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ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to study the of wood utilization in households sample and (2) to compare the
wood utilization two communities. By using questionnaires as a tool to collect data found that there is a different of wood
utilization between this two areas which mostly the use of wood farm or plantation in Mae Sai sub-district, Rong Kwang district
is for house structure and inferior cooking in the household or agricultural implements. Hence the use of wood utilization in
Mae Sai sub-district, Rong Kwang district is nonsignificant. However wood utilization in Wiang Thong sub-district, Sung Men
district, wood is mainly brought from plantations which is teak from individual woodlands and wood from Forest Industry
Organization. It is subsequently for wood productions, sawn wood, sawmill and wood products, old wooden house and logs.
There a significant at 0.05. Mae Sai sub- district, RongKwang district have more utilization of wood in households than
commercial and lack of knowledge and understanding in the use of wood in various forms. Therefore want to have the training
to promote knowledge in this area. This is different in Wiang Thong sub-district, Sung Men district has more commercial
utilization of wood than household both produced for household use and manufactured focus on the commercial occupation.
Keywords: Comparison, Wood Utilization
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ของครัวเรื อนตัวอย่าง (2) เปรี ยบเทียบการใช้
ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง และตาบลเวียงทอง อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า การใช้ประโยชน์ไม้ของทั้ง 2 พื้นที่ มีความแตกต่างกัน โดยในพื้นที่ ตาบลแม่
ทราย อาเภอร้องกวาง มีการใช้ประโยชน์ไม้จากหัวไร่ ปลายนาหรื อหรื อต้นไม้ที่ปลูกเองในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ใช้เป็ นโครงสร้าง
บ้าน รองลงมาเป็ นการใช้ประโยชน์ไม้ในด้านการใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิ ง ในการหุ งต้มประกอบอาหาร และทาเป็ นเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ทางการเกษตร ตามลาดับ ซึ่ งการใช้ประโยชน์ไม้ของครัวเรื อนตัวอย่างในตาบลแม่ทรายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนในพื้นที่ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่น ไม้ที่นามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นไม้สกั จากสวนป่ าเอกชน (ไม้
นส.) และไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.) โดยส่ วนใหญ่มีการทาผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็ นไม้แปรรู ป โรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ ไม้เรื อนเก่า และไม้ท่อน ตามลาดับ ซึ่ งการใช้ประโยชน์ไม้ของครั วเรื อนตัวอย่างในตาบลเวียงทอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยการในพื้นที่ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้ องกวาง ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้
ประโยชน์ในครัวเรื อน อีกทั้งมีความต้องการพัฒนาองค์ความรู ้ในด้านการใช้ประโยชน์ไม้ แตกต่างจากในพื้นที่ตาบล เวียงทอง
อาเภอสู งเม่นที่มีเน้นการใช้ประโยชน์ไม้ในเชิงพาณิ ชย์มากกว่าภาคครัวเรื อน รวมถึงต้องการต้องการพัฒนาด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ไม้
คาสาคัญ: การเปรี ยบเทียบ การใช้ประโยชน์จากไม้
and Information Office Department of Royal Forest
Department. 2018) ซึ่ งการใช้ ป ระโยชน์ ไ ม้ ได้ แ ก่
โครงสร้างบ้านเรื อน ไม้แปรรู ป ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ ายัน เครื่ อง
เรื อน ไม้แกะสลัก เยื่อกระดาษและกระดาษ ไม้เชื้ อเพลิง
ชิ้ นไม้สับ ไม้ไผ่ และผลิ ตภัณฑ์ไม้อื่นๆ (Forest Products
Research Division of Royal Forest Department, 2004)
ภาคเหนื อนับว่าเป็ นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่ สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.55 ของพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ (Information
Center Planning and Information Office Department of
Royal Forest Department. 2018) โดยจั ง หวัด แพร่ เป็ น
จังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการใช้ประโยชน์ไม้ ทั้งใน
ส่ ว นของการใช้ ไ ม้ท่ อ น ไม้แ ปรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากไม้
ตลอดจนไม้เศษเหลื อ ซึ่ ง ก่ อ ให้เกิ ด รายได้สู่ จัง หวัดแพร่
อย่างมาก อีกทั้งมีพ้ืนที่ที่มีป่าไม้ที่อยูใ่ กล้เขตชุมชนจานวน
มาก จึ งควรมี การศึ กษาลักษณะการใช้ประโยชน์ เพื่อให้
สามารถวางแผนการใช้ไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการใน
อนาคต และตอบสนองต่อความต้องการการใช้ประโยชน์
ไ ม้ ข อ ง โ ล ก ที่ หั น ม า มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์

คานา
ปั จจุ บั น ประชาชนหั น มาให้ ค วามสนใจใช้
ผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ ม ากขึ้ น ทาให้ผลิ ตภัณฑ์จ ากไม้
กลับมาได้รับ ความนิยมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็ นวัสดุที่
สามารถทดแทนได้ (renew able) ประเทศไทยมีปริ มาณการ
นาเข้าและส่งออกไม้ แปรรู ปและไม้ท่อน ในปี พ.ศ. 2561
สู ง ถึ ง 7,269,297 ลู ก บาศก์เ มตร ในขณะที่ ป ระเทศไทย
สามารถผลิ ตไม้ ไ ด้ เ พี ย ง 248,9 85 ลู ก บาศก์ เ มตร
( Information Center Planning and Information Office
Department of Royal Forest Department. 2018) จะเห็นได้
ว่า ความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศนั้นสู งกว่ากาลังการ
ผลิตไม้ และมีแนวโน้มในการใช้ไม้ที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยัง
มีการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
การนาเข้าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ มีปริ มาณ
33,219,729 ลูกบาศก์เมตร คิ ดเป็ นมูลค่าประมาณ 6,000
ล้านบาท และการส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
อื่ นๆ มี ปริ มาณ 68,551,992 ลูกบาศก์เมตร คิ ดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 15,000 ล้านบาท (Information Center Planning
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ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละส่ งเสริ มให้มีก ารจัดการถู ก ต้อ ง
ตามหลักวิชาการ รวมทั้งให้ชุมชน
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากแนวโน้มการใช้ประโยชน์ไม้
ข้างต้น ทาให้มีความสนใจศึ กษาการใช้ประโยชน์จากไม้
ในพื้นที่จงั หวัดแพร่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ไม้ของครัวเรื อนตัวอย่าง (2) เปรี ยบเทียบ
การใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้อง
กวาง และต าบลเวี ย งทอง อ าเภอสู ง เม่ น จัง หวัด แพร่
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากไม้ในปริ มาณมาก

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ค านวณหาค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า ความถี่
(frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการ
ใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง
และ ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผลและวิจารณ์
ผลการศึ กษาการเปรี ยบเที ยบการใช้ประโยชน์
จากไม้ กรณี ศึกษาในพื้นที่ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง
และ ตาบลเวีย งทอง อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ สามารถ
แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ไม้ในตาบลแม่ทราย
ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชากรจ านวน
ครั ว เรื อ นตัว อย่า งทั้ง หมด 257 ครั วเรื อ น จากครั วเรื อ น
ทั้งหมด 716 ครัวเรื อนของตาบลแม่ทราย ได้ผลดังนี้
1.1 ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ครั ว เรื อนตั ว อย่ า งในต าบลแม่ ท ราย
ทั้งหมด 257 ครั วเรื อน มี การประกอบอาชี พเกษตรกรรม
จ านวน 186 ครั วเรื อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.37 และรั บ จ้าง
จ านวน 71 ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.63 ของจ านวน
ครัวเรื อนตัวอย่างทั้งหมด (Table 1 )

อุปกรณ์ และวิธีการ
1.ขอบเขตการวิจยั
เลื อ กศึ ก ษาในพื้ น ที่ ต าบลแม่ ท ราย อ าเภอร้ อ ง
กวาง จังหวัดแพร่ จานวน 4 หมู่บา้ น ซึ่ งมีการใช้ประโยชน์
ไม้จ ากหั ว ไร่ ปลายนาหรื อ หรื อ ต้นไม้ที่ปลู ก เองในพื้นที่
และตาบลเวียงทอง อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ จานวน 12
หมู่บ้าน โดยไม้ที่นามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นไม้สัก
จากสวนป่ าเอกชน (ไม้ นส.) และไม้ จ ากองค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.)
2. วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีทางสถิ ติเชิ ง
พรรณนา (descriptive statistics) (Sin, 2014) และรวบรวม
ข้อ มู ล จากประชากรที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ ต าบลแม่ ท ราย
อาเภอร้องกวาง และตาบลเวียงทอง อาเภอสู งเม่น จังหวัด
แพร่ จานวน 2 ตาบล ดังนี้ ตาบลแม่ทราย การกาหนดกลุ่ม
ตัว อย่ า งโดยการสุ่ ม จากจ านวนทั้ งหมด จ านวน 716
ครัวเรื อน ได้จานวนตัวอย่าง 257 ครัวเรื อน ส่วนตาบลเวียง
ทอง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลื อกจาก
ผูป้ ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ไ ม้ เริ่ ม
ตั้งแต่กระบวนการแปรรู ปไม้ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์
จานวน160 ครัวเรื อน ซึ่งเป็ นสารวจเฉพาะครัวเรื อนที่มีการ
ประโยชน์ จ ากไม้ และเพื่ อ สะดวกในการเก็ บ ข้อ มู ล จะ
ทาการศึ กษาจากประชากรผูเ้ ป็ นหัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูม้ ี
อานาจในการตัดสิ นใจ

Table 1 Occupations of people in Mae Sai Sub-district,
Rong Kwang District, Phrae Province.
Occupations
Number (Person) Percentage
Farmer
General employee
Total

186
71
257

72.37
27.63
100

1.2 ข้อมูลครัวเรื อนที่มีการใช้ประโยชน์ไม้
ครั ว เรื อนตั ว อย่ า งในต าบลแม่ ท ราย
ทั้งหมด 4 หมู่บา้ นจานวน 257 ครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อน
ตัว อย่า งทั้ง หมดใช้ประโยชน์ จากไม้เพื่ อเป็ นโครงสร้ าง
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บ้า นเรื อน จ านวน 257 ครั ว เรื อน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100
รองลงมาคื อ การใช้ไ ม้ที่ ใ ช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง จ านวน 178
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 69.26 เครื่ องมือเครื่ องใช้ จานวน
174 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 67.70 ของจานวนครัวเรื อน
ตัวอย่างทั้งหมดตามลาดับ (Table 2)

เป็ นร้ อ ยละ 42.5 ของจ านวนครั ว เรื อ นตัว อย่า งทั้ง หมด
ตามลาดับ (Table 4 )
2.2 ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์
พบว่า ครัวเรื อนตัวอย่างส่วนใหญ่มีการทา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ านวน 94 ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58.75
รองลงมา คือ ไม้แปรรู ป จานวน 31 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.37 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ จานวน 17 คิดเป็ นร้อยละ
10.63 ไม้เรื อนเก่า จานวน 11 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 6.88
และไม้ท่อน จานวน 7 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 4.37 ของ
จานวนครัวเรื อนตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ (Table 5)
การใช้ประโยชน์ไม้ของครั วเรื อนตัวอย่างใน
ตาบลเวียงทอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยครั ว เรื อนตัว อย่ า งต าบลเวี ย งทองนิ ย มใช้
ประโยชน์ไม้ในการทาผลิตภัณฑ์ไม้ รองลงมาเป็ นการใช้
ประโยชน์ไม้ในการทาไม้แปรรู ป โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์
ไม้ การรั บ ซื้ อไม้ เ รื อนเก่ า และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การใช้
ประโยชน์ไม้ขายไม้ท่อน (Table 6) อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภค
ไม่นิยมซื้ อไม้ท่อนไปใช้แต่นิยมซื้ อผลิตภัณฑ์ไม้จึงมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญอย่างยิง่ (p < 0.001)

Table 2 Wood utilization of households in Mae Sai Subdistrict, RongKwang District, Phrae Province.
Wood utilization Number (Person) Percentage
Fuel wood
Tool
House structure

178
174
257

69.26
67.70
100.00

Note: Questionnaires can choose more than one answer.
การใช้ประโยชน์ไม้ของครั วเรื อนตัวอย่างใน
ตาบลแม่ทรายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ในตาบลแม่ทรายใช้ประโยชน์ไม้ในการทา
โครงสร้างบ้าน รองลงมา เป็ นการใช้ประโยชน์ไม้ในด้าน
การใช้ไ ม้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการหุ ง ต้ม ประกอบอาหาร
เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ แบ่ ง เป็ น เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใ น
การเกษตร ได้แก่ ด้ามมี ด ด้ามจอบ ฯลฯ เครื่ องจักรสาน
ได้แก่ ซุม้ ไก่ สุ่มจับปลา ลอบ ไทรจับกบ (Table 3)

3. เปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์จากไม้ ระหว่างพื้นที่
ตาบลแม่ทราย และ ตาบลเวียงทอง จังหวัดแพร่
3.1 ด้านอาชีพ
ผลการศึ ก ษา พบว่า ต าบลแม่ ท รายส่ ว น
ใหญ่ยึดการประกอบอาชีพเกษตร เช่น การทานา การทาไร่
ข้าวโพด การทาไร่ ยาสู บ การเพาะปลูกอื่น ๆ การเลี้ยงสัตว์
เป็ นต้น แตกต่างจากชุมชนในตาบลเวียงทองซึ่ งส่ วนใหญ่
การใช้ประโยชน์เป็ นในรู ปแบบเชิงพาณิ ชย์ เช่น การรับซื้ อ
ไม้ท่ อ น การรั บ ซื้ อ ไม้เ รื อ นเก่ า การแปรรู ป ไม้ การผลิ ต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้การทาผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง ๆ เป็ นต้น (Table7)
ซึ่ งทัก ษะในการท าไม้ส่ ง ต่ อ มาจากบรรพบุ รุ ษ และเป็ น
ชุ ม ชนที่ ท าการค้า การผลิ ต เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์จากไม้มา
ยาวนาน เนื่องจากทั้ง 2 ตาบล มีการประกอบอาชีพที่

2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ไม้ในตาบลเวียงทอง
ทาการเก็บข้อมูลจากจานวนครัวเรื อนตัวอย่าง
ทั้งหมด 160 ครั วเรื อนโดยแหล่งที่ มาของไม้เป็ นไม้จ าก
สวนป่ าเอกชน (ไม้ นส.) และไม้จากสวนป่ าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (ไม้ ออป.) ได้ผลดังนี้
2.1 ข้อมูลการประกอบอาชีพ
พบว่า ครัวเรื อนตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พ
ผูป้ ระกอบการหรื อนายจ้าง จานวน 92 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.5 และทาการเกษตร จานวน 68 ครั วเรื อน คิ ด
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Table 3 Analysis of variance for wood utilization in Mae Sai Sub-district, RongKwang District, Phrae Province.
Source of Variation
Treatment
Error
Total

SS
1095.50
6966.75
8062.5

df
2
9
11

MS
547.75
774.08

F
0.71

P-value
0.52

F
4.26

Table 4 Occupations of people in Wiang Thong Sub-district, Sung Men District, Phrae Province.
Occupations
Number (Person)
Percentage
Entrepreneur
92
57.50
Framer
68
42.50
Total
160
100
Table 5 Wood utilization pattern in Wiang Thong Sub-district, Sung Men District, Phrae Province.
Wood utilization pattern
Number (Person)
Percentage
Wood products
94
58.75
Sawn wood
31
19.37
Sawmill and wood products
17
10.63
Old wooden house
11
6.88
Logs
7
4.37
Total
160
100
Table 6 Analysis of variance for wood utilization in Wiang Thong Sub-district, Sung Men District, Phrae Province.
Source of Variation
SS
df
MS
F
P-value
F
Treatment
428.00
4
107.00
9.15
0.000009
2.54
Error
643.33
55
11.70
Total
1071.33
59
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จักสาน เช่น ซุ ้มไก่ ไทรจับกบ ลอบ และสุ่ มจับปลา และ
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลิ ต ผลป่ าไม้ ร อง (minor forest
products) กลุ่มสมุนไพร ซึ่ งใช้ในการรักษาโรค ทายาดอง
แตกต่างจากตาบลเวียงทองที่มีการใช้ประโยชน์จากไม้สัก
เป็ นหลัก เนื่ อ งจากเป็ นไม้ที่คุณ สมบัติ ท้ งั ทางด้า นความ
แข็งแรงและความทนทานทางธรรมชาติสูง มีรูปแบบการ
นาไม้มาใช้ประโยชน์ท้ งั ในเชิงพาณิ ชย์ และภาคครัวเรื อน
แต่ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงพาณิ ชย์ เริ่ มตั้งแต่การรับซื้ อไม้ท่อน
ไม้เรื อนเก่ า แล้วนามาแปรรู ปเป็ นแผ่น และมี การทาเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง เก้าอี้ ศาล โต๊ะหมู่บูชา เตียง
และอื่น ๆ เศษเหลือจากการแปรรู ป เช่น เศษไม้ และขี้เลื่อย
นาไปขายต่อให้กบั โรงรับซื้ อ เพื่อนาไปผลิตเป็ นพลังงาน
เชื้อเพลิง ซึ่ งเป็ นการใช้ประโยชน์ไม้ได้อย่างคุ่มค่า ซึ่ งเป็ น
การใช้ประโยชน์จากไม้ได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่ งการใช้ประโยชน์
ไม้ส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของครัวเรื อนตัวอย่าง

แตกต่างกันอย่างชัดเจนทาให้รายได้แตกต่างกัน โดยตาบล
แม่ทราย อาชี พส่ วนใหญ่ทาการเกษตรทาให้รายได้ข้ ึนอยู่
กับผลผลิตทางการเกษตรและราคา ซึ่งสิ นค้าทางการเกษตร
มักราคาความไม่แน่นอนในแต่ละรอบปี ความผันผวนของ
ราคาเกิดขึ้นตามสภาวะทางเศรษฐกิจบางปี หากผลผลิตขาด
ตลาดจะส่งผลให้ราคาสิ นค้าสูงขึ้น ทาให้สร้างรายได้ให้กบั
เกษตรกรที่ เพาะปลู ก สิ น ค้า นั้น แต่ ใ นขณะเดี ย วกันหาก
ผลผลิตล้นตลาดก็จะส่ งผลให้ราคาสิ นค้าต่าลงแตกต่างจาก
ตาบลเวียงทอง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบเกี่ยวกับการค้า
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่มีรายได้ที่สูงและ
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการอย่างต่อเนื่ อง แตกต่างจากตาบล
แม่ทรายอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากสิ นค้าที่เป็ นผลิตภัณฑ์ไม้
มีการสัง่ ซื้อที่แน่นอนมีมูลค่าสูงกว่าสิ นค้าทางการเกษตร
3.2 ชนิดไม้และแหล่งที่มาของไม้
ต าบลแม่ ท รายใช้ ไ ม้ไ ผ่ เ ป็ นส่ ว นใหญ่
แหล่งที่ มาของไม้น้ ันนาออกมาจากสวนของตนเองเป็ น
หลัก เนื่ องจากไม้ไผ่เป็ นไม้ใช้สอยใช้งานได้หลากหลาย
ภายในครัวเรื อน และยังมี การใช้ไม้ชนิ ดอื่น ๆ จากหัวไร่
ปลายนา ซึ่ งครั วเรื อนตัวอย่างสามารถนาไม้มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ได้โดยง่าย แตกต่างจาก ตาบลเวียงทองที่ ใช้ไม้
สักเป็ นส่วนใหญ่ โดยนาไม้สกั มาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
มากมาย เช่ น บานประตู หน้า ต่ า ง เฟอร์ นิ เ จอร์ เป็ นต้น
แหล่งที่ มาไม้ส่วนใหญ่นามาจากสวนป่ าเอกชน และส่ วน
ป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ และการนาไม้สักมาใช้
ประโยชน์ จ ะต้อ งมี ก ระบวนการทางกฎหมายเข้ า มา
เกี่ยวข้อง ทาให้ตอ้ งมีการขออนุญาต (Table 8)

3.4 ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความต้อ งการในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
พบว่ า ในต าบลแม่ ท ราย มี ค วามต้ อ งการในการใช้
ประโยชน์จากไม้ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อต้องการเพิ่มทักษะ
และองค์ความรู ้ในการนาไม้มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สร้าง
อาชี พและเกิ ดรายได้ การใช้ประโยชน์ไม้ในพื้นที่ ตาบล
เวียงทองเน้นการนาไม้สักมาผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์เพื่อการ
จ าหน่ า ยเป็ นหลัก (Table 9) เช่ น เดี ย วกับตาบลอื่ น ๆ ใน
พื้นที่ อาเภอสู งเม่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ
และสันติ (2557) อีกทั้งมีความต้องการให้ส่งเสริ มทางด้าน
การตลาด เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ประสบปั ญหา
เรื่ องการตลาด จานวนลูกค้าลดลง ปริ มาณการสัง่ ซื้ อลดลง
จึงต้องการให้มีการส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์จากไม้
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจาหน่ ายสิ นค้าและสามารถทาให้
สิ น ค้า ตอบโจทย์ค วามต้อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้า ได้ ซึ่ ง จะ
ส่ งผลให้สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาศิริ (2560)

3.3 การใช้ประโยชน์ไม้
ในตาบลแม่ทราย พบว่า การใช้ประโยชน์
ไม้เ ป็ นไม้โ ครงสร้ า งบ้า นเรื อน โดยซื้ อไม้จ ากแหล่ ง
ภายนอกพื้นที่ มาก่อสร้าง ในภาคครัวเรื อนมีการนาไม้เผา
ถ่านและฟื นเพื่อประกอบการหุ งต้มอาหาร รวมทั้งมีการใช้
เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตรรวมถึงเครื่ อง
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Table 7 The comparison of occupations between Mae Sai Sub-district Rong Kwang District and Wiang Thong Sub-district
Sung Men District, Phrae Province.
Mae Sai Sub-district
%
Employed

Wiang Thong Sub-district
%
Agriculture %

Farmer
%
Commercial
Rice field
Logs
Cornfield
Old wooden house
Tobacco
72.37 Employed
27.63 Sawn wood
57.50 Rice field 42.50
Livestock
Wood products
Planting
Sawmill and wood product
Note: The number of Mae Sai Sub-district was 257 households and Wiang Thong Sub-district was 160 households.
Table 8 The comparison ofspecies between Mae Sai Sub-district, RongKwang District and Wiang Thong Sub-district, Sung
Men District, Phrae Province.
Mae Sai Sub-district
%
Sources
Wiang Thong Sub-district %
Sources
Bamboo
73.92
Teak
90.62
Own land
Forest plantation
Other
26.07
Other
8.73
Note: The number of Mae Sai Sub-district was 257 households and Wiang Thong Sub-district was 160 households.
Table 9 The requirement comparison of wood utilization between Mae Sai Sub-district, RongKwang District and Wiang Thong
Sub-district, Sung Men District, Phrae Province.
The requirement

Percentage Areas

Utilization of wood products training

86.25

Mae Sai Sub-district

Marketing training

77.82

Wiang Thong Sub-district

Note: The number of Mae Sai Sub-district was 257 households and Wiang Thong Sub-district was 160 households.
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สรุป

ข้ อเสนอแนะ
1. การส่ ง เสริ ม และการพัฒ นาเกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์ไม้ระหว่างพื้นที่ ตอ้ งสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
และควรมี การศึ กษาการใช้ป ระโยชน์ ไ ม้เ พื่ อ ตอบโจทย์
ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สามารถ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มนโยบายการใช้
ประโยชน์ไม้ระหว่างพื้นที่ ดังนี้ ตาบลแม่ทราย ควรมีการ
อบรมในการใช้ประโยชน์จากไม้ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าไม้และรายได้ให้แก่คนในชุมชน ส่ วนตาบลเวียงทอง
แม้วา่ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากไม้ในเชิงพาณิ ชย์ แต่
ยัง ขาดองค์ ค วามรู ้ ท างด้า นการตลาด จึ ง ควรให้ มี ก าร
ส่ ง เสริ มถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
และเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้าได้ง่ายและรวดเร็ ว
2. ควรมี การจัดการวางแผนเกี่ ยวกับปริ มาณไม้
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ให้มี
ปริ มาณออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ ในพื้นที่ ตาบล
แม่ทราย หากมีการส่ งเสริ มให้สร้างผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่ทา
จากไม้ไผ่และสามารถสร้ างรายได้หรื อเกิ ดมูลค่าเพิ่มใน
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าให้ ค นในพื้ น ที่ หัน มาประกอบ
อาชี พ การท าผลิ ต ภัณ ฑ์ พ้ื น บ้า นจากไม้ไ ผ่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ปริ มาณไม้ไผ่ท้ งั ในพื้นที่ป่าชุมชนอาจไม่เพียงพอต่อความ
ต้อ งการ ดัง นั้ น ควรมี ก ารส่ ง เสริ มให้ ป ลู ก ไผ่ ใ นพื้ น ที่
เกษตรกรเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้
ในส่ ว นของต าบลเวี ย งทอง หากสภาพทางเศรษฐกิ จ
ทางด้านผลิ ตภัณฑ์ไม้มีการขยายตัวสู งขึ้ น ควรมี การวาง
แผนการจัดการแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตไม้ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ และควรมีการตรวจสอบข้อมูลปริ มาณไม้
จากแต่ละสวนป่ าอยูเ่ สมอ เพื่อให้สามารถสร้างความมัน่ ใจ
ให้ กับ ผู ้ป ระกอบการว่ า มี ป ริ มาณไม้เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการในทุกสถานการณ์ของตลาดที่มีความผันผวน

การใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ ตาบลแม่ทราย
อาเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างมี การทาอาชี พ
เกษตรกรเป็ นหลัก และมี ใ ช้ป ระโยชน์ อ ย่า งหลากหลาย
โดยเฉพาะการนาไม้มาใช้เป็ นโครงสร้างบ้านเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของจานวนครัวเรื อนตัวอย่างทั้งหมด ขณะที่
การใช้ประโยชน์จากไม้ใน ตาบลเวียงทองอาเภอสู งเม่น
จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากไม้ในเชิง
พาณิ ชย์ เน้นการนาไม้มาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ไม้ คิดเป็ นร้อย
ละ 58.75 ของจานวนครัวเรื อนตัวอย่างทั้งหมด
การเปรี ยบเที ย บการใช้ ป ระโยชน์ จ ากไม้
กรณี ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ต าบลแม่ ทราย อ าเภอร้ อ งกวาง และ
ตาบลเวียงทอง อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า ตาบลแม่
ทราย อาเภอร้ องกวาง ยึดการประกอบอาชี พเกษตรเป็ น
หลัก เช่น การทานา การทาไร่ ขา้ วโพด การทาไร่ ยาสูบ การ
เพาะปลูกอื่น ๆ การเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น และตาบลเวียงทอง
อาเภอสู งเม่น ที่ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ไม้ในรู ปแบบเชิ ง
พาณิ ชย์ เช่น การรับซื้ อไม้ท่อน การรับซื้ อไม้เรื อนเก่า การ
แปรรู ปไม้ การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้การทาผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง
ๆ เป็ นต้น เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์จากไม้ พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ตาบลแม่ทราย อาเภอ
ร้ องกวาง มี การใช้ประโยชน์ไม้ในครั วเรื อนมากกว่าเชิ ง
พาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นถ่านเพื่อหุ งต้มประกอบอาหาร
และใช้ไม้เป็ นโครงสร้างบ้านเรื อน ขาดความรู ้ความเข้าใจ
ในการใช้ประโยชน์จากไม้ในรู ปแบบต่าง ๆ จึงต้องการให้
มีการอบรมส่ งเสริ มองค์ความรู ้ในด้านนี้ แตกต่างในตาบล
เวียงทอง อาเภอสูงเม่น มีการใช้ประโยชน์ไม้ในเชิงพาณิ ชย์
มากกว่า ครั ว เรื อ น มี ท้ ัง ผลิ ต ไว้ใ ช้ใ นครั ว เรื อ นและผลิ ต
ออกจาหน่าย แหล่งที่มาของไม้ส่วนใหญ่จะมาจากสวนป่ า
เอกชน แต่ยงั พบปั ญหาปริ มาณการสั่งซื้ อลดลงจึงต้องการ
ให้ มี ก ารส่ ง เสริ มการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม้ เพื่ อ เพิ่ ม
ช่องทางในการจาหน่ายสิ นค้าและสามารถทาให้สินค้าตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
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