเป็ นการมีส่วนร่ วม “ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ”
อัน ดั บ ที่ ส าม คื อ การมี ส่ วนร่ วม “ด้ า นการมี ส่ วนร่ วมในการได้ รั บ ประโยชน์ ”
ส่ วนอันดับสุ ดท้าย มีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ “ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล”
5.2 อภิปรายผล
จากการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ผูส้ ารวจขออภิปรายผลการสารวจ ดังนี้
ผลการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก และเมื่อนาผลการสารวจมาวิเคราะห์จาแนกเป็ นรายด้าน
ได้ดงั นี้
1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอยู่ใน
ระดับ มาก เนื่องจากอาเภองาว เป็ นอาเภอที่มี พ้ืนที่สุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดวิกฤตการลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่ า และบุกรุ กยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมาย ผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
ส่ ว นราชการในระดับ อาเภอทุก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะนายอาเภองาว ได้เ ล็ง เห็น และ
ให้ค วามส าคัญ ถึง ปั ญ หาด้า นทรัพ ยากรป่ าไม้ใ นการบริ ห าราชการระดับ อ าเภอ
เป็ นลาดับต้นๆ จึงให้การสนับสนุ นในด้านการจัดทาแผนพัฒนา โดยกาหนดกิจกรรม
ด้า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการตัด ไม้ทาลายป่ า ระบุลงในแบบเสนอโครงการ
ในระดับ อ าเภอ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นโยบายของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ที่ให้มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าระดับอาเภอ ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง ให้เป็ นอาเภอนาร่ อง จานวน 1 อาเภอ
ซึ่ งอาเภองาว มีสถิติคดี การบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2559
สู งที่ สุ ดในจั ง หวัด ล าปาง จึ ง ได้ รั บ มติ เ ห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการป้ องกั น

63

และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ในการคัดเลื อ กให้อาเภองาวเป็ น
อาเภอนาร่ อง เพื่อดาเนินกิจกรรมในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนั้น เมื่อมีการเน้นหนัก
ในการดาเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าขึ้น จึงเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจควบคู่กนั ไป ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผูน้ าชุ มชน หรื อคณะกรรมการหมู่ บา้ นได้เ ข้า ร่ วมประชุ มแสดงความ
คิ ด เห็ น เสนอปั ญ หา และความต้อ งการของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรป่ าไม้
ในการประชุ มประจาเดื อนในชุ มชนของตน รวมทั้งในแต่ ละชุ มชนมีการนาข้อเสนอ
ความต้องการ และปั ญหาด้านการป้ องกันและปราบปรามการ ตัดไม้ทาลายป่ าดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ ในระดับอาเภอด้วย
2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอยูใ่ น
ระดับ มาก เนื่องจากอาเภองาว ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
นับ ตั้ง แต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จนถึง ปั จ จุบ นั โดยในปี งบประมาณพ.ศ.2560
อาเภองาว ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้
ในการดาเนินกิจกรรมดังนี้
2.2) กิ จ กรรมสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการตัด ไม้ท าลายป่ า ด าเนิ น กิ จ กรรมปลู ก ต้น ไม้ใ นชุ ม ชนบ้า นห้ว ยทาก
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมกิจกรรม
จานวน 100 คน
2.3) กิจกรรมจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามตัดไม้ทาลายป่ าอาเภองาว
ด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด ท าแผนป้ อ งกั น และปราบปรามตั ด ไม้ ท าลายป่ าอ าเภองาว
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายร่ ว มประชุ ม จ านวน 100 คน ณ ห้อ งประชุ ม ที่ ว่า การอ าเภองาว
จังหวัดลาปาง
2.4) กิจกรรมรณรงค์สร้างเครื อข่ายระดับอาเภอ ดาเนิ นกิจกรรมรณรงค์
สร้า งเครื อ ข่า ยระดับ อาเภอ โดยมีก ลุ่ม เป้ า หมายจานวน 150 คน มีการจัดประชุ มกลุ่ม
และร่ วมเดิ นขบวนรณรงค์การอนุ รั กษ์และป้ องกันการบุ กรุ กท าลายทรั พยากรป่ าไม้
ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้องตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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2.5) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามตัดไม้ทาลายป่ าระดับ
อาเภอ (นาร่ อง) ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับ
อาเภอ (นาร่ อง) ณ ที่วา่ การอาเภองาว จังหวัดลาปาง และจ้างเหมาพนักงาน เพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลศูนย์ฯ จานวน 1 คน
จากกิจกรรม เห็นได้ว่าในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 มีกิจกรรมที่หน่ วยงาน
ราชการได้ดาเนินการ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ได้เ ข้าร่ วมอยู่อย่างต่ อเนื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ นกิ จ กรรมการปลู กต้นไม้ในชุ มชนหรื อ พื้น ที่
สาธารณประโยชน์ กิ จ กรรมการเดิ น รณรงค์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าในระดับอาเภอ ประชาชนจึงมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในด้านการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ มาก
3) ด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่ วมอยูใ่ น
ระดับ มาก โดยให้ขอ้ มูลว่าชุมชนของตนมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรม
การพัฒนาชุ มชนด้านต่างๆ ของโครงการ และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนจากการด าเนิ น กิ จ กรรมของโครงการ อาจกล่ า วได้ว่ า เนื่ อ งจากการด าเนิ น
กิจกรรมโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เกิดผลลัพธ์ที่ทาให้ประชาชนในชุ มชน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม เช่ น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า โดยประโยชน์จากการดาเนิ น
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุ มชนหรื อพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตน ทาให้ชุมชนมีพ้ืนที่
สี เขียวเพิ่มขึ้น ส่ งผลดีต่อสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การดาเนิ นทางการเกษตร
และสภาพความเป็ นอยู่ข องชุ ม ชนอย่า งยัง่ ยืน และกิ จ กรรมจัด ท าแผนป้ อ งกัน และ
ปราบปรามตัด ไม้ทาลายป่ าระดับอ าเภอ (อ าเภองาว) เป็ นกระบวนการที่ ทาให้เ กิ ด
แนวทางในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างภาครัฐด้วยกัน และระหว่างภาครั ฐกับภาค
ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์สร้างเครื อข่ายระดับอาเภอ เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็ น
การสร้างจิตสานึกที่ดีเกิดการรวมกลุ่มเครื อข่ายในการป้ องกัน เฝ้าระวังการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ในระดับอาเภอ
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และประชาชนส่ วนใหญ่ได้มีส่วนร่ วมในขั้นตอนของการนึ กคิด ตัดสิ นใจ
และในขั้นตอนการปฏิบตั ิ จึงเกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนควบคู่ไปด้วย
แต่หากวิเคราะห์ในเชิ งลึก จากการศึกษาผลการสารวจด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับ
ประโยชน์ ถือเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าด้านอื่นๆ โดยลดลงเป็ นอันดับที่สาม อาจกล่าวได้ว่า
สาเหตุหลักเกิดมาจากประชาชนยังขาดความรู ้และความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์
ของโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ รวมทั้ง การจัดทา
แผนการด าเนิ น งานโครงการฯ มี ข ้อ ที่ ค วรได้รั บการปรั บปรุ ง คื อ ไม่ มี ง บประมาณ
สนับสนุ นในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่ นและส่ วนราชการอื่ น ๆ
พื้นที่ได้รับทราบ ประกอบกับแผนงานโครงการมีหว้ งระยะเวลาอันสั้น ดาเนินการเป็ น
รายปี ประชาชนจึงไม่ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับในระยะยาว
4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ
มาก อาจกล่าวได้วา่ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการเปิ ดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดาเนิ นกิจกรรมโครงการ รวมทั้งประชาชนได้เล็งเห็ น ถึ งความสาคัญ ของการ
ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีโอกาสได้ติดตามผลการดาเนิ น
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นผลของการดาเนิ นกิจกรรม และผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้อง แต่หากวิเคราะห์ในเชิงลึก ถือว่าเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การมีส่วนร่ วมด้านอื่นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนยังมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูล
ผลของการปฏิบตั ิง านโครงการน้อ ย เจ้า หน้า ที่ผูเ้ กี่ย วข้อ งในระดับพื้น ที่ย งั ขาดการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์ ประชาชนจึงยังไม่ได้รับข้อมูล หรื อรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานโครงการให้ประชาชนในระดับชุมชน หรื อระดับหมู่บา้ นได้รับทราบ
การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนิ นโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ผลการสารวจข้อมูลทัว่ ไป เปรี ยบเทียบกับผลการสารวจการมี
ส่ วนร่ วมในด้านต่างๆ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้รวมของครัวเรื อน
การมีที่ดินทากิน การพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ของครัวเรื อน ต่างกัน การมีส่วนร่ วมในการ
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ดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น การมีแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า
ระดับอาเภอ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการจัด การทรัพ ยากรป่ าไม้
ในท้องถิ่นของตน จะทาให้การจัดการทรัพยากรป่ าไม้น้ นั เกิดความเป็ นธรรม ลดความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรื อระหว่างชุมชนกับชุมชน
ด้วยกันเอง รวมทั้ง การมีแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับบริ บทของ
สั งคมไทย จะส่ งผลทาให้การส่ งเสริ มการมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ นงานโครงการ
อันเกี่ยวข้องกับการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ มีสภาพบังคับใช้ที่เกิดขึ้น
จริ งในทางปฏิบตั ิได้ ซึ่ งผลที่ได้ นาไปสู่ เป้ าหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมดุ ลและยัง่ ยืน ดังนั้น ผูส้ ารวจวิจยั จึงได้วิเคราะห์ถึง แนวคิ ด
รู ปแบบ และปั จจัยที่ ส่งผลให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นโครงการป้ องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ทั้งนี้ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมคงอยู่
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนในท้ายที่สุด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การสารวจการมี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ น โครงการป้ องกัน และปราบปราม
การตัด ไม้ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ท้อ งที่ อาเภองาว จังหวัด ลาปาง
ได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอนการศึ ก ษาวิ จ ัย ซึ่ งพบว่ า การส ารวจการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในด้านการมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมิ นผลอยู่ในอันดับสุ ดท้าย จึ งมี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งหาแนวทางในการส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในด้านดังกล่าว เพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของผูส้ ารวจวิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
ตามประเด็น ดังนี้
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ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
1) ควรก าหนดนโยบายด้า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม ในการบริ ห าร
ราชการระดับอาเภอ ให้ครอบคลุมทุ กด้าน ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ ไม่ว่าจะเป็ นขั้นตอนของกระบวนการวางแผน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนการดาเนิ นงานกิจกรรมโครงการต่างๆ และ/หรื อ ขั้นตอนของการมีส่วน
ร่ วมในการประชุม การเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ 2) การส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการปฏิ บตั ิ การ กาหนดกิจกรรมต่ างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับ
พื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการได้รับ
ประโยชน์ และสนับสนุ นให้ประชาชนเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง และ 4) การ
ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานได้ทุกกระบวนการ
2) ควรบรรจุ แผนการด าเนิ น งานด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ขอรั บการ
สนับสนุ นงบประมาณ สาหรับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท้องถิ่น ตลอดจนส่ วน
ราชการอื่นๆ ซึ่ งมี ความเกี่ยวข้องได้รับทราบ มีความรู ้และความเข้าใจถึงหลักการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้ อเสนอเชิงปฏิบัติการ
1) จัดประชุมประชาคมทุกหมู่บา้ น เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทาง รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการวางแผนงานด้านการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทาลายป่ า ท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น มีเวทีเสวนาในชุ มชน เกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ า รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ พร้อมเสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้คณะทางานโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ
ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
2) แต่ ง ตั้ง ผูแ้ ทนหรื อ ผูน้ าจากชุ มชนทุ กชุ มชน เพื่ อ เข้ามาเป็ นหนึ่ ง ใน
คณะทางานโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าระดับอาเภอ
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ข้ อเสนอเชิงวิชาการ
1) ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง
2) ควรขยายผลศึกษาเรื่ อง การสารวจการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องที่
อ าเภออื่ น ๆ ของจัง หวัด ล าปาง เพื่ อ น าปั จ จัย ต่ า งๆ มาเปรี ย บเที ย บผลซึ่ ง กัน และกัน
เพื่ อ ที่ ส ามารถน าผลการศึ กษาไปปรั บปรุ ง การจัด ท าแผนการด าเนิ น งานโครงการ
ในปี งบประมาณต่อไป
3) ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเชิ งพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการดาเนิ นโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าในภาพรวมทั้งระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
ในทุกท้องที่

69

ภาคผนวก

70

ภาคผนวก ก
เอกสารต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการ
ป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ท้ องทีอ่ าเภองาว จังหวัดลาปาง
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ภาคผนวก ข
แบบสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ ทาลายป่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท้ องทีอ่ าเภองาว จังหวัดลาปาง
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ภาคผนวก ค
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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ผลการดาเนินงานโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง
ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
พื้นที่ดาเนินโครงการของจังหวัดลาปาง จานวน 13 อาเภอ ได้แก่ 1) อาเภองาว 2) อาเภอเมืองลาปาง
3) อาเภอห้างฉัตร 4) อาเภอวังเหนือ 5) อาเภอแจ้ห่ม 6) อาเภอแม่เมาะ 7) อาเภอแม่พริ ก 8) อาเภอแม่ทะ
9) อาเภอเสริ มงาม 10) อาเภอสบปราบ 11) อาเภอเกาะคา 12) อาเภอเมืองปาน 13) อาเภอเถิน
ตารางแสดงผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการสาหรับอาเภอนาร่ อง (อาเภองาว จังหวัดลาปาง)
ลำดับ แผน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
ระดับอำเภอ

ผลกำรดำเนินงำน
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
ระดับอำเภอ พื้นที่ อำเภองำว จังหวัดลำปำง
ณ ที่ว่ำกำรอำเภองำว จังหวัดลำปำง และมีกำร
จ้ำงเหมำพนักงำนกำกับดูแลศูนย์ จำนวน 1 คน

งบประมำณ
(บำท)
-

2

กิจกรรมรณรงค์สร้ำงเครือข่ำย
ระดับอำเภอ

จัดทำกิจกรรมเดินรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยระดับอำเภอ
พร้อมทำ MOU บูรณำกำรระหว่ำงหัวหน้ำส่วน
รำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง
และกำนัน 10 ตำบล พื้นที่ อำเภองำว จังหวัดลำปำง
ในวันที่ 10 เมษำยน 2560 ณ ลำนหน้ำวัดต้นต้อง
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองำว จังหวัดลำปำง

20,000

3

กิจกรรมจัดทำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
ระดับอำเภอ

80,000

4

กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ

ดำเนินกำรประชุม เพื่อร่วมจัดทำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ พื้นที่ อำเภองำว
จังหวัดลำปำง ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 ณ ศำลำ
ประชำคมที่ว่ำกำรอำเภองำว จังหวัดลำปำง จำนวน
1 ครั้ง
ดำเนินกำรจัดประชุม เพื่อสร้ำงขยำยเครือข่ำย
อำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) จำนวน 3 ตำบล ได้แก่
ตำบลแม่ตีบ ตำบลปงเตำ และตำบลบ้ำนร้อง
อำเภองำว จังหวัดลำปำง ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำร
อำเภองำว จังหวัดลำปำง

15,000
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ตารางสรุ ปผลการจับกุมคดีการกระทาความผิดกฎหมายว่ าด้ วยป่ าไม้ พืน้ ทีจ่ ังหวัดลาปาง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภท
จานวนคดี
ลาดับ
ข้อมูล
(คดี)
ตรวจยึด
1 คดีลกั ลอบตัดไม้ 214 ไม้สักท่อน
ไม้สักแปรรู ป
ไม้กระยาเลยท่อน
ไม้กระยาเลยแปรรู ป
คดีบุกรุ ก
พื้นที่บุกรุ ก
2
83
แผ้วถางป่ า
แผ้วถางป่ า

รวมจานวนคดี (คดี)

297

จานวน/ ปริ มาตร /พื้นที่
783 ท่อน/ 91.29 ลบ.ม.
4,103 แผ่น/ 35.81 ลบ.ม.
854 ท่อน/ 111.11 ลบ.ม.
3,054 แผ่น/ 77.98 ลบ.ม.
1,827 - 2 - 37 ไร่

หมายเหตุ
- จานวนผูต้ อ้ งหา 72 ราย
- อุปกรณ์การกระทาผิด
จานวน 288 รายการ (ชิ้น)
- สรุ ปจานวนคดีรายอาเภอ
1) อาเภองาว 61 คดี
2) อาเภอเถิน 49 คดี
3) อาเภอเมืองลาปาง 33 คดี
4) อาเภอแม่พริ ก 12 คดี
5) อาเภอเมืองปาน 19 คดี
6) อาเภอแม่เมาะ 23 คดี
7) อาเภอวังเหนือ 9 คดี
8) อาเภอแม่ทะ 13 คดี
9) อาเภอแจ้ห่ม 44 คดี
10) อาเภอห้างฉัตร 10 คดี
11) อาเภอเสริ มงาม 5 คดี
12) อาเภอเกาะคา 15 คดี
13) อาเภอสบปราบ 4 คดี
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ภาคผนวก ง
ภาพการดาเนินกิจกรรมและการจัดเก็บข้ อมูล
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ภาพถ่ าย
กิจกรรมรณรงค์ สร้ างเครื อข่ าย อาเภองาว จังหวัดลาปาง

92

93

94

95

96

ภาพถ่ าย
กิจกรรมสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า
พืน้ ทีอ่ าเภองาว จังหวัดลาปาง

97

98

ภาพถ่ าย
กิจกรรมจัดทาแผนป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ า อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาววิชญา วรรณโกมล

วัน เดือน ปี เกิด

23 พฤศจิกายน 2523

สถานที่เกิด

อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

วุฒิการศึกษา

สาเร็จปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
สาขาการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปี การศึกษา 2546

ตาแหน่งหน้าที่

นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ

การทางานปั จจุบนั

ปฏิบตั ิราชการประจาส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ลาปาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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