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บทคัดย่ อ
การศึก ษาเรื่ อ ง การดาเนิ น งานตามโครงการปลูก ต้น ไม้เ พื่อ เพิ่ม พื้ น ที่สี เ ขีย ว
ในท้อ งที ่จ งั หว ดั พระนครศรี อ ยุธ ยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีว ตั ถุป ระสงค์
เพื่อ (1) เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
(2) ส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมของภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ า ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางที่เหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนการจัดทาแผนงาน/โครงการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้เกิด
ประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น การศึกษาในรู ปแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้การศึกษาวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One Shot Study)
การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลผสมผสานกับการศึ กษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative) ในกรณี ส ารวจ
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต่อการดาเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 145 คน ใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการบรรยายลักษณะข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายผลการ
สารวจความพึงพอใจ สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดไว้
ที่ระดับ 0.10
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 พบว่า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดาเนิ นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม โครงการปลู กป่ าเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นี นาถ
และโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่ องในโอกาส ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 โดยดาเนิ นการปลูก
ต้นไม้ จานวน 9 ชนิ ด ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง ยูคาลิปตัส ตะแบก อินทนิ ล เสลา สะเดา
ขี้ เ หล็ ก คู น หมัน และสั ต บรรณ รวมจ านวนทั้งสิ้ น 6,870 ต้น มี อ ัต ราการรอดตาย
ร้อยละ 80.04 ซึ่ งทาให้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
ก

ผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ 2 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลู กต้นไม้เพื่ อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและ
การด าเนิ น งานตามโครงการปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในท้ อ งที่ จ ั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ปั จ จัย ด้า น
การประชาสัม พัน ธ์ และปั จ จัย ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ต้น ไม้ และระดับ
ความพึ งพอใจของกลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูก ต้น ไม้เ พื ่อ เพิ ่ม พื้ น ที ่สี เ ขีย วในท้อ งที่
จัง หวัดพระนครศรี อ ยุธ ยา ประจาปี พ.ศ. 2557 ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการปลูก
ต้นไม้ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.08 , SD = 0.985)
ทั้ง นี้ เ พราะผู เ้ ข้า ร่ ว มโครงการมีค วามคุ น้ เคยกับ เจ้า หน้า ที่ ใ นส านัก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และร่ ว มกิ จ กรรมหลายครั้ ง
จึงมี ความเห็นเกี่ ยวกับกิ จกรรมการปลูกและการบารุ งรักษาต้นไม้ที่ปลูกในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( X = 4.16 , SD = 0.964) และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.00 , SD = 1.005) ตามลาดับ จากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถสรุ ปแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ควรประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการ และปั จ จัย ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มกิจ กรรมปลูก ต้น ไม้ ตามลาดับในบริ บทที่
เหมาะสม ซึ่ ง สอดรับ กับ กิจ กรรมการประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ กิจ กรรมปลูก ต้น ไม้
และกิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้

ข

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุ เคราะห์จากบุคคลหลายท่านที่ได้
ให้ความกรุ ณา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาวิจยั การดาเนินงาน ให้ความช่วยเหลือในด้าน
ข้อมูล ข้อแนะนา ข้อคิดเห็น ตลอดจนเป็ นกาลังใจที่มีคุณค่ายิง่ ต่อผูเ้ ขียน
ผูเ้ ขี ยนขอขอบพระคุ ณ ท่ านคณะกรรมการทุ กท่านที่ กรุ ณาพิจารณาตรวจสอบ
ผลงานศึกษาฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้บัง คับ บัญ ชาทุ ก ท่ า น ซึ่ งเป็ นผู ้ถ่ า ยทอดความรู ้ และสร้ า ง
ประสบการณ์การปฏิบตั ิราชการให้แก่ผเู ้ ขียน รวมถึงเจ้าหน้าที่เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากสานักบริ ห ารกลางทุกท่าน ในความช่ วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษา และการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่รักทุกคนของผูเ้ ขียน
สาหรับกาลังใจ และความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด
ท้ายสุ ด ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสาเร็ จทั้งหมดจากการทาผลงาน
ฉบับนี้ แด่ นายบุ ญปลูก สุ ขสมบูรณ์ และ นางจาเนี ยร สุ ขสมบูรณ์ ผูเ้ ป็ น คุ ณพ่อ และ
คุ ณแม่ ที่ รักยิ่งของผูเ้ ขียน คอยช่ วยส่ งเสริ มสนับสนุ น กระตุ น้ เตื อน และเป็ นกาลังใจ
ตลอดจนเป็ นแรงใจ ที่สาคัญยิ่งของผูเ้ ขียนตลอดมา จนทาให้การศึกษาครั้งนี้ ประสบ
ผลสาเร็จได้ตามที่ต้ งั ใจ
สุ รศักดิ์ สุ ขสมบูรณ์
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การมีส่วนร่ วมของประชาชน

ง

หน้า
ก
ค
ง
ช
ซ
1
1
7
7
7
7
10
11
12
13
14
16
17
23
26

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
3

4

5

วิธีการศึกษา
รู ปแบบการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้
และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามโครงการ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยตั้งอยูร่ ะหว่างเส้นรุ ้งที่ 5 องศา ถึง 20 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่
97 องศา ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 320,696,888 ไร่ หรื อประมาณ
513,115 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางจากเขตแดนใต้ดา้ นทิศเหนื อสุ ดถึงใต้สุดประมาณ
1,620 กิ โ ลเมตร ส่ ว นกว้า งที่ สุ ด จากเขตแดนทิ ศ ตะวัน ออกถึ ง เขตแดนทิ ศ ตะวัน ตก
ประมาณ 750 กิโลเมตร พื้นที่ต้ งั อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน ประเทศไทยมีเทือกเขาสู งตาม
ภูมิภาคต่างๆ เราอยู่ในแถบร้อนมีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบไปด้วยภูเขา ก่อให้เกิด
ความแตกต่างกันของดินฟ้ าอากาศ ประกอบกับยังมีความแตกต่างกันของสภาพดิน หิ น
และภูมิประเทศ จึงทาให้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราสู งขึ้นได้ใน
ประเทศ มีป่าไม้นานาชนิดขึ้นอยูต่ ามสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างจากเหนือจรดใต้
มีพรรณไม้มากมายหลายชนิ ดขึ้นอยู่ มีน้ าตกลาธารอันเป็ นแหล่งกาเนิดของน้ าหล่อเลี้ยง
ผูค้ นและพื ช พัน ธุ์ ธัญญาหารได้ด้ว ยดี ต ลอดมา แต่ จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ของ
ประชากรทาให้เนื้ อที่ป่าถูกทาลายและต้นไม้ถูกนาไปใช้ประโยชน์เป็ นอย่างมากจนเป็ น
ผลทาให้เกิดความแห้งแล้ง น้ าขาดแคลน พื้นดินแตกระแหง อากาศร้อนอบอ้าว ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล หรื อฝนตกมากเกินไปทาให้เกิดน้ าท่วม เกิดน้ าป่ า เกิดแผ่นดิ นทรุ ดตัว
แผ่นดินถล่ม ในขณะที่กาลังเผชิญกับภัยแล้งอยูก่ ็ตอ้ งเตรี ยมตัวป้ องกันภัยจากน้ าท่วมใน
เวลาไล่ เ ลี่ ย กัน ปั ญ หาดัง กล่ า วเกิ ด จากฝี มื อ มนุ ษ ย์ท้ ัง สิ้ น หากปล่ อ ยให้มี ก ารท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ ช่นนี้อีกต่อไป มหัตภัยย่อมเกิดแก่ประเทศชาติโดยรวม
กรมป่ าไม้ (2550) ได้ส รุ ป เรื ่ อ งราวการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรป่ าไม้ข อง
ประเทศไทยว่า มีป ระวัต ิค วามเป็ นมายาวนานมีปั ญ หาการบริ ห ารจัด การป่ าไม้
ในช่วงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อป่ า คน และทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมหลายประการ
บทเรี ยนจากอดี ตมี ค วามสาคัญ เป็ นฐานความรู ้ ความเข้า ใจ ในการต่ อยอดความคิ ด
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สู่ การบริ หารจัดการที่เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นความเข้าใจต่อพัฒนาการในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ในอดีตถึงปั จจุบนั รวมทั้งปั จจัย เงื่อนไข หรื อบริ บททางสังคมที่
เข้ามามีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในประเทศไทย โดยศึกษา
พัฒนา การนโยบาย โครงสร้างการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของภาครัฐ รวมทั้ง
เงื่อนไขปั จจัยที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในช่ วง
เวลาต่ าง ๆ เป็ นข้อมูลพื้ นฐานเชื่ อมโยงสู่ การอธิ บายเชิ งเหตุ ผล ของการปฏิ รู ประบบ
ราชการ และการปรับ โครงสร้า งกรมป่ าไม้ ที ่ส่ ง ผลกระทบต่อ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศไทย ซึ่ งในอดีตประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรป่ าไม้
อุดมสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์จ ากพื้ นที่ป่ าอย่างต่อเนื่ อ งในช่ ว งห้า ทศวรรษที่ผ่า นมา
ทาให้ป ระเทศไทยสู ญเสี ยป่ าไม้ไปแล้ว ประมาณ 68.9 ล้านไร่ หรื อเฉลี่ยประมาณ
1.3 ล้านไร่ ต่อปี โดยปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยูถ่ ึงร้อยละ 53.33 ของพื้นที่
ประเทศ หรื อประมาณ 171.02 ล้านไร่ ปั จจุบนั เหลือพื้นที่ป่าพียง 102.12 ล้านไร่ หรื อ
ร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ (ข้อมูลปี 2556) จากสถิติของกรมป่ าไม้พบว่า การลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้เกิดขึ้นรุ นแรงในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2525 พื้นที่ป่าถูกทาลายมากกว่าปี
ละ 2 ล้านไร่ ต่อปี ซึ่ งสู งกว่าอัตราเฉลี่ยทั้ง 52 ปี ( พ.ศ. 2504 – 2556) ในปี พ.ศ.2541
นับ ว่า เป็ นจุดวิกฤติที่พื้น ที่ป่าไม้เหลือ น้อ ยที่สุด คือ 81.08 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 25.28
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรป่ าไม้ ทาให้เกิดปั ญหาและผลกระทบที่สาคัญ ได้แก่ การ
ขาดแคลนน้ าในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การขาดแหล่งไม้ใช้สอยในประเทศ
ชุมชนท้องถิ่นขาดแหล่งอาหาร ยา และรายได้ ความขัดแย้งในที่ดินทากิน และภาวะโลกร้อน
ตลอดจนภัยธรรมชาติ ที่รุนแรงมากขึ้น
รัฐบาลในอดีตได้พยายามรักษาพื้นที่ป่า โดยประกาศยกเลิกสัมปทานการทาไม้ป่าบก
ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2532 แต่หลังจากยกเลิกสัมปทานป่ าไม้ สถานการณ์ดีข้ ึนในระยะแรก
เท่านั้น จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2543 มีการประเมินพื้นที่ป่าโดยแปลความจากข้อมูลดาวเทียม
มาตราส่ วน 1:50,000 พบว่า มีพ้นื ที่ประมาณ 106.32 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 33.15 ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นผลการประเมินขั้นต้นที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องภาคพื้นดินจากพื้นที่
ป่ าที่เหลืออยู่ จะมีพ้ืนที่ที่มีสภาพทางระบบนิเวศที่สมบูรณ์อยู่ไม่มากนัก ส่ วนใหญ่จะอยู่
ในรู ปแบบของอุทยานแห่ งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้ทาการประกาศก่อนการ
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ยกเลิกสัมปทานป่ าไม้ และจากการนาข้อมูลดาวเทียมปี พ.ศ. 2547 ไปทับซ้อนลงบนข้อมูล
ดาวเทีย มปี พ.ศ. 2543 พบว่า นับจากปี พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2547 มีพื้ น ที่ป่าไม้
ถูกบุกรุ กรวม 1,476 แปลง รวมพื้นที่ 1.58 ล้านไร่ หลังจากนั้นมีอตั ราการลดลงของพื้นที่
ป่ าไม้ ต่อเนื่องอย่างน่าเป็ นห่วง โดยเฉพาะในปี 2547-2549 มีอตั ราลดลงปี ละ 2.79 ล้านไร่
ทั้งนี้ สืบเนื่ องมาจากกรมป่ าไม้ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรป่ าไม้ ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงการบริ หารงานอย่างรุ นแรง โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กรอบอัตรากาลัง
การสั ง กัด โดยเริ่ ม จากกรมป่ าไม้สั ง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่ ง ออกเป็ น
กรมป่ าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง สังกัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ต่อมาได้มีการตัดโอนสัง กัด โดยให้ก รมป่ าไม้ไ ปสัง กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม ร่ วมกับอีก 2 กรมข้างต้น ซึ่ งในช่ วงระยะเวลานี้ นับเป็ นวิกฤติการณ์ของ
กรมป่ าไม้ ที่เกิดปั ญหาในทางการบริ หารงานเป็ นอย่างยิง่ ดังจะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้กจ็ ะถูก
ทาลายลงอย่างรวดเร็ ว เพราะประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน ถึงจุดต่าสุ ด (กรมป่ าไม้, 2550)
การแก้ไขปั ญหาพื้นที่ทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลายก็ยงั คงต้องมีมาตรการดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ที่ผา่ นมาพื้นที่ป่าไม้จะลดลงเรื่ อยๆ หากจานวนประชากรของประเทศ
เพิ ่ม มากขึ้ น เพราะคนต้อ งการที ่อ ยู ่อ าศัย ที ่ท ากิน จึง เป็ นเรื ่ อ งส าคัญ ที ่ ผู บ้ ริ ห าร
ประเทศจะต้องจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ให้เกิดความเป็ นธรรมและกระจาย
อย่างทัว่ ถึงจึงจะแก้ปัญหาได้ยงั่ ยืน ดังแสดงไว้ในตาราง 1
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ตาราง 1
แสดงพืน้ ที่ ป่าไม้ ก่อนและหลังการยกเลิกสั มปทานป่ าไม้ ของประเทศไทย
รายการ
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2532 (ยกเลิกสัมปทานป่ าไม้)
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556

พืน้ ที่ป่า
(ล้ านไร่ )
171.02
138.57
124.01
109.53
97.88
92.29
89.64
83.47
81.08
106.32
104.74
99.16
107.24
102.12

คิดเป็ น พืน้ ที่ถูกทาลายเฉลีย่ ต่ อปี
ร้ อยละ
(ล้ านไร่ )
53.33
(ก่อนหน้าไม่มี
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ)
43.21
- 2.12
38.67
- 4.54
34.15
- 3.48
30.52
- 2.91
29.40
- 1.86
27.95
- 0.66
26.03
- 1.54
25.28
- 0.48
33.15
+ 12.62
32.66
- 0.40
30.92
- 2.79
33.44
+ 4.04
31.57
- 1.02

ที่ มา. กรมป่ าไม้ (2556, หน้า 17)
ทั้งนี้ มนุษย์และสัตว์ท้ งั หลายจะต้องอยูร่ ่ วมกันในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การช่ วยกันปลูกต้นไม้โดยการมีส่ว นร่ วมของคนในชาติทุก ภาคส่ ว น
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และประชาชนทุกอาชี พ ทุกหมู่
เหล่าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นและต้องรี บดาเนิ นการก่อนที่จะ
สายเกินไป พร้อมทั้งให้หยุดทาลายป่ าไม้แล้วหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนส่ วนที่
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สู ญเสี ยไปเพื่อให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทาให้สภาพแวดล้อมดีข้ ึน มีความร่ มรื่ น คุณภาพ
ชีวิตของเราก็จะดีข้ ึนได้อย่างแน่นอน และต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาจะได้เป็ นมรดกตกทอดให้
อนุชนรุ่ นหลังได้อาศัยเป็ นเครื่ องปรับอากาศธรรมชาติ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และรักษา
สภาพแวดล้อมและสมดุลของธรรมชาติสืบต่อไป
จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา เป็ นจังหวัด ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบน อยู่ระหว่า ง
เส้นรุ ้งที่ 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ 33 ฟิ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 14 ลิปดา 53 ฟิ ลิปดา
ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 3.50 เมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานครไป
ทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร
และทางเรื อประมาณ 137 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ นประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 1,597,000 ไร่ นับเป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 62 ของประเทศ และอันดับที่ 11
ของภาคกลางที ่มีค วามเป็ นมาทางประวัต ิศ าสตร์ สื บ ทอดยาวนาน มีว ฒั นธรร ม
ประเพณี และศิลปกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ เป็ นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ มากมาย ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
จากองค์การยูเ นสโก ส่ งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม
เป็ นจานวนมาก ตลอดจนมีการลงทุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ มีการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้าสู่ จงั หวัด และการเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ ว สภาพป่ าไม้ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ปัจจุบนั มีอยูน่ อ้ ยมาก เนื่องจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตั้งอยู่บริ เวณ
ที่ราบลุ่มภาคกลางไม่มีภูเขาไม่มีพ้นื ที่ป่าสงวนแห่ งชาติ อุทยานแห่ งชาติ หรื อพื้นที่อื่นใด
ที ่ส งวนไว้เ ป็ นป่ าไม้ข องชาติจ ะมีพื้น ที ่สี เ ขีย วดั้ง เดิม อยู ่ต ามแนวแม่น้ า เจ้าพระยา
แม่ น้ าป่ าสั ก แม่ น้ าลพบุ รี และแม่ น้ าน้ อย โดยมี พ ัน ธุ์ ไ ม้เ ดิ มขึ้ นอยู่ ได้แก่ ไม้ยางนา
ตะเคียนทอง สะตือ สะแกนา หว้า ไทร โพธิ์ ส่ วนใหญ่อยู่บริ เวณวัดต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นพื้นที่ทานาข้าวของเกษตรกรประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งลักษณะของดินมีความเหมาะสมสู งในการทานา อีกประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ทาสวน ทาไร่
และพืชผัก อีกประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัย และอีกประมาณ 26 เปอร์ เซ็นต์
ประกอบกิจการพาณิ ชยกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พื้นดิ นอยู่ในเขตชลประทาน
มากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ จากข้างต้นจึงทาให้พ้ืนที่ สี เขียวของจังหวัดมีน้อย เนื่ องจาก
พื้นที่นาข้าวไม่ได้จดั เป็ นพื้นที่สีเขียว เพราะเป็ นพืชที่มีอายุส้ ันง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
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ความเป็ นพื้นที่สีเขียวไม่ได้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนถาวร ปั ญหาของจังหวัด พระนครศรี อยุธยา
ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่สีเขี ยว เช่ น ปั ญหาอุทกภัย ซึ่ งเกิดขึ้นเป็ นประจาและท่ วมขัง
เป็ นเวลานาน ทาให้ตน้ ไม้ที่ปลูกไว้เกิดความเสี ยหายจาเป็ นต้องปลูกฟื้ นฟูใหม่ สู ญเสี ย
งบประมาณไปมาก ปั ญหาที่สาคัญต่อมาคือปั ญหาความเสื่ อมโทรมของดิน ปั ญหาดิน
เปรี้ ยวดิน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่ งเป็ นพื้นที่เหลือเลือกของประชาชน
ในอดีต และพื้นที่ดินที่เกิดจากการขุดบ่อมาถมพื้นที่ดา้ นบนซึ่ งเป็ นดินชั้นล่าง จึงทาให้
ดินที่จะปลูกต้นไม้ไม่มีอิน ทรี ยวัต ถุ โครงสร้า งของดิ น ไม่ดี และดินจะไม่ค่อยซึ มน้ า
ต้น ไม้จ ะไม่ค่อ ยเจริ ญ เติบ โต การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ เหล่านี้ จะต้องใช้ตน้ ทุนสู งและ
ต้องใช้พนั ธุ์ไม้ทนทานสู งเป็ นไม้เบิกนาได้ ได้แก่ กระถินเทพา สะเดา ขี้เหล็กบ้าน ฯลฯ
แล้วจึงสามารถปลูกไม้อื่นๆ ที่ตามมา การปลูกจะต้องขุดหลุมปลูกให้มีขนาดใหญ่และ
ลึก และจาเป็ นต้องเปลี่ยนดินใหม่เพื่อให้ต น้ ไม้เ จริ ญ เติ บโตได้ดี นอกจากนี้ ในท้อ งที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยายังมีกิจกรรมที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียว คือ การตัดไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม เช่ น โรงงานทาวงกบ ประตู หน้าต่าง ทาพาเลท
แกะสลักไม้ โต๊ะหมู่บูชา เป็ นต้น บางพื้นที่มีการจักสานโดยใช้ไม้ไผ่ เช่น ทาพัดที่อาเภอ
บ้านแพรก ทางอบที่อาเภอบางปะหัน รวมทั้งการตัดไม้เพื่อทาฟื นในอุตสาหกรรมการเผาอิฐ
ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนทาให้พ้ืนที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาลดลง (สานักงาน
สถิติจงั หวัดพระนครศรี อยุธยา, 2558)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงมีความจาเป็ นมากที่จะต้องมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้มีการปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อรักษาสมดุ ลของธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียว
ซึ่ ง ต้อ งอาศัยความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง ภาครั ฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ภาคเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่ วมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด (ทสจ.) เป็ นราชการ
บริ ห ารส่ วนภูมิภ าค ซึ่ งเป็ นการแบ่งส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
โดยกาหนดให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด มีอานาจหน้าที่
ในการด าเนิ นการต่ างๆ ตามกฎหมายว่ าด้วยป่ าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ
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กฎหมายว่ าด้วยสวนป่ า กฎหมายว่า ด้ว ยเลื่ อยโซ่ ยนต์ กฎหมายว่ าด้วยการสงวนและ
คุ ม้ ครองสัตว์ป่ า และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ไ ด้รับมอบหมาย ประกอบกับ
มีหน้าที่ ในการส่ งเสริ ม เผยแพร่ และสร้างการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ เพิ ่ม พื ้น ที ่ส ี เ ขีย ว และอนุ ร ัก ษ์ท รัพ ยากรป่ าไม้ใ นท้อ งที ่ จ งั หว ดั
พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557)
พืน้ ทีด่ าเนินการ
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
สั ดส่ วนของผลงาน
ผูเ้ สนอผลงาน

นายสุ รศักดิ์ สุ ขสมบูรณ์
นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สัดส่ วนของผลงาน ร้อยละ 85 ของทั้งหมด
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ผูร้ ่ วมดาเนินการ

ผูร้ ่ วมดาเนินการ

นายสิ ทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ
เจ้าพนักงานป่ าไม้อาวุโส
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สัดส่ วนของผลงาน ร้อยละ 10 ของทั้งหมด
นางสาวนงลักษณ์ รักบาเหน็จ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สัดส่ วนของผลงาน ร้อยละ 5 ของทั้งหมด

ตาราง 2
สัดส่ วนของผลงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
การดาเนินงาน
1. ทบทวนทฤษฎี
องค์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดทีผ่ ู้เสนอ
ส่ วนของผลงานที่
เป็ นผู้ดาเนินงาน
ผู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
1.1 บทบาทภารกิจของสานักงานทรัพยากร
ร้อยละ 100
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ร้อยละ 100
ป่ าไม้
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการ ร้อยละ 100
ทรัพยากรป่ าไม้
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิม่ พื้นที่สีเขียว
ร้อยละ 100
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่ า และการ
ร้อยละ 100
ปลูกป่ าในเมือง
1.6 แนวคิดเกี่ยวการมีส่วนร่ วมของประชาชน ร้อยละ 100

9
ตาราง 2 (ต่ อ)
ขั้นตอน
การดาเนินงาน
2. วางแผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดทีผ่ ู้เสนอ
ส่ วนของงานทีผ่ ู้เสนอ
เป็ นผู้ดาเนินงาน
เป็ นผู้ปฏิบัติ
2.1 สารวจพื้นที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ร้อยละ 80
โครงการที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประสานงานภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 85

3. ดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ

3.1 จัดทาเอกสารเผยแพร่ โครงการ

ร้อยละ 100

3.2 จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ร้อยละ 80
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
3.3 จัดหาต้นไม้ที่ใช้ดาเนินการ
ร้อยละ 90
โครงการ
3.4 ประสานผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและปลูก
ร้อยละ 90
ต้นไม้
3.5 จัดพิธีปลูกต้นไม้เป็ นปฐมฤกษ์โครงการ ร้อยละ 80
3.6 ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตาม
ร้อยละ 85
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
4. วางแผนการดาเนิน
การหลังการปลูก
ต้นไม้

4.1 สารวจและติดตามผลการปลูกต้นไม้
ประเมินอัตราการรอดตาย เพื่อ
เตรี ยมการจัดทาแผนปลูกซ่อมบารุ ง
ต้นไม้

ร้อยละ 90
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ตาราง 2 (ต่ อ)
ขั้นตอน
การดาเนินงาน

รายละเอียดทีผ่ ู้เสนอ
ส่ วนของงานทีผ่ ู้เสนอ
เป็ นผู้ดาเนินงาน
เป็ นผู้ปฏิบัติ
4.2 จัดทาแผนปลูกซ่อมต้นไม้ที่ปลูกแล้ว
ร้อยละ 90
4.3 จัดกิจกรรมปลูกซ่อม และบารุ งรักษา
ร้อยละ 90
ต้นไม้ในพื้นที่เป้ าหมาย
4.4 แจกจ่ายกล้าไม้ที่ใช้ปลูกซ่อมไปยัง
ร้อยละ 90
พื้นที่เป้ าหมาย
4.5 ติดตามผลและประเมิน
ร้อยละ 85
4.6 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ ร้อยละ 100

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้
ให้นอ้ ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความ
เสื่ อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจึงมีความหมาย
รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่บงั เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็ นประโยชน์
แก่มนุษย์ ได้แก่ พื้นดิน น้ า ป่ าไม้ แร่ ธาตุ และสัตว์ป่า เป็ นต้น
กระบวนการมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การที่ ประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มทา
ร่ วมรับผิดชอบในความสาเร็ จและความล้มเหลวของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยราชการ หรื อหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งทาให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ปัญหา
จากการร่ วมมือทางาน โดยเป็ นการทางานแบบพึ่งตนเองเป็ นหลัก

11
ระบบนิเวศ หมายถึง หน่ ว ยพื้นที่หนึ่ งประกอบด้วยสัง คมของสิ่ ง มีชี วิต กับ
สิ่ ง แวดล้อ มทาหน้า ที่ร่ ว มกัน ระบบนิ เ วศเป็ นระบบที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ความสัม พัน ธ์
อย่า งใกล้ชิ ด ของสิ่ ง มีชี วิต และสิ่ ง แวดล้อ มโดยการลาดับ ขั้น ของการกิน แบบต่าง ๆ
ตลอดจนการหมุนเวียนของสารแร่ ธาตุและการถ่ายทอดพลังงาน จนทาให้เกิดองค์ประกอบ
ของสิ่ งมีชีวิตเป็ นระบบที่มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน ระบบนิ เวศเป็ นกลไกควบคุมสัง คมของ
สิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความสัมพันธ์ต่อกันทั้งส่ วนที่เป็ นสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งไม่มีชีวติ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึง องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์ กรเอกชน หมายถึง องค์การของเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ หรื อตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมด เป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง หรื อวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดาเนินการในทางการ
อุตสาหกรรม การบริ การ หรื อการค้าและรวมถึงองค์การเอกชนอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาด้วย
ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
การด าเนิ น การตามโครงการปลูก ป่ าเพื ่อ เพิ ่ม พื้น ที ่สี เ ขีย วในท้อ งที ่จ งั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 นับได้ว่าประสบความยุง่ ยากอยูพ่ อสมควร
เนื่ องจากสภาพพื้นที่ คุณภาพของดิน และปั ญหาการบริ หารจัดการน้ า กล่าวคือ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยามี พ้ืนที่ เป็ นที่ ราบลุ่ มเหมาะแก่การทานา และทาสวนผลไม้ มีระบบ
คลองชลประทานเป็ นจานวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีการใช้สารเคมี ปุ๋ ย และยาฆ่าแมลง
เป็ นจานวนมากเช่นกัน ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ เมื่อใช้ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานานๆ ทาให้
เกิดสารตกค้างในดิน หรื อทาให้ส่วนประกอบของดินเปลี่ยนไปทาให้ไม่เหมาะสมที่จะ
ใช้เป็ นที่ปลูก ต้นไม้ นอกจากนี้ปัญหาน้ าท่วมขัง อีกทั้งที่ดินมีราคาแพง ทาให้พ้ืนที่ที่มีอยู่
อย่างจากัดไม่สามารถนามาปลูกป่ าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ออกไปส่ งเสริ ม
การปลูกป่ าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จาเป็ นต้องสร้างความรู ้ให้แก่ตนเองจากการศึกษา อบรม
ค้นคว้า หาความรู ้และประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ดินและการปรับปรุ งดิน พันธุ์ไม้
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และการคัด เลือ กชนิ ด ไม้ไ ด้เ หมาะสมกับสภาพพื้น ที่ การปลูก และบารุ ง รัก ษาต้น ไม้
โรคและแมลง และการประชาสัมพันธ์ในทุกรู ปแบบ ทั้งนี้ การที่จะดาเนินการปลูกป่ า
ได้ผลดีเพียงใดขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่และทีมงานจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยสละ เป็ นผูป้ ระสานงาน
ที่ดีให้หน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการปลูกป่ าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พร้อมๆ กับการสร้างความตระหนัก
และให้ความสาคัญในการปลูกและบารุ งดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่ งนับว่า
เป็ นการยุ่ ง ยากของการส่ งเสริ มการปลู ก ป่ าเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วของจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา
ประโยชน์ ของผลงาน
1. จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยามีต น้ ไม้แ ละพื้น ที ่สี เ ขีย วเพิ ่ม มากขึ้ น และเป็ น
แหล่ง ศึก ษาหาความรู ้ด า้ นพัน ธุ ์ไ ม้ นิ เ วศวิท ยาป่ าไม้ รวมทั้ง ใช้เ ป็ นสถานที่พ กั ผ่อ น
หย่อนใจและรักษาสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดให้ดีข้ ึน
2. หน่ วยงานภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
มีส่วนร่ วมในการปลูกป่ า ทาให้ประชาชนมีความตระหนักและเกิดจิตสานึ กที่ดีทาให้เกิด
การขยายผลการปลูกป่ าไปยังพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น
3. เจ้า หน้า ที่ และผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการมี ค วามรู ้ ใ นการส่ ง เสริ ม การปลู ก ป่ า และ
เทคนิ คความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พันธุ์ไม้และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การปลูกและ
บารุ งรักษาต้นไม้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ปัจจุบนั มนุษย์ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และภัยธรรมชาติ
ที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง และความร้อน
ในทุกๆ ภูมิภาคทัว่ โลก รวมถึงกรณี การเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ งสาเหตุ
ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากปั ญ หาการตัด ไม้ทาลายป่ า ทาให้พ้ืนที่ ป่าต้น น้ าที่ จะรองรั บปริ มาณ
น้ าฝน และชะลอความรุ นแรงของน้ าที่ไหลลงมายังพื้นที่ปลายน้ ามีจานวนลดลง ดังนั้น
การสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรป่ าไม้ การร่ วมกันดูแลรักษาและ
บารุ งรักษา และการรณรงค์ในเรื่ องของการปลูกต้นไม้ในทุกรู ปแบบจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ าไม้ใ ห้ ก ับ ประเทศไทยต่ อ ไป ดั ง พระกระแสราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ หน่ ว ยพัฒ นาต้น น้ า ทุ่ ง จ๊ อ จัง หวัด
เชี ยงใหม่ พ.ศ. 2519 ความว่า “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสี ยก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนผืนดิ น และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” และ
พระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เมื่อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2553
ความตอนหนึ่ งว่า “ ... เรื่ องป่ านี้ ข้าพเจ้าก็พูดถึงว่าเป็ นประจาและไม่ย่อท้อที่จะพูดไป
เพื่อชักชวนให้คนไทยรักป่ า อย่าตัดไม้ทาลายป่ า จะทาให้ฝนฟ้ าแล้งได้ การมีป่าจะทาให้
มีน้ าเพราะป่ าเป็ นต้นน้ าลาธารของแม่น้ าทุกสายในประเทศไทย ต้นไม้ช่วยดูดซับน้ าไว้
ใต้ดิน ช่วยต้านทานความแรงของน้ าป่ า เป็ นแหล่งของสมุนไพรและของป่ าและเป็ นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และช่ วยลดภาวะโลกร้อนได้ดว้ ย ดังนั้น การที่ท่านทั้งหลายช่ วยกัน
ปลูกป่ าทัว่ ประเทศ จึงเป็ นประโยชน์มาก ...” จึงเห็นได้ว่า การปลูกป่ ามีความสาคัญต่อ
การเกิดภัยธรรมชาติเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ยงั ช่วยในการป้ องกันการพังทลายของตลิ่ง
ได้อีกด้วย
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2.1 การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้
ความหมายของการอนุรักษ์
เกษม จันทร์แก้ว (2530) ให้ความหมายของคาว่า “อนุรักษ์” หมายถึง การเก็บ
รักษา สงวน ซ่ อมแซม ปรับปรุ ง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อจะ
ได้เอื้ออานวยให้คุณภาพสู งในการสนองความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ตลอดไป โดยอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์สุดยอดของนักอนุ รักษ์คือ ต้องทาให้โลกนี้ดี (rich) และให้ผลผลิต
ความหมายของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้
สามัคคี บุณยะวัฒน์ (2535) ให้ความหมายของคาว่า “อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้”
หมายถึง การจัดการทรัพยากรป่ าไม้เพื่อให้เกิดผลิตผลที่ยงั่ ยืน และมีใช้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดไป โดยอาศัย หลัก การอนุ รักษ์วิทยา คือ ใช้อ ย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด
(rational use and wise use) คือ เป็ นการใช้ตามความต้องการหรื อใช้เมื่อถึงเวลาจะต้อง
ใช้แ ละต้อ งใช้อ ย่า งชาญฉลาด ประหยัด ไว้เ พื ่อ ใช้ใ นอนาคต และสงวนรัก ษา
ทรัพ ยากรที ่ห ายาก ในส่ ว นที ่เ ป็ นทรัพ ยากรที ่ใ ช้แ ล้ว หมดสิ ้ น และทรั พ ยากร
ที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ ตลอดจนพิจารณาถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถว้ นด้วย
แนวคิดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
นิวตั ิ เรื องพานิช (2533) ให้แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลนั้น
มีแนวคิด 10 ประการ ดังนี้
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความรู ้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ทุกแง่ทุกมุม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู ้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน
ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ซึ่ งอยูใ่ นแต่ละสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างน้อยจะต้องคานึงถึง
ความสู ญเปล่า อันอาจจะเกิดจากการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง
2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ จาเป็ นและหายากด้วยความระมัดระวัง และทาให้
อยูใ่ นสภาพที่เพิ่มพูน ทั้งด้านกายภาพ และเศรษฐกิจเท่าที่จะทาได้ รวมทั้งจะต้องตระหนัก
เสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจะไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

15
3. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้น้ นั โดยให้มีอตั ราการผลิต (เพิ่มพูน)
เท่ากับอัตราการใช้หรื ออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป็ นอย่างน้อย
4. ประชากรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องประมาณอัตราการเกิด และการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา
โดยพิจารณาจากความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสาคัญ
5. หาทางปรับปรุ งวิธีการใหม่ ๆ ในการที่จะผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ
6. ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญในการรักษาความสมดุล
ตามธรรมชาติ จึงต้องมี การทาให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี การให้การศึกษาอาจเป็ น
ทั้งในและนอกโรงเรี ย น ตามความเหมาะสมกับ สภาวะบุค คลเฉพาะถิ่น วัย และ
คุ ณวุฒิ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างถ่องแท้
7. การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ จะต้องคานึงถึงความถูกต้องตามกาลเทศะ
8. การอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติต อ้ งคานึ ง ถึง ทรัพ ยากรอย่า งอื่น ในเวลา
เดียวกันด้วยไม่ควรพิจารณา เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
9. ในการวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุ ษย์ออก
จากสิ่ ง แวดล้อ มทางสัง คม วัฒนธรรม หรื อ สภาวะแวดล้อ มตามธรรมชาติ เพราะว่า
วัฒนธรรมและสังคมมนุษย์ ได้พฒั นาตนเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน
ในเวลาเดียวกันด้วย
10. ไม่มีการอนุ รักษ์ใดจะประสบผลสาเร็ จได้ นอกเสี ยจากผูใ้ ช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จะได้ตระหนักถึ งความสาคัญของทรั พยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิ ดผลดี
ในทุ กๆ ด้านต่ อสั งคมมนุ ษย์ และการใช้ทรั พยากรให้อานวยประโยชน์หลายๆ ด้า น
ในเวลาเดียวกันด้วย
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ สรุ ปได้ว่า ทรัพยากรป่ าไม้เป็ นทรัพยากรที่อานวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชน แต่ปัจจุบนั ทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลายเป็ นจานวนมาก พร้อมกับการทาให้
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรมไปส่ งผลให้เกิ ดการพังทลายของดิ น เกิ ดน้ าท่ ว มอย่างรุ นแรง
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จะด้วยเหตุ ผลว่า ประชากรของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ก็ต าม
ทั้งนี้เพราะมีการใช้ไม้เป็ นวัตถุดิบ สาหรับการปลูกสร้างบ้านเรื อน หรื อทาไม้เป็ นสิ นค้า
เพื่อการใช้ส อยเพิ่ม มากขึ้ น อีก ทั้งการสงวนป่ าไม้เ พื่อ ใช้เ ป็ น ที่ พกั ผ่อนหย่อนใจหรื อ
เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ก็ลว้ นเป็ นสาเหตุ สาคัญที่จะต้องดาเนิ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
อย่างจริ งจัง ซึ่ งการอนุ รักษ์มิใช่ การหวงห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรอะไรเลย แต่เป็ นการใช้
อย่างประหยัดทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด หลีก เลี่ยงการสู ญเสี ยและการทาลายให้ม าก
ที่สุด เพื่อการใช้ประโยชน์ในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
2.2 นโยบายและการจัดการป่ าไม้ ในประเทศไทย
1) นโยบายและกฎหมายป่ าไม้ ในประเทศไทย
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการก าหนดให้ ก รมป่ าไม้ ส านั ก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประจาจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุม้ ครอง ฟื้ นฟู ดูแล รักษา ส่ งเสริ ม ทานุ
บารุ งป่ า และการอื่นเกี่ยวกับป่ า ให้เป็ นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์
เสริ มสร้างความร่ วมมือของประชาชนเป็ นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการ ได้แก่
1.1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1.2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
1.3) พระราชบัญญัติสวนป่ า พุทธศักราช 2535
1.4) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
นโยบายการดาเนิ นงานอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่ งให้
มีการปลูกป่ าเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการป้ องกันการลักลอบบุกรุ กทาลายป่ าไม้ และสัตว์ป่า
เร่ งสารวจและจัดทาแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่ งเสริ มบริ หารจัดการป่ าแบบกลุ่ม
ป่ าชุมชน สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่ วม และให้คนกับป่ าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่
ทาให้คนมีภารกิจดูแลป่ าให้มีความยัง่ ยืน โดยการปรับปรุ งกฎหมายป่ าไม้ให้สอดคล้อง
กับ รั ฐ ธรรมนู ญ สร้ า งแรงจู ง ใจและส่ ง เสริ ม รายได้จ าการอนุ รั ก ษ์ป่าไม้ ฟื้ นฟู ป่าไม้
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ตามแนวพระราชดาริ เพิ่มความชุ่มชื้นของป่ าโดยฝายต้นน้ าลาธาร ป้ องกันไฟป่ า ส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่ า และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
รวมทั้งนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
2) การบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ อย่ างมีส่วนร่ วม
การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในอดีตซึ่ งดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นหลัก ไม่ได้ทาให้ปัญหาการบุกรุ กทาลายป่ าไม้ลดลงแต่
อย่างใด ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการเร่ งฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้พร้อมกับทบทวน
การทางานที่ผ่านมา ซึ่ งได้พบว่าการทางานและการแก้ไขปั ญหาด้านป่ าไม้ จะประสบ
ผลสาเร็จไม่ได้ หากประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา อีกทั้งประชาชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นย่อมรับรู ้ถึงปั ญหา และความต้องการของชุ มชนได้เป็ น
อย่างดี เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่อาศัยพึ่งพิงป่ าไม้ และใกล้ชิดกับป่ าไม้มากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประการสาคัญก็คือ ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะพัฒนา และ
บริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่นของตนเองได้
2.3 การเพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ความหมายของพืน้ ทีส่ ี เขียว
พืน้ ที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ที่มีพืชพรรณเป็ นองค์ประกอบหลัก ความเป็ นสี เขียว
คงอยู่ อ ย่ า งยัง่ ยื น ถาวร ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงสภาพง่ า ย มัก เป็ นพื้ น ที่ ซ่ ึ งมี พื ช พัน ธุ์ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบหลัก ได้รั บ การจัด การตามหลัก วิ ช าวนวัฒ นวิ ท ยา และหลัก การทาง
ภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริ มสร้างภูมิทศั น์ให้เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริ ม
สภาพแวดล้อมอันจะทาให้ชุมชนเป็ นเมืองสี เขียวที่ร่มรื่ น สวยงามและน่ าอยู่ตลอดไป
ทั้ง นี้ จะเป็ นที่ดิ น ของรัฐ เอกชน หรื อที่ดินประเภทพิเศษก็ได้และให้นบั รวมถึงพื้นที่
ธรรมชาติ อัน ได้แ ก่ แม่น้ า คู คลอง หนอง บึง ภูเ ขา และป่ าไม้เ ข้า ไปด้ว ย ซึ่ ง พื้น ที่
เหล่านี้ ควรได้รับการปกป้ อง และอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป สาหรับพื้นที่สีเ ขียวยัง่ ยืน
นั้น จะต้องมีต น้ ไม้ใหญ่ห รื อ ไม้ยืน ต้นเป็ นองค์ประกอบหลัก เนื่ องจากไม้ยนื ต้นมีอายุ
ยื น นาน มี คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ ทางจิ ต ใจ และสามารถเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ทาง
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สิ่ งแวดล้อมได้ดีกว่าไม้ลม้ ลุ ก ส่ วนการพิจารณาคัดเลือกชนิ ดไม้ปลูกในพื้นที่สีเขียวที่
ยัง่ ยืนควรเน้นบทบาทหน้าที่ ของต้นไม้และความหลากหลายของชนิ ด พัน ธุ ์เ ป็ น สาคัญ
หากเป็ นไปได้ควรพิจารณาเลือกพันธุ ์ไม้ทอ้ งถิ่นมากกว่าพันธุ์ไม้ต่างถิ่น สาหรับพื้นที่
เกษตรประเภทไร่ นา และสวนผัก นั้น จัด เป็ น แหล่ง อาหารของชุ ม ชนที่ จ าเป็ นต่ อ
การอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ลอดไป
นโยบายและแผนทีเ่ กีย่ วข้ องในการส่ งเสริมเพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
1) นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มพื้นที่สีเขียวในชุ มชนเมืองจาก
การประชุ มสุ ดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา (UN Conference of
Environment and Development, UNCED) หรื อการประชุม Earth Summit ที่กรุ งริ โอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิ ล เมื่ อปี พ.ศ. 2535 ซึ่ งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง
แผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda 21) ซึ่ งเป็ นแผนแม่บทของโลกที่ให้ความสาคัญต่อชุมชน
ท้องถิ่นมีการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี หลังจากนั้น รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพื่อช่วย
ลดมลพิษทางอากาศ สร้างสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชี วิตที่ดีของชุ มชน
เมือง ดังจะเห็นได้ว่า ได้มีการบรรจุแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวไว้ท้ งั ในแผนพัฒนา
ระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นหลายครั้งด้วยกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) นโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ (พ.ศ.2540 – 2559) และแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 2549) เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยได้มอบนโยบายแก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ว่า “ให้หาทาง
สนับสนุ นส่ งเสริ มการสร้างพื้นที่สีเขียว เช่ น สวนพฤกษศาสตร์ ท้ งั ในระดับชุมชน ตาม
บ้านเรื อน หรื อในพื้นที่ประกอบกิจการต่างๆ โดยรัฐให้ความสนับสนุนและจัดระบบให้
มีสิ่งจูงใจเพื่อให้โครงการได้เกิดขึ้นซึ่งพื้นที่สีเขียวเหล่านี้นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเป็ น
ปอดสาหรับผูค้ นที่อยูใ่ กล้เคียง”
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2) นโยบายของรั ฐบาลชุ ดปั จจุ บนั แม้จะมิได้มีการระบุถึงการอนุ รักษ์และ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างชัดเจน แต่จากนโยบายข้อที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ได้มีบางส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และพัฒนาพื้นที่
สี เขียว ดังนี้
- คุม้ ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้ นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็ นระบบ
เร่ งจัดทาแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและ
เอกชนให้ชัดเจน เร่ งประกาศพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ กาหนดเขตและส่ งเสริ มการปลูกป่ า
ป่ าชุมชนเพิ่มฝายต้นน้ าลาธารและฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชดาริ ส่งเสริ มป่ าเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ที่เหมาะสมป้ องกันการเกิ ดไฟป่ า ปราบปรามการบุ กรุ กทาลายป่ าอย่างจริ งจัง
ส่ งเสริ มการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีและฟื้ นฟู
ดินในบริ เวณพื้นที่ที่ดินมีปัญหารวมทั้งจัดให้มีระบบบริ หารจัดการน้ าในระดับประเทศ
ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค
บริ โภค
- คุ ้ม ครองและฟื้ นฟู พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ที่ มี ค วามส าคัญ เชิ ง ระบบนิ เ วศเพื่ อ
การอนุรักษ์ความหลายทางชีวภาพโดยสารวจ จัดทาระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พฒั นาและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชี วภาพ เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านอาหารพลังงาน
สุ ข ภาพ และสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ บนฐานภู มิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ มี
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมรวมทั้งให้การคุม้ ครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
3) นโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.
2540-2559
ในส่ วนของนโยบายหลักด้านสิ่ งแวดล้อมชุ มชนได้กาหนดเป้ าหมายให้
ชุ มชนทุกระดับมีการจัดการพื้นที่สีเขียวอันจะเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้างคุ ณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนประชาชนชุมชน และองค์กรเอกชน เพื่ออาสา
ร่ ว มกัน พัฒ นาและดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ซึ่ งได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่ พื้นที่สีเขียวอย่างยัง่ ยืนไว้ 6 ประการ ดังนี้
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- นโยบายก าหนดทิ ศทางและจัดระเบี ยบการเจริ ญเติ บโตของชุ มชนทุ ก
ระดับ โดยคานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติระบบวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ประชากร
ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน การบริ การสาธารณะ เพื่อให้ชุมชน มีบูรณาการ
ทางสังคมสิ่ งแวดล้อมที่สงบ สะอาด ร่ มรื่ นน่าประทับใจอย่างยัง่ ยืน
- นโยบายส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งพื้นที่ในชุมชนทุกระดับเพื่อการพัฒนา
และควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
- นโยบายอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสงวนที่ ดิ น เป็ นพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
สาหรับเป็ นพื้นที่ที่สร้างความสดชื่ นและส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมให้กบั ชุ มชนและ
ประชากรในอนาคตอย่างเพียงพอ
- นโยบายให้ทอ้ งถิ่นเร่ งรัดและดาเนินการสร้างจินตภาพสิ่ งแวดล้อมชุมชน
ที่ดีในชุมชนทุกระดับ
- นโยบายการผสมผสานแผนโครงสร้ างบริ การพื้นฐานที่ จาเป็ นสาหรั บ
ชุมชนทุกระดับให้มีประสิ ทธิภาพ
- นโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและมีอานาจ
หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมชุมชน
4) แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554
ในส่ วนของแนวทางการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองให้ความสาคัญ ด้าน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่
สี เขียวสาคัญ 2 ประการ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของทุกภาคีโดยมีมาตรการและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
- อนุรักษ์และสงวนที่ดินเพื่อเป็ นพื้นที่สีเขียวในอนาคตอย่างพอเพียงโดยให้
ทุกส่ วนราชการ เร่ งรัดนาร่ องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็ นตัวอย่างแก่ชุมชนส่ งเสริ มการใช้
พื้นที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และที่ดินของเอกชนเพื่อจัดทาพื้นที่สีเขียวให้กระจายทัว่ ทุก
ชุมชนบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่ วมในการดูแลและบารุ งรักษาจากทุกภาคส่ วนควบคุม
การใช้ประโยชน์หรื อสงวนไว้ซ่ ึ งพื้นที่โดยรอบชานเมืองเพื่อให้เป็ นแถบพื้นที่ป้องกัน
(Green belt) ปรั บปรุ งการบริ หารและการจัดการพื้นที่ สีเขี ยวของรั ฐให้มีเอกภาพ
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ทั้งการกาหนดนโยบาย แผนและการปฏิบตั ิ รวมทั้งสนับสนุนการบริ หารงานขององค์กร
ส่ วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
พื้นที่โล่งและสวนสาธารณะ ในเขตเมืองและในสถานที่ราชการรวมทั้งปรับปรุ งภูมิทศั น์
บริ เวณพื้นที่สาธารณะริ มน้ า ชายหาดเพื่อให้เป็ นแหล่งนันทนาการ และโดยการสนับสนุ น
ให้ภาคเอกชนเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง สร้างระบบจูงใจให้ประชาชนและเอกชน
ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ถือครองของตนเองในเมือง และโดยการปรับปรุ งเพิ่มเติมกฎหมาย
กฎระเบี ย บและข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในทุ ก
ระดับ และผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่ งครัดรวมทั้ง สนับสนุนการบริ หารงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- ปรับปรุ งพื้นที่ในชุ มชนทุกระดับเพื่อการพัฒนาและควบคุมการใช้ที่ดิน
ให้เป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพโดยการพัฒนาพื้นที่ สีเขี ยวในพื้นที่ ที่เป็ นศูนย์กลาง
กิจกรรมทางสังคมของชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ศาสนาสถาน และโรงเรี ยน เป็ นต้น
และโดยการกาหนดให้โครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ดาเนินการจัดการด้านพื้นที่สีเขียว
อย่างเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายพื้นที่สีเขียวของเมือง
- ใช้มาตรการทางสังคมและเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ สี เ ขี ย วโดยการยกย่อ งองค์ก รและผูป้ ระกอบการที่ มี ผ ลงาน
ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวดีเด่นโดยออกประกาศให้สังคมรับทราบ ศึกษามาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ทนั สมัย และเหมาะสมเพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวในการกากับ
การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านภูมิทศั น์โดยส่ งเสริ มการจัดภูมิทศั น์ของถนน
พื้นที่โล่ง และพื้นที่สีเขียวในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเชิ งรุ กในท้องถิ่ น โดยมีมาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
- สร้างศักยภาพของ อปท. โดยสร้ างองค์ความรู ้และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลพื้นที่สี
เขี ย วให้เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน และมี ก ารเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยระบบข้อ มู ล ไปทิ ศ ทาง
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เดียวกัน สนับสนุนให้ อปท.ขับเคลื่อนชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการพื้นที่สีเขียว
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่
- ใช้เครื่ องมือทางการเงินและการคลังในการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยพัฒนา
และนาร่ องมาตรการด้านการเงิน การคลังใหม่ๆ เช่น ภาษีการพัฒนา มาตรการโอนสิ ทธิ
การพัฒนาสาหรับ อปท. ใช้ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
5) แผนปฏิบตั ิการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยัง่ ยืน
เป็ นแผนระดับปฏิ บัติ การในการเพิ่ ม พื้น ที่ สีเ ขี ย วยัง่ ยืนในที่ ดิ นของ
หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งการเสริ มสร้างขีดความสามารถ ศักยภาพของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุ งระเบียบ กฎหมายเพื่อให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ แผนดังกล่าวฯได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ ง ชาติ แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว โดยได้ก าหนดนิ ย าม วิ สั ย ทัศ น์
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายในการพัฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย งยั่ง ยื น ในชุ ม ชนเมื อ งไว้อ ย่ า ง
ชัดเจน รวมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยัง่ ยืนให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ 6 แนวทาง โดยแต่ละแนวทาง
ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
แนวทางที่ 1 : การนาร่ องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนในแปลงที่ดินของรัฐ
สถานที่ ร าชการ สถานศึ ก ษา ศาสนาสถานและการปลู ก ไม้ยื น ต้น ในบริ เ ว ณที่ ดิ น
สาธารณะริ มทางหรื อริ มน้ าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน
แนวทางที่ 2 : การปรับปรุ งกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับการส่ งเสริ มการเพิ่มและการบริ หารจัดการพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนของชุมชนและผลักดันให้
มีการบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด
แนวทางที่ 3 : สนับสนุนส่ งเสริ ม และกาหนดให้เอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อย่างยัง่ ยืน
แนวทางที่ 4 : การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่มและการจัดการ
พื้นที่สีเขียวยัง่ ยืน
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แนวทางที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการจัดพื้ นที่ สี เขี ยวของชุ มชนให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
แนวทางที่ 6 : สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้จิตสานึกในการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนของชุมชน
2.4 การปลูกป่ า และการปลูกป่ าในเมือง
ความหมายของป่ า ป่ าไม้ ป่ าเสื่ อมโทรม และป่ าในเมือง
ป่ า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 กล่าวไว้ว่า ป่ า หมายถึง
ที่ดินที่ยงั มิไดมีบุคคลหนึ่งบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
ป่ าไม้ (Forest) องค์การอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization FAO) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ป่ าไม้” ว่า คือ พื้นที่ที่มี
พฤกษชาติหลายชนิ ดขึ้นปกคลุมอยู่โดยมีตน้ ไม้ (Tree) ขนาดต่า งๆ เป็ นส่ ว นประกอบ
ส าคัญ และไม่จ าเป็ นต้อ งมีก ารทาไม้ใ นพื้ น ที ่ด งั กล่า ว สามารถก่ อให้เกิ ดไม้หรื อ มี
อิทธิพลต่อลม ฟ้ า อากาศ ตลอดจนระบบน้ าในท้องถิ่นนั้นๆ ได้
ในด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ให้ความหมายของคาว่า “ป่ าไม้”
(Forest) ว่า หมายถึง บริ เวณที่มีตน้ ไม้หลายชนิ ดขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่หนาแน่ น และกว้าง
ใหญ่พอที่จะมีอิทธิ พลต่อสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณนั้น เช่น มีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลง
ของลม ฟ้ า อากาศ ความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ นและน้ า มี สั ตว์ป่ าและสิ่ งมี ชี วิ ตอันซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
ป่ าเสื่ อมโทรม หมายถึง ป่ าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์และฟื้ นสภาพได้ยาก โดยจะมี
ลูก ไม้ไ ม่ เ กิ น 20 ต้น ต่ อ ไร่ มี ต น้ ไม้ข นาดเส้น รอบวงที่ มี ค วามสู ง ระดับ อก 50-100
เซนติเมตร ไม่เกิน 80 ต้นต่อไร่ มีตน้ ไม้ขนาดเส้นรอบวงที่มีความสู งระดับอกมากกว่า
100 เซนติเมตรไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่ และรวมต้นไม้ดงั กล่าวทุกขนาดไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่
ป่ าในเมือง (Urban Forest) หมายถึ ง พื้น ที่ ในเขตเมื องซึ่ ง มี พื ชพรรณเป็ น
องค์ประกอบหลัก โดยพื้นที่เหล่านั้นต้องได้รับการจัดการตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิด
ความร่ มรื่ น สวยงาม เป็ นการเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีข้ ึน เพื่อประโยชน์
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ของประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งการปลูกต้นไม้ในเมืองนั้น มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดความร่ มร่ นสวยงามแก่ภูมิประเทศ สวนสาธารณะ ริ มถนนหนทาง หรื อ คูคลอง
ซึ่ งพื้นที่เหล่านี้เป็ นพื้นที่สาธารณะไม่มีขอบเขตเด่นชัด แต่เป็ นพื้นที่ผสมผสานแทรกซ้อน
กับพื้นที่ย่านชุ มชน และบริ การสาธารณะต่างๆ เช่ น ย่านที่พกั อาศัยของผูค้ น ศูนย์การค้า
ย่ า นนิ ค มอุ ต สาหกรรม ซึ่ งจะมี รู ปแบบแตกต่ า งกัน ตามปั จ จั ย ต่ า งๆ อาทิ ผู ้ป ลู ก
วัตถุประสงค์การปลูก การเลือกชนิ ดไม้ปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนวิธี การปลูก
(บุญวงศ์ ไทยอุตส่ าห์, 2538) ซึ่งโดยทัว่ ไปการปลูกต้นไม้ในเมืองจะมีรูปแบบ ดังนี้
1) สวนสาธารณะ (Parks) เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็ นเสมือน
ปอดของคนในเมืองใหญ่ๆ ทัว่ ไป มีประเภท และขนาดแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ และ
วัตถุประสงค์ อาทิ สวนรุ กชาติ (Arboretum) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden)
สวนสัตว์ (Zoological Park) เป็ นต้น
2) ต้นไม้ริมทางสัญจร เป็ นการปลูกต้นไม้เป็ นแถวบนเกาะกลางถนนสองข้าง
ทางขนานไปกับแนวถนน หรื อสองข้างทางรถไฟ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่ มรื่ นแล้วยังให้
ความสวยงามแก่เส้นทางสัญจรอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องมีความพิถีพิถนั ในการเลือกรู ปทรง
สี สัน เรื อนยอด และระบบของต้นไม้พอสมควร เมื่อต้นไม้แก่ ถึ งอายุตดั ฟั น ก็อาจจะ
ตัดฟั นนามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งปลูกทดแทนภายหลังการตัดฟั น และมูลค่าทางตรง
ด้านเนื้ อไม้ที่ได้รับถือว่าเป็ นเป้ าหมายรองของการปลูกต้นไม้ริมทาง ต้นไม้ที่เลือกปลูก
ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทนทานต่ อสภาพแวดล้อมที่ มีมลภาวะที่เป็ นพิษ ฝุ่ นละออง
ความร้ อน แรงลมจากการขับขี่ ยวดยาน ให้ร่ม เงาแก่ ผูท้ ี่ สัญจรไปมา มี กิ่งก้านเหนี ย ว
ไม่หกั หรื อโค่นล้มง่าย ระบบรากลึกไม่เกิดปมราก (knob) โผล่ข้ ึนมาระดับผิวดิน ซึ่ งทาให้
พื้นดิ นหรื อพื้นปูนบริ เวณโคนต้องแตกร้าว ชารุ ดเสี ยหายได้ ใบไม่ร่วงง่าย สะดวกต่ อ
การเก็บ กวาด และการดู แ ลรั ก ษา ให้ด อกสวยงาม บานทน หรื อ อาจเป็ นชนิ ด ไม้ที่ มี
ความเป็ นเอกภาพ สามารถเป็ นตัว แทน หรื อสัญลักษณ์ ได้ อาทิ นนทรี เสลา อินทนิ ล
มะฮอกกานี จามจุรี เป็ นต้น
3) การปลูกต้นไม้ริมคลอง มีลกั ษณะคล้ายกับการปลูกต้นไม้ริมทาง การปลูก
ต้นไม้ริมคลองมีความสาคัญต่ อพื้นที่ ในเขตแห้งแล้งมาก ชนิ ดไม้ที่ปลูกควรเป็ นไม้ที่
ไม่ผลัดใบ เรื อนรากประสานกันแน่ น เพื่อลดการเกิดกษัยการ หลีกเลี่ยงต้นที่มีใบ ดอก
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ผลร่ ว งง่ า ย เพราะจะท าให้น้ า ในล าคลองสกปรก พัน ธุ์ ไ ม้ที่ เ หมาะสม อาทิ มะตาด
มะกอกน้ า ไทร จิกน้ า โมก เป็ นต้น
ทั้งนี้ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ ควรจะพิจารณาพันธุ์ไม้ถิ่นเดิม ซึ่ งมีความเหมาะสมต่อ
ด้านการเจริ ญเติ บโต การดู แลรักษา มี โรครบกวนน้อย การจัดซื้ อจัดหาง่ าย ตลอดจน
ค่ าใช้จ่า ยในการปลู ก และบารุ งรั กษาต่ า งๆ น้อ ย และควรเป็ นไม้อเนกประสงค์ เช่ น
สามารถเป็ นได้ท้ งั ไม้ประดับ ไม้ฟืน และเติบโตให้ร่มเร็ว เป็ นต้น
สาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้นอกจากให้ความร่ มรื่ น ให้ความสวยงาม
เป็ นร่ มเงาแล้ว พบว่าการปลูกต้นไม้เป็ นแนวกว้าง 50 - 100 เมตร ในตัวเมืองจะสามารถ
ช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศลงได้ถึง 3.5 องศาเซลเซี ยส และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ได้
ถึงร้อยละ 5 พร้อมกับช่ วยกาบังลม ดูดซับเสี ยงฝุ่ นละออง และก๊าซพิษต่างๆ (ชุ บ เข็มนาค,
2539)
สี เขียวของต้นไม้เป็ นสี เขียวที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าให้ความรู ้สึกที่ สบายตา ไม่ ดู
ร้อนแรงหรื อเศร้าซึ ม ดังนั้น การปลูกต้นไม้นอกจากการให้ความรู ้สึกที่ดี ยังช่วยลดมลภาวะ
ต่างๆ ในอากาศได้ดว้ ย โดยบุญวงศ์ ไทยอุตส่ าห์ (2538) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้ในเมืองไว้ ดังนี้
1) เป็ นการปรับสภาพภูมิอากาศในเมืองให้ดีข้ ึน (Climate Amelioration) ต้นไม้
ช่วยปรับสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมแก่การดารงชีพ ช่วยดูดซับรังสี ดวงอาทิตย์ไปใช้ใน
กระบวนการปรุ งอาหาร การคายน้ า ช่ วยเพิ่มความชื้ นในบรรยากาศ ทาให้อุณหภูมิของ
อากาศภายในเมืองลดลง
2) ด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม บทบาทของต้นไม้ในเมืองในแง่ของวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมนั้นมีมากมายหลายประการ เช่ น ช่ วยควบคุ มการพังทลายของดิ น ช่ วยลด
มลภาวะทางอากาศ น้ าและเสี ยง ลดการสะท้อนของรังสี และแสงไฟจากยวดยานที่สัญจร
สวนทางมา
3) ด้านสถาปั ตยกรรม ทาให้งานสถาปั ตยกรรมมีคุณค่า เด่นสง่า นุ่ มนวล ต้นไม้
ช่ ว ยจ ากัด ขอบเขตให้ไ ม่ เ วิ้ง ว้า ง ช่ ว ยตบแต่ ง ให้ต ัว อาคาร ถนน มี ค วามกลมกลื น กับ
สภาพแวดล้อม ทั้งเป็ นฉากกาบังทัศนอุจาด ไม่พึงประสงค์
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4) ด้า นความสวยงาม เป็ นการเพิ่มความสวยงามร่ ม รื่ นให้ความรู ้ สึกร่ มเย็น
เพิม่ ความเป็ นธรรมชาติ ให้เมืองเป็ นที่น่าอยูอ่ าศัยของนก และสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ
ซึ่ งข้อมูลจากงานศึกษาวิจยั จากต่างประเทศยังพบว่าไม้ยนื ต้น โดยเฉพาะไม้ยนื ต้น
ขนาดใหญ่มีประโยชน์หลายด้านรวมทั้งด้านการปรับปรุ งคุณภาพอากาศและการรักษา
สภาพแวดล้อมอื่ นๆ เช่ น ไม้บีช (Fagus sylvatica) อายุ 100 ปี มี ค วามสู ง 25 เมตร
เส้ น ผ่า นศูน ย์ก ลางของเรื อ นยอด 15 เมตร เนื้ อ ที่ ใ บ 1,600 ตารางเมตร มี ประโยชน์
ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ 2.35 กิโลกรัม/ชัว่ โมง และปล่อยออกซิ เจน
สู่ อากาศ 1.75 กิโลกรัม/ชัว่ โมง ถ้าตัดต้นไม้ตน้ นี้ แล้วปลูกไม้ชนิ ดเดียวกันที่มีความสู ง
1 เมตร ต้องปลูก 2,700 ต้น จึงจะดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยออกซิ เจนได้
ในปริ มาณใกล้เคียงกับไม้ยนื ต้นต้นนี้
การปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกใกล้อาคารสู ง 2 ชั้น จะช่ วยให้ประหยัด
พลังงานการใช้เครื่ องปรับอากาศ 2 - 3.5 %
ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ ว จานวน 1 ต้น สามารถดู ดซั บปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ 1 ปี เท่ากับปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ทีปล่อยออกจาก
รถยนต์ 1 คัน ซึ่งวิง่ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
2.5 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความหมายของการมีส่วนร่ วม
ไพรัตน์ เตชะริ นทร์ (2527) ให้ความหมายของคาว่า “การมีส่วนร่ วมของชุ มชน”
หมายถึ ง กระบวนการที่ รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม ชั ก น า สนั บ สนุ น และสร้ า งโอกาสให้
ประชาชนในชุ มชนทั้งในรู ปส่ วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิ ธิ และองค์การ
อาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ อง
รวมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
ศัน สนี ย ์ ฉั ต รคุ ป ต์ (2542) ได้ส รุ ป ความหมายของค าว่ า “การมี ส่ ว นร่ ว ม”
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน หรื อชุมชนได้พฒั นาขีดความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเข้ามามีบทบาทในการวางแผน การจัดการดาเนินงานควบคุม กากับ ติดตามผล
และรับผลประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีพในสังคม หรื อ

27
ชุ ม ชนนั้น อย่า งมี ศกั ดิ์ ศรี การมี ส่ ว นร่ ว มนั้น ประชาชนจะได้รั บ การพัฒ นา การรั บ รู ้
สติปัญญา อันนาไปสู่ การตัดสิ นใจดาเนินการด้วยตนเองต่อไป
United Nation (1978) ให้ความหมายของคาว่า “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในฐานะ
ที่เป็ นกระบวนการในการพัฒนา” หมายถึง การเข้าร่ วมอย่างกระตือรื อร้น และมีพลังของ
ประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตัดสิ นใจ เพื่อกาหนดเป้ าหมายของสังคม และ
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนั้น ซึ่ งในการปฏิบตั ิตามแผนงาน หรื อโครงการ
ต่างๆ เป็ นไปโดยความสมัครใจ
นวลจันทร์ จันทร์มณี (2538) ได้ให้ความหมายของคาว่า การมีส่วนร่ วม ไว้ว่า คือ
ความร่ วมมือ ร่ วมปฏิบตั ิการ และร่ วมรับผิดชอบของบุคคลในสังคมหรื อกลุ่มคนที่จะ
พัฒนากลุ่มหรื อองค์กรให้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
รัฐศาสตร์ สิ งห์เหลือง (2540) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ถึง
ปั ญหา หาวิธีการหรื อแนวทางแก้ไข โดยร่ วมมือตัดสิ นใจและวางแผน รวมตลอดจนถึง
การปฏิบตั ิตามกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ และการติดตามประเมินผล
จากทัศนะดังกล่าว อาจสรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้ว่า
หมายถึงกระบวนการทางสังคม (Social Process) ที่คนในชุ มชนได้พฒั นาการรับรู ้และ
การยอมรับ อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจร่ วมดาเนิ นการ ร่ วมรับผลประโยชน์ และร่ วม
ติดตามประเมินผลด้วยความกระตือรื อร้น ในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชี พ
ในสังคมหรื อชุ มชนนั้นอย่างมีศกั ดิ์ศรี
วิถีทางการมีส่วนร่ วม
Dusseldrop and Van D. (1981) ได้จาแนกวิธีการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การพัฒนาไว้ 2 ทาง ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมทางตรง หมายถึง การที่บุค คลเข้าร่ ว มกิจกรรมพัฒนาด้ว ย
ตนเอง เช่น การเข้าประชุม ร่ วมอภิปราย ร่ วมใช้แรงงาน หรื อร่ วมลงคะแนนเสี ยง
2. การมีส่วนร่ วมทางอ้อม หมายถึง การเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านตัวแทน หรื อการให้
การสนับสนุน โดยไม่นาตนเองเข้าไปมีส่วนร่ วมโดยตรง ตัวแทนที่เข้าร่ วมกิจกรรมมักจะ
อยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่แทนสมาชิกขององค์การหรื อชุมชน
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บัญชร แก้วส่ อง (2531) ได้จาแนกระดับของความสมัครใจในการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการพัฒนาออกเป็ น 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่ วมโดยสมัครใจ เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เกิดขึ้นจากการคิด
ริ เริ่ มของประชาชนเอง ซึ่ งอาจเกิดจากความสนใจและห่ วงกังวลร่ วมกัน ความเดือดร้อน
และความไม่พึงพอใจร่ วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยู่น้ นั ผลักดันให้มีการรวมกลุ่ม
วางแผนและลงมือกระทาร่ วมกัน หรื ออาจเกิดจากความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคล
สาคัญและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ โดยสมัครใจ
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่ วมโดยการถูกชักนา เป็ นการมีส่วนร่ วมที่ไม่ได้เกิดจาก
ความคิดริ เริ่ มของประชาชนเอง แต่เกิดจากการชักนาจากภายนอกหรื อจากชนชั้นนาโดย
อาศัยความเกรงใจที่ประชาชนอาจจะมีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรื ออาจจะใช้สิ่งล่อใจที่ เป็ นผลตอบแทนทางวัตถุ หรื อทางจิ ตใจกระตุน้ ให้ประชาชน
เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการพัฒนา โดยที่ ประชาชนยังไม่ มี ความสมัครใจหรื อความศรั ทธา
อย่างเต็มเปี่ ยมในการเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ
ระดับที่ 3 การมีส่วนร่ วมโดยการบังคับ เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เกิดจากการใช้อานาจ
ที่เหนือกว่าไปบังคับหรื อระดมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ระดับการมีส่วนร่ วม
Cohen John. and Uphoff, Norman T. (1980) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารการพัฒนานั้น สามารถจาแนกเป็ น 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) ในกระบวนการของ
การตัดสิ นใจนั้น ประการแรกที่จะต้องกระทาคือ การจัดลาดับความสาคัญ ต่อจากนั้นก็
จะเลือ กนโยบายและประชากรที่ เกี่ ย วข้อ ง การตัด สิ นใจนี้ เ ป็ นกระบวนการต่ อ เนื่ อ ง
ที่ ต ้อ งด าเนิ น การไปเรื่ อ ยๆ ตั้ง แต่ ก ารตัด สิ น ใจในช่ ว งเริ่ ม ต้น การตัด สิ น ใจในช่ ว ง
ดาเนินการตามแผน และการตัดสิ นใจในช่วงการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ (Implementation) ในส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบ
ของการดาเนินงานตามโครงการนั้น เพื่อตอบคาถามว่า ใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการ
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ใดบ้าง และจะทาประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่ วยเหลือด้านทรัพยากร การบริ หารงาน
การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์น้ นั
นอกจากความสาคัญ ของประโยชน์ใ นเชิ ง ปริ ม าณ และในเชิ ง คุณ ภาพแล้ว ยัง ต้อ ง
พิ จ ารณาถึ ง การกระจายผลประโยชน์ ภ ายในกลุ่ ม ด้ว ย ผลประโยชน์ ข องโครงการนี้
รวมทั้ง ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ นไปในทางบวก และผลที่ เ กิ ด ขึ้ นในทางลบที่ เ ป็ นผลเสี ย
ของโครงการการมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผล (Evaluation) การมี ส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลนั้น
4. สิ่ ง ที่สาคัญที่จะต้องสัง เกตคือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference)
และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิ พลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุ่มต่างๆ ได้
ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
ลักษณะของการมีส่วนร่ วมซึ่งเน้นหลักด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแบ่งได้ ดังนี้
1.1) การมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (Formal-informal
Participation)
- การมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นทางการ (Formal Participation) เป็ นการ
มีส่วนร่ วมที่ ถูกต้องตามระบบขององค์การ เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เป็ นไปตามการจัดผัง
การบังคับบัญชาขององค์ก าร ซึ่ งเท่ากับการมีส่วนร่ วมที่เป็ นไปตามการจัดผังการบังคับ
บัญชาขององค์การ การมีส่วนร่ วมตามหน้าที่ มีอิทธิ พลต่ อการเข้าร่ วมตามขอบเขตที่
องค์การได้วางนโยบาย
- การมี ส่วนร่ วมอย่างไม่ เป็ นทางการ (Informal Participation)
เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง เป็ นการร่ วมตกลงกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม
ระหว่างพนักงาน หรื อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้างานและลูกน้องที่เป็ น
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในบรรยากาศของความเป็ นส่ ว นตัว มากกว่ า ลัก ษณะ
การมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นทางการ
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1.2) การมีส่วนร่ วมทางตรงและทางอ้อม (Direct – indirect Participation)
- การมีส่วนร่ วมทางตรง (Direct Participation) เป็ นการเกี่ยวข้องกัน
โดยตรงที่สมาชิ กหรื อพนักงานในองค์การได้มีส่วนร่ วมโดยตรงแบบทันที ซึ่ งพนักงาน
แต่ละคนมีสิทธิ และโอกาสที่แสดงความเกี่ยวข้อง
- การมีส่วนร่ วมทางอ้อม (Indirect Participation) เป็ นการมีส่วนร่ วม
ของพนักงานโดยผ่านทางตัวแทนพนักงาน
พัช รี สิ โ รรส (2546) ได้ก ล่ า วถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในหนัง สื อ รั ฐ ธรรมนู ญ กับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพิทกั ษ์รักษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กบั รัฐที่จะยอมให้ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่ วมในระดับใดได้บา้ ง ซึ่งได้แบ่งระดับไว้เบื้องต้น 2 ระดับ คือ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับต่า หมายถึง หน่วยงานรัฐเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มคิด
ตัดสิ นใจให้มีโครงการหรื อกิจกรรมขึ้นมา และเห็นสมควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ดาเนินการด้วย จึงได้แจ้ง และมอบหมายให้ประชาชนเข้าร่ วมดาเนินการ การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในระดับนี้จึงมีลกั ษณะเป็ นการสั่งการจากรัฐสู่ ประชาชน (Top – down approach) ซึ่งเป็ นการมีส่วนร่ วมที่มิได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริ งของประชาชน
การมี ส่วนร่ วมอี กระดับ คื อ การมี ส่ วนร่ ว มระดับสู ง หมายถึ ง ประชาชนเป็ น
ฝ่ ายคิด ริ เริ่ ม ตัดสิ นใจ และดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆ (Bottom – up - approach)
หลักการนี้ น่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่กย็ งั มีปัญหาที่
จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือสนับสนุนจากฝ่ ายรัฐ
พัชรี สิ โรรส (2546) ยังได้แบ่งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยละเอียดขึ้น
ว่า การมีส่วนร่ วมในการพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระหว่างรัฐกับราษฎร
ในชุมชน แบ่งเป็ น 6 ระดับ คือ
ระดับ ที่ 1 ร่ ว มรั บ รู ้ หมายถึ ง รั ฐ ได้ใ ห้ขอ้ มู ลข่ า วสารที่ เกี่ ย วกับโครงการหรื อ
กิ จ กรรมแก่ ประชาชน เมื่ อ รั ฐ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม หรื อ มี น โยบายที่ จ ะให้มี โ ครงการหรื อ
กิจกรรมนั้นๆ แล้วเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้
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ระดับ ที่ 2 ร่ ว มคิ ด ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ ประชาชนได้ร่ ว มรั บ รู ้ ข ้อ มู ล
ข่าวสารจากรัฐแล้ว ประชาชนก็จะร่ วมค้นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา ความจาเป็ นและ
ความต้องการที่ตอ้ งให้มีโครงการหรื อกิจกรรมนั้น พร้อมร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการนาไปประกอบการพิจารณา
ระดับ ที่ 3 ร่ ว มพิ จ ารณา ร่ ว มตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การร่ ว มพิ จ ารณาว่า เห็ น ด้ว ย
หรื อไม่เห็นด้วยกับโครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆ
ระดับที่ 4 ร่ วมดาเนิ นการ หมายถึง ร่ วมในกลุ่มการลงทุน ร่ วมในกลุ่มการคัดเลือก
ผูป้ ฏิบตั ิหรื อร่ วมปฏิบตั ิงานเอง
ระดับที่ 5 ร่ วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่ วมตรวจสอบ
และติดตามการดาเนิ นการตามโครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์หรื อไม่
ระดับที่ 6 ร่ วมรับผล หมายถึง การดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมที่ดาเนิ นการไป
แล้วย่อมได้มาซึ่งผลประโยชน์ และผลกระทบทั้งที่เป็ นผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วม
ปัจจัยของการมีส่วนร่ วมขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้านต่างๆ 4 ปัจจัย ดังนี้ (พิชญดา, 2542)
1) ปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ รายได้ การประกอบอาชี พ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
2) ปัจจัยด้านสิ่ งจูงใจ ได้แก่ การได้
32 รับผลประโยชน์ตอบแทน การได้รับการ
สนับสนุนและชักจูงจากผูน้ า และบุคคลอื่น
3) ปั จจัยด้านโอกาสและเวลา ได้แก่ ความเหมาะสมของลักษณะกิจกรรม
ความสอดคล้องของเวลาและความแน่นอนของเวลาในการดาเนินกิจกรรม
4) ปัจจัยทางด้านติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ การติดต่อของผูน้ าและเจ้าหน้าที่ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทาให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรม
5) เครื่ องชี้วดั ระดับการมีส่วนร่ วม

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
รู ปแบบการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การดาเนิ นงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็ นการศึกษาในรู ปแบบการวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
แบบวัดครั้งเดียว (One Shot Study) มีข้ นั ตอนและรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสื อ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาความรู ้ที่ได้
จากเอกสารเหล่านั้นมาสร้างกรอบแนวคิดและเครื่ องมือในการศึกษาภาคสนามต่อไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ศึกษาบทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่ ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด และส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัด
1.2 ศึก ษาวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัว ชี้ ว ดั ค่า เป้ าหมาย
กลยุทธ์ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1.3 ดาเนิ น การผลัก ดัน งานด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดย
การจัด ทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเสนอขออนุ มตั ิ โครงการ และ/หรื อ ขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ
1.4 ดาเนิ น การตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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1.5 สร้ า งแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ สารวจความพึ ง พอใจของ
ผู เ้ ข้า ร่ ว มโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขี ยวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต่ อ การขับ เคลื่อ นโครงการปลูก ต้น ไม้ใ นท้อ งที่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2. ศึกษาในภาคสนาม (Field research) โดยนาแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 1 มาใช้
ในการสารวจข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
2.1 น าแบบสอบถามออกไปทาการสัม ภาษณ์ (Interview) กับ ตัวอย่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่ มพื้นที่ สีเขี ยวในท้อ งที่ จงั หวัด พระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
2.2 นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.1 มาทาการวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมีกรอบขั้นตอนการดาเนินการ และกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังแสดงไว้ตามภาพ 1 - 2 ดังนี้
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ทบทวนทฤษฎี องค์ความรู ้
กาหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์
วางแผน/สร้างแบบสอบถาม
สาหรับใช้ในการสารวจข้อมูล

สารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

นาข้อมูลที่ได้ทาการลงรหัส จัดระบบเพื่อประมวลผล

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
สรุ ปผลการวิเคราะห์/กาหนดแนวทางที่เหมาะสมสาหรับปรับปรุ งแก้ไข

สรุ ปผลและแนวทางที่เหมาะสม
งาน
ภาพ 1 กรอบขั้นตอนกระบวนการศึกษาการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการดาเนิ นงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูกต้ นไม้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. ประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ปัจจัยด้ านการประชาสั มพันธ์ โครงการ
1. การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์
โครงการเพียงใด
2. การได้รับการชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของโครงการเพียงใด
3. การเข้าถึงและได้รับข้อมูลของโครงการ
สะดวก รวดเร็ วเพียงใด
4. การได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เพียงใด
ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้ นไม้
1. การมีส่วนร่ วมในการเปิ ดตัวโครงการ
เพียงใด
2. การนาต้นไม้ที่รับมอบไปปลูกเพียงใด
3. ระยะเวลา และสถานที่ปลูกต้นไม้มีความ
เหมาะสมเพียงใด
4. มีการให้ความรู ้ และได้รับความร่ วมมือ
เพียงใด
5. มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพียงใด

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูก
ต้ นไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ในท้องทีจ่ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่มีต่อ
การขับเคลื่อน
โครงการปลูกต้นไม้
ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

แนวทางการจัดทาโครงการปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาหาแนวทางการจัดทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิม่ พื้นที่สีเขียวในท้องที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จานวน 230 คน ประกอบด้วย
1) โครงการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จานวนประชากร
100 คน ประกอบด้วย
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
21 คน
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
10 คน
- ภาคเอกชน
27 คน
- ภาคประชาชน
21 คน
- นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
21 คน
2) โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จานวนประชากร 70 คน
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
19 คน
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
12 คน
- ภาคเอกชน
21 คน
- ภาคประชาชน
18 คน
3) โครงการปลู ก ต้น ไม้เ ทิ ด พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558
จานวนประชากร 60 คน
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
31 คน
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
10 คน
- ภาคประชาชน
9 คน
- นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
10 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา การวิจยั นี้ ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสามโครงการโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ มตัวอย่างตามสู ตร
ของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้
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n=
โดยที่

N
1 + N(e)2

n คือ ขนาดของตุวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง

ซึ่ งการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ มตัวอย่างตามสู ตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)
เป็ นขนาดของตัวอย่างที่ ต่ าที่ สุด ถ้าเป็ นได้ควรกาหนดขนาดตัวอย่างให้มากกว่าค่ า ที่
คานวณได้
ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาในครั้งนี้ กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ที่สามารถยอมรับได้ที่ 10% ทั้งนี้ จากการคานวณ พบว่า มีรายละเอียดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ดังแสดงไว้ในตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3
สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่ าง
โครงการปลูกต้ นไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ในท้ องทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถฯ
โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558
รวมทั้งสิ้น

กลุ่มตัวอย่ าง
จากการ
คานวณ

กลุ่มตัวอย่ าง
ทีใ่ ช้ ใน
การศึกษา

50
42

60
45

38

40

130

145
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ในการกาหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การกาหนดขนาด
ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็ นแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาออกเป็ นชั้นภูมิ แล้วกาหนดจานวนตัวอย่างให้ได้ช้ นั ภูมิ ซึ่ งคานวณด้วย
สู ตร ดังนี้
ni = Ni x n
N
โดยที่

ni คือ ขนาดของตัวอย่างของแต่ละชั้นภูมิ
Ni คือ จานวนประชากรของแต่ละชั้นภูมิ
N คือ จานวนประชากรทั้งหมด
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมทุกชั้นภูมิ
ในการก าหนดจ านวนตัวอย่างของแต่ ละกลุ่ มตัวอย่างที่ ต ้องการศึ กษาในครั้ งนี้ พบว่ า
มีรายละเอียดจานวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงไว้ในตาราง 4 ดังนี้
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ตาราง 4
จานวนตัวอย่ างของแต่ ละกลุ่มตัวอย่ าง
โครงการปลูกต้ นไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ในท้ องทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถฯ
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
โครงการปลูกต้ นไม้ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ภาคประชาชน
- นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา

จานวนตัวอย่ าง
60
13
6
15
13
13
45
12
7
15
11
40

20
7
6
7
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ใช้แบบสอบถาม โดยการสารวจความพึงพอใจของผู เ้ ข้าร่ วมโครงการปลู ก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ คาถามแบบปลายปิ ด (Closeend Question) เป็ นคาถามที่มีลกั ษณะให้เลือกกาเครื่ องหมาย แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ มี 4 ข้อ และด้านการมีส่วนร่ วมในการปลูกต้นไม้ มี 5 ข้อ และ
คาถามปลายเปิ ด (Open-end Question) เป็ นคาถามที่มีลกั ษณะให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์อธิ บาย
หรื อบรรยายตามความคิดเห็น มี 2 ข้อ (ภาคผนวก ก)
2. ประมวลผลการศึกษา ด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS โดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การพิมพ์ในการดาเนิ นการ และสอบทานความถูกต้องด้วยการ
คานวณด้วยมือหรื อเครื่ องคิดเลข
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. น าข้อ มู ล จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถู ก ต้อ ง สร้ า งคู่ มื อ ลงรหั ส
แล้วนาไปลงรหัส โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการประมวลผล
เพื่อใช้ในการอธิบายความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในท้อ งที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต่ อ การขับ เคลื่ อ น
โครงการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Method) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใน
แบบสอบถามที่ได้จดั ทาขึ้น แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ตามแบบสอบถามดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคลหรื อสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบถามตามประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อ
การปฏิ บัติ ง านขับเคลื่ อ นโครงการปลู ก ต้นไม้ข องจัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา ได้แ ก่
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการมีส่วนร่ วมในการปลูกต้นไม้

41
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูล ตามแบบสอบถามที่ มี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
โดยการนาผลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมารวบรวมจัดกลุ่มความคิดเห็น
และจัดความถี่ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน และกาหนดแนวทาง
ในการจัดทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่เหมาะสม
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.5 ค่าสู งสุ ด (Max) และค่าต่าสุ ด (Min) สาหรับใช้ในการอธิ บายความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ที่มีต่อการปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ สีเขี ย วในท้องที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Method) ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert กาหนด
เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการมีส่วนร่ วมในการปลูกต้นไม้
การกาหนดระดับคะแนนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อความ ดังต่อไปนี้
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด = 1
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ินอ้ ย
=2
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิปานกลาง = 3
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิมาก
=4
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิมากที่สุด = 5
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การคานวณช่วงกว้างระหว่างชั้น
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด =
จานวนชั้น

5–1

= 0.80

5

ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนน ตามตาราง 5 ดังนี้
ตาราง 5
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวแปรอิสระ ตามมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) ของ Likert
ระดับความสาคัญ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ระดับคะแนนเฉลีย่
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

3.2 ตัวแปรตาม ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert กาหนด
ออกเป็ น 5 ระดับ กาหนดระดับคะแนนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อความ ดังต่อไปนี้
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด = 1
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ินอ้ ย
=2
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิปานกลาง = 3
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิมาก
=4
การให้ความพึงพอใจและใช้เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิมากที่สุด = 5
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การคานวณช่วงกว้างระหว่างชั้น
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด =
จานวนชั้น

5–1

= 0.80

5

ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนน ตามตาราง 6 ดังนี้
ตาราง 6
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวแปรตาม ตามมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) ของ Likert
ระดับความสาคัญ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ระดับคะแนนเฉลีย่
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

การสรุปผลและข้ อเมนอแนะ
เป็ นการน าผลการศึก ษาและผลการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ที ่ไ ด้ม า สรุ ปผลและ
สัง เคราะห์ข อ้ มูล เพื ่อ หาแนวทางที ่เ หมาะสมส าหรับ ใช้เ ป็ น แนวทางในการจัด ท า
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่อไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การดาเนิ นงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขี ยวใน
ท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการศึกษา
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล และดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยการสารวจ
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ดว้ ยการใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้ น
145 ตัว อย่า งจากจ านวนประชากร 230 คน เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ต ามที่ ไ ด้ก าหนดไว้
โดยแบ่งผลการศึกษา ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตอนที่ 3 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีต่อการดาเนินงาน
ตามโครงการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในท้อ งที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูเ้ ขียนจึงกาหนดความหมายสัญลักษณ์ดงั นี้
N
n
%

=
=
=

จานวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา
จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ค่าร้อยละ (Percentage)
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X

SD

=
=

ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาได้รับการส่ งเสริ ม
จากกรมป่ าไม้อย่างเป็ นทางการเมื่อกรมป่ าไม้ได้แต่งตั้งนายกมลวงศ์ บุนนาค ให้มาทา
หน้าที่ป่าไม้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 ซึ่ งได้ดาเนิ นการปลูก
ต้นไม้ในบริ เวณบึงพระราม ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรี อยุธยา เนื้ อที่ 5 ไร่ เศษ
โดยกรมป่ าไม้ให้การสนับสนุ นต้นไม้ จานวน 500 ต้น ได้แก่ สัก มะฮอกกานี คูน และ
จามจุรี การดาเนิ นงานมีกลุ่มข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่ วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ หลังจากนั้น จังหวัดพระนครศรี อยุธยาก็มีการส่ งเสริ มการปลูกป่ าแบบประชา
อาสาโดยไม่ใช้งบประมาณควบคู่กบั การขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ สาหรับดูแลต้นไม้ที่ปลูกเรื่ อยมา เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างถนนสายอุดม
สรยุทธ์ในปี 2528 จานวน 1,100 ต้น ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่ งกรมป่ าไม้ให้
การสนับสนุ นต้น ไม้ 2 ชนิ ด ได้แก่ นนทรี และประดู่ กิ่งอ่ อน อี กทั้งสานักงานจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับทาโคกหรื อเนินดินทั้งสองข้าง
ถนน เพื่อป้ องกันไม่ให้ตน้ ไม้ที่ปลูกถูกน้ าท่วมในฤดูฝนหรื อฤดูน้ าหลาก จึงทาให้ตน้ ไม้
ที่ ปลู ก มี การเจริ ญเติ บโตดี รวมทั้ง กิ จ กรรมการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ ฟื้ นฟู ส ภาพแวดล้อ ม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2554 ตามหลัก “บวร” ประกอบด้วย กลุ่มบ้าน
(องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) กลุ่มวัด และกลุ่มโรงเรี ยน
ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้จดั ทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โครงการปลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
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พระบรมราชินีนาถ และโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
ซึ่ งทั้งสามโครงการได้ดาเนิ นการตามระเบี ยบขั้นตอนของทางราชการควบคู่ กบั หลัก
วิชาการด้านป่ าไม้และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ส่ ว นที่ 1 การร่ างและขออนุ มตั ิ โครงการ รายละเอี ยดโครงการปรากฏตาม
ภาคผนวก ข
ส่ วนที่ 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 การดาเนิ นการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ผลและไม้ยืนต้น จานวน 5,510 ต้น
ประกอบด้วย
1) มะม่วง ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 65 เซนติเมตร จานวน 500 ต้น
2) ชมพู่ ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 65 เซนติเมตร จานวน 350 ต้น
3) ฝรั่ง ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 65 เซนติเมตร จานวน 350 ต้น
4) ยูคาลิปตัส ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 15 เซนติเมตร จานวน 2,750 ต้น
5) ตะแบก ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร จานวน 500 ต้น
6) อินทนิล ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร จานวน 500 ต้น
7) เสลา ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร จานวน 500 ต้น
8) เสลา เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1 นิ้ว จานวน 60 ต้น
ส่ ว นที่ 4 การด าเนิ น โครงการโดยการแจกจ่ า ยกล้า ไม้ผ ลและไม้ยืน ต้นให้ก ับ
หน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชน ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4
โดยมีการปลูกต้นไม้ในโครงการ จานวน 5,510 ต้น พร้อมนี้ได้สารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการด้วย
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ภาพ 3 ส่ วนราชการร่ วมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม บริ เวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพ 4 ทุกภาคส่ วนร่ วมปลูกกล้าไม้ที่ได้รับมอบตามโครงการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 2 โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ
ส่ ว นที่ 1 การร่ า งและขออนุ ม ัติ โ ครงการรายละเอี ย ดโครงการปรากฏตาม
ภาคผนวก ค
ส่ วนที่ 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 การดาเนิ นการขอรับการสนับสนุ นจากสถานี เพาะชากล้าไม้จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก คูน หมัน และสัตบรรณ
ส่ วนที่ 4 การดาเนินโครงการโดยการนากล้าไม้ที่ได้ไปปลูกในพื้นที่ดาเนินการคือ
พื้นที่ขององค์การสุ รา อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมีการปลูกต้นไม้
จานวน 1,000 ต้น ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 พร้ อ มนี้ ไ ด้ส ารวจความพึง พอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการด้วย

ภาพ 5 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจากทุกภาคส่ วน ร่ วมปลูกต้นไม้ ณ บริ เวณพื้นที่
องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพ 6 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจากทุกภาคส่ วน ร่ วมรดน้ าต้นไม้ที่ปลูก ณ บริ เวณพื้นที่
องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
โครงการที ่ 3 โครงการปลู ก ต้ น ไม้ เ ทิ ด พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
ส่ ว นที่ 1 การร่ างและขออนุ มตั ิ โครงการ รายละเอี ยดโครงการปรากฏตาม
ภาคผนวก ง
ส่ วนที่ 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 การดาเนินการขอรับการสนับสนุนต้นเสลาจากร้านค้าต้นไม้ในท้องที่
อาเภอพระนครศรี อยุธยา และอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งกาหนดให้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จานวน 60 ต้น พร้อมขอรับการสนับสนุ นต้นไม้อื่นๆ จาก
สถานีเพาะชากล้าไม้ อีกจานวน 300 ต้น
ส่ วนที่ 4 การดาเนิ นการจัดหา/จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดาเนิ นโครงการ
ได้แก่ ป้ ายปลูกต้นไม้ ดินปลูกต้นไม้ และไม้ค้ ายันต้นไม้
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ส่ ว นที่ 5 การด าเนิ นปลู กต้นเสลาในพื้ น ที่ อ นุ สรณ์ สถานแห่ ง ความจงรั กภัก ดี
(ทุ่งหันตรา) อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8
โดยมีการปลูกต้นไม้ในโครงการ จานวน 360 ต้น พร้อมนี้ ได้สารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการควบคู่ดว้ ย

ภาพ 7 นายวิทยา ผิวผ่อง ผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พร้อมด้วย
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการร่ วมปลูกต้นเสลาและต้นไม้อื่นๆ ในบริ เวณอนุ สรณ์
สถานแห่ งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพ 8 ทุกภาคส่ วนร่ วมเตรี ยมพื้นที่และร่ วมปลูกต้นเสลา บริ เวณอนุ สรณ์สถาน
แห่ งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
จากการด าเนิ น โครงการปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในท้ อ งที่ จ ั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้ง สามโครงการ ส านัก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ดาเนิ นการสารวจและติดตามผล
การปลูกต้นไม้เพื่อประเมินอัตราการรอดตาย สาหรับจัดทาแผนงาน/กิจกรรมปลูกซ่ อม
ต้นไม้ ในช่ วง เดื อนมิ ถุ นายน ถึ ง เดื อนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ซึ่ งมี ผ ลการสารวจและ
ติดตามผลการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินอัตราการรอดตาย ดังแสดงในตารางที่ 7 ดังนี้

52
ตารางที่ 7 อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ
ลาดับที่
1
2
3

โครงการ

จานวนที่
ปลูก (ต้น)
โครงการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5,510
และสิ่ งแวดล้อม
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1,000
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โครงการปลู ก ต้น ไม้เ ทิ ด พระเกี ย รติ
360
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี เนื่ องในโอกาส
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ในปี พ.ศ.2558
รวม
6,870

จานวนที่ อัตราการ
ตาย (ต้น) รอดตาย (%)
1,013
81.61
321

67.90

37

89.72

1,371

80.04

จากการส ารวจและติ ด ตามผลการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ ประเมิ น อัต ราการรอดตาย
ส าหรั บ จัด ท าแผนงาน/กิ จ กรรมปลู ก ซ่ อ มต้น ไม้ ในช่ ว ง เดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ.2557 ซึ่ งมีผลการสารวจและติดตามผลการปลูกต้ นไม้เพื่อประเมินอัตรา
การรอดตาย พบว่ า มี ต ้น ไม้ใ นโครงการมี ก ารตายทั้ง สิ้ น 1,371 ต้น ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ดาเนิ นการปลูกซ่ อม
ช่วงปลายเดือนสิ งหาคม ถึง เดือนกันยายน จานวน 1,371 ต้น พร้อมการบารุ งดูแลรักษา
ต้นไม้ท้ งั หมดในโครงการ
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามโครงการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในท้อ งที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ การด าเนิ น งานตามโครงการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในท้อ งที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ว ยกลุ่ ม ตัว อย่า งจากทั้ง สาม
โครงการ รวมทั้งสิ้ นจานวน 145 คน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง มี ปัจ จัย ย่อ ย ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ และ ประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ปั จจัยด้ านการประชาสั มพันธ์ มีปัจจัยย่อย ได้แก่ การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์
โครงการ การได้รับการชี้ แจงให้เห็นถึงความสาคัญของโครงการ ความสามารถในการ
เข้าถึงและได้รับข้อมูลโครงการสะดวกรวดเร็ ว และการได้รับทราบข้อมูลโครงการจาก
เจ้าหน้าที่
ปั จ จั ย ด้ า นการมีส่ วนร่ ว มในการปลู ก ต้ น ไม้ มี ปั จ จัย ย่อ ย ได้แ ก่ การเข้า ร่ ว มเปิ ดตัว
โครงการ การนาต้นไม้ที่ได้รับมอบไปปลูก ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่
ปลูก การให้ความรู ้ และได้รั บความร่ วมมื อ และการติ ด ตามความก้าวหน้าโครงการ
รายละเอียดตามตาราง 8 – 12 ดังนี้
ตาราง 8
จานวนและค่ าร้ อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

81
64

55.86
44.14

รวม

145

100

อันดับ
1
2
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จากตาราง 8 แสดงถึ งกลุ่ มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 145 คน
จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยแยกเป็ นเพศชาย
81 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.86 และเป็ นเพศหญิง 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.14
ตาราง 9
จานวนและค่ าร้ อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

อันดับ

20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

20
46
38
25
16

13.79
31.72
26.22
17.24
11.03

4
1
2
3
5

รวม

145

100

จากตาราง 9 แสดงถึงกลุ่ มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 145 คน
จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.72 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.22 และอันดับสุ ดท้ายคืออายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.03
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ตาราง 10
จานวนและค่ าร้ อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

อันดับ

ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. – ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

2
28
36
25
51
3

1.38
19.31
24.83
17.24
35.17
2.07

6
3
2
1
4
5

รวม

145

100

จากตาราง 10 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 145 คน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 51 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.17 รองลงมาคื อ กลุ่ มตัวอย่า งที่ มี การศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.83 และอันดับสุ ดท้ายคือกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้ศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.38
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ตาราง 11
จานวนและค่ าร้ อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามสถานภาพ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

อันดับ

โสด
สมรส

109
36

75.17
24.83

1
2

รวม

145

100

จากตาราง 11 แสดงถึง กลุ่ม ตัว อย่า งของผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการปลูก ต้น ไม้เ พื่อ
เพิ่ม พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน
145 คน จาแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพ
สมรส โดยแยกเป็ นกลุ่มคนโสด 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.17 และกลุ่มที่สมรส 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.83
ตาราง 12
จานวนและค่ าร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามประเภทผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ประเภทกลุ่มทีส่ ั งกัด

จานวน (คน)

ร้ อยละ

อันดับ

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา

45
20
30
30
20

31.03
13.79
20.69
20.69
13.79

-

รวม

145

99.99
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จากตาราง 12 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 145 คน
จ าแนกตามประเภทของผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการ พบว่ า มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ม าจาก
หน่ ว ยงานราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ จ านวน 45 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.03 รองลงมา คื อ
กลุ่มตัวอย่างประเภทภาคเอกชน และภาคประชาชน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.69
และอันดับสุ ดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างประเภทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ นักเรี ยน
นิสิต นักศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.79
ตอนที่ 3 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีต่อการดาเนิ นงานตาม
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
จากการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เขี ยวในท้องที่ จงั หวัด พระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาเนิ น การโดย
การวิจยั เชิงสารวจด้วยการใช้แบบสอบถามกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จานวนทั้งสิ้ น 145 คน
ผลการศึกษามีรายละเอียดตามตาราง 13 ดังนี้
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ตาราง 13
ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจผู้เข้ าร่ วมโครงการที่ มีต่อการดาเนินงาน
ตามโครงการปลูก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื ้น ที่ สี เ ขี ย วในท้ อ งที่ จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

( X ) (SD) ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยด้ านการประชาสั มพันธ์ โครงการ
การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการ
การได้รับการชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของโครงการ
การเข้าถึงและได้รับข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
การได้รับข้อมูลโครงการจากเจ้าหน้าที่
รวม

4.19
4.11
4.14
4.18
4.16

0.981
0.989
0.963
0.924
0.964

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้ นไม้
การเข้าร่ วมเปิ ดตัวโครงการ
การได้นาต้นไม้ที่รับมอบไปปลูก
ระยะเวลาและสถานที่ปลูกมีความเหมาะสม
มีการให้ความรู ้และได้รับความร่ วมมือ
มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
รวม

4.14
4.08
3.97
3.88
3.94
4.00

0.993
0.998
0.994
1.010
1.030
1.005

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวม

4.08 0.985

มาก
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จากตาราง 13 แสดงถึ งความคิ ดเห็ นประเด็นความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีต่อการดาเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้อ งที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 145 คน พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08 , SD = 0.985) เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีต่อการดาเนิ นงานตามโครงการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
อัน แรกคือ ปั จจัยด้านการประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ มีค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับมาก
( X = 4.16 , SD = 0.964) และอันดับสุ ดท้าย คือ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.00 , SD = 1.005) เมื่อแยกพิจารณาปั จ จัย ย่อ ย
ด้านต่างๆ พบว่า
ด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการ อัน ดับแรก คื อ ปั จจัยการได้รับข้อ มูลการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีความพึง พอใจในระดับมาก ( X = 4.19 , SD = 0.981)
อัน ดับรองลงมา คือ ปั จ จัยการได้รับข้อมูลโครงการจากเจ้าหน้าที่ มีค วามพึงพอใจใน
ระดับมาก ( X = 4.18 , SD = 0.924) และอันดับสุ ดท้าย คือ ปั จจัยการได้รับการชี้แจงให้
เห็นถึงความสาคัญของโครงการ มี ความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.11 , SD = 0.989)
ด้ านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้ นไม้ อันดับแรก คือ ปั จจัยการเข้าร่ วมเปิ ดตัว
โครงการ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก ( X = 4.14 , SD = 0.993) อันดับรองลงมา
คือ ปัจจัยการได้นาต้นไม้ที่ได้รับมอบไปปลูก มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.08 ,
SD = 0.998) และอัน ดับ สุ ด ท้า ย คือ ปั จ จัย การให้ค วามรู ้แ ละได้รับความร่ ว มมือ
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.88 , SD = 1.010)
กรณี ค่า SD มีค่าเกินกว่า 1 แสดงว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เนื่องจากแนวคิดประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การดาเนิ นงานตามโครงการปลูก ต้น ไม้เ พื่อ เพิ่ม พื้ น ที่สี เ ขีย วในท้อ งที่จ งั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดาเนิ น
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 3 โครงการ
ได้แ ก่ โครงการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โครงการปลู กป่ าเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ และโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 โดยดาเนินการปลูกต้นไม้ จานวน 9 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง
ยูคาลิปตัส ตะแบก อินทนิล เสลา สะเดา ขี้เหล็ก คูน หมัน และสัตบรรณ รวมจานวนทั้งสิ้ น
6,870 ต้น มีอตั ราการรอดตาย ร้อยละ 80.04 ซึ่ งทาให้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้ืนที่
สี เขียวเพิ่มมากขึ้น
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกอบด้วยภาคราชการ รั ฐวิสาหกิ จ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มี ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิ บัติการและการดาเนิ นงานตาม
โครงการปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในท้ อ งที่ จ ั ง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
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การสารวจความพึงพอใจของกลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต่อการดาเนิ นงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.08 , SD = 0.985) เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ปัจจัยด้ านการประชาสั มพันธ์
โครงการ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16 , SD = 0.964) ทั้งนี้เป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
เป็ นคนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามคุ ้น เคยกับเจ้า หน้า ที่ ใ นส านัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาเป็ นอย่า งดี ประกอบกับ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ มี
ความสะดวกรวดเร็ วหลายๆ ช่ องทาง ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ โทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ต โดยมีปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ของโครงการ ( X = 4.19 , SD = 0.981) การได้รับข้อมู ลโครงการจากเจ้าหน้าที่ ( X =
4.18 , SD = 0.924) การเข้าถึงและได้รับข้อมูลสะดวกรวดเร็ ว ( X = 4.14 , SD = 0.963)
และการได้รับการชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของโครงการ ( X = 4.11 , SD = 0.989)
ตามลาดับ ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้ นไม้ มีความพึงพอใจในระดับมาก
( X = 4.00 , SD = 1.005) ทั้งนี้เพราะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ เห็นว่า การมีส่วนร่ วม
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้ความรู ้สึกที่ดีมีคุณค่ากับชีวิตและทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมกัน
เป็ นเจ้าของต้นไม้ที่ตนเองได้เป็ นผูป้ ลูกลงในผืนดิน โดยมีปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ด้านการมีส่วนร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ได้แก่ การเข้าร่ วมเปิ ดตัวโครงการ ( X = 4.14 , SD = 0.993) การได้นาต้นไม้ที่ได้
รับมอบปลูก ( X = 4.08 , SD = 0.998) ระยะเวลาและสถานที่ปลูกมีความเหมาะสม
( X = 3.97 , SD = 0.994) การติดตามความก้าวหน้าโครงการ ( X = 3.94 , SD = 1.030)
และการให้ความรู ้และได้รับความร่ วมมือ ( X = 3.88 , SD = 1.010) ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ที่น่าสนใจคือ ต้องการให้
ทางราชการมีการสนับสนุ นต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ไม้ทนน้ า อาทิ
มะกอกน้ า มะดัน จิกน้ า เป็ นต้น หรื อไม้ที่ให้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น พันธุ์ไม้ที่ช่วยใน
การปรั บปรุ งดิ นและกิ นได้ อาทิ ขนุ น สะเดา ขี้ เหล็กบ้าน แคบ้าน ไผ่ มะขาม เป็ นต้น
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พร้ อ มทั้งมี ความต้องการให้ทางราชการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ แก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการ
ปลู กต้น ไม้ค วบคู่ ก ับ การถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก ารทางานด้า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การปลู ก ต้น ไม้ เพื่ อ ให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจ เกิ ด ความรู ้ สึ ก รั ก
และเห็ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรป่ าไม้อ ัน เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยอุ ้ม ชู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอื่นๆ เช่น ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน เป็ นต้น ให้สมดุลด้วย
จากการด าเนิ น โครงการปลู ก ต้น ไม้เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในท้อ งที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา พ.ศ.2557 สามารถนาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์
และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน มากาหนดเป็ นสรุ ปแนวทางการจัดทาแผนงาน/
โครงการปลูก ต้น ไม้เ พื ่อ เพิ ่ม พื้ น ที ่สี เ ขีย วในท้อ งที ่จ งั หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาได้
โดยมีรายละเอียดตามภาพ 9 ดังนี้
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กรอบกระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการปลูกต้ นไม้
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียวในท้ องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพ 5. ประเภทผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปลูกต้ นไม้ เพือ่ เพือ่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. อนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้
3. สร้างความเป็ นธรรมในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. สร้างจิตสานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การปลูกจิตสานึก

การป้ องกันปราบปราม

โครงการปลูกต้นไม้ และ โครงการซ่อมบารุ งรักษาต้นไม้

เครื อข่ายชุมชน และ เครื อข่าย ทสม.

1. กิจกรรมประชาสั มพันธ์

2. กิจกรรมปลูกต้ นไม้

3. กิจกรรมบารุ งรั กษาต้ นไม้

1. 1 ถ่ายทอดความรู ้ และสารวจ
ความต้องการ
1.2 เจ้าหน้าที่แนะนา ให้ความรู ้
และเผยแพร่ ขอ้ มูล
1.3 การเข้าถึงและได้รับข้อมูล
สะดวกรวดเร็ ว
1.4 การจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์
เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้

2.1 ประสานแกน ชุมชน ประชาชน
เพื่อจัดกิจกรรม
2.2 ตัวแทน/ประชาชนนาต้นไม้
ไปปลูก
2.3 ระยะเวลาและสถานที่
ปลูกต้นไม้เหมาะสม
2.4 ติดตามความก้าวหน้า

3.1 ประสานแกน ชุมชน ประชาชน
เพื่อจัดกิจกรรม
3.2 กาหนดวันเวลาสาหรับซ่อม
บารุ งรักษาต้นไม้ที่ปลูก
3.3 จัดหากล้าไม้/ต้นไม้และวัสดุ
ที่เหมาะสมสาหรับจัดกิจกรรม
ซ่อมบารุ งรักษาต้นไม้
3.4 การติดตาม ประเมินโครงการ

ภาพ 9 สรุ ปแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
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ปัญหาอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูศ้ ึกษาได้รับทราบปั ญหาอุปสรรคของ
การดาเนิ นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ควรที่จะจัดการประชุ ม
ให้ขอ้ มูลความรู ้และสารวจความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนา
เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ความรู ้ กบั กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่ งเป็ นแกนนาช่ วยในการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพราะการมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตั ิงานในภาคสนามจะทาให้เกิดการ
กระตุ น้ การรับรู ้อีกทั้งเกิดความรู ้ สึกใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ การเข้าถึ งและได้รับรู ้ ขอ้ มูล
จะต้อ งสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการบรรลุ เ ป้ าหมาย
ส่ ว นปั จ จัยด้า นการมี ส่ วนร่ วมกิ จกรรมการปลู กต้นไม้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต้องการให้
ทางราชการมีการสนับสนุ นต้นไม้ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพพื้ น ที่ แ ละต้น ไม้ที่ ใ ห้
ประโยชน์ห ลายอย่า ง พร้ อ มทั้ ง ต้อ งการให้ท างราชการฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ ก ับ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่เกี่ยวข้องจะได้เกิดความรู ้ความ
เข้า ใจ เกิด ความรู ้สึ ก รัก ความตระหนัก และเห็น คุณ ค่า ของทรั พยากรป่ าไม้อนั เป็ น
พื้นฐานสาคัญที่จะช่วยอุม้ ชูทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้สมดุลด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่ จะมีการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อทาให้เกิ ด
มุมมองที่กว้างขึ้น ดังนี้
1. ควรศึ กษาวิ จ ัยเกี่ ยวกับทัศนคติ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และประชาชนทัว่ ไปที่มีการดาเนิ นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้อ งที่จ งั หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร ต้องการให้
ภาครัฐปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงานอย่างไร
2. ควรนาปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายหรื อยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการบุ ก รุ ก
ที่ ดิ น ของรั ฐ ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในประเทศไทยของภาครัฐ มา
ประกอบการศึกษาหาความสัมพันธ์กบั ขั้นตอนกระบวนการในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ

ผนวก
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ผนวก ก
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูกต้ นไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ในท้ องทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
ชาย
หญิง
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ปวช. – ปวส.
ระดับปริ ญญาตรี
สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
ประเภทผู้เข้ าร่ วมโครงการ
หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
นักเรี ยน/นักศึกษา
เพศ
อายุ

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้องที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา มากน้อยเพียงใด
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
• ด้ านการประชาสั มพันธ์ โครงการ
1. ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์
โครงการมากน้อยเพียงใด
2. ท่านได้รับการชี้แจงให้เห็นถึง
ความสาคัญของโครงการมากน้อยเพียงใด
3. ท่านสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล
โครงการสะดวกรวดเร็ วมากน้อยเพียงใด
4. ท่านได้รับทราบข้อมูลโครงการจาก
เจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

• ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปลูกต้ นไม้
1. ท่านได้เข้าร่ วมเปิ ดตัวโครงการมากน้อย
เพียงใด
2. ท่านได้นาต้นไม้ที่ได้รับมอบไปปลูก
มากน้อยเพียงใด
3. ระยะเวลาและสถานที่ปลูกมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
4. มีการให้ความรู ้และได้รับความร่ วมมือ
มากน้อยเพียงใด
5. มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
มากน้อยเพียงใด

2. จุดเด่น ที่ท่านประทับใจ คือ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. จุดที่ควรปรับปรุ ง คือ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นอย่างยิง่
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยร่ วมกับ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมได้จดั ทาโครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชิ นี
ซึ่งดาเนินการโครงการตั้งแต่ ปี 2555 – 2559 รวม 5 ปี ประกอบกับจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการส่ งเสริ มให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่ น
ลดปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ น เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น กับ ผื น ดิ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกไว้
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรื อนได้อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความชุ่มชื้นให้กบั ผืนดิน
2.3 เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
2.4 เพื่อให้ประชาชนมี ต ้นไม้ไว้ใช้ประโยชน์ด้านต่ างๆ รวมทั้ง มี ไม้ผลไว้
รับประทาน ซึ่งเป็ นการลดรายจ่ายของประชาชน
3. วิธีดาเนินการ

ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดหาต้นกล้าพันธุ์ไม้ผลและไม้ยืนต้นประเภทต่ างๆ อาทิ
มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง แค สะเดา ขี้เหล็ก คูน หมัน ฯลฯ และแจกจ่ายให้กบั หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อนาไปปลูก
ยังที่ดินข้างบ้านหรื อที่ว่างเปล่า ที่สาธารณประโยชน์ หัวไร่ ปลายนา หรื อตามจังหวัด
กาหนด
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4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2557 – กันยายน 2557
5. พืน้ ทีด่ าเนินการ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6. งบประมาณ

งบด าเนิ น งาน ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นเงิน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
7. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
8.1 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ได้รับกล้าไม้ ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากร่ มเงาและมีผลไม้ไว้รับประทาน ลดรายจ่ายในครัวเรื อน
8.2 เสริ มสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8.3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้นื ที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
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โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
1. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต และส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการประชาอาสาปลูก
ป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
เพื่อสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของทุ กภาคส่ วน จึ งได้จ ัดท าโครงการปลู กป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความชุ่มชื้นให้กบั ผืนดิน
2.3 เพื่อปลูกฝั งจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
3. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการจัดหากล้าไม้ยนื ต้นต่างๆ อาทิ สะเดา ขี้เหล็ก คูน หมัน สัตบรรณ ฯลฯ
และนาไปปลูกยังพื้นที่ดาเนินการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2557 – สิ งหาคม 2557
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5. พืน้ ทีด่ าเนินการ
พื้นที่องค์การสุ ราฯ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6. งบประมาณ
6.1 องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต
6.2 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
7. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
7.1 องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต
7.2 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้นื ที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
8.2 ประชาชนทุกภาคส่ วนมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมโดยการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
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ผนวก ง
โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
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โครงการปลูกต้ นไม้ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปี พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ประกอบกับจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้มีนโยบายสาคัญ
ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น ลดปั ญหาสภาวะโลกร้อน
เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น กับ ผื น ดิ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและฟื้ นฟู ส ภาพแวดล้อ ม ตลอดจนเป็ น
การส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกไว้ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและกองอานวยการรั กษาความมัน่ คงภายใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึ งร่ วมกันจัดท าโครงการปลู กต้นไม้เทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
2.2 เพื ่อ เพิ ่ม พื้น ที ่สี เ ขีย ว และความชุ ่ ม ชื้ น ให้ก บั ผืน ดิน ในท้อ งที ่จ งั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2.3 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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3. วิธีดาเนินการ
ดาเนิ นการจัดหาพันธุ์กล้าไม้และไม้ยืนต้น ประเภทต่ างๆ อาทิ ตะแบก เสลา
อิ นทนิ ล ฯลฯ และแจกจ่ ายให้ก ับหน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อนาไปปลูก ยังที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินข้าง
บ้านหรื อที่วา่ งเปล่า หัวไร่ ปลายนาหรื อตามจังหวัดกาหนด
4. ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน – กันยายน 2557
5. พืน้ ทีด่ าเนินการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6. งบประมาณ
งบด าเนิ น งาน ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นเงิน 19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
7. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
7.1 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
7.2 กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
8.1 หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่ได้รับการสนับสนุ นกล้าไม้หรื อต้นไม้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
ร่ มเงา พร้อมทั้งมีจิตสานึกในการปลูกและบารุ งรักษาต้นไม้
8.2 เสริ มสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8.3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้นื ที่สีเขียวเพิม่ มากขึ ้น
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