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บทคดัย่อ 
 
   การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในทอ้งที ่จ งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 มีวตัถุประสงค์              
เพื่อ (1) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และ     
ภาคประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่า ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ขบัเคล่ือนการจดัท าแผนงาน/โครงการปลูกตน้ไม้ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้เกิด
ประสิทธิผล ซ่ึงเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
โดยใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ังเดียว (One Shot Study)      
การวิเคราะห์ข้อมูลผสมผสานกับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative)  ในกรณีส ารวจ   
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไม้
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 145 คน ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการบรรยายลกัษณะขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง และใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ  ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลก าหนดไว้
ท่ีระดบั 0.10 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ 1  พบว่า  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด าเนินโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ  านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ            
และโครงการปลูกตน้ไมเ้ทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาส  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 โดยด าเนินการปลูก
ตน้ไม ้จ  านวน  9 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วง ชมพู่ ฝร่ัง ยูคาลิปตสั ตะแบก อินทนิล เสลา สะเดา 
ข้ีเหล็ก คูน หมัน และสัตบรรณ รวมจ านวนทั้ งส้ิน 6,870 ต้น มีอัตราการรอดตาย          
ร้อยละ 80.04 ซ่ึงท าใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
 

ก 



 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ 2  พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อ   
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการและ
การด า เ นินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ อเพิ่ มพื้ นท่ี สี เ ขียวในท้องท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น           
การประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และระดับ      
ความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื ่อเพิ ่มพื้นที่สี เขียวในทอ้งท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2557  ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการปลูก
ตน้ไมข้องจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08 , SD = 0.985) 
ทั้งน้ี เพราะผู เ้ขา้ ร่วมโครงการมีความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าท่ีในส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมกิจกรรมหลายคร้ัง             
จึงมีความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการปลูกและการบ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้ปลูกในระดบัมาก       
เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่า ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ มีระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ( X  = 4.16 , SD = 0.964)  และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  = 4.00 , SD = 1.005) ตามล าดบั จากการศึกษาในคร้ังน้ี 
สามารถสรุปแนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ควรประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์
โครงการ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม  ้ ตามล าดบัในบริบทท่ี
เหมาะสม ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมการประชาสัมพนัธ์โครงการ กิจกรรมปลูกตน้ไม ้
และกิจกรรมการดูแลรักษาตน้ไม ้
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กติติกรรมประกาศ 
  

ผลงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้ดว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านท่ีได ้ 
ใหค้วามกรุณา ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาวิจยั การด าเนินงาน ใหค้วามช่วยเหลือในดา้น
ขอ้มูล ขอ้แนะน า ขอ้คิดเห็น ตลอดจนเป็นก าลงัใจท่ีมีคุณค่ายิง่ต่อผูเ้ขียน 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านท่ีกรุณาพิจารณาตรวจสอบ
ผลงานศึกษาฉบบัน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผู ้บังคับบัญชาทุกท่าน ซ่ึงเป็นผู ้ถ่ายทอดความรู้ และสร้าง
ประสบการณ์การปฏิบติัราชการให้แก่ผูเ้ขียน รวมถึงเจา้หน้าท่ีเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
เจา้หนา้ท่ีจากส านกับริหารกลางทุกท่าน ในความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การศึกษา และการปฏิบติัราชการเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีรักทุกคนของผูเ้ขียน 
ส าหรับก าลงัใจ และความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 
 ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าผลงาน
ฉบบัน้ีแด่ นายบุญปลูก สุขสมบูรณ์ และ นางจ าเนียร สุขสมบูรณ์ ผูเ้ป็น คุณพ่อ และ    
คุณแม่ ท่ีรักยิ่งของผูเ้ขียน คอยช่วยส่งเสริมสนับสนุน กระตุน้เตือน และเป็นก าลงัใจ 
ตลอดจนเป็นแรงใจ  ท่ีส าคญัยิ่งของผูเ้ขียนตลอดมา จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบ
ผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
       สุรศกัด์ิ สุขสมบูรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
 ประเทศไทยตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 5 องศา ถึง 20 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงท่ี 
97 องศา ถึง 106 องศาตะวนัออก มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 320,696,888 ไร่หรือประมาณ 
513,115 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางจากเขตแดนใตด้า้นทิศเหนือสุดถึงใตสุ้ดประมาณ 
1,620 กิโลเมตร ส่วนกวา้งท่ีสุดจากเขตแดนทิศตะวนัออกถึงเขตแดนทิศตะวนัตก
ประมาณ 750 กิโลเมตร พื้นท่ีตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน ประเทศไทยมีเทือกเขาสูงตาม
ภูมิภาคต่างๆ เราอยู่ในแถบร้อนมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบไปดว้ยภูเขา ก่อให้เกิด
ความแตกต่างกนัของดินฟ้าอากาศ ประกอบกบัยงัมีความแตกต่างกนัของสภาพดิน หิน 
และภูมิประเทศ จึงท าใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในอตัราสูงข้ึนไดใ้น
ประเทศ มีป่าไมน้านาชนิดข้ึนอยูต่ามสภาพภูมิประเทศท่ีมีความแตกต่างจากเหนือจรดใต ้
มีพรรณไมม้ากมายหลายชนิดข้ึนอยู่ มีน ้ าตกล าธารอนัเป็นแหล่งก าเนิดของน ้ าหล่อเล้ียง
ผูค้นและพืชพนัธ์ุธัญญาหารได้ด้วยดีตลอดมา แต่จากการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของ
ประชากรท าใหเ้น้ือท่ีป่าถูกท าลายและตน้ไมถู้กน าไปใชป้ระโยชน์เป็นอย่างมากจนเป็น
ผลท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ น ้าขาดแคลน พื้นดินแตกระแหง อากาศร้อนอบอา้ว ฝนไม่ตก
ตอ้งตามฤดูกาล หรือฝนตกมากเกินไปท าให้เกิดน ้ าท่วม เกิดน ้ าป่า เกิดแผ่นดินทรุดตวั 
แผ่นดินถล่ม ในขณะท่ีก าลงัเผชิญกบัภยัแลง้อยูก่็ตอ้งเตรียมตวัป้องกนัภยัจากน ้ าท่วมใน
เวลาไล่เล่ียกันปัญหาดังกล่าวเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้ งส้ิน หากปล่อยให้มีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ช่นน้ีอีกต่อไป มหตัภยัยอ่มเกิดแก่ประเทศชาติโดยรวม   

กรมป่าไม ้(2550) ไดส้รุปเร่ืองราวการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ของ
ประเทศไทยว่า มีประวตัิความเป็นมายาวนานมีปัญหาการบริหารจดัการป่าไม้
ในช่วงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อป่า คน และทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมหลายประการ 
บทเรียนจากอดีตมีความส าคัญ เป็นฐานความรู้ ความเข้าใจ ในการต่อยอดความคิด          



สู่การบริหารจดัการท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  ดงันั้นความเขา้ใจต่อพฒันาการในการบริหาร
จดัการทรัพยากรป่าไมใ้นอดีตถึงปัจจุบนั รวมทั้งปัจจยั เง่ือนไข หรือบริบททางสังคมท่ี
เขา้มามีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย โดยศึกษา
พฒันา การนโยบาย โครงสร้างการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้องภาครัฐ รวมทั้ง
เงื่อนไขปัจจยัท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ในช่วง
เวลาต่าง ๆ เป็นขอ้มูลพื้นฐานเช่ือมโยงสู่การอธิบายเชิงเหตุผล ของการปฏิรูประบบ
ราชการ และการปรับโครงสร้างกรมป่าไม ้ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทย ซ่ึงในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ืองในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา 
ท าให้ประเทศไทยสูญเสียป่าไมไ้ปแลว้ ประมาณ 68.9 ลา้นไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ      
1.3 ลา้นไร่ต่อปี โดยปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยูถ่ึงร้อยละ 53.33 ของพื้นท่ี
ประเทศ หรือประมาณ 171.02 ลา้นไร่ ปัจจุบนัเหลือพื้นที่ป่าพียง 102.12 ลา้นไร่ หรือ
ร้อยละ 31.57 ของพื้นท่ีประเทศ (ขอ้มูลปี 2556) จากสถิติของกรมป่าไมพ้บว่า การลดลง
ของพื้นท่ีป่าไมเ้กิดข้ึนรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2525 พื้นท่ีป่าถูกท าลายมากกว่าปี
ละ 2 ลา้นไร่ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัราเฉลี่ยทั้ง 52 ปี ( พ.ศ. 2504 – 2556)  ในปี พ.ศ.2541  
นบัว่าเป็นจุดวิกฤติที่พื้นที่ป่าไมเ้หลือนอ้ยที่สุดคือ  81.08 ลา้นไร่หรือร้อยละ 25.28  
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม ้ท าใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การ
ขาดแคลนน ้ าในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การขาดแหล่งไมใ้ชส้อยในประเทศ 
ชุมชนทอ้งถ่ินขาดแหล่งอาหาร ยา และรายได ้ความขดัแยง้ในท่ีดินท ากิน และภาวะโลกร้อน
ตลอดจนภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน 
 รัฐบาลในอดีตไดพ้ยายามรักษาพื้นท่ีป่า โดยประกาศยกเลิกสัมปทานการท าไมป่้าบก
ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2532 แต่หลงัจากยกเลิกสัมปทานป่าไม ้สถานการณ์ดีข้ึนในระยะแรก
เท่านั้น จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2543 มีการประเมินพื้นท่ีป่าโดยแปลความจากขอ้มูลดาวเทียม 
มาตราส่วน 1:50,000 พบวา่ มีพื้นท่ีประมาณ 106.32 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 33.15 ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นผลการประเมินขั้นตน้ท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งภาคพื้นดินจากพื้นท่ี
ป่าที่เหลืออยู ่จะมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพทางระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์อยู่ไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าท่ีไดท้  าการประกาศก่อนการ

2 
 



ยกเลิกสัมปทานป่าไม ้และจากการน าขอ้มูลดาวเทียมปี พ.ศ. 2547 ไปทบัซอ้นลงบนขอ้มูล
ดาวเทียมปี พ.ศ. 2543 พบว่า นับจากปี พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2547  มีพื้นที่ป่าไม ้
ถูกบุกรุกรวม 1,476 แปลง รวมพื้นท่ี 1.58 ลา้นไร่ หลงัจากนั้นมีอตัราการลดลงของพื้นท่ี
ป่าไม ้ต่อเน่ืองอยา่งน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในปี 2547-2549 มีอตัราลดลงปีละ 2.79 ลา้นไร่ 
ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากกรมป่าไม ้ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลทรัพยากรป่าไม ้ไดถู้ก
เปล่ียนแปลงการบริหารงานอยา่งรุนแรง โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้าง กรอบอตัราก าลงั 
การสังกัด โดยเร่ิมจากกรมป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งออกเป็น       
กรมป่าไม ้สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
ต่อมาไดมี้การตดัโอนสังกดั โดยให้กรมป่าไมไ้ปสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัอีก 2 กรมขา้งตน้ ซ่ึงในช่วงระยะเวลาน้ีนับเป็นวิกฤติการณ์ของ    
กรมป่าไม ้ท่ีเกิดปัญหาในทางการบริหารงานเป็นอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นว่าพื้นท่ีป่าไมก้จ็ะถูก
ท าลายลงอยา่งรวดเร็ว เพราะประสิทธิภาพการบริหารงาน ถึงจุดต ่าสุด (กรมป่าไม,้ 2550) 

การแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีทรัพยากรป่าไมถู้กท าลายก็ยงัคงตอ้งมีมาตรการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีท่ีผา่นมาพื้นท่ีป่าไมจ้ะลดลงเร่ือยๆ หากจ านวนประชากรของประเทศ
เพิ ่มมากข้ึน เพราะคนตอ้งการที่อยู ่อาศยั ที่ท  ากิน จึงเป็นเ ร่ืองส าคญัที่ผูบ้ริหาร
ประเทศจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีให้เกิดความเป็นธรรมและกระจาย
อยา่งทัว่ถึงจึงจะแกปั้ญหาไดย้ ัง่ยนื ดงัแสดงไวใ้นตาราง 1 
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ตาราง 1 
แสดงพืน้ท่ีป่าไม้ก่อนและหลังการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ ของประเทศไทย 
 

 

รายการ 
พืน้ที่ป่า 
 (ล้านไร่) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พืน้ที่ถูกท าลายเฉลีย่ต่อปี 
(ล้านไร่) 

พ.ศ. 2504 171.02 53.33 (ก่อนหนา้ไม่มี 
ขอ้มูลเปรียบเทียบ) 

พ.ศ. 2516 
พ.ศ. 2519 
พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2525 
พ.ศ. 2528 

138.57 
124.01 
109.53 
  97.88 
  92.29 

43.21 
38.67 
34.15 
30.52 
29.40 

- 2.12 
- 4.54 
- 3.48 
- 2.91 
- 1.86 

พ.ศ. 2532 (ยกเลิกสัมปทานป่าไม)้   89.64 27.95 - 0.66 
พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2541 

  83.47 
  81.08 

26.03 
25.28 

- 1.54 
- 0.48 

พ.ศ. 2543 106.32 33.15 + 12.62 
พ.ศ. 2547 104.74 32.66 - 0.40 
พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2556 

  99.16 
107.24 
102.12 

30.92 
33.44 
31.57 

- 2.79 
+ 4.04 
- 1.02 

 

ท่ีมา.  กรมป่าไม ้(2556, หนา้ 17) 
 
 ทั้งน้ี มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายจะตอ้งอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้มอนัเลวร้ายอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ การช่วยกนัปลูกตน้ไมโ้ดยการมีส่วนร่วมของคนในชาติทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และประชาชนทุกอาชีพ ทุกหมู่
เหล่าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและตอ้งรีบด าเนินการก่อนท่ีจะ
สายเกินไป พร้อมทั้งใหห้ยดุท าลายป่าไมแ้ลว้หนัมาช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้พื่อทดแทนส่วนท่ี
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สูญเสียไปเพื่อใหมี้พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน ท าให้สภาพแวดลอ้มดีข้ึน มีความร่มร่ืน คุณภาพ
ชีวิตของเรากจ็ะดีข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน และตน้ไมท่ี้ปลูกข้ึนมาจะไดเ้ป็นมรดกตกทอดให้
อนุชนรุ่นหลงัไดอ้าศยัเป็นเคร่ืองปรับอากาศธรรมชาติ เป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และรักษา
สภาพแวดลอ้มและสมดุลของธรรมชาติสืบต่อไป 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวดัตั้ งอยู่ในภาคกลางตอนบน อยู่ระหว่าง   
เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ 33 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 14 ลิปดา 53 ฟิลิปดา
ตะวนัออก อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 3.50 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไป  
ทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร 
และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ินประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,597,000 ไร่ นบัเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ และอนัดบัท่ี 11 
ของภาคกลางที่มีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์สืบทอดยาวนาน มีวฒันธรรม 
ประเพณีและศิลปกรรมต่างๆ ท่ีมีคุณค่า มีเอกลกัษณ์ เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2534  
จากองคก์ารยเูนสโก ส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้มาเยี่ยมชม
เป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีการลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจต่างๆ  มีการเคล่ือนยา้ย 
ประชากรเขา้สู่จงัหวดั และการเพิ่มจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว สภาพป่าไมข้องจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ปัจจุบนัมีอยูน่อ้ยมาก เน่ืองจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั้งอยู่บริเวณ
ท่ีราบลุ่มภาคกลางไม่มีภูเขาไม่มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นท่ีอ่ืนใด
ที่สงวนไวเ้ป็นป่าไมข้องชาติจะมีพื ้นที่สี เขียวดั้งเดิมอยู ่ตามแนวแม่น ้ า เจ้าพระยา           
แม่น ้ าป่าสัก แม่น ้ าลพบุรี และแม่น ้ าน้อย โดยมีพันธุ์ไม้เดิมข้ึนอยู่ ได้แก่ ไม้ยางนา 
ตะเคียนทอง สะตือ สะแกนา หวา้ ไทร โพธ์ิ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณวดัต่างๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นพื้นท่ีท านาขา้วของเกษตรกรประมาณ 68 เปอร์เซ็นต ์
ซ่ึงลกัษณะของดินมีความเหมาะสมสูงในการท านา อีกประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์ท าสวน  ท าไร่
และพืชผกั อีกประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั และอีกประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ 
ประกอบกิจการพาณิชยกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พื้นดินอยู่ในเขตชลประทาน
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จากขา้งตน้จึงท าให้พื้นท่ี สีเขียวของจงัหวดัมีน้อย เน่ืองจาก
พื้นท่ีนาขา้วไม่ไดจ้ดัเป็นพื้นท่ีสีเขียว เพราะเป็นพืชท่ีมีอายุสั้ นง่ายต่อการเปล่ียนแปลง
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ความเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ไดค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืถาวร ปัญหาของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ท่ีมีผลกระทบต่อพื้นท่ีสีเขียว เช่น ปัญหาอุทกภยั ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจ าและท่วมขงั 
เป็นเวลานาน ท าให้ตน้ไมท่ี้ปลูกไวเ้กิดความเสียหายจ าเป็นตอ้งปลูกฟ้ืนฟูใหม่ สูญเสีย
งบประมาณไปมาก ปัญหาท่ีส าคญัต่อมาคือปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน ปัญหาดิน
เปร้ียวดิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเหลือเลือกของประชาชน
ในอดีต และพื้นท่ีดินท่ีเกิดจากการขุดบ่อมาถมพื้นท่ีดา้นบนซ่ึงเป็นดินชั้นล่าง จึงท าให้
ดินที่จะปลูกตน้ไมไ้ม่มีอินทรียวตัถุ โครงสร้างของดินไม่ดี และดินจะไม่ค่อยซึมน ้ า
ตน้ไมจ้ะไม่ค่อยเจริญเติบโต การปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีเหล่าน้ีจะตอ้งใช้ตน้ทุนสูงและ  
ตอ้งใชพ้นัธ์ุไมท้นทานสูงเป็นไมเ้บิกน าได ้ไดแ้ก่ กระถินเทพา สะเดา ข้ีเหล็กบา้น ฯลฯ
แลว้จึงสามารถปลูกไมอ่ื้นๆ ที่ตามมา การปลูกจะตอ้งขุดหลุมปลูกใหม้ีขนาดใหญ่และ
ลึก และจ าเป็นตอ้งเปล่ียนดินใหม่เพื่อใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตได้ดี นอกจากน้ี ในทอ้งท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยายงัมีกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อพื้นท่ีสีเขียว คือ  การตดัไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรม  เช่น โรงงานท าวงกบ ประตู หน้าต่าง ท าพาเลท  
แกะสลกัไม ้โต๊ะหมู่บูชา เป็นตน้ บางพื้นท่ีมีการจกัสานโดยใชไ้มไ้ผ่  เช่น  ท าพดัท่ีอ าเภอ
บา้นแพรก ท างอบท่ีอ าเภอบางปะหนั  รวมทั้งการตดัไมเ้พื่อท าฟืนในอุตสาหกรรมการเผาอิฐ 
ซ่ึงทุกกิจกรรมลว้นท าใหพ้ื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาลดลง (ส านกังาน
สถิติจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 2558) 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงมีความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริม สนบัสนุน
ให้มีการปลูกตน้ไมใ้นทุกพื้นท่ีให้มากข้ึน เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียว  
ซ่ึงต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.)  เป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัที่ 3)  พ.ศ. 2550  
โดยก าหนดให้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั  มีอ  านาจหนา้ท่ี 
ในการด าเนินการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
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กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุม้ครองสัตว์ป่า และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบกับ         
มีหน้าท่ีในการส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน 
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื ่อ เพิ ่มพื ้น ที ่สี เข ียว  และอนุร ักษท์ร ัพยากรป่าไม ใ้นทอ้งที ่จ งัหว ดั
พระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กนัยายน 2557) 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ 

  พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 

สัดส่วนของผลงาน 

 ผูเ้สนอผลงาน  นายสุรศกัด์ิ สุขสมบูรณ์ 
     นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ 
     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 85 ของทั้งหมด 
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 ผูร่้วมด าเนินการ นายสิทธิพงษ ์ โกวพฒันกิจ 
     เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส 
     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 10 ของทั้งหมด 
 ผูร่้วมด าเนินการ นางสาวนงลกัษณ์  รักบ าเหน็จ 
     นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 
     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 5 ของทั้งหมด 
 
ตาราง 2 

สัดส่วนของผลงานท่ีผู้ เสนอเป็นผู้ปฏิบติั 
 

    การด าเนินงาน                          รายละเอยีดทีผู้่เสนอ                        ส่วนของผลงานที ่

                                                         เป็นผู้ด าเนินงาน                          ผู้เสนอเป็นผู้ปฏบัิติ 

1. ทบทวนทฤษฎี             1.1  บทบาทภารกิจของส านกังานทรัพยากร         ร้อยละ  100 
    องคค์วามรู้ท่ี                       ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.)      
    เก่ียวขอ้ง                      1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากร            ร้อยละ 100 
                                                ป่าไม ้
                                         1.3  แนวคิดเก่ียวกบันโยบายและการจดัการ         ร้อยละ 100 
                                                ทรัพยากรป่าไม ้                               
                                         1.4  แนวคิดเก่ียวกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว               ร้อยละ 100 
                                         1.5  แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกป่า และการ              ร้อยละ  100 
                                                ปลูกป่าในเมือง 
                                         1.6  แนวคิดเก่ียวการมีส่วนร่วมของประชาชน     ร้อยละ  100 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 

    ขั้นตอน                                 รายละเอยีดทีผู้่เสนอ                       ส่วนของงานทีผู้่เสนอ 
 การด าเนินงาน                           เป็นผู้ด าเนินงาน                                        เป็นผู้ปฏบัิติ 
  2. วางแผนงาน/              2.1  ส ารวจพื้นท่ีเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการ           ร้อยละ    80 
       โครงการ                         โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                        2.2  ประสานงานภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง                 ร้อยละ    85  
                
3. ด าเนินการตาม              3.1  จดัท าเอกสารเผยแพร่โครงการ                      ร้อยละ  100 
    แผนงาน/โครงการ             
                                          3.2  จดัซ้ือจดัจา้งและจดัหาวสัดุอุปกรณ์              ร้อยละ  80 
                                                 ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ         
                                         3.3 จดัหาตน้ไมท่ี้ใชด้ าเนินการ                           ร้อยละ   90 
                                               โครงการ  
                                          3.4  ประสานผูเ้ขา้ร่วมโครงการและปลูก            ร้อยละ   90 
                                                 ตน้ไม ้
                                          3.5  จดัพิธีปลูกตน้ไมเ้ป็นปฐมฤกษโ์ครงการ       ร้อยละ  80 
                                          3.6  ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตาม                  ร้อยละ  85 
                                                 รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ                                          
 
4. วางแผนการด าเนิน       4.1  ส ารวจและติดตามผลการปลูกตน้ไม ้           ร้อยละ   90   
    การหลงัการปลูก                 ประเมินอตัราการรอดตาย เพื่อ 
    ตน้ไม ้                                 เตรียมการจดัท าแผนปลูกซ่อมบ ารุง 
                                                 ตน้ไม ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
    ขั้นตอน                                 รายละเอยีดทีผู้่เสนอ                       ส่วนของงานทีผู้่เสนอ 
 การด าเนินงาน                           เป็นผู้ด าเนินงาน                                        เป็นผู้ปฏบัิติ 
                                          4.2   จดัท าแผนปลูกซ่อมตน้ไมท่ี้ปลูกแลว้          ร้อยละ   90 
                                          4.3   จดักิจกรรมปลูกซ่อม และบ ารุงรักษา          ร้อยละ   90 
                                                  ตน้ไมใ้นพื้นท่ีเป้าหมาย 
                                           4.4   แจกจ่ายกลา้ไมท่ี้ใชป้ลูกซ่อมไปยงั            ร้อยละ   90 
                                                  พื้นท่ีเป้าหมาย                                       
                                           4.5  ติดตามผลและประเมิน                                ร้อยละ   85 
                                           4.6 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ       ร้อยละ 100    
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การอนุรักษ์  หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งฉลาด โดยใช้
ใหน้อ้ยเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนาน และก่อใหเ้กิด
ผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างทัว่ถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความ
เส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มจึงมีความหมาย
รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีบงัเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และเป็นประโยชน ์
แก่มนุษย ์ไดแ้ก่ พื้นดิน น ้า ป่าไม ้แร่ธาตุ และสัตวป่์า เป็นตน้ 

กระบวนการมีส่วนร่วม   หมายถึง การท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผดิชอบในความส าเร็จและความลม้เหลวของการพฒันาอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ี
ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชนซ่ึงท าใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ปัญหา
จากการร่วมมือท างาน โดยเป็นการท างานแบบพึ่งตนเองเป็นหลกั 
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 ระบบนิเวศ  หมายถึง หน่วยพื้นที่หน่ึงประกอบดว้ยสังคมของส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้มท าหน้าท่ีร่วมกนั ระบบนิเวศเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
อย่างใกลช้ิดของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มโดยการล าดบัขั้นของการกินแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนการหมุนเวียนของสารแร่ธาตุและการถ่ายทอดพลงังาน จนท าให้เกิดองคป์ระกอบ
ของส่ิงมีชีวิตเป็นระบบท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ กนั ระบบนิเวศเป็นกลไกควบคุมสังคมของ
ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ท่ีเกิดมาจากความสัมพนัธ์ต่อกนัทั้งส่วนท่ีเป็นส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

องค์กรเอกชน  หมายถึง  องคก์ารของเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์หรือตามกฎหมายเฉพาะท่ีมีสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง หรือวิสาหกิจขนาดยอ่มท่ีด าเนินการในทางการ
อุตสาหกรรม การบริการ หรือการคา้และรวมถึงองคก์ารเอกชนอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาดว้ย 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
 การด าเนินการตามโครงการปลูกป่าเพื ่อเพิ ่มพื้นที่สี เขียวในทอ้งที่จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นบัไดว้่าประสบความยุง่ยากอยูพ่อสมควร 
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี คุณภาพของดิน และปัญหาการบริหารจดัการน ้ า กล่าวคือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท านา และท าสวนผลไม ้มีระบบ
คลองชลประทานเป็นจ านวนมาก แต่ขณะเดียวกนักมี็การใชส้ารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
เป็นจ านวนมากเช่นกนั ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีเม่ือใชติ้ดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานานๆ ท าให้
เกิดสารตกคา้งในดิน หรือท าให้ส่วนประกอบของดินเปล่ียนไปท าให้ไม่เหมาะสมท่ีจะ
ใชเ้ป็นท่ีปลูกตน้ไม ้นอกจากน้ีปัญหาน ้ าท่วมขงั อีกทั้งท่ีดินมีราคาแพง ท าใหพ้ื้นท่ีท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัไม่สามารถน ามาปลูกป่าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีป่าไมท่ี้ออกไปส่งเสริม
การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จ  าเป็นตอ้งสร้างความรู้ใหแ้ก่ตนเองจากการศึกษา อบรม 
คน้ควา้ หาความรู้และประสบการณ์ในทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดินและการปรับปรุงดิน พนัธ์ุไม้
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และการคดัเลือกชนิดไมไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่ การปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไม ้
โรคและแมลง และการประชาสัมพนัธ์ในทุกรูปแบบ ทั้งน้ี การที่จะด าเนินการปลูกป่า
ไดผ้ลดีเพียงใดข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีและทีมงานจะตอ้งเป็นผูเ้สียสละ เป็นผูป้ระสานงาน
ท่ีดีให้หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน และประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการปลูกป่าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้พร้อมๆ กบัการสร้างความตระหนกั
และให้ความส าคญัในการปลูกและบ ารุงดูแลรักษาตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงนบัว่า
เ ป็นการยุ่ งยากของการส่ง เส ริมการปลูกป่า เพื่ อ เพิ่ มพื้ น ท่ี สี เ ขียวของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

ประโยชน์ของผลงาน 
1. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีตน้ไมแ้ละพื้นที่สีเขียวเพิ ่มมากข้ึน และเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ดา้นพนัธุ์ไม ้นิเวศวิทยาป่าไม ้รวมทั้งใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและรักษาส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัใหดี้ข้ึน 

2. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชน      
มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ท าใหป้ระชาชนมีความตระหนกัและเกิดจิตส านึกท่ีดีท าให้เกิด
การขยายผลการปลูกป่าไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ มากข้ึน 

3. เจ้าหน้าท่ีและผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการส่งเสริมการปลูกป่า และ
เทคนิคความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนัธ์ุไมแ้ละการคดัเลือกพนัธ์ุไม้ การปลูกและ
บ ารุงรักษาตน้ไม ้ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

ปัจจุบนัมนุษยป์ระสบกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และภยัธรรมชาติ
ท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกปี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน ้ าท่วม ลมพายุ ภยัแลง้ และความร้อน
ในทุกๆ ภูมิภาคทัว่โลก  รวมถึงกรณีการเกิดอุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสาเหตุ
ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาการตดัไมท้ าลายป่า ท าให้พื้นท่ีป่าตน้น ้ าท่ีจะรองรับปริมาณ
น ้ าฝน และชะลอความรุนแรงของน ้ าท่ีไหลลงมายงัพื้นท่ีปลายน ้ ามีจ  านวนลดลง ดงันั้น
การสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรป่าไม้ การร่วมกนัดูแลรักษาและ
บ ารุงรักษา และการรณรงคใ์นเร่ืองของการปลูกตน้ไมใ้นทุกรูปแบบจึงเป็นเร่ืองส าคญั   
ท่ีจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้กับประเทศไทยต่อไป ดังพระกระแสราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หน่วยพัฒนาต้นน ้ าทุ่งจ๊อ จังหวดั
เชียงใหม่ พ.ศ. 2519 ความว่า “เจา้หน้าท่ีป่าไมค้วรจะปลูกตน้ไมล้งในใจคนเสียก่อน   
แลว้คนเหล่านั้นก็จะพากนัปลูกตน้ไมล้งบนผืนดิน และรักษาตน้ไมด้้วยตนเอง” และ  
พระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนั ท่ี 11 สิงหาคม 2553 
ความตอนหน่ึงว่า “ ... เร่ืองป่าน้ี ขา้พเจา้ก็พูดถึงว่าเป็นประจ าและไม่ย่อทอ้ท่ีจะพูดไป 
เพื่อชกัชวนใหค้นไทยรักป่า อยา่ตดัไมท้ าลายป่า จะท าใหฝ้นฟ้าแลง้ได ้การมีป่าจะท าให้
มีน ้ าเพราะป่าเป็นตน้น ้ าล  าธารของแม่น ้ าทุกสายในประเทศไทย ตน้ไมช่้วยดูดซบัน ้ าไว้
ใตดิ้น ช่วยตา้นทานความแรงของน ้าป่า เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสัตวป่์า และช่วยลดภาวะโลกร้อนไดด้ว้ย ดงันั้น การท่ีท่านทั้งหลายช่วยกนั
ปลูกป่าทัว่ประเทศ จึงเป็นประโยชน์มาก ...”  จึงเห็นไดว้่า การปลูกป่ามีความส าคญัต่อ
การเกิดภยัธรรมชาติเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัช่วยในการป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง
ไดอี้กดว้ย   

 
 



2.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ความหมายของการอนุรักษ์ 

 เกษม  จนัทร์แกว้ (2530) ใหค้วามหมายของค าว่า “อนุรักษ”์  หมายถึง การเก็บ
รักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะ
ไดเ้อ้ืออ านวยใหคุ้ณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษยต์ลอดไป โดยอยู่ภายใต้
วตัถุประสงคสุ์ดยอดของนกัอนุรักษคื์อ ตอ้งท าใหโ้ลกน้ีดี (rich) และใหผ้ลผลิต 
 ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 สามคัคี  บุณยะวฒัน์ (2535) ให้ความหมายของค าว่า “อนุรักษท์รัพยากรป่าไม”้ 
หมายถึง การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อให้เกิดผลิตผลท่ีย ัง่ยืน และมีใช้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป โดยอาศยัหลกัการอนุรักษว์ิทยา คือ  ใชอ้ย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด 
(rational use and wise use) คือ เป็นการใชต้ามความตอ้งการหรือใชเ้ม่ือถึงเวลาจะตอ้ง
ใช ้และตอ้งใช ้อย ่างชาญฉลาด ประหยดัไว เ้พื ่อใช ้ในอนาคต และสงวนรักษา
ทรัพยากรที ่หายาก  ในส่วนที ่เ ป็นทรัพยากรที ่ใช ้แล ว้หมดสิ้นและทรัพยากร               
ท่ีใชแ้ลว้สามารถทดแทนได ้ตลอดจนพิจารณาถึงหลกัเศรษฐศาสตร์อยา่งถ่ีถว้นดว้ย 

แนวคดิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นิวติั  เรืองพานิช (2533) ใหแ้นวคิดในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดผลนั้น 

มีแนวคิด 10 ประการ ดงัน้ี 
1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใชใ้ห้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ดา้น ทุกแง่ทุกมุม กล่าวคือ ตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ประโยชนแ์ละโทษต่อมนุษย ์ ซ่ึงอยูใ่นแต่ละส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ อยา่งนอ้ยจะตอ้งค านึงถึง
ความสูญเปล่า อนัอาจจะเกิดจากการใชท้รัพยากร ธรรมชาติอยา่งไม่ระมดัระวงั 

2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  าเป็นและหายากดว้ยความระมดัระวงั และท าให้
อยูใ่นสภาพท่ีเพิ่มพูน ทั้งดา้นกายภาพ และเศรษฐกิจเท่าท่ีจะท าได ้รวมทั้งจะตอ้งตระหนกั
เสมอวา่ การใชท้รัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจะไม่ปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม 
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3. ตอ้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดน้ั้น โดยใหมี้อตัราการผลิต (เพิ่มพูน) 
เท่ากบัอตัราการใชห้รืออตัราการเกิดเท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 

4. ประชากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  ดงันั้นจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งประมาณอตัราการเกิด และการเปล่ียนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา 
โดยพิจารณาจากความตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั 

5. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการท่ีจะผลิต และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีประสิทธิภาพอีกทั้งพยายามคน้ควา้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ 

6. ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัในการรักษาความสมดุล
ตามธรรมชาติ จึงตอ้งมีการท าให้ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในสภาพท่ีดี การให้การศึกษาอาจเป็น    
ทั้ งในและนอกโรงเรียน ตามความเหมาะสมกบัสภาวะบุคคลเฉพาะถิ่น วยั และ
คุณวุฒิ เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจในหลกัการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ อยา่งถ่องแท ้

7. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้จะตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
8. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตอ้งค านึงถึงทรัพยากรอย่างอื่น ในเวลา

เดียวกนัดว้ยไม่ควรพิจารณา เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
9. ในการวางแผนจดัการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะตอ้งไม่แยกมนุษยอ์อก

จากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม หรือสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ เพราะว่า 
วฒันธรรมและสังคมมนุษย ์ไดพ้ฒันาตนเองมาพร้อมกบัการใชป้ระโยชนห์ลาย ๆ ดา้น 
ในเวลาเดียวกนัดว้ย 

10. ไม่มีการอนุรักษใ์ดจะประสบผลส าเร็จได ้นอกเสียจากผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ
จะได้ตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดี      
ในทุกๆ ด้านต่อสังคมมนุษย ์และการใช้ทรัพยากรให้อ  านวยประโยชน์หลายๆ ด้าน      
ในเวลาเดียวกนัดว้ย 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากร    
ป่าไม ้สรุปไดว้่า ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีอ านวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน แต่ปัจจุบนัทรัพยากรป่าไมถู้กท าลายเป็นจ านวนมาก พร้อมกบัการท าให้
ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมไปส่งผลให้เกิดการพังทลายของดิน เกิดน ้ าท่วมอย่างรุนแรง          
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จะด้วยเหตุผลว่า ประชากรของประเทศเพิ่มข้ึนหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม     
ทั้งน้ีเพราะมีการใชไ้มเ้ป็นวตัถุดิบ ส าหรับการปลูกสร้างบา้นเรือน หรือท าไมเ้ป็นสินคา้
เพื ่อการใชส้อยเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการสงวนป่าไมเ้พื่อใชเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจหรือ   
เป็นอุทยานแห่งชาติ ก็ลว้นเป็นสาเหตุส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
อย่างจริงจงั ซ่ึงการอนุรักษมิ์ใช่การหวงห้ามไม่ให้ใชท้รัพยากรอะไรเลย แต่เป็นการใช้
อย่างประหยดัท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงการสูญเสียและการท าลายให้มาก
ท่ีสุด เพื่อการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

 
2.2  นโยบายและการจัดการป่าไม้ในประเทศไทย  
 1) นโยบายและกฎหมายป่าไม้ในประเทศไทย  
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้กรมป่าไม้ ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง ฟ้ืนฟู ดูแล รักษา ส่งเสริม  ท านุ
บ ารุงป่า และการอ่ืนเก่ียวกบัป่า ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ดว้ยกลยทุธ์
เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  
 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการ ไดแ้ก่  
 1.1) พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  
 1.2) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
 1.3) พระราชบญัญติัสวนป่า พุทธศกัราช 2535  
 1.4) พระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต ์พุทธศกัราช 2545  
 นโยบายการด าเนินงานอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยเร่งให ้ 
มีการปลูกป่าเพิ่มข้ึน ควบคู่ไปกบัการป้องกนัการลกัลอบบุกรุกท าลายป่าไม ้และสัตวป่์า 
เร่งส ารวจและจดัท าแนวเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส่งเสริมบริหารจดัการป่าแบบกลุ่ม  
ป่าชุมชน สนบัสนุนการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม และให้คนกบัป่าอยู่ร่วมกนัในลกัษณะท่ี
ท าให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยัง่ยนื โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไมใ้ห้สอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จาการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม ้     
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ตามแนวพระราชด าริ เพิ่มความชุ่มช้ืนของป่าโดยฝายตน้น ้าล  าธาร ป้องกนัไฟป่า ส่งเสริม
การอนุรักษใ์ชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพจากป่า และแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 
รวมทั้งน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมส่ีวนร่วม  
การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นอดีตซ่ึงด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐและ

ส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ไม่ไดท้  าใหปั้ญหาการบุกรุกท าลายป่าไมล้ดลงแต่
อย่างใด ดงันั้นรัฐบาลจึงไดมี้นโยบายในการเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมพ้ร้อมกบัทบทวน
การท างานท่ีผ่านมา ซ่ึงไดพ้บว่าการท างานและการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้ จะประสบ
ผลส าเร็จไม่ได ้หากประชาชนในทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อีกทั้งประชาชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมรับรู้ถึงปัญหา และความตอ้งการของชุมชนไดเ้ป็น
อย่างดี เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อาศยัพึ่งพิงป่าไม ้และใกลชิ้ดกบัป่าไมม้ากกว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
และประการส าคญักคื็อ ประชาชนและองคก์รทอ้งถ่ินมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันา และ
บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ินของตนเองได ้ 
 
2.3  การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
 ความหมายของพืน้ทีสี่เขยีว 

พืน้ที่สีเขียว  หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีพืชพรรณเป็นองคป์ระกอบหลกั ความเป็นสีเขียว
คงอยู่อย่างย ั่งยืนถาวร ไม่เปล่ียนแปลงสภาพง่าย มักเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีพืชพันธุ์ เป็น
องค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยา และหลักการทาง           
ภูมิสถาปัตย ์เพื่อเสริมสร้างภูมิทศัน์ให้เอ้ืออ านวยต่อการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริม
สภาพแวดลอ้มอนัจะท าให้ชุมชนเป็นเมืองสีเขียวท่ีร่มร่ืน สวยงามและน่าอยู่ตลอดไป 
ทั้งน้ี จะเป็นที่ดินของรัฐ เอกชน หรือที่ดินประเภทพิเศษกไ็ดแ้ละใหน้บัรวมถึงพื้นท่ี
ธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ แม่น ้ า  คู คลอง หนอง บึง ภูเขา และป่าไมเ้ขา้ไปดว้ย ซ่ึงพื้นท่ี
เหล่าน้ีควรไดรั้บการปกป้อง และอนุรักษใ์ห้คงอยู่ตลอดไป ส าหรับพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืน
นั้น จะตอ้งมีตน้ไมใ้หญ่หรือไมย้ืนตน้เป็นองคป์ระกอบหลกั เน่ืองจากไม้ยนืตน้มีอายุ
ยืนนาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางจิตใจ และสามารถเสริมสร้างคุณค่าทาง
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ส่ิงแวดลอ้มได้ดีกว่าไมล้ม้ลุก ส่วนการพิจารณาคดัเลือกชนิดไมป้ลูกในพื้นท่ีสีเขียวท่ี
ย ัง่ยืนควรเน้นบทบาทหน้าท่ีของตน้ไมแ้ละความหลากหลายของชนิดพนัธุ์เป็นส าคญั 
หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาเลือกพนัธุ์ไมท้อ้งถิ่นมากกว่าพนัธ์ุไมต้่างถ่ิน ส าหรับพื้นท่ี
เกษตรประเภทไร่ นา และสวนผกันั้น จดัเป็นแหล่งอาหารของชุมชนท่ีจ าเป็นต่อ       
การอนุรักษใ์หค้งอยูต่ลอดไป  

นโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องในการส่งเสริมเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
1) นโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเมืองจาก

การประชุมสุดยอดระดบัโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา (UN Conference of 
Environment and Development, UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ท่ีกรุงริโอ เดอ 
จาเนโร  ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535  ซ่ึงประเทศไทยไดร่้วมลงนามรับรอง
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21)  ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของโลกท่ีใหค้วามส าคญัต่อชุมชน
ทอ้งถ่ินมีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ิน   
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี หลงัจากนั้น  รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองเพื่อช่วย
ลดมลพิษทางอากาศ  สร้างสมดุลของสภาพแวดลอ้ม  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน
เมือง  ดงัจะเห็นไดว้่า  ไดมี้การบรรจุแผนการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวไวท้ั้งในแผนพฒันา
ระดบัประเทศและในระดบัทอ้งถ่ินหลายคร้ังดว้ยกนั  อาทิ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 - 2544)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 9  (พ.ศ.2545 - 2549) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ (พ.ศ.2540 – 2559)  และแผนพฒันากรุงเทพมหานครฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2545 - 
2549)  เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลในสมยันั้นไดป้ระกาศพร้อมท่ีจะ
ใหก้ารสนบัสนุนใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยไดม้อบนโยบายแก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ว่า  “ใหห้าทาง
สนบัสนุนส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีสีเขียว เช่น สวนพฤกษศาสตร์ทั้งในระดบัชุมชน ตาม
บา้นเรือน หรือในพื้นท่ีประกอบกิจการต่างๆ  โดยรัฐใหค้วามสนบัสนุนและจดัระบบให้
มีส่ิงจูงใจเพื่อใหโ้ครงการไดเ้กิดข้ึนซ่ึงพื้นท่ีสีเขียวเหล่าน้ีนอกจากจะสวยงามแลว้ ยงัเป็น
ปอดส าหรับผูค้นท่ีอยูใ่กลเ้คียง”   
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2) นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั  แมจ้ะมิไดมี้การระบุถึงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่งชดัเจน แต่จากนโยบายขอ้ท่ี 5 นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ี       
สีเขียว ดงัน้ี 

- คุม้ครองและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้ า 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะแลและชายฝ่ัง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอยา่งเป็นระบบ 
เร่งจดัท าแนวเขตการใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยจดัแบ่งประเภทท่ีดินระหว่างท่ีดินของรัฐและ
เอกชนให้ชัดเจน  เร่งประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ก  าหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า        
ป่าชุมชนเพิ่มฝายตน้น ้าล  าธารและฝายชะลอน ้าตามแนวพระราชด าริส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมป้องกนัการเกิดไฟป่า ปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าอย่างจริงจงั
ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพงัทลายของดิน  ลดการใชส้ารเคมีและฟ้ืนฟู
ดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหารวมทั้งจดัให้มีระบบบริหารจดัการน ้ าในระดบัประเทศ
ทั้งน ้าผวิดินและน ้าใต ้ดิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค
บริโภค 

- คุ ้มครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อ        
การอนุรักษค์วามหลายทางชีวภาพโดยส ารวจ จดัท าระบบฐานขอ้มูล อนุรักษพ์ฒันาและ     
ใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารพลงังาน
สุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมี        
การแบ่งปันผลประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรมรวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั
ทางชีวภาพ 

3) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2540-2559 

ในส่วนของนโยบายหลกัด้านส่ิงแวดลอ้มชุมชนได้ก าหนดเป้าหมายให้
ชุมชนทุกระดบัมีการจดัการพื้นท่ีสีเขียวอนัจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสนบัสนุนประชาชนชุมชน และองคก์รเอกชน เพื่ออาสา
ร่วมกันพัฒนาและดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว  ซ่ึงได้ก  าหนดนโยบายและแนวทาง              
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืไว ้6 ประการ ดงัน้ี 
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- นโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบการเจริญเติบโตของชุมชนทุก
ระดบั  โดยค านึงถึงศกัยภาพของธรรมชาติระบบวฒันธรรม  สังคม เศรษฐกิจ ประชากร
ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ  เพื่อใหชุ้มชน มีบูรณาการ
ทางสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีสงบ สะอาด  ร่มร่ืนน่าประทบัใจอยา่งย ัง่ยนื 

- นโยบายส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงพื้นท่ีในชุมชนทุกระดบัเพื่อการพฒันา
และควบคุมการใชท่ี้ดินใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเป็นพื้นท่ีสีเขียว
ส าหรับเป็นพื้นท่ีท่ีสร้างความสดช่ืนและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้กบัชุมชนและ
ประชากรในอนาคตอยา่งเพียงพอ 

- นโยบายใหท้อ้งถ่ินเร่งรัดและด าเนินการสร้างจินตภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน
ท่ีดีในชุมชนทุกระดบั 

- นโยบายการผสมผสานแผนโครงสร้างบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
ชุมชนทุกระดบัใหมี้ประสิทธิภาพ 

- นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มูลและมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

4) แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2550-2554 
ในส่วนของแนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองใหค้วามส าคญั ดา้น

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน  ซ่ึงมีกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาและอนุรักษพ์ื้นท่ี
สีเขียวส าคญั 2 ประการ คือ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของทุกภาคีโดยมีมาตรการและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- อนุรักษแ์ละสงวนท่ีดินเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวในอนาคตอยา่งพอเพียงโดยให้
ทุกส่วนราชการ เร่งรัดน าร่องการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ชุมชนส่งเสริมการใช้
พื้นท่ีสาธารณะ ท่ีราชพสัดุ และท่ีดินของเอกชนเพื่อจดัท าพื้นท่ีสีเขียวให้กระจายทัว่ทุก
ชุมชนบนพื้นฐานของหลกัการมีส่วนร่วมในการดูแลและบ ารุงรักษาจากทุกภาคส่วนควบคุม
การใช้ประโยชน์หรือสงวนไวซ่ึ้งพื้นท่ีโดยรอบชานเมืองเพื่อให้เป็นแถบพื้นท่ีป้องกนั   
(Green belt) ปรับปรุงการบริหารและการจดัการพื้นท่ีสีเขียวของรัฐให้มีเอกภาพ           
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ทั้งการก าหนดนโยบาย แผนและการปฏิบติั รวมทั้งสนบัสนุนการบริหารงานขององคก์ร
ส่วนทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  นอกจากน้ี  ยงัมีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
พื้นท่ีโล่งและสวนสาธารณะ ในเขตเมืองและในสถานท่ีราชการรวมทั้งปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะริมน ้ า ชายหาดเพื่อใหเ้ป็นแหล่งนนัทนาการ  และโดยการสนบัสนุน
ใหภ้าคเอกชนเพิ่มและดูแลพื้นท่ีสีเขียว รวมทั้ง สร้างระบบจูงใจใหป้ระชาชนและเอกชน
ปลูกไมย้ืนตน้ในพื้นท่ีถือครองของตนเองในเมือง  และโดยการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในทุก
ระดบั  และผลกัดนัใหมี้การบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดรวมทั้ง สนบัสนุนการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- ปรับปรุงพื้นท่ีในชุมชนทุกระดบัเพื่อการพฒันาและควบคุมการใชท่ี้ดิน
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลาง
กิจกรรมทางสังคมของชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ศาสนาสถาน  และโรงเรียน เป็นตน้     
และโดยการก าหนดใหโ้ครงการพฒันาท่ีดินขนาดใหญ่ด าเนินการจดัการดา้นพื้นท่ีสีเขียว
อยา่งเหมาะสมและสามารถเช่ือมโยงกบัโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวของเมือง 

- ใชม้าตรการทางสังคมและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวโดยการยกย่ององค์กรและผูป้ระกอบการท่ีมีผลงาน      
ดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวดีเด่นโดยออกประกาศให้สังคมรับทราบ  ศึกษามาตรการ  
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีทนัสมยั และเหมาะสมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวในการก ากบั 
การขยายตวัของเมืองและการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

- การจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นภูมิทศัน์โดยส่งเสริมการจดัภูมิทศัน์ของถนน
พื้นท่ีโล่ง และพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 2 การขบัเคล่ือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเชิงรุกในทอ้งถ่ิน โดยมีมาตรการและแนวปฏิบติั 
ดงัน้ี 

- สร้างศกัยภาพของ อปท. โดยสร้างองค์ความรู้และพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว  สนบัสนุนการพฒันาและจดัระบบฐานขอ้มูลพื้นท่ีสี
เขียวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบข้อมูลไปทิศทาง
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เดียวกนั สนบัสนุนให ้อปท.ขบัเคล่ือนชุมชนใหมี้ความสามารถในการจดัการพื้นท่ีสีเขียว
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑเ์มืองน่าอยู ่  

- ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและการคลงัในการจดัการพื้นท่ีสีเขียวโดยพฒันา
และน าร่องมาตรการดา้นการเงิน การคลงัใหม่ๆ เช่น ภาษีการพฒันา  มาตรการโอนสิทธิ
การพฒันาส าหรับ อปท. ใชใ้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว   

5) แผนปฏิบติัการเชิงนโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื 
            เป็นแผนระดับปฏิบัติการในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนในท่ีดินของ

หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ  ศกัยภาพของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเพื่อให้เกิดการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนือย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งน้ี แผนดงักล่าวฯไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยได้ก  าหนดนิยาม  วิสัยทัศน ์
ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาพื้นท่ีสี เขียงย ั่งยืนในชุมชนเมืองไว้อย่าง
ชดัเจน  รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มและจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง
อยา่งย ัง่ยนืใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้6 แนวทาง โดยแต่ละแนวทาง
ไดก้  าหนดมาตรการในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

แนวทางท่ี 1 :  การน าร่องการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืในแปลงท่ีดินของรัฐ
สถานท่ีราชการ สถานศึกษา ศาสนาสถานและการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณท่ีดิน
สาธารณะริมทางหรือริมน ้าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน 

แนวทางท่ี 2 :  การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้ง
กบัการส่งเสริมการเพิ่มและการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืของชุมชนและผลกัดนัให้
มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด 

แนวทางท่ี 3 :  สนบัสนุนส่งเสริม และก าหนดใหเ้อกชนเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางท่ี 4  :  การใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่มและการจดัการ
พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนื 
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แนวทางท่ี 5 :  การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดพื้นท่ีสีเขียวของชุมชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

แนวทางท่ี 6 :  สนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้จิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการเพิ่มและการจดัการพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืของชุมชน 

2.4 การปลูกป่า และการปลูกป่าในเมอืง  
 ความหมายของป่า ป่าไม้ ป่าเส่ือมโทรม และป่าในเมอืง 

ป่า  ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  มาตรา 4 กล่าวไวว้่า ป่า หมายถึง 
ท่ีดินท่ียงัมิไดมีบุคคลหน่ึงบุคคลไดม้าตามกฎหมายท่ีดิน 
 ป่าไม้ (Forest)  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization FAO) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ป่าไม”้ ว่า คือ พื้นท่ีท่ีมี
พฤกษชาติหลายชนิดข้ึนปกคลุมอยู่โดยมีตน้ไม ้(Tree) ขนาดต่างๆ เป็นส่วนประกอบ
ส าคญัและไม่จ  าเป็นตอ้งมีการท าไมใ้นพื้นที่ดงักล่าว สามารถก่อให้เกิดไม้หรือมี
อิทธิพลต่อลม ฟ้า อากาศ ตลอดจนระบบน ้าในทอ้งถ่ินนั้นๆ ได ้ 
 ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ป่าไม”้ 
(Forest) ว่า หมายถึง บริเวณท่ีมีตน้ไมห้ลายชนิดขนาดต่าง ๆ ข้ึนอยู่หนาแน่น และกวา้ง
ใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น มีบทบาทต่อความเปล่ียนแปลง
ของลม ฟ้า อากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้ า มีสัตว์ป่าและส่ิงมีชีวิตอันซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

ป่าเส่ือมโทรม  หมายถึง ป่าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์และฟ้ืนสภาพไดย้าก โดยจะมี
ลูกไมไ้ม่เกิน  20 ตน้ต่อไร่ มีตน้ไมข้นาดเส้นรอบวงที่มีความสูงระดับอก 50-100 
เซนติเมตร ไม่เกิน 80 ตน้ต่อไร่ มีตน้ไมข้นาดเส้นรอบวงท่ีมีความสูงระดบัอกมากกว่า 
100 เซนติเมตรไม่เกิน 2 ตน้ต่อไร่ และรวมตน้ไมด้งักล่าวทุกขนาดไม่เกิน 16 ตน้ต่อไร่ 

ป่าในเมือง (Urban Forest) หมายถึง พื้นท่ีในเขตเมืองซ่ึงมีพืชพรรณเป็น
องคป์ระกอบหลกั โดยพื้นท่ีเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการจดัการตามหลกัวิชาการ เพื่อให้เกิด
ความร่มร่ืน สวยงาม เป็นการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในเมืองให้ดีข้ึน เพื่อประโยชน์
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ของประชาชนทั้งทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงการปลูกตน้ไมใ้นเมืองนั้น มีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ก่อให้เกิดความร่มร่นสวยงามแก่ภูมิประเทศ สวนสาธารณะ ริมถนนหนทาง หรือ คูคลอง
ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะไม่มีขอบเขตเด่นชดั แต่เป็นพื้นท่ีผสมผสานแทรกซอ้น
กบัพื้นท่ีย่านชุมชน และบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ย่านท่ีพกัอาศยัของผูค้น ศูนยก์ารคา้ 
ย่านนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ อาทิ ผู ้ปลูก
วตัถุประสงคก์ารปลูก การเลือกชนิดไมป้ลูกท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ตลอดจนวิธี  การปลูก 
(บุญวงศ ์ไทยอุตส่าห์, 2538) ซ่ึงโดยทัว่ไปการปลูกตน้ไมใ้นเมืองจะมีรูปแบบ ดงัน้ี 

1) สวนสาธารณะ (Parks) เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นเสมือน
ปอดของคนในเมืองใหญ่ๆ ทัว่ไป มีประเภท และขนาดแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ี และ
วตัถุประสงค์ อาทิ สวนรุกชาติ (Arboretum) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden)     
สวนสัตว ์(Zoological Park) เป็นตน้  
 2) ตน้ไมริ้มทางสัญจร  เป็นการปลูกตน้ไมเ้ป็นแถวบนเกาะกลางถนนสองขา้ง
ทางขนานไปกบัแนวถนน หรือสองขา้งทางรถไฟ ซ่ึงนอกจากจะใหค้วามร่มร่ืนแลว้ยงัให้
ความสวยงามแก่เส้นทางสัญจรอีกดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีความพิถีพิถนัในการเลือกรูปทรง 
สีสัน เรือนยอด และระบบของตน้ไมพ้อสมควร เม่ือตน้ไมแ้ก่ ถึงอายุตดัฟัน ก็อาจจะ    
ตดัฟันน ามาใชป้ระโยชน์ได ้แต่ตอ้งปลูกทดแทนภายหลงัการตดัฟัน และมูลค่าทางตรง
ดา้นเน้ือไมท่ี้ไดรั้บถือว่าเป็นเป้าหมายรองของการปลูกตน้ไมริ้มทาง ตน้ไมท่ี้เลือกปลูก
ตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ คือ ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีมลภาวะท่ีเป็นพิษ ฝุ่ นละออง 
ความร้อน แรงลมจากการขับข่ียวดยาน ให้ร่มเงาแก่ผูท่ี้สัญจรไปมา มีก่ิงก้านเหนียว      
ไม่หกั หรือโค่นลม้ง่าย ระบบรากลึกไม่เกิดปมราก (knob) โผล่ข้ึนมาระดบัผิวดิน ซ่ึงท าให้
พื้นดินหรือพื้นปูนบริเวณโคนตอ้งแตกร้าว ช ารุดเสียหายได ้ใบไม่ร่วงง่าย สะดวกต่อ  
การเก็บกวาด และการดูแลรักษา ให้ดอกสวยงาม บานทน หรืออาจเป็นชนิดไม้ท่ีมี   
ความเป็นเอกภาพ สามารถเป็นตวัแทน หรือสัญลกัษณ์ได้ อาทิ นนทรี เสลา อินทนิล 
มะฮอกกานี จามจุรี เป็นตน้  
 3) การปลูกตน้ไมริ้มคลอง มีลกัษณะคลา้ยกบัการปลูกตน้ไมริ้มทาง การปลูก
ตน้ไมริ้มคลองมีความส าคญัต่อพื้นท่ีในเขตแห้งแลง้มาก ชนิดไมท่ี้ปลูกควรเป็นไมท่ี้     
ไม่ผลดัใบ เรือนรากประสานกนัแน่น เพื่อลดการเกิดกษยัการ หลีกเล่ียงตน้ท่ีมีใบ ดอก 
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ผลร่วงง่าย เพราะจะท าให้น ้ าในล าคลองสกปรก พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม อาทิ มะตาด 
มะกอกน ้า ไทร จิกน ้า โมก เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี การคดัเลือกพนัธ์ุไม ้ควรจะพิจารณาพนัธุ์ไมถ่ิ้นเดิม ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อ
ดา้นการเจริญเติบโต การดูแลรักษา มีโรครบกวนน้อย การจดัซ้ือจดัหาง่าย ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการปลูก และบ ารุงรักษาต่างๆ น้อย และควรเป็นไม้อเนกประสงค์ เช่น
สามารถเป็นไดท้ั้งไมป้ระดบั ไมฟื้น และเติบโตใหร่้มเร็ว เป็นตน้  
 ส าหรับประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการปลูกตน้ไมน้อกจากใหค้วามร่มร่ืน ใหค้วามสวยงาม
เป็นร่มเงาแลว้ พบว่าการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกวา้ง 50 - 100 เมตร ในตวัเมืองจะสามารถ
ช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศลงไดถึ้ง 3.5 องศาเซลเซียส และเพิ่มความช้ืนสัมพทัธ์ได้
ถึงร้อยละ 5 พร้อมกบัช่วยก าบงัลม ดูดซับเสียงฝุ่ นละออง และก๊าซพิษต่างๆ (ชุบ เข็มนาค, 
2539)  
 สีเขียวของตน้ไมเ้ป็นสีเขียวท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าให้ความรู้สึกท่ีสบายตา ไม่ดู
ร้อนแรงหรือเศร้าซึม ดงันั้น การปลูกตน้ไมน้อกจากการใหค้วามรู้สึกท่ีดี ยงัช่วยลดมลภาวะ
ต่างๆ ในอากาศไดด้ว้ย โดยบุญวงศ ์ไทยอุตส่าห์ (2538) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการปลูก
ตน้ไมใ้นเมืองไว ้ดงัน้ี 
 1) เป็นการปรับสภาพภูมิอากาศในเมืองใหดี้ข้ึน (Climate Amelioration) ตน้ไม้
ช่วยปรับสภาพภูมิอากาศใหเ้หมาะสมแก่การด ารงชีพ ช่วยดูดซบัรังสีดวงอาทิตยไ์ปใชใ้น
กระบวนการปรุงอาหาร การคายน ้ า ช่วยเพิ่มความช้ืนในบรรยากาศ ท าให้อุณหภูมิของ
อากาศภายในเมืองลดลง 
 2) ดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม บทบาทของตน้ไมใ้นเมืองในแง่ของวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีมากมายหลายประการ เช่น ช่วยควบคุมการพงัทลายของดิน ช่วยลด
มลภาวะทางอากาศ น ้าและเสียง ลดการสะทอ้นของรังสี และแสงไฟจากยวดยานท่ีสัญจร
สวนทางมา 
 3) ดา้นสถาปัตยกรรม ท าใหง้านสถาปัตยกรรมมีคุณค่า เด่นสง่า นุ่มนวล ตน้ไม้
ช่วยจ ากัดขอบเขตให้ไม่เวิ้งวา้ง ช่วยตบแต่งให้ตัวอาคาร ถนน มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอ้ม ทั้งเป็นฉากก าบงัทศันอุจาด ไม่พึงประสงค ์
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 4) ด้านความสวยงาม เป็นการเพิ่มความสวยงามร่มร่ืนให้ความรู้สึกร่มเย็น       
เพิ่มความเป็นธรรมชาติ ใหเ้มืองเป็นท่ีน่าอยูอ่าศยัของนก และสัตวข์นาดเลก็อ่ืน ๆ  

ซ่ึงขอ้มูลจากงานศึกษาวิจยัจากต่างประเทศยงัพบว่าไมย้นืตน้  โดยเฉพาะไมย้นืตน้
ขนาดใหญ่มีประโยชน์หลายดา้นรวมทั้งดา้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศและการรักษา
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ไม้บีช (Fagus sylvatica) อายุ 100 ปี มีความสูง 25 เมตร        
เส้นผ่านศูนยก์ลางของเรือนยอด 15 เมตร เน้ือท่ีใบ 1,600 ตารางเมตร มีประโยชน์         
ในการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศ 2.35 กิโลกรัม/ชัว่โมง และปล่อยออกซิเจน
สู่อากาศ 1.75 กิโลกรัม/ชัว่โมง ถา้ตดัตน้ไมต้น้น้ีแลว้ปลูกไมช้นิดเดียวกนัท่ีมีความสูง     
1 เมตร ตอ้งปลูก 2,700 ตน้ จึงจะดูดซบั คาร์บอนไดออกไซดแ์ละปลดปล่อยออกซิเจนได้
ในปริมาณใกลเ้คียงกบัไมย้นืตน้ตน้น้ี  
 การปลูกตน้ไมย้ืนตน้ทางทิศตะวนัตกใกลอ้าคารสูง 2 ชั้น จะช่วยให้ประหยดั
พลงังานการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 2 - 3.5 % 
 ตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 น้ิว จ  านวน 1 ตน้ สามารถดูดซับปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ 1 ปี เท่ากบัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทีปล่อยออกจาก
รถยนต ์1 คนั ซ่ึงวิง่ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

2.5 การมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 
 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527)  ให้ความหมายของค าว่า “การมีส่วนร่วมของชุมชน”  
หมายถึง   กระบวนการท่ีรัฐบาลส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์การ
อาสาสมคัรต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง
รวมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้
 ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2542)  ได้สรุปความหมายของค าว่า “การมีส่วนร่วม”  
หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชน หรือชุมชนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อเขา้มามีบทบาทในการวางแผน การจดัการด าเนินงานควบคุม ก ากบั ติดตามผล 
และรับผลประโยชนใ์นการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อการด ารงชีพในสังคม หรือ
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ชุมชนนั้นอย่างมีศกัด์ิศรี การมีส่วนร่วมนั้ นประชาชนจะได้รับการพฒันา การรับรู้ 
สติปัญญา อนัน าไปสู่การตดัสินใจด าเนินการดว้ยตนเองต่อไป 
 United Nation (1978) ใหค้วามหมายของค าวา่ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ
ท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันา”  หมายถึง การเขา้ร่วมอย่างกระตือรือร้น และมีพลงัของ
ประชาชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  กระบวนการตดัสินใจ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสังคม และ
การจดัสรรทรัพยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น ซ่ึงในการปฏิบติัตามแผนงาน หรือโครงการ
ต่างๆ เป็นไปโดยความสมคัรใจ 
 นวลจนัทร์ จนัทร์มณี (2538) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การมีส่วนร่วม ไวว้่า คือ 
ความร่วมมือ ร่วมปฏิบติัการ และร่วมรับผิดชอบของบุคคลในสังคมหรือกลุ่มคนท่ีจะ
พฒันากลุ่มหรือองคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 รัฐศาสตร์ สิงห์เหลือง (2540) หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ถึง
ปัญหา หาวิธีการหรือแนวทางแกไ้ข โดยร่วมมือตดัสินใจและวางแผน รวมตลอดจนถึง
การปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และการติดตามประเมินผล  
 จากทศันะดงักล่าว  อาจสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไดว้่า  
หมายถึงกระบวนการทางสังคม (Social Process) ท่ีคนในชุมชนไดพ้ฒันาการรับรู้และ
การยอมรับ อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ติดตามประเมินผลดว้ยความกระตือรือร้น ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ในสังคมหรือชุมชนนั้นอย่างมีศกัด์ิศรี 

วถิีทางการมส่ีวนร่วม 
 Dusseldrop and Van D. (1981) ไดจ้  าแนกวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพฒันาไว ้2 ทาง ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมทางตรง หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาดว้ย
ตนเอง เช่น การเขา้ประชุม ร่วมอภิปราย ร่วมใชแ้รงงาน หรือร่วมลงคะแนนเสียง 

2. การมีส่วนร่วมทางออ้ม หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมผ่านตวัแทน หรือการให้
การสนบัสนุน โดยไม่น าตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรง ตวัแทนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมกัจะ
อยูใ่นรูปของคณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีแทนสมาชิกขององคก์ารหรือชุมชน 
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 บญัชร  แกว้ส่อง (2531)  ไดจ้  าแนกระดบัของความสมคัรใจในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพฒันาออกเป็น 3 ระดบัคือ 
 ระดบัท่ี 1  การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนจากการคิด
ริเร่ิมของประชาชนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากความสนใจและห่วงกงัวลร่วมกนั ความเดือดร้อน
และความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้นผลกัดนัให้มีการรวมกลุ่ม
วางแผนและลงมือกระท าร่วมกนั หรืออาจเกิดจากความศรัทธาท่ีมีต่อความเช่ือถือบุคคล
ส าคญัและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยสมคัรใจ 
 ระดบัท่ี 2  การมีส่วนร่วมโดยการถูกชกัน า เป็นการมีส่วนร่วมท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
ความคิดริเร่ิมของประชาชนเอง แต่เกิดจากการชกัน าจากภายนอกหรือจากชนชั้นน าโดย
อาศยัความเกรงใจท่ีประชาชนอาจจะมีต่อบุคคลท่ีเคารพนับถือ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
หรืออาจจะใช้ส่ิงล่อใจท่ีเป็นผลตอบแทนทางวตัถุหรือทางจิตใจกระตุน้ให้ประชาชน    
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยท่ีประชาชนยงัไม่มีความสมคัรใจหรือความศรัทธา   
อย่างเต็มเป่ียมในการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
 ระดบัท่ี 3  การมีส่วนร่วมโดยการบงัคบั เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากการใชอ้  านาจ
ท่ีเหนือกวา่ไปบงัคบัหรือระดมประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 

 ระดับการมส่ีวนร่วม 
 Cohen John. and Uphoff, Norman T. (1980)  ไดก้ล่าวว่า  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพฒันานั้น สามารถจ าแนกเป็น 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของ        
การตดัสินใจนั้น ประการแรกท่ีจะตอ้งกระท าคือ การจดัล าดบัความส าคญั ต่อจากนั้นก็
จะเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง        
ท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือยๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการตามแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) ในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของการด าเนินงานตามโครงการนั้น เพื่อตอบค าถามว่า ใครจะท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ
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ใดบา้ง และจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารงาน 
การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้น 
นอกจากความส าคญัของประโยชน์ในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการน้ี      
รวมทั้ งผลประโยชน์ท่ีเป็นไปในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสีย         
ของโครงการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลนั้น  

4. ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งสังเกตคือ ความเห็น (Views)  ความชอบ (Preference) 
และความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุ่มต่างๆ ได ้

ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม  
 ลกัษณะของการมีส่วนร่วมซ่ึงเนน้หลกัดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแบ่งได ้ดงัน้ี   
          1.1) การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informal 
Participation) 
           - การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ (Formal Participation) เป็นการ   
มีส่วนร่วมท่ี ถูกตอ้งตามระบบขององคก์าร เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเป็นไปตามการจดัผงั
การบงัคบับญัชาขององคก์าร ซ่ึงเท่ากบัการมีส่วนร่วมท่ีเป็นไปตามการจดัผงัการบงัคบั
บญัชาขององค์การ การมีส่วนร่วมตามหน้าท่ี มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมตามขอบเขตท่ี
องคก์ารไดว้างนโยบาย  
           - การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Participation)     
เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่มีโครงสร้าง เป็นการร่วมตกลงกนัระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
ระหว่างพนักงาน หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของหัวหน้างานและลูกน้องท่ีเป็น  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะ          
การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ  
 

29 
 



         1.2) การมีส่วนร่วมทางตรงและทางออ้ม (Direct – indirect Participation)  
           - การมีส่วนร่วมทางตรง (Direct Participation) เป็นการเก่ียวขอ้งกนั
โดยตรงท่ีสมาชิกหรือพนกังานในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมโดยตรงแบบทนัที ซ่ึงพนกังาน
แต่ละคนมีสิทธิ และโอกาสท่ีแสดงความเก่ียวขอ้ง 
           - การมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect Participation) เป็นการมีส่วนร่วม
ของพนกังานโดยผา่นทางตวัแทนพนกังาน 

 พชัรี สิโรรส (2546) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในหนังสือ รัฐธรรมนูญกับ      
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดบั ข้ึนอยู่กบัรัฐท่ีจะยอมให้ประชาชนเขา้ไป  
มีส่วนร่วมในระดบัใดไดบ้า้ง ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัไวเ้บ้ืองตน้ 2 ระดบั คือ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่า หมายถึง หน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายริเร่ิมคิด
ตดัสินใจใหมี้โครงการหรือกิจกรรมข้ึนมา และเห็นสมควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ด าเนินการดว้ย จึงไดแ้จง้ และมอบหมายให้ประชาชนเขา้ร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดบัน้ีจึงมีลกัษณะเป็นการสั่งการจากรัฐสู่ประชาชน  (Top – down - 
approach) ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมท่ีมิไดเ้กิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน  
 การมีส่วนร่วมอีกระดับ คือ การมีส่วนร่วมระดับสูง หมายถึง ประชาชนเป็น   
ฝ่ายคิด ริเร่ิม ตดัสินใจ และด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ (Bottom – up - approach) 
หลกัการน้ีน่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่กย็งัมีปัญหาท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากฝ่ายรัฐ 
 พชัรี สิโรรส (2546) ยงัไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยละเอียดข้ึน
วา่ การมีส่วนร่วมในการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างรัฐกบัราษฎร
ในชุมชน แบ่งเป็น 6 ระดบั คือ  
 ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับโครงการหรือ
กิจกรรมแก่ประชาชน เม่ือรัฐมีความคิดริเร่ิมหรือมีนโยบายท่ีจะให้มีโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นๆ แลว้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู้  
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 ระดับท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น เม่ือประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐแลว้ ประชาชนกจ็ะร่วมคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการท่ีตอ้งใหมี้โครงการหรือกิจกรรมนั้น พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้
หน่วยงานเจา้ของโครงการน าไปประกอบการพิจารณา  
 ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การร่วมพิจารณาว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นดว้ยกบัโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  
 ระดบัท่ี 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง ร่วมในกลุ่มการลงทุน ร่วมในกลุ่มการคดัเลือก    
ผูป้ฏิบติัหรือร่วมปฏิบติังานเอง  
 ระดบัท่ี 5  ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ
และติดตามการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคห์รือไม่ 
 ระดบัท่ี 6 ร่วมรับผล หมายถึง การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการไป
แลว้ยอ่มไดม้าซ่ึงผลประโยชน ์และผลกระทบทั้งท่ีเป็นผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ  

 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วม  
 ปัจจยัของการมีส่วนร่วมข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นต่างๆ 4 ปัจจยั ดงัน้ี (พิชญดา, 2542)  
          1) ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อายุ รายได ้การประกอบอาชีพ   
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
          2) ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจ ไดแ้ก่ การไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน การไดรั้บการ
สนบัสนุนและชกัจูงจากผูน้  า และบุคคลอ่ืน  
          3) ปัจจยัดา้นโอกาสและเวลา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของลกัษณะกิจกรรม 
ความสอดคลอ้งของเวลาและความแน่นอนของเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
          4) ปัจจยัทางดา้นติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การติดต่อของผูน้  าและเจา้หนา้ท่ี และ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งท าใหเ้กิดความเขา้ใจในกิจกรรม  
          5) เคร่ืองช้ีวดัระดบัการมีส่วนร่วม  
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บทที่  3 

วธีิการศึกษา 
 

รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง  การด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
แบบวดัคร้ังเดียว (One Shot Study) มีขั้นตอนและรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาคน้ควา้จาก
หนงัสือ เอกสาร บทความ วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าความรู้ท่ีได้
จากเอกสารเหล่านั้นมาสร้างกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการศึกษาภาคสนามต่อไป 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ศึกษาบทบาท ภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

   1.2  ศึกษาวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์ แผนพฒันาจงัหวดั และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

   1.3 ด าเนินการผลกัดันงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
การจดัท าโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เพื่อเสนอขออนุมติัโครงการ และ/หรือ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ  

   1.4 ด า เนินการตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 



   1.5 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ข ้า ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ที่มีต่อการขบัเคลื่อนโครงการปลูกตน้ไม้ในทอ้งที่จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  
 2. ศึกษาในภาคสนาม (Field  research) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มาใช้
ในการส ารวจขอ้มูลและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

2.1 น าแบบสอบถามออกไปท าการสัมภาษณ์ (Interview) กบัตวัอย่าง
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

2.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้  2.1  มาท าการวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยมีกรอบขั้นตอนการด าเนินการ และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดงัแสดงไวต้ามภาพ  1 - 2  ดงัน้ี 
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ภาพ  1   กรอบขั้นตอนกระบวนการศึกษาการจดัท าแผนปฏิบติัการและการด าเนินงาน 
              ตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
         ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ก าหนดขอบเขต/วตัถุประสงค ์

วางแผน/สร้างแบบสอบถาม
ส าหรับใชใ้นการส ารวจขอ้มูล 

ส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

น าขอ้มูลท่ีไดท้ าการลงรหสั จดัระบบเพื่อประมวลผล 

สรุปผลการวเิคราะห์/ก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับปรับปรุงแกไ้ข 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลและแนวทางท่ีเหมาะสม  
งาน 

ทบทวนทฤษฎี องคค์วามรู้ 
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การประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 
 

                         ตัวแปรอสิระ                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2   กรอบแนวคิดในการศึกษาหาแนวทางการจดัท าโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อ 
             เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ 
  3. ระดบัการศึกษา 
  4. สถานภาพ 
  5. ประเภทของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  1. การไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์

โครงการเพียงใด 
  2. การไดรั้บการช้ีแจงให้เห็นถึงความส าคญั   
      ของโครงการเพียงใด   
  3. การเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลของโครงการ 

สะดวก รวดเร็วเพียงใด 
  4. การไดรั้บทราบขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี  
      เพียงใด 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้ 

1. การมีส่วนร่วมในการเปิดตวัโครงการ
เพียงใด 

2. การน าตน้ไมท่ี้รับมอบไปปลูกเพียงใด 
3.  ระยะเวลา และสถานท่ีปลูกตน้ไมมี้ความ 

        เหมาะสมเพียงใด 
4. มีการใหค้วามรู้ และไดรั้บความร่วมมือ 

เพียงใด 
5. มีการติดตามความกา้วหนา้โครงการ 

เพียงใด 
 

 

ความพงึพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการปลูก

ต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว
ในท้องทีจั่งหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ท่ีมีต่อ 
 

การขบัเคล่ือน 
โครงการปลูกตน้ไม ้

ของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 

แนวทางการจดัท าโครงการปลูก 
ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ี 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  จ  านวน  230 คน ประกอบดว้ย 

1) โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวนประชากร 
100 คน ประกอบดว้ย 

- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ 21  คน 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  10  คน 
- ภาคเอกชน    27  คน 
- ภาคประชาชน   21  คน 
- นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  21  คน 

2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
จ านวนประชากร 70 คน 

- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ 19  คน 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  12  คน 
- ภาคเอกชน    21  คน 
- ภาคประชาชน   18  คน 

3) โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 
จ านวนประชากร 60 คน 

- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ 31  คน 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  10  คน 
- ภาคประชาชน     9  คน 
- นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  10  คน 
 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  การวิจยัน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสามโครงการโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มตวัอยา่งตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ดงัน้ี 
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  n  =           N 
   1 +  N(e)2  
   

โดยท่ี     n  คือ  ขนาดของตุวอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
 N  คือ  ขนาดของประชากร 
  e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง  
 

ซ่ึงการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มตวัอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)    
เป็นขนาดของตวัอย่างท่ีต ่าท่ีสุด ถา้เป็นได้ควรก าหนดขนาดตวัอย่างให้มากกว่าค่าท่ี
ค  านวณได ้
ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน  
ท่ีสามารถยอมรับไดท่ี้ 10%  ทั้งน้ี จากการค านวณ พบว่า มีรายละเอียดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงัแสดงไวใ้นตาราง 3 ดงัน้ี 
 
ตาราง  3 
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว                           กลุ่มตัวอย่าง        กลุ่มตัวอย่าง 
ในท้องทีจ่ังหวดัพระนครศรีอยุธยา                                       จากการ                ทีใ่ช้ใน 
                                                                                               ค านวณ              การศึกษา 
 
 

  โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            50                           60 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ฯ            42                           45 
       พระบรมราชินีนาถฯ     
  โครงการปลูกตน้ไมเ้ทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ-                 38                           40 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาส 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 
            รวมทั้งส้ิน                                                                   130                         145 
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 ในการก าหนดขนาดตวัอย่างของแต่ละกลุ่มตวัอย่าง จะใช้การก าหนดขนาด
ตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็นแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอ้งการศึกษาออกเป็นชั้นภูมิ แลว้ก าหนดจ านวนตวัอย่างให้ไดช้ั้นภูมิ ซ่ึงค  านวณดว้ย
สูตร ดงัน้ี 
 

   ni  =     Ni  x n 
     N    
 

โดยท่ี  ni   คือ  ขนาดของตวัอยา่งของแต่ละชั้นภูมิ 
  Ni  คือ  จ  านวนประชากรของแต่ละชั้นภูมิ 
  N  คือ  จ  านวนประชากรทั้งหมด 
  n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งรวมทุกชั้นภูมิ 
ในการก าหนดจ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า            
มีรายละเอียดจ านวนตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงไวใ้นตาราง 4 ดงัน้ี 
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ตาราง  4 
จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว                                         จ านวนตวัอย่าง          
ในท้องทีจ่ังหวดัพระนครศรีอยุธยา                                        
 
 

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                           60             
- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ                                         13 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                            6 
- ภาคเอกชน                                            15 
- ภาคประชาชน                                                       13 
- นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา                                          13 

  โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ                          45 
  พระบรมราชินีนาถฯ   

- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ                                         12   
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                            7   
- ภาคเอกชน                                              15   
- ภาคประชาชน                                                       11   

  โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพ -                               40 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 

- หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ                                         20 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                            7 
- ภาคประชาชน                                                         6 
- นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา                                            7 
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วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ใช้แบบสอบถาม โดยการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
ท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนโครงการปลูกตน้ไมข้องจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน มี 2 ลกัษณะ คือ ค  าถามแบบปลายปิด (Close-
end Question) เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะใหเ้ลือกกาเคร่ืองหมาย แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มี 4 ขอ้ และดา้นการมีส่วนร่วมในการปลูกตน้ไม ้ มี 5 ขอ้ และ
ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะให้ผูถู้กสัมภาษณ์อธิบาย
หรือบรรยายตามความคิดเห็น มี 2 ขอ้ (ภาคผนวก ก)  

2. ประมวลผลการศึกษา ดว้ยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การพิมพ์ในการด าเนินการ และสอบทานความถูกตอ้งดว้ยการ
ค านวณดว้ยมือหรือเคร่ืองคิดเลข 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง  สร้างคู่มือลงรหัส         

แลว้น าไปลงรหัส โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล    
เพื่อใชใ้นการอธิบายความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในท้องท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีมีต่อการขับเคล่ือน
โครงการปลูกตน้ไมข้องจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัท าข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามแบบสอบถามดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลหรือสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามตามประเด็นความพึงพอใจท่ีมีต่อ  
การปฏิบัติงานขับเคล่ือนโครงการปลูกต้นไม้ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่     
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  และดา้นการมีส่วนร่วมในการปลูกตน้ไม ้  
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ตอนท่ี  3  วิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด    
โดยการน าผลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมารวบรวมจดักลุ่มความคิดเห็น 
และจดัความถ่ี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังาน และก าหนดแนวทาง
ในการจดัท าโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ท่ีเหมาะสม 
 2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
  2.1  การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
               2.2 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
               2.3  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                2.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
                2.5  ค่าสูงสุด (Max)  และค่าต ่าสุด (Min) ส าหรับใชใ้นการอธิบายความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมท่ี้มีต่อการปฏิบติังานขบัเคล่ือนโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) ในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3   
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     3.1 ตวัแปรอิสระ ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert ก าหนด
เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการปลูกตน้ไม ้
    การก าหนดระดบัคะแนนข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  =  1 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติันอ้ย          =  2 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัปานกลาง  =  3 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัมาก           =  4 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด   =  5 
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การค านวณช่วงกวา้งระหวา่งชั้น 
 

                             คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =            5 – 1       =  0.80 
 

                                            จ  านวนชั้น            5 
 

ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดบัคะแนน ตามตาราง  5  ดงัน้ี 
 

ตาราง  5 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปรอิสระ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ  Likert 

 
 

ระดับความส าคญั                                                                            ระดับคะแนนเฉลีย่ 
 
 

        นอ้ยท่ีสุด                                                                                      1.00  -  1.80 
        นอ้ย                                                                                             1.81  -  2.60 
         ปานกลาง                                                                                     2.61  -  3.40 
         มาก                                                                                              3.41  -  4.20 
         มากท่ีสุด                                                                                      4.21  -  5.00 
 

 
     3.2  ตวัแปรตาม ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert ก าหนด
ออกเป็น 5 ระดบั ก าหนดระดบัคะแนนข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  =  1 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติันอ้ย          =  2 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัปานกลาง  =  3 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัมาก           =  4 
         การใหค้วามพึงพอใจและใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด   =  5 
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 การค านวณช่วงกวา้งระหวา่งชั้น 
 

                             คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =            5 – 1       =  0.80 
 

                                            จ  านวนชั้น            5 
 

ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดบัคะแนน ตามตาราง  6  ดงัน้ี 
 

ตาราง  6 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปรตาม  ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ  Likert 

 
 

ระดับความส าคญั                                                                                ระดับคะแนนเฉลีย่ 
 
 

        นอ้ยท่ีสุด                                                                                           1.00  -  1.80 
         นอ้ย                                                                                                  1.81  -  2.60 
         ปานกลาง                                                                                          2.61  -  3.40 
         มาก                                                                                                   3.41  -  4.20 
         มากท่ีสุด                                                                                           4.21  -  5.00 
 

 
 
การสรุปผลและข้อเมนอแนะ  
 เป็นการน าผลการศึกษาและผลการว ิเคราะห์ขอ้ม ูลที ่ไดม้า สรุปผลและ
สังเคราะห์ขอ้มูลเพื ่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า
โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่อไป  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษา
คน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูล และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนโครงการปลูกตน้ไม้ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมด้ว้ยการใช้แบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน  
145 ตัวอย่างจากจ านวนประชากร 230 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามท่ีได้ก  าหนดไว ้       
โดยแบ่งผลการศึกษา ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตอนท่ี  2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตอนท่ี  3  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในท้องท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  
  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูเ้ขียนจึงก าหนดความหมายสัญลกัษณ์ดงัน้ี 
 

 N =       จ  านวนประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา 
n =      จ  านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
%  =  ค่าร้อยละ (Percentage) 



X   =  ค่าเฉล่ียของคะแนน (Mean) 
SD  =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูก
ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 การจดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการส่งเสริม
จากกรมป่าไมอ้ย่างเป็นทางการเม่ือกรมป่าไมไ้ดแ้ต่งตั้งนายกมลวงศ ์ บุนนาค ให้มาท า
หนา้ท่ีป่าไมจ้งัหวดัพระนครศรีอยุธยา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2505 ซ่ึงไดด้ าเนินการปลูก
ตน้ไมใ้นบริเวณบึงพระราม ต าบลประตูชัย อ  าเภอพระนครศรีอยุธยา เน้ือท่ี 5 ไร่เศษ   
โดยกรมป่าไมใ้ห้การสนบัสนุนตน้ไม ้จ  านวน 500 ตน้ ไดแ้ก่ สัก มะฮอกกานี คูน และ
จามจุรี การด าเนินงานมีกลุ่มขา้ราชการและกลุ่มพลงัมวลชนต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรมปลูก
ตน้ไม ้ หลงัจากนั้น จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาก็มีการส่งเสริมการปลูกป่าแบบประชา
อาสาโดยไม่ใชง้บประมาณควบคู่กบัการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ ส าหรับดูแลตน้ไมท่ี้ปลูกเร่ือยมา  เช่น  กิจกรรมปลูกตน้ไมส้องขา้งถนนสายอุดม
สรยุทธ์ในปี 2528  จ  านวน 1,100 ตน้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซ่ึงกรมป่าไมใ้ห้
การสนับสนุนตน้ไม ้2 ชนิด ได้แก่ นนทรีและประดู่ก่ิงอ่อน อีกทั้งส านักงานจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณส าหรับท าโคกหรือเนินดินทั้งสองขา้ง
ถนน เพื่อป้องกนัไม่ให้ตน้ไมท่ี้ปลูกถูกน ้ าท่วมในฤดูฝนหรือฤดูน ้ าหลาก จึงท าใหต้น้ไม้
ท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตดี  รวมทั้ งกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2554 ตามหลกั “บวร” ประกอบดว้ย กลุ่มบา้น 
(องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) กลุ่มวดั และกลุ่มโรงเรียน  
 ในปี พ.ศ. 2557 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดจ้ดัท าโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ  านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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พระบรมราชินีนาถ และโครงการปลูกตน้ไมเ้ทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 
ซ่ึงทั้งสามโครงการไดด้ าเนินการตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการควบคู่กบัหลกั
วชิาการดา้นป่าไมแ้ละดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดงัน้ี 
 

โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส่วนท่ี 1 การร่างและขออนุมติัโครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตาม

ภาคผนวก ข 
ส่วนท่ี 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส่วนท่ี 3 การด าเนินการจดัหาพนัธ์ุกลา้ไมผ้ลและไมย้ืนตน้ จ  านวน 5,510 ตน้ 

ประกอบดว้ย 
1) มะม่วง ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 65 เซนติเมตร จ านวน 500 ตน้ 
2) ชมพู ่ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 65 เซนติเมตร จ านวน 350 ตน้ 
3) ฝร่ัง ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 65 เซนติเมตร จ านวน 350 ตน้ 
4) ยคูาลิปตสั ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร จ านวน 2,750 ตน้ 
5) ตะแบก ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร จ านวน 500 ตน้ 
6) อินทนิล ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร จ านวน 500 ตน้ 
7) เสลา ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร จ านวน 500 ตน้ 
8) เสลา เส้นผา่ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 1 น้ิว จ  านวน 60 ตน้ 

ส่วนท่ี 4 การด าเนินโครงการโดยการแจกจ่ายกล้าไม้ผลและไม้ยืนต้นให้กับ
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 
โดยมีการปลูกตน้ไมใ้นโครงการ จ านวน 5,510 ตน้  พร้อมน้ีไดส้ ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย  
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ภาพ 3   ส่วนราชการร่วมปลูกตน้ไมต้ามโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
              ส่ิงแวดลอ้ม บริเวณศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
 

ภาพ 4   ทุกภาคส่วนร่วมปลูกกลา้ไมท่ี้ไดรั้บมอบตามโครงการอนุรักษท์รัพยากร  
              ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีต่างๆ ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที ่2 โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ส่วนท่ี 1 การร่างและขออนุมัติโครงการรายละเอียดโครงการปรากฏตาม

ภาคผนวก ค 
ส่วนท่ี 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส่วนท่ี 3 การด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะช ากลา้ไมจ้งัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ สะเดา ข้ีเหลก็ คูน หมนั และสัตบรรณ  
ส่วนท่ี 4 การด าเนินโครงการโดยการน ากลา้ไมท่ี้ไดไ้ปปลูกในพื้นท่ีด าเนินการคือ

พื้นท่ีขององค์การสุรา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีการปลูกตน้ไม ้
จ  านวน 1,000 ตน้ ดังแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 พร้อมน้ีได้ส ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย 
 

 
 

ภาพ  5   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจากทุกภาคส่วน ร่วมปลูกตน้ไม ้ณ บริเวณพื้นท่ี 
             องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
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ภาพ  6   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจากทุกภาคส่วน ร่วมรดน ้าตน้ไมท่ี้ปลูก ณ บริเวณพื้นท่ี 
             องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 

 ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการที ่ 3  โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             

สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558  
ส่วนท่ี 1 การร่างและขออนุมติัโครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตาม

ภาคผนวก ง 
ส่วนท่ี 2 การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส่วนท่ี 3 การด าเนินการขอรับการสนบัสนุนตน้เสลาจากร้านคา้ตน้ไมใ้นทอ้งท่ี

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงก าหนดให้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 น้ิว จ  านวน 60 ตน้ พร้อมขอรับการสนบัสนุนตน้ไมอ่ื้นๆ จาก
สถานีเพาะช ากลา้ไม ้อีกจ านวน 300 ตน้ 

ส่วนท่ี 4 การด าเนินการจดัหา/จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่ ป้ายปลูกตน้ไม ้ดินปลูกตน้ไม ้และไมค้  ้ายนัตน้ไม ้
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ส่วนท่ี 5 การด าเนินปลูกต้นเสลาในพื้นท่ีอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี     
(ทุ่งหันตรา) อ  าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงัแสดงในภาพท่ี 7 และ 8
โดยมีการปลูกตน้ไมใ้นโครงการ จ านวน 360 ตน้ พร้อมน้ีไดส้ ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการควบคู่ดว้ย 
 

 
 

ภาพ  7   นายวิทยา ผิวผ่อง ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พร้อมดว้ย 
              ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร่วมปลูกตน้เสลาและตน้ไมอ่ื้นๆ ในบริเวณอนุสรณ์ 
              สถานแห่งความจงรักภกัดี (ทุ่งหันตรา) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพ  8   ทุกภาคส่วนร่วมเตรียมพื้นท่ีและร่วมปลูกตน้เสลา บริเวณอนุสรณ์สถาน 
              แห่งความจงรักภกัดี (ทุ่งหันตรา) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ส่วนท่ี 6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 
จากการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่ อเพิ่มพื้นท่ีสี เขียวในท้องท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้ งสามโครงการ ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดด้ าเนินการส ารวจและติดตามผล
การปลูกตน้ไมเ้พื่อประเมินอตัราการรอดตาย ส าหรับจดัท าแผนงาน/กิจกรรมปลูกซ่อม
ตน้ไม ้ในช่วง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ซ่ึงมีผลการส ารวจและ
ติดตามผลการปลูกตน้ไมเ้พื่อประเมินอตัราการรอดตาย ดงัแสดงในตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7 อตัราการรอดตายของตน้ไมท่ี้ปลูกในโครงการ 
  
ล าดบัท่ี โครงการ จ านวนท่ี

ปลูก (ตน้) 
จ านวนท่ี
ตาย (ตน้) 

อตัราการ
รอดตาย (%) 

1 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

5,510 1,013 81.61 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

1,000 321 67.90 

3 โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 
สม เ ด็ จพ ระ เทพ รั ตนร าช สุ ด า ฯ             
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
ในปี พ.ศ.2558 

360 37 89.72 

รวม 6,870 1,371 80.04 
 

จากการส ารวจและติดตามผลการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินอัตราการรอดตาย 
ส าหรับจัดท าแผนงาน/กิจกรรมปลูกซ่อมต้นไม้ ในช่วง เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2557 ซ่ึงมีผลการส ารวจและติดตามผลการปลูกต้นไมเ้พื่อประเมินอตัรา
การรอดตาย พบว่า  มีต้นไม้ในโครงการมีการตายทั้ ง ส้ิน 1,371 ต้น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดด้ าเนินการปลูกซ่อม 
ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกนัยายน จ านวน 1,371 ตน้ พร้อมการบ ารุงดูแลรักษา
ตน้ไมท้ั้งหมดในโครงการ  
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ตอนที ่ 2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมแ้ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในท้องท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับการด าเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในท้องท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจากทั้ งสาม 
โครงการ รวมทั้งส้ินจ านวน 145 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีปัจจัยย่อย  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ และ  ประเภทของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีปัจจยัย่อย ไดแ้ก่   การไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์
โครงการ การไดรั้บการช้ีแจงให้เห็นถึงความส าคญัของโครงการ ความสามารถในการ
เขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลโครงการสะดวกรวดเร็ว และการไดรั้บทราบขอ้มูลโครงการจาก
เจา้หนา้ท่ี  
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ มีปัจจัยย่อย  ได้แก่  การเข้าร่วมเปิดตัว
โครงการ  การน าตน้ไมท่ี้ไดรั้บมอบไปปลูก  ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี
ปลูก การให้ความรู้และได้รับความร่วมมือ  และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
รายละเอียดตามตาราง 8 – 12 ดงัน้ี 
 

ตาราง  8 
จ านวนและค่าร้อยละปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

 
 

  เพศ                                       จ านวน (คน)                    ร้อยละ                         อนัดับ 
 
 

  ชาย                                             81                              55.86                                  1 
  หญิง                                           64                               44.14                                  2 
 

 

  รวม                                           145                               100 
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จากตาราง 8  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 145 คน  
จ  าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยแยกเป็นเพศชาย  
81 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.86  และเป็นเพศหญิง 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.14 

 
ตาราง  9 
จ านวนและค่าร้อยละปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

 
 

  อายุ                                       จ านวน (คน)                      ร้อยละ                         อนัดับ 
 
 

  20 – 30  ปี                                    20                                13.79                                4 
  31 – 40  ปี                                    46                                31.72                                1 
  41 – 50  ปี                                    38                                26.22                                2 
  51 – 60  ปี                                    25                                17.24                                3 
  60  ปีข้ึนไป                                  16                                11.03                                5 
 
 

  รวม                                            145                                 100 
 

  
 จากตาราง  9  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ  านวน 145 คน  
จ  าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  จ  านวน 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.72  รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง  41-50  ปี จ  านวน 38 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 26.22  และอนัดบัสุดทา้ยคืออาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.03 
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ตาราง  10 

จ านวนและค่าร้อยละปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 

  ระดับการศึกษา                               จ านวน (คน)                  ร้อยละ                    อนัดับ 
 
 

  ไม่ไดศึ้กษา                                                2                             1.38                          6 
  ประถมศึกษา                                            28                          19.31                          3 
  มธัยมศึกษา                                               36                          24.83                          2 
  ปวช. – ปวส.                                            25                           17.24                         1 
  ปริญญาตรี                                                51                           35.17                         4 
  สูงกวา่ปริญญาตรี                                      3                              2.07                         5 
 
 

  รวม                                                         145                           100 
 

 
 จากตาราง  10  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ  านวน 145 คน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ  านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.17  รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา  จ  านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.83  และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่มตวัอย่างท่ี
ไม่ไดศึ้กษา  จ  านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.38   
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ตาราง  11 
จ านวนและค่าร้อยละปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

 
 

  เพศ                                       จ านวน (คน)                       ร้อยละ                       อนัดับ 
 
 

  โสด                                             109                                  75.17                            1 
  สมรส                                            36                                  24.83                             2 
 

  รวม                                             145                               100 
 

 จากตาราง  11  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ  านวน 
145 คน  จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพ
สมรส  โดยแยกเป็นกลุ่มคนโสด 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.17  และกลุ่มท่ีสมรส 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.83 
 

ตาราง  12 
จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

  ประเภทกลุ่มทีสั่งกดั                           จ านวน (คน)                ร้อยละ                อนัดับ 
 
 

  หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ                   45                          31.03                      - 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                      20                          13.79                      - 
  ภาคเอกชน                                                 30                          20.69                      - 
  ภาคประชาชน                                            30                          20.69                       - 
  นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา                              20                          13.79                       - 
 

  รวม                                                            145                        99.99 
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จากตาราง  12  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ  านวน 145 คน 

จ าแนกตามประเภทของผูเ้ข้าร่วมโครงการ พบว่า  มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจาก

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 รองลงมา คือ       

กลุ่มตวัอยา่งประเภทภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 

และอนัดบัสุดทา้ยคือ กลุ่มตวัอย่างประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ นักเรียน 

นิสิต นกัศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79  
 

 

ตอนที่  3  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม

โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ี

สีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ด าเนินการโดย    

การวิจยัเชิงส ารวจดว้ยการใช้แบบสอบถามกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวนทั้งส้ิน 145 คน     

ผลการศึกษามีรายละเอียดตามตาราง 13  ดงัน้ี 
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ตาราง  13 

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื ้นท่ีสีเขียวในท้องท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 
 
 

ประเด็นวดัความพงึพอใจ                                                  ( X )    (SD) ระดับความคดิเห็น 
 
 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  การไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์โครงการ                   4.19    0.981            มาก 
  การไดรั้บการช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของโครงการ   4.11    0.989            มาก 
  การเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว                        4.14    0.963            มาก 
  การไดรั้บขอ้มูลโครงการจากเจา้หนา้ท่ี                            4.18    0.924            มาก 
  รวม                                                                                  4.16    0.964            มาก 
 

ปัจจัยด้านการมส่ีวนร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้ 
  การเขา้ร่วมเปิดตวัโครงการ                                             4.14    0.993            มาก   
  การไดน้ าตน้ไมท่ี้รับมอบไปปลูก                                    4.08    0.998            มาก                                            
  ระยะเวลาและสถานท่ีปลูกมีความเหมาะสม                   3.97    0.994            มาก                                            
  มีการใหค้วามรู้และไดรั้บความร่วมมือ                           3.88    1.010            มาก                                            
  มีการติดตามความกา้วหนา้โครงการ                               3.94    1.030           มาก                                            
  รวม                                                                                 4.00    1.005            มาก 
 
 

ภาพรวม                                                                            4.08    0.985            มาก 
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 จากตาราง  13  แสดงถึงความคิดเห็นประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง       
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ท้องท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ านวน 145 คน พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X  = 4.08 , SD = 0.985)  เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้  พบว่า 
ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงานตามโครงการ
ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อนัแรกคือ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   
( X  = 4.16 , SD = 0.964)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูก
ตน้ไม ้มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  = 4.00 , SD = 1.005) เม่ือแยกพิจารณาปัจจยัย่อย
ดา้นต่างๆ  พบว่า 
 ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ อนัดับแรก คือ ปัจจยัการได้รับขอ้มูลการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  = 4.19 , SD = 0.981)  
อนัดบัรองลงมา คือ ปัจจยัการไดรั้บขอ้มูลโครงการจากเจา้หนา้ท่ี มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ( X  = 4.18 , SD = 0.924)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัการไดรั้บการช้ีแจงให้
เห็นถึงความส าคญัของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.11 , SD = 0.989) 

 ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อนัดบัแรก คือ ปัจจยัการเขา้ร่วมเปิดตวั
โครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก  ( X  = 4.14 , SD = 0.993)  อนัดบัรองลงมา 
คือ ปัจจยัการไดน้ าตน้ไมท่ี้ไดรั้บมอบไปปลูก มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  = 4.08 , 
SD = 0.998)  และอันดับสุดทา้ย คือ ปัจจยัการให้ความรู้และไดร้ับความร่วมมือ      
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  = 3.88 , SD = 1.010)   
 กรณีค่า SD มีค่าเกินกว่า 1  แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั
เน่ืองจากแนวคิดประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
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บทที่  5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
การด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมเ้พื ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทอ้งที่จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ด าเนิน
โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จ  านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการปลูกป่าเฉลิม        
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ และโครงการปลูกตน้ไมเ้ทิดพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 โดยด าเนินการปลูกตน้ไม ้จ  านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วง ชมพู่ ฝร่ัง 
ยคูาลิปตสั ตะแบก อินทนิล เสลา สะเดา ข้ีเหลก็ คูน หมนั และสัตบรรณ รวมจ านวนทั้งส้ิน 
6,870 ตน้ มีอตัราการรอดตาย ร้อยละ 80.04 ซ่ึงท าให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ี    
สีเขียวเพิ่มมากข้ึน   
 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูก
ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วยภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และ   
ภาคประชาชน  มีปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัท าแผนปฏิบัติการและการด าเนินงานตาม
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ อ เพิ่มพื้ น ท่ี สี เ ขียวในท้อง ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ 
 
 



 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ี      
สีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ตามโครงการปลูกตน้ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.08 , SD = 0.985)  เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์
โครงการ อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.16 , SD = 0.964)  ทั้งน้ีเป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
เป็นคนในพื้นท่ีท่ีมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีในส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดี ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลท่ีมี     
ความสะดวกรวดเร็วหลายๆ ช่องทาง ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพบั โทรศพัท์ และ
อินเตอร์เน็ต โดยมีปัจจยัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ และ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดบัมาก  ไดแ้ก่  การไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์
ของโครงการ ( X  = 4.19 , SD = 0.981) การไดร้ับขอ้มูลโครงการจากเจา้หนา้ท่ี   ( X  = 
4.18 , SD = 0.924) การเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว ( X  = 4.14 ,  SD = 0.963) 
และการไดรั้บการช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของโครงการ ( X  = 4.11 ,  SD = 0.989)  
ตามล าดบั   ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
( X  = 4.00 , SD = 1.005)  ทั้งน้ีเพราะผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไม ้เห็นว่า การมีส่วนร่วม
กิจกรรมการปลูกตน้ไมใ้หค้วามรู้สึกท่ีดีมีคุณค่ากบัชีวิตและท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนั
เป็นเจา้ของตน้ไมท่ี้ตนเองไดเ้ป็นผูป้ลูกลงในผืนดิน โดยมีปัจจยัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ไดแ้ก่  การเขา้ร่วมเปิดตวัโครงการ ( X  = 4.14 , SD = 0.993)  การไดน้ าตน้ไมท่ี้ได ้    
รับมอบปลูก ( X  = 4.08 , SD = 0.998)  ระยะเวลาและสถานท่ีปลูกมีความเหมาะสม      
( X  = 3.97 , SD = 0.994)  การติดตามความกา้วหนา้โครงการ  ( X  = 3.94 , SD = 1.030)  
และการให้ความรู้และไดรั้บความร่วมมือ ( X  = 3.88 ,  SD = 1.010)  ตามล าดบั 

ส าหรับความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมท่ี้น่าสนใจคือ  ตอ้งการให้
ทางราชการมีการสนบัสนุนตน้ไมท่ี้มีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เช่น ไมท้นน ้ า อาทิ 
มะกอกน ้า มะดนั จิกน ้า เป็นตน้  หรือไมท่ี้ใหป้ระโยชน์หลายอยา่ง เช่น พนัธุ์ไมท่ี้ช่วยใน
การปรับปรุงดินและกินได้  อาทิ  ขนุน สะเดา ข้ีเหล็กบา้น แคบา้น ไผ่ มะขาม เป็นต้น 
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พร้อมทั้ งมีความต้องการให้ทางราชการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   
ปลูกต้นไม้ควบคู่กับการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ      
การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความรู้สึกรัก        
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้อันเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะช่วยอุ้มชูทรัพยากร    
ธรรมชาติอ่ืนๆ  เช่น  ทรัพยากรน ้า ทรัพยากรสัตวป่์า ทรัพยากรดิน เป็นตน้ ใหส้มดุลดว้ย 
 จากการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเ ขียวในท้องท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2557 สามารถน าปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มาก าหนดเป็นสรุปแนวทางการจดัท าแผนงาน/
โครงการปลูกตน้ไมเ้พื ่อ เพิ ่มพื้นที่สี เขียวในทอ้งที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาได ้       
โดยมีรายละเอียดตามภาพ 9  ดงัน้ี 
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ภาพ 9   สรุปแนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
            ในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพือ่พืน้ทีสี่เขยีว 
ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     1. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้                    2. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     3. สร้างความเป็นธรรมในการใชป้ระโยชน์           4. สร้างจิตส านึกดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 

การปลูกจิตส านึก 
 โครงการปลกูตน้ไม ้และ โครงการซ่อมบ ารุงรักษาตน้ไม ้

การป้องกนัปราบปราม 
เครือข่ายชุมชน และ เครือข่าย ทสม. 

2. กจิกรรมปลูกต้นไม้ 
  2.1 ประสานแกน ชุมชน ประชาชน 
         เพื่อจดักิจกรรม 
  2.2 ตวัแทน/ประชาชนน าตน้ไม ้
        ไปปลูก 
  2.3 ระยะเวลาและสถานท่ี 
        ปลูกตน้ไมเ้หมาะสม 
  2.4 ติดตามความกา้วหนา้ 
 
  

3. กจิกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ 
  3.1 ประสานแกน ชุมชน ประชาชน 
         เพื่อจดักิจกรรม 
  3.2 ก าหนดวนัเวลาส าหรับซ่อม 
        บ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้ปลูก 
  3.3 จดัหากลา้ไม/้ตน้ไมแ้ละวสัดุ 
        ท่ีเหมาะสมส าหรับจดักิจกรรม 
        ซ่อมบ ารุงรักษาตน้ไม ้
  3.4 การติดตาม ประเมินโครงการ 
 
 

1. กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ 
  1. 1  ถ่ายทอดความรู้ และส ารวจ 
           ความตอ้งการ 
  1.2 เจา้หนา้ท่ีแนะน า ใหค้วามรู้ 
        และเผยแพร่ขอ้มูล 
  1.3 การเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูล 
        สะดวกรวดเร็ว 
  1.4 การจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์
        เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ 

กรอบกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการปลูกต้นไม้ 
เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีวในท้องที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

1. เพศ  2. อาย ุ 3. ระดบัการศึกษา  4. สถานภาพ  5. ประเภทผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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ปัญหาอปุสรรค 
 ผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษาไดรั้บทราบปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   
มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ  ควรท่ีจะจดัการประชุม
ให้ขอ้มูลความรู้และส ารวจความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง  จดัเจา้หน้าท่ีออกไปแนะน า   
เผยแพร่ขอ้มูลให้ความรู้กบักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ ซ่ึงเป็นแกนน าช่วยในการจดั
กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พราะการมีเจา้หนา้ท่ีออกปฏิบติังานในภาคสนามจะท าให้เกิดการ
กระตุน้การรับรู้อีกทั้งเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าท่ี การเขา้ถึงและได้รับรู้ขอ้มูล
จะต้องสะดวกรวดเร็วซ่ึงจะส่งผลให้การประชาสัมพันธ์โครงการบรรลุเป้าหมาย       
ส่วนปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องการให ้       
ทางราชการมีการสนับสนุนตน้ไม้ที่มีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และตน้ไมที้่ให้
ประโยชน์หลายอย ่าง  พร้อมทั้งตอ้งการให ้ทางราชการ ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไม ้เพื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการที่เก่ียวขอ้งจะไดเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจ เกิดความรู้สึกรัก ความตระหนกั และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไมอ้นัเป็น
พื้นฐานส าคญัท่ีจะช่วยอุม้ชูทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ใหส้มดุลดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาให้ครอบคลุมมากข้ึนเพื่อท าให้เกิด
มุมมองท่ีกวา้งข้ึน ดงัน้ี 

1.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไปท่ีมีการด าเนินโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ทอ้งที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ตอ้งการให้
ภาครัฐปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานอยา่งไร 

2.  ควรน าปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดจากนโยบายหรือยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ  ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยของภาครัฐ มา
ประกอบการศึกษาหาความสัมพนัธ์กบัขั้นตอนกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบติั  
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ผนวก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผนวก  ก 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ในทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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      แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
ในท้องทีจ่ังหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วนัท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 

เพศ  ชาย   หญิง 
อายุ  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 
                     51 – 60 ปี  61 ปีข้ึนไป 
การศึกษา  ไม่ไดศึ้กษา  ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 

ระดบั ปวช. – ปวส. ระดบัปริญญาตรี  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
สถานภาพ  โสด   สมรส 
ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ  หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                                                   ภาคเอกชน  ภาคประชาชน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
 

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานขบัเคล่ือนโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มากนอ้ยเพียงใด 
     กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัความพึงพอใจ 

 

 
ประเดน็วดัความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

•  ด้านการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
1. ท่านไดรั้บขอ้มลูการประชาสมัพนัธ์
โครงการมากนอ้ยเพียงใด 

     

2. ท่านไดรั้บการช้ีแจงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

     

3. ท่านสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มลู
โครงการสะดวกรวดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 

     

4. ท่านไดรั้บทราบขอ้มลูโครงการจาก
เจา้หนา้ท่ีมากนอ้ยเพียงใด 
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ประเดน็วดัความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

•  ด้านการมส่ีวนร่วมในการปลูกต้นไม้ 
1. ท่านไดเ้ขา้ร่วมเปิดตวัโครงการมากนอ้ย
เพียงใด 

     

2. ท่านไดน้ าตน้ไมท่ี้ไดรั้บมอบไปปลกู
มากนอ้ยเพียงใด 

     

3. ระยะเวลาและสถานท่ีปลูกมีความ
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

     

4. มีการใหค้วามรู้และไดรั้บความร่วมมือ
มากนอ้ยเพียงใด 

     

5. มีการติดตามความกา้วหนา้โครงการ
มากนอ้ยเพียงใด 

     

 
2. จุดเด่น ท่ีท่านประทบัใจ คือ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. จุดท่ีควรปรับปรุง คือ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิง่ 
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ผนวก  ข 
โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัท าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา มหาราชินี   
ซ่ึงด าเนินการโครงการตั้งแต่ ปี 2555 – 2559 รวม 5 ปี ประกอบกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกตน้ไมเ้พื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น 
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน เพิ่มความชุ่มช้ืนกับผืนดิน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนไดอี้กทางหน่ึง 

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  

2.2 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และความชุ่มช้ืนใหก้บัผนืดิน 

2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการปลูกและดูแลรักษาตน้ไม ้

2.4 เพื่อให้ประชาชนมีต้นไม้ไวใ้ช้ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งมีไม้ผลไว้

รับประทาน ซ่ึงเป็นการลดรายจ่ายของประชาชน 

  
3. วธิีด าเนินการ 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัหาตน้กลา้พนัธุ์ไมผ้ลและไมย้ืนตน้ประเภทต่างๆ อาทิ 
มะม่วง ชมพู่ ฝร่ัง แค สะเดา ข้ีเหลก็ คูน หมนั ฯลฯ และแจกจ่ายใหก้บัหน่วยงานราชการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อน าไปปลูก
ยงัท่ีดินขา้งบา้นหรือท่ีว่างเปล่า ท่ีสาธารณประโยชน์ หัวไร่ปลายนา หรือตามจงัหวดั
ก าหนด 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 

     มิถุนายน 2557 – กนัยายน 2557 
 

5. พืน้ทีด่ าเนินการ 

    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

6. งบประมาณ 

งบด า เนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เป็นเงิน 80,000.00 บาท (แปดหม่ืนบาทถว้น) 
 
7.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 ประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรั้บกลา้ไม ้ไดรั้บประโยชน์

โดยตรงจากร่มเงาและมีผลไมไ้วรั้บประทาน ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
8.2 เสริมสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
8.3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

71 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผนวก  ค 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
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โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความส าคญัของการปลูกตน้ไมเ้พื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการประชาอาสาปลูก
ป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา มหาราชินี  

เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน จึงได้จัดท าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  

2.2 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และความชุ่มช้ืนใหก้บัผนืดิน 

2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการปลูกและดูแลรักษาตน้ไม ้

 
3. วธิีด าเนินการ 

ด าเนินการจดัหากลา้ไมย้นืตน้ต่างๆ อาทิ สะเดา ข้ีเหลก็ คูน หมนั สัตบรรณ ฯลฯ 
และน าไปปลูกยงัพื้นท่ีด าเนินการ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

     มิถุนายน 2557 – สิงหาคม 2557 
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5. พืน้ทีด่ าเนินการ 

    พื้นท่ีองคก์ารสุราฯ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

6. งบประมาณ 

6.1 องคก์ารสุรา  กรมสรรพสามิต 

6.2 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
7. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

7.1 องคก์ารสุรา  กรมสรรพสามิต 

7.2 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน 

8.2 ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยการปลูกและดูแลรักษาตน้ไม ้
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ผนวก  ง 
โครงการปลูกตน้ไมเ้ทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 
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โครงการปลูกต้นไม้เทดิพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 
 

1. หลกัการและเหตุผล    

      ดว้ยในปี พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ             
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ประกอบกบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดมี้นโยบายส าคญั    
ในการส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกตน้ไม ้เพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 
เพิ่มความชุ่มช้ืนกับผืนดิน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็น       
การส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกันจัดท าโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา         
60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เน่ือง

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 

2.2 เพื ่อเพิ ่มพื้นที่สีเขียว และความชุ่มชื้นให้กบัผืนดินในทอ้งที่จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการปลูกและดูแลรักษาตน้ไมใ้หก้บัหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

76 



 
 

3. วธิีด าเนินการ 

ด าเนินการจัดหาพนัธ์ุกลา้ไม้และไม้ยืนตน้ประเภทต่างๆ อาทิ ตะแบก เสลา 
อินทนิล ฯลฯ และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าไปปลูก   ยงัท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีดินขา้ง
บา้นหรือท่ีวา่งเปล่า หวัไร่ปลายนาหรือตามจงัหวดัก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

     มิถุนายน – กนัยายน 2557  
 

5. พืน้ทีด่ าเนินการ 

    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

6. งบประมาณ 

     งบด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เป็นเงิน  19,500.00 บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 

7.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
7.1 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
7.2 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนกลา้ไมห้รือตน้ไมไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงจาก
ร่มเงา พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไม ้

8.2 เสริมสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
8.3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพื้นท่ีสีเขียวเพิม่มากขึน้ 
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