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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รู ปแบบการ
ใช้ทรัพยากรป่ าไม้ และการประเมินมูลค่านิ เวศบริ การด้านการเป็ นแหล่งผลิตของลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี โดยการ
รวบรวมข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ค รั วเรื อนตัวอย่า งใน 5 หมู่ บ ้า นของตาบลก าโลน อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวนทั้งสิ้ น 320 ราย โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการหามูลค่ารวม
นิเวศบริ การด้านการเป็ นแหล่งผลิตของพื้นที่ลุ่มน้ า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงร้ อย
ละ 52.19 และเพศชาย ร้อยละ 47.81 ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพทาสวนเป็ นอาชีพ
หลัก มี รายได้เฉลี่ ย 403,081.08 บาทต่ อครั วเรื อนต่ อปี โดยมี รูป แบบการใช้ป ระโยชน์ จากพื้ นที่ ลุ่ ม น้ า แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ แหล่งอาหาร แหล่งไม้ฟืนและเชื้ อเพลิง แหล่งพืชสมุนไพร แหล่งไม้ใช้สอยและพืช
เส้นใย และแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและทาการเกษตร มีมูลค่านิเวศบริ การด้านการเป็ นแหล่งผลิตทั้งหมด
736,905,957.72 บาทต่ อปี จาแนกเป็ น ทางด้านอาหาร 731,899,488.19 บาทต่ อปี ทางด้านไม้ฟื นและเชื้ อเพลิ ง
305,594 บาทต่อปี ทางด้านพืชสมุนไพร 634,390.16 บาทต่อปี ทางด้านไม้ใช้สอยและพืชเส้นใย 1,912,915.25 บาท
ต่อปี และทางด้านแหล่ งน้ าเพื่อการอุ ปโภคบริ โภคและทาการเกษตร คิดเป็ นมู ลค่า 2,153,570.12 บาทต่อปี กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็ นด้วยในมาตรการเกี่ ยวกับการพัฒนาฟื้ นฟู อนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (คะแนน
เฉลี่ย 4.75) อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีการกาหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์และบทบาทของชุ มชนในการ
ใช้ประโยชน์ให้ชดั เจน รวมถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบั ชุมชน
คาสาคัญ: นิเวศบริ การ การใช้ประโยชน์ทางตรง บริ การนิเวศด้านแหล่งผลิต ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยการป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
²ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
* ผูร้ ับผิดชอบบทความ: E-mail: arisa.same@ku.th
1

27

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 4 (1): 27-40 (2563)

ORIGINAL ARTICLE
Benefits and Provisioning Value of Ecosystem Services at Klong Thadee Sub-basin,
Nakhon Si Thammarat Province
Arisa Samersa1*, Surin Onprom2 and Pasuta Sunthornhao2
Received: 3 May 2020

Revised: 21 May 2020

Accepted: 25 May 2020

ABSTRACT
The study aimed to studying social and economic of local community, forest resources utilization and
assessing value of provisioning ecosystem services of Klong Thadee Sub-basin. Data was collected through
interview with 320 sample households in 5 villages of Kamlone sub-district, Lan Saka District, Nakhon Si
Thammarat Province. The data was analyzed using descriptive statistic and the calculation of grand total
provisioning ecosystem services of watershed area. The results revealed that majority of sample group was
female (52.19%), mostly of them having primary level of education, the majority of occupation was fruit orchard
with average annual household income of 403,081.08 baht/household/year. There were five categories of
resource uses including food, fuel-wood, medicinal plants, materials and fibers, and water. The grand total
provisioning ecosystem services was at 736,905,957.72 baht/year comprising 731,899,488.19 baht for food,
305,594 baht for fuel-wood, 634,390.16 baht for herbal medicine, 1,912,915.25 baht for materials and fibers, and
2,153,570.12 baht for water utilization, respectively. The sample group was mostly agreed with the measure of
resource rehabilitation, conservation and utilization. However, the government agency should define clear forest
and resource utilization zone and also define the roles of community in resource utilization. In addition, the
promotion of awareness in natural resources conservation to local community.
Keyword: ecosystem services, direct utilization, provisioning ecosystem services, Klong Thadee sub-basin
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นิ เ วศบริ การ Boyd (2011) กล่ า วว่ า เป็ นกลยุ ท ธ์
สาคัญที่ช่วยในการตัดสิ นใจ และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
จะนาไปสู่ การกาหนดนโยบาย โดยการบริ การของ
ระบบนิ เวศมี ท้ งั ส่ วนที่ เป็ นผลผลิ ต ซึ่ ง สามารถหา
ราคาตลาดมาประเมิ นมู ลค่ าได้ (Market valuation
method) และส่ ว นที่ เ ป็ นบริ ก ารซึ่ งไม่ ส ามารถหา
ราคาตลาดมาประเมินมูลค่า (Non-market valuation
method) จึงนิยมใช้วิธีอื่นมาประเมินมูลค่า เช่น การ
ประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์ (Contingent
valuation method, CVM) หรื อการประเมิ น มู ล ค่ า
โดยใช้ตลาดตัวแทน (Surrogate market approaches)
(Suksard, 2009)
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี เป็ นส่ วนหนึ่ งของลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตตาบลกาโลน
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช (Figure 1)
มีพ้นื ที่ 79.4 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ร้อยละ 69 เป็ นป่ า
ดั้งเดิ มตั้งอยู่ในอุทยานแห่ งชาติเขาหลวงมีลกั ษณะ
เป็ นป่ าดิ บชื้ นและป่ าดิ บเขา และเป็ นแหล่งน้ าหลัก
ใ น ก า ร ผ ลิ ต น้ า ป ร ะ ป า ใ น พื้ น ที่ ตั ว เ มื อ ง
นครศรี ธ รรมราช มี พ้ื นที่ ร้ อยละ 29 เป็ นพื้ นที่ ใ ช้
ประโยชน์ของชุมชน ในรู ปแบบสวนสมรม ซึ่ งเป็ น
ระบบวนเกษตรที่เลียนแบบป่ าธรรมชาติมีหลายชั้น
เรื อนยอด มี ลกั ษณะเป็ นสวนผลไม้ผสมผสานกับ
ไม้ป่าดั้งเดิมในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นการทาการเกษตรหลัก
ของพื้นที่ และมีพ้ืนที่ร้อยละ 2 เป็ นที่ต้ งั ของชุ มชน
(Mookkasa, 2017) แต่ในปั จจุ บนั บริ เวณลุ่มน้ าย่อย
คลองท่าดีกาลังประสบปั ญหาสาคัญ คือ การบุกรุ ก
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริ เวณพื้นที่ตน้ น้ า จากเดิม

คานา
ระบบนิ เ วศป่ าไม้ เ ป็ นแหล่ ง ของความ
หลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ที่ มี
คุ ณ ค่ า ต่ อการด ารงชี พ ของมนุ ษย์ท้ งั ทางตรงและ
ท า ง อ้ อ ม ( Marod and Kutintara, 2009) โ ด ย
Millennium Ecosystem Assessment (2005) ได้จาแนก
ประโยชน์ ข องระบบนิ เวศที่ เอื้ อต่ อมนุ ษ ย์ หรื อที่
เรี ยกว่า “นิเวศบริ การ (Ecosystem services)” ออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็ นแหล่ งผลิ ต (Provisioning
services) ด้ า นการควบคุ ม ของระบบ (Regulating
services) ด้ า นวัฒ นธรรม (Cultural services) และ
ด้า นการสนับ สนุ น (Supporting services) ในด้า น
การเป็ นแหล่ งผลิ ตนั้นระบบนิ เวศป่ าไม้จดั ได้ว่ามี
ศัก ยภาพเอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น
หลากหลายประเภททั้ งผล ผลิ ตและ บ ริ ก า ร
โดยเฉพาะประเด็ น ของนิ เวศบริ การด้านการเป็ น
แหล่ งผลิ ต ด้านอาหาร ด้านไม้ฟื นและไม้เชื้ อเพลิ ง
ด้านพืชสมุนไพร ด้านไม้ใช้สอยและพืชเส้นใย และ
ด้านแหล่งน้ า (Everard and Waters, 2013)
โดยพื้ นฐานสั ง คมชนบทในประเทศไทย
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ล้ว นอาศัย พึ่ ง พาพื้ น ที่ ป่ าไม้เ พื่ อ
ตอบสนองปั จจัย 4 ได้แก่ แหล่ งอาหาร ที่ อยู่อาศัย
ยารั ก ษาโรค และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม นอกจากนี้ ยัง ได้
พึ่ ง พาน้ า ท่ า ที่ มี ต้นธารจากป่ าเพื่ อการเกษตรและ
อาศัยผลผลิตจากป่ าเป็ นรายได้เสริ ม หรื อกล่าวได้วา่
ระบบนิ เวศป่ าไม้ส่งผลให้เกิ ดความเป็ นอยู่ที่ดีของ
มนุ ษ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น และสนับ สนุ น การ
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส าหรั บ การประเมิ น มู ล ค่ า
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ที่ มี ส ภาพเป็ นสวนสมรมกลายเป็ นสวนไม้ ผ ล
เชิงเดี่ยว เน้นการปลูกมังคุด และทุเรี ยน รวมถึงขาด
การวางแผนการบริ หารจัดการร่ วมกันของชุ ม ชน
(Pakdeenarong et al., 2010) ซึ่ งจากสาเหตุ ดงั กล่ าว
ทาให้พ้ืนที่ บริ เวณต้นน้ าของลุ่ ม น้ าย่อยคลองท่ า ดี
ขาดแคลนน้ าใช้ในฤดูแล้ง เกิดความเสื่ อมโทรมของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เนื่ อ งจากระบบนิ เ วศไม่
สามารถท าหน้า ที่ ใ ห้บ ริ การได้อย่า งสมดุ ล ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีชีวติ ของชุมชน

ผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้ นจากการทาหน้าที่ของระบบ
นิ เวศไม่ได้รับการประเมิ นมูลค่าอย่างเหมาะสม ทา
ให้ ชุ มชนในบริ เวณลุ่ มน้ าย่ อ ยคลองท่ า ดี ใ ช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งฟุ่ มเฟื อย และไม่ เ ห็ น
คุ ณค่าส่ งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรมลง
อย่างมาก จนไม่สามารถฟื้ นตัวให้กลับมาทาหน้าที่
ของระบบนิ เ วศได้ อ ย่ า งเดิ ม จากสถานการณ์
ดั ง กล่ า ว งานวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษา
ผลประโยชน์ แ ละมู ล ค่ า ด้า นการเป็ นแหล่ ง ผลิ ต
(Provisioning services) ของลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี ใช้
การประเมิ นมู ลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรง (Direct
use value) โดยมู ล ค่ า ตลาด (Market value) และได้
ศึกษาระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนาฟื้ นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่า งยัง่ ยืนเพื่ อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต่ อ ไป ซึ่ งผู ้ วิ จ ั ย ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูล
ทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชน รวมทั้ง
รู ปแบบการใช้ทรัพยากร 2) เพื่อจาแนกประเภทของ
ผลประโยชน์ และวิเคราะห์มูลค่าด้านการเป็ นแหล่ง
ผ ลิ ต ข อ ง ลุ่ ม น้ า ย่ อ ย ค ล อ ง ท่ า ดี จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช รวมถึ ง เสนอแนวทางในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Figure 1 Map of Klong Thadee Sub-basin.
Source: Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation (2019)

การบริ หารจัดการระบบนิ เวศป่ าไม้ให้เกิด
ความยัง่ ยื น จ าเป็ นต้อ งอาศัย ฐานข้อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ย
ตัดสิ นใจในการวางแผนและการบริ หารจัดการของ
ชุ มชน โดยรู ปแบบเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการจัดการ
ทรั พยากรป่ าไม้ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น ในการ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ คือ การประเมินมูลค่านิ เวศ
บริ การ (Suksard, 2009) แต่ เ นื่ องจากปั จจุ บ ั น

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ประชากรและการกาหนดขนาดตัวอย่าง
การศึ กษาครั้ งนี้ ทาการศึ กษาชุ มชนที่ อ าศัย
อยู่บ ริ เ วณลุ่ ม น้ า ย่ อ ยคลองท่ า ดี ในต าบลก าโลน
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ครอบคลุม
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5 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านวัดสมอ หมู่ที่ 5 บ้าน
คีรีวง หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านขุนคี รี หมู่ที่
10 บ้านคีรีธรรม รวมทั้งสิ้ น 1,567 ครัวเรื อน โดยทา
การกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมตามสู ตรของ
Yamane (1973) และค านวนจ านวนครั ว เรื อน
ตัวอย่างได้เท่ากับ 320 ครัวเรื อน ดังสมการที่ (1)
n=

N
1 + Ne2

หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง จานวน 64 ครัวเรื อน หมู่ที่ 8 บ้าน
คีรีทอง จานวน 30 ครัวเรื อน บ้านขุนคีรี จานวน 71
ครั ว เรื อ น และหมู่ ที่ 10 บ้า นคี รี ธ รรม จ านวน 73
ครัวเรื อน
2. การรวบรวมข้ อมูล
ทาการสัมภาษณ์ ครั วเรื อนตัวอย่างในพื้นที่ลุ่ม
น้ าย่อยคลองท่าดี จานวน 320 ครัวเรื อน ด้วยแบบ
สั ม ภาษณ์ ท าการสุ่ ม ตัว อย่า งโดยเทคนิ ค การสุ่ ม
ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย บั ง เ อิ ญ ( Accidental sampling
technique) (National Statistical Office, n.d.)

(1)

เมื่อ n คือ จานวนครัวเรื อนตัวอย่างที่ตอ้ งสัมภาษณ์
N คือ จานวนครัวเรื อนทั้งหมดที่อาศัยบริ เวณ
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี (1,567 ครัวเรื อน)
e คื อ ความผิ ด พลาดของการสุ่ ม ตัว อย่า งที่
ยอมรับได้ (กาหนดไว้ 0.05)

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การวิ เ คราะห์ มู ล ค่ า นิ เ วศบริ การ โดย
ประเมิ นจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของชุ มชน
(Direct use value) คานวณได้ดงั นี้
1) การประเมิ นมู ลค่านิ เวศบริ การทั้งหมด
ใช้มูลค่าตลาด (Market value) ในการวิเคราะห์การ
ซื้ อ ขายผลผลิ ต นั้น ในท้อ งตลาด (Suksard, 2009)
โดยมูลค่าทั้งหมดไม่มีการหักต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากต้อ งการทราบผลประโยชน์
ทั้งหมดที่ชุมชนได้รับจากระบบนิ เวศ (มูลค่านิ เวศ
บริ การทั้งหมด = ปริ มาณของผลิตที่เก็บหาทั้งหมด
x ราคาที่มีการซื้ อขายในท้องตลาด) โดยคานวณได้
ตามสมการที่ (3) ดังนี้

จากนั้นคานวณหาสัดส่ วนการกระจายของ
จานวนตัวอย่างที่ เหมาะสมในแต่ละหมู่บ ้าน ตาม
สู ตรของJamikorn (1983) ดังสมการที่ (2)
ni = n

Ni
N

(2)

เมื่อ ni คือ จานวนครัวเรื อนตัวอย่างในหมูบ่ า้ นที่ i
n คือ จานวนครัวเรื อนตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
ทั้งหมด เท่ากับ 320 ครัวเรื อน
Ni คือ จานวนครัวเรื อนทั้งหมดของหมู่บา้ นที่ i
N คือ จานวนครัวเรื อนทั้งหมดที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี (1,567 ครัวเรื อน)
การกระจายของครัวเรื อนตัวอย่างในแต่ละหมู่บา้ น
คือ หมู่ที่ 4 บ้านวัดสมอ จานวน 82 ครัวเรื อน
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Total value = ∑ni=1 ( Qi * Pi )

47.81) จานวนสมาชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 4 คน กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ ส าเร็ จการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึ ก ษา (ร้ อยละ 43.12) รองลงมาคื อระดับ
มัธ ยมปลาย มัธ ยมตอนต้น อนุ ป ริ ญญาตรี หรื อ
เที ย บเท่ า มี สั ด ส่ ว นเท่ า กับ ปริ ญ ญาตรี และระดับ
ปริ ญ ญาโท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.44, 11.56, 10.00,
10.00 และ 1.88 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
อาชีพหลักคือ ทาสวน (ร้อยละ 88.43) รองลงมาคือ
รั บราชการ ค้าขาย รั บจ้างและอาชี พอื่ น ๆ ร้ อยละ
3.44, 3.44, 0.94 และ 3.75 ตามลาดับ
ข้อมูลในส่ วนของรายได้และการกระจาย
ของรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่ อครั วเรื อนเท่ า กับ 403,081.08 บาทต่ อปี รายได้
สู งสุ ดเท่ากับ 4,200,000 บาทต่อปี และน้อยที่สุดคือ
100,000 บาทต่ อ ปี ส่ วนใหญ่ มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น
200,000 บาทต่ อ ปี (ร้ อ ยละ 47.81) รองลงมาคื อ
รายได้ 200,000 – 400,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 25.31)
รายได้ 400,001 – 600,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 16.25)
รายได้ 600,001 – 800,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 5.31)
รายได้ มากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 3.44)
และรายได้ 800,001 – 1,000,000 บาทต่อปี (ร้อยละ
1.88) ตามลาดับ
ด้านการถื อครองที่ ดิน พบว่า ขนาดที่ ดินถื อ
ครองโดยเฉลี่ ยเท่ ากับ 15.47 ไร่ ต่ อครั วเรื อน ขนาด
ที่ ดินถื อครองมากที่ สุด เท่ า กับ 89 ไร่ ต่อครั ว เรื อ น
จานวนขนาดที่ดินถื อครองน้อยที่สุดคือ ไม่มีที่ดิน
ถือครอง โดยพื้นที่ทากิ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 53.25)
อยู่ในอุ ทยานแห่ งชาติ เขาหลวง ไม่มีเอกสารสิ ท ธิ์

(3)

เมื่อ Qi คือ ปริ มาณของผลผลิตแต่ละประเภท
Pi คื อ ราคาผลผลิ ตแต่ ล ะประเภท (บาทต่ อ
หน่วย) ได้จากค่าเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์ครัวเรื อน
การหามู ล ค่ า รวมด้า นการเป็ นแหล่ ง ผลิ ต
ทั้งหมด โดยนามูลค่านิ เวศบริ การเฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ที่คานวณจากสมการที่ (3) คูณด้วยจานวนครัวเรื อน
ทั้งหมด (1,567 ครัวเรื อน)
2) การวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของ
มาตรการในการฟื้ นฟู อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งเหมาะสมและยั่ง ยื น
กาหนดเกณฑ์ในการแปรผลดังนี้
ช่วงคะแนน = ค่าคะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนอันตรภาคชั้น (ตามช่วงคะแนน)
4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย
2.61 – 3.40 หมายถึง เฉย ๆ
1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ผลและวิจารณ์
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคมของ
ครัวเรื อนตัวอย่าง
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และอาชี พ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.19) และ เพศชาย (ร้อยละ
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spp.) เท่ากับ 64.86 ผลต่อครัวเรื อนต่อปี และกลุ่มที่
สอง คือผลผลิ ตจากป่ า 3 อันดับแรก ได้แก่ สะตอ
(Parkia speciosea) เท่ า กับ 47.47 กก.ต่ อครั วเรื อ น
ต่ อ ปี ลู ก เนี ย ง (Archidendron paucifloum) เท่ า กับ
19.63 ก ก . ต่ อ ค รั ว เ รื อ น ต่ อ ปี แ ล ะ ม ะ ไ ฟ ลิ ง
( Baccaurea polyneura) เ ท่ า กั บ 0.96 ก ก . ต่ อ
ครัวเรื อนต่อปี
ด้ า นไม้ ฟื นและเชื้ อ เพลิ ง พบว่ า ร้ อ ยละ
78.57 มีการเก็บหาและใช้ประโยชน์ไม้ฟืน เท่ากับ
0.65 ลบ.ม.ต่ อ ครั ว เรื อ นต่ อ ปี และปริ ม าณการใช้
ประโยชน์ท้ งั หมดของชุ มชน เท่ากับ 1,018.55 ลบ.
ม.ต่อปี ซึ่ งไม้ฟืนส่ วนใหญ่เป็ นกิ่ งไม้แห้งในสวน
สมรม ได้แก่ ไม้ลองกอง (Lansium spp.) ไม้มงั คุ ด
(Garcinia spp.) ไ ม้ เ ง า ะ ( Ixora spp.) แ ล ะ ไ ม้
ยางพารา (Hevea spp.)
ด้ า นพื ช สมุ น ไพร พบว่า ร้ อ ยละ 34.38 มี
การใช้ประโยชน์ พืชสมุนไพร และชนิ ดที่มีการใช้
ประโยชน์ 3 อันดับแรก คือ เปลือกมังคุด (Garcinia
spp.) เท่ากับ 3.13 กก.ต่อครั วเรื อนต่ อปี รองลงมา
ได้แก่ ส้ ม แขก (Garcinia atroviridis) เท่ า กับ 0.47
กก.ต่ อ ครั ว เรื อ นต่ อ ปี และตะไคร้ (Cymbopogon
spp.) เท่ากับ 0.29 กก.ต่อครัวเรื อนต่อปี
ด้ านไม้ ใช้ สอยและพืชเส้ นใย หมายถึง การ
ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ ไม่วา่ จะเป็ นส่ วน
ของไม้หรื อผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งที่ เก็บจากป่ า และ
แปลงเพาะปลู ก พบว่ า ร้ อ ยละ 21.43 มี ก ารใช้
ประโยชน์ไม้ใช้สอยและพืชเส้นใย ชนิ ดที่มีการใช้
ประโยชน์ คือ จาปาทอง (Magnolia spp.) ใช้สาหรับ

การถือครอง แต่ทางอุทยานแห่ งชาติเขาหลวงได้ทา
ข้อตกลงร่ วมกับชุ มชนให้ได้รับการผ่อนผันในการ
ท ากิ น และอยู่ อ าศัย ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขา
หลวง ตามมติ ครม. 30 มิ . ย. 2541 โดยเรี ยกว่ า
“ทะเบียนการครองครองที่ ดิน ในอุทยานแห่ งชาติ
เขาหลวง” เพื่อป้ องกันการบุกรุ กและขยายพื้นที่ทา
กิ นเพิ่มเติม ขณะที่พ้ืนที่อีกร้อยละ 46.25 มีเอกสาร
สิ ทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ทากินแบ่งเป็ น ใบแจ้ง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ร้อยละ 37.77 หนังสื อ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3) ร้อยละ 9.34 และ
โฉนดที่ดิน คิดเป็ นร้อยละ 1.64
2. รู ปแบบและปริมาณการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรใน
พืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ย่ อยคลองท่ าดี
การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรในพื้ น ที่ ลุ่ ม
น้ าย่อยคลองท่าดีอยูใ่ นรู ปแบบของสวนสมรมหรื อ
ระบบวนเกษตร ที่ มีการปลู กพืชเกษตรร่ วมกับไม้
ดั้งเดิ ม สามารถจาแนกได้ 5 ประเภท (Figure 2 and
Table 1) ตามการจ าแนกของ Everard and Waters
(2013) คือ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านไม้ฟืนและเชื้อเพลิง
3) ด้านสมุ นไพร 4) ด้านไม้ใช้สอยและพื ชเส้ นใย
และ 5) ด้านแหล่งน้ า โดยสามารถอธิบาย ดังนี้
ด้ านแหล่งอาหาร พบว่าร้อยละ 93.55 มีการ
ใช้ป ระโยชน์ และเก็ บ หาพื ช อาหาร สามารถแบ่ ง
ผลผลิ ตด้า นแหล่ ง อาหารได้ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรก
เป็ นผลผลิ ต ที่ ชุ ม ชนเพาะปลู ก เอง 3 อัน ดับ แรก
ได้แก่ มัง คุ ด (Garcinia spp.) เท่ า กับ 3,747.18 กก.
ต่ อ ครั ว เรื อนต่ อ ปี ทุ เ รี ยน (Durio spp.) เท่ า กั บ
2,916.64 กก.ต่อครัวเรื อนต่อปี และมะพร้าว (Cocos
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สร้ างบ้าน 0.08 ลบ.ม.ต่อครัวเรื อนต่ อปี พืชย้อมสี
เช่ น เปลื อ กมั ง คุ ด (Garcinia spp.) ใบหู กวาง
( Terminalia catappa) ใ บ ห ลุ ม พ อ ( Intsia
palembanica) ใบเพกา (Oroxylum indicum) และ
ฝั ก สะตอ (Parkia speciosa)เท่ า กั บ 2.81 กก.ต่ อ
ครั ว เรื อ นต่ อ ปี และดอกหญ้า ลาโพ (Phragmites
vallatoria) สาหรับผลิตไม้กวาด เท่ากับ 0.24 กก.ต่อ
ครัวเรื อนต่อปี
ด้ านการใช้ ประโยชน์ นา้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการใช้ประโยชน์นิเวศบริ การด้านแหล่งน้ าคิดเป็ น
ร้ อยละ 100 แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ น้ าเพื่อการ
อุปโภค บริ โภค และการเกษตร โดยเพื่อการอุปโภค
มากที่ สุ ด เท่ า กับ 291.63 ลบ.ม.ต่ อครั วเรื อ นต่ อ ปี
รองลงมาเพื่อการเกษตร เท่ากับ 165.80 ลบ.ม.ต่ อ
ครัวเรื อนต่อปี และน้อยที่สุดเพื่อการบริ โภค เท่ากับ
0.69 ลบ.ม.ต่อครั วเรื อนต่ อปี การใช้ประโยชน์ น้ า
ส่ วนใหญ่ท้ งั การอุ ปโภคและทาการเกษตรมาจาก
ระบบประปาภูเขาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ส าหรั บ น้ า บริ โ ภคนั้น มี ก ารใช้ป ระโยชน์ เ ฉพาะ
ครัวเรื อนตัวอย่างขุดบ่อน้ าตื้นบริ เวณที่อาศัยเท่านั้น
เนื่องจากการทาการเกษตรในพื้นที่มีการใช้สารเคมี
ซึ่ งชุ ม ชนมี ค วามกั ง วลเรื่ องการปนเปื้ อนของ
สารเคมี ใ นน้ า การใช้ป ระโยชน์จากนิ เวศบริ การ
ด้านการเป็ นแหล่งผลิตในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี
เพื่อการดารงชี พ และบางส่ วนนาไปจาหน่ า ยเพื่ อ
เป็ นรายได้ของครัวเรื อน เนื่องจากผลผลิ ตค่อนข้าง
มี ราคาสู ง เพราะเป็ นสิ นค้า มี คุ ณภาพและมี ค วาม
เฉพาะของพื้ น ที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามมั่น คงด้า น

รายได้ และความเป็ นที่ดีข้ ึน การใช้ประโยชน์หลัก
ได้แก่ การเป็ นแหล่ งอาหาร และแหล่ งน้ า รู ปแบบ
การใช้ประโยชน์ดา้ นแหล่งอาหารอยูใ่ นรู ปแบบของ
สวนสมรม ซึ่ งได้เปลี่ ยนเป็ นสวนเชิ งเดี่ ยวเป็ นส่ วน
ใหญ่ เน้นการปลู กมังคุ ดและทุ เรี ย นเป็ นหลัก ตาม
ความต้องการของตลาด ไม้ฟืนได้มาจากกิ่งไม้แห้ง
ภายในสวนสมรม และพื ช สมุ น ไพรจะมี ก ารใช้
ประโยชน์ เ ฉพาะกลุ่ ม เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ใช้ย า
แผนปั จ จุ บ ัน ส่ ว นของป่ าดั้ง เดิ ม ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ช้
ประโยชน์โดยตรงเนื่ องจากต้องการสงวนพื้นที่ป่า
ไม้ไว้เพื่อประโยชน์ทางอ้อมแทน
การใช้ประโยชน์ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า ย่ อ ยคลองท่ า ดี แ ตกต่ า งจากพื้ น ที่ อื่ น
กล่ า วคื อ การใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ชุ ม ชนมี แ ปลง
เพาะปลู ก (สวนสมรม) ในพื้นที่ป่าที่ชุมชนเลือกการ
ปลู กพื ชเชิ งเดี่ ยวที่ ให้ ราคาผลผลิ ตสู ง แตกต่ างจาก
พื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์เก็บหาผลผลิตจากป่ าตาม
ฤดู ก าลของการให้ ผ ลผลิ ต แต่ ล ะชนิ ด ไป ดัง ผล
การศึกษาของ Santhinan and Polasub (2009) พบว่า
มู ล ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ป่ าในอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ เขานัน เท่ า กับ 1,593,581 บาทต่ อปี หรื อ
7,412 บาทต่อครัวเรื อน
3. มูลค่ านิเวศบริการด้ านการเป็ นแหล่ งผลิต
มู ลค่านิ เวศบริ การด้านการเป็ นแหล่ งผลิ ต
ข อ ง ลุ่ ม น้ า ย่ อ ย ค ล อ ง ท่ า ดี ทั้ ง ห ม ด เ ท่ า กั บ
736,905,957.72 บาท มี มู ล ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อน
470,265.45 บาทต่ อ ปี และมู ล ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ พื้ น ที่
30,398.55 บาทต่อไร่ ต่อปี (Table 2)
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Table 1 Types and amount of forest products and services utilized by sample households.
Type of Products

1. Wild food and domesticated fruit tree products
1.1 Garcinia spp. (D)
1.2 Durio spp. (D)
1.3 Cocos spp. (D)
1.4 Parkia speciosa (F)
1.5 Areca spp. (D)
1.6 Archidendron paucifloum (F)
1.7 Garcinia atroviridis (D)
1.8 Baccaurea polyneura (F)
1.9 Honey (F)
1.10 Artocarpus spp. (F)
2. Fuelwood
Fuel wood
3. Medicinal plants
3.1 Garcinia spp.
3.2 Garcinia atroviridis
3.3 Cymbopogon spp.
3.4 Senna alata
3.5 Curcuma spp.
3.6 Rhinacanthus nasutus
3.7 Clitorea ternatea
3.8 Barleria spp.
4. Materials and fibers
4.1 Woods for construction
4.2 Dye plants
4.3 Phragmites vallatoria
5. Water
5.1 Household use
5.2 Drinking water
5.3 Cropping/agriculture

Unit

Average amount of product utilization
(unit/household/year)
Household
Sale to
Total
consumption market

Grand total
(unit/year)

Kg
Kg
Pcs
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1.91
0.48
28.50
0.41
0.25
1.44
0.29
0.05
0.12
0.40

3,745.27
2,916.16
36.36
47.06
27.73
18.19
1.36
0.91
0.60
-

3,747.18
2,916.64
64.86
47.47
27.98
19.63
1.66
0.96
0.72
0.40

5,871,833.06
4,570,374.88
101,635.62
74,385.49
43,844.66
30,760.21
2,585.55
1,504.32
1,128.24
626.80

m3

0.65

-

0.65

1,018.55

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

0.16
0.04
0.05
0.08
-

3.13
0.31
0.25
0.16
0.06
0.06
0.06
0.03

3.13
0.47
0.29
0.21
0.14
0.06
0.06
0.03

4,904.74
736.49
454.43
329.07
219.38
94.02
94.02
47.01

m3
Kg
Kg

0.08
2.81 kg
0.24

-

0.08
2.81
0.24

125.36
4,403.27
376.08

m3
m3
m3

291.63
0.69
165.80

-

291.63
0.69
165.80

456,984.21
1,081.23
259,808.60

*Remark: Wild food product (F), Domesticated fruits (D)
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Figure 2 Percentage of utilization and non-utilization.
Table 2 Total value of provisioning ecosystem services (PES) in the study area.
Type of PES
Average PES Value
Grand Total
(Baht/household/year)
(Baht)
1. Wild food
1.1 Domesticated fruits
1.2 Wild food products
2. Fuel wood
3.Medicinal plants
4. Materials and fibers
5.Water utilization
6. Genetics
Total

467,070.51
463,005.59
4,064.92
195.02
404.84
1,220.75
1,374.33
470,265.45

731,899,488.19
725,529,765.42
6,369,722.79
305,594.00
634,390.16
1,912,915.25
2,153,570.12
736,905,957.72

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบนิ เวศบริ การด้านเป็ นแหล่ ง
ผลิตในแต่ละประเภท พบว่า นิเวศบริ การด้านแหล่ง
อาหารมี มูลค่าสู งที่ สุด (731,899,488.19 บาทต่อปี )
คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ทั้ง หมดร้ อ ยละ 99.32 ซึ่ ง
จ าแนกออกได้ เ ป็ น มู ล ค่ า จากผลผลิ ต ที่ ชุ ม ชน
เพาะปลู กเอง(725,529,765.42 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
98.16 ของมูลค่าทั้งหมด) และมูลค่าผลผลิ ตจากป่ า
(6,369,722.79 คิ ด เป็ นร้ อยละ 0.86 ของมู ล ค่ า

%

Average PES Value
(Baht/Rai)

99.32
98.46
0.86
0.04
0.09
0.26
0.29
100

30,192.02
29,929.26
262.76
12.61
26.17
78.91
88.84
30,398.55

ทั้งหมด) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ 30,192.02 บาทต่อไร่
รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์น้ า มี มูลค่า
ทั้ง หมด เท่ า กับ 2,153,570.12 บาทต่ อ ปี (ร้ อ ยละ
0.29 ของมูลค่าทั้งหมด) มูลค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ เท่ากับ
88.84 บาทต่อไร่ มูลค่าด้านไม้ใช้สอยและพืชเส้นใย
เท่ า กับ 1,912,915.25 บาทต่ อปี (ร้ อยละ 0.26 ของ
มู ล ค่ า ทั้ง หมด) มู ล ค่ า เฉลี่ ย ต่ อพื้ นที่ เท่ า กับ 78.91
บาทต่อไร่ มู ลค่าด้านพืชสมุ นไพรทั้งหมด เท่ากับ
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634,390.16 บาทต่ อ ปี (ร้ อยละ 0.09 ของมู ลค่ า
ทั้งหมด) มูลค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ เท่ากับ 26.17 บาทต่อไร่
มู ล ค่ า ด้า นไม้ฟื นและเชื้ อ เพลิ ง มี มู ล ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด
เท่ า กับ 305,594.00 บาทต่ อ ปี (ร้ อ ยละ 0.04 ของ
มูลค่าทั้งหมด) มีมูลค่าเฉลี่ยพื้นที่ เท่ากับ 12.61 บาท
ต่อไร่ ซึ่ งนับว่ามี มูลค่าเฉลี่ ยสู งกว่าในป่ าเขตร้ อน
เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
เน้นการปลู กพืช เชิ ง เดี่ ยว แต่การปลู กพืชเชิ ง เดี่ ย ว
เป็ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ ย งั่ ยื น ส่ ง ผลต่ อ
ระบบนิ เวศทาให้ระบบนิ เวศไม่สามารถทาหน้าที่
ให้ผ ลผลิ ตและบริ ก ารได้อย่า งเดิ ม เกิ ดปั ญหาดิ น
ขาดความอุดมสมบูรณ์ การหมุนเวียนธาตุอาหารใน
ดินน้อย เนื่องจากพืชเชิงเดี่ยวมีระบบรากที่ใกล้เคียง
กัน เกิ ดการแก่ งแย่งธาตุ อาหาร (Supawong, 2015)
และหากมีการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของลุ่ ม น้ า ย่อยคลองท่ าดี ใ นรู ปแบบสวนเชิ ง เดี่ ยว
อาจส่ งผลให้ปริ มาณน้ าฝนลดลงประมาณร้ อยละ
30 และผลผลิ ตที่ ค าดว่า จะได้รั บ ลดลงร้ อยละ 38
(Trisurat et al., 2016) ดังนั้น ควรมีนโยบายด้านการ
อนุ รั ก ษ์เ ข้า มาช่ ว ยในการจัด การด้ว ย ได้แ ก่ การ
ป้ องกันรักษาป่ าไม้ให้ถูกบุกรุ กมากขึ้น การปลูกป่ า
เสริ มในบริ เวณที่ เ สื่ อมโทรม และการเปลี่ ย น
รู ปแบบการทาเกษตรเป็ นแบบผสมผสาน (Mixed
cropping system) แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
อย่ า งไรก็ ต าม หากปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การ
ปฏิ บตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร (Good

Agricultural Practices for Food Crop: GAP) ท า
ให้ ผ ลผลิ ต ของลุ่ ม น้ า ย่อ ยคลองท่ า ดี มี ร ะบบการ
จัดการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
(National Bureau of Agricultural Commodity and
Food Standards, 2013)
4. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างเกี่ยวกับการ
ฟื้ นฟู การอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ ทรัพยากร
การกาหนดมาตรการในการฟื้ นฟู อนุ รักษ์
และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรอย่ า งยั่ง ยื น อยู่ บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
development) คื อ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า
เหมาะสม โดยการดาเนิ นการแบบบูรณาการทุกภาค
ส่ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ม ดุ ล ระหว่ า งเศรษฐกิ จ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กับ
จุดหมายเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของชุมชน กล่าวได้
ว่า ชุ มชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ตามศั ก ย ภาพของทรั พยากรธ รรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มให้ ย ั ง คงความอุ ด มสมบู ร ณ์ ไม่
เสื่ อมสภาพไปจากการใช้ประโยชน์ (WCED, 1987)
จากแนวทางการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น สามารถก าหนด
มาตรการในการฟื้ นฟู อนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์
ทรั พยากรเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและยัง่ ยืน ได้
ทั้งหมด 11 มาตรการ (Table 3)
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Table 3 Opinion of villagers in the study area concerning the official measures for forest resource restoration,
conservation and utilization.
Official measures

Mean

S.D.

Level of opinion

1. Promote the integration of local knowledge.
2. Promote the management of local community.
3. Encourage community’s participation in reforestation activity.
4. Define clear land use at community level.
5. Define rules and regulations for land use in National Park which
accepted by local community.
6. Define roles and duties of local communities for managing and
conserving forest areas.
7. Local communities have been assigned roles in controlling the
resource use within National Park..
8. Promote the involvement of government and private sector in
natural resource conservation
9. Promote the collaboration between state agencies, private sector and
local community in forest conservation.
10. Promote the value of natural resources.
11. Encourage the participation of all sectors in monitoring and
evaluation of the work progress in the area.
Average

4.79
4.79
4.71
4.84

0.410
0.449
0.584
0.451

Mostly agreed
Mostly agreed
Mostly agreed
Mostly agreed

4.76

0.670

Mostly agreed

4.82

0.497

Mostly agreed

4.79

0.410

Mostly agreed

4.55

0.783

Mostly agreed

4.68

0.536

Mostly agreed

4.76

0.468

Mostly agreed

4.77

0.493

Mostly agreed

4.75

0.522

Mostly agreed

ผลการศึกษาความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ ย วกับ มาตรการในการพัฒ นาฟื้ นฟู การอนุ รั ก ษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
และยัง่ ยืน พบว่ามาตรการการกาหนดขอบเขตพื้ นที่
การใช้ป ระโยชน์ ชัดเจน ชุ ม ชนเห็ นด้วยมากที่ สุ ด
(คะแนน 4.84) เนื่ องจากพื้ นที่ ทากิ นส่ วนใหญ่ ข อง
ครัวเรื อนตัวอย่างตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่ งชาติ
เขาหลวง ดังนั้นความชัดเจนในพื้นที่ทากิ นจึงสร้ าง

ความมั่น ใจให้ แ ก่ ชุ ม ชน ซึ่ งทางอุ ท ยานฯ มี ก าร
ก าหนดข้ อ ตกลงร่ วมกั น กั บ ชุ มชนในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดินท ากิ น เพื่ อป้ องกันการบุ ก รุ ก พื้ น ที่
เพิ่มเติม นอกจากนี้ มาตรการอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็ นด้วย
มากที่ สุดเช่ นเดี ยวกันคื อ การกาหนดบทบาทหน้าที่
ของชุ มชนในการมีส่วนร่ วมในการรักษาป่ า (คะแนน
4.82) การศึกษา สารวจ รวบรวมองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่ นใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (คะแนน 4.79)
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การส่ งเสริ มความรู ้ และฝึ กฝนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กบั ชุมชน (คะแนน 4.79)
การให้ ชุ ม ชนมี บ ทบาทในการควบคุ ม การใช้
ประโยชน์ ใ นบริ เวณพื้ นที่ อุท ยานแห่ ง ชาติ ร่ว มกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ (คะแนน 4.79) ขณะที่มาตรการที่ชุมชน
เห็นมากที่สุดแต่อยูใ่ นระดับคะแนนต่ากว่ามาตรการ
อื่ น ๆ ที่ ก ล่ า วมา คื อ การประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (คะแนน 4.68) และการส่ งเสริ ม
ให้หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (คะแนน 4.55)
จากผลการศึกษา ชุมชนมีความต้องการให้มี
มาตรการในการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรที่ชดั เจน เพื่อวางแผนในการบริ หารจัดการ
พื้นที่ร่วมกันของทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ แต่เนื่ องด้วย
มี พ้ื นที่ ท ากิ นบางส่ ว นอยู่ใ นพื้ น ที่ ข องรั ฐ (อุ ท ยาน
แห่ งชาติเขาหลวง) การบริ หารจัดการอาจจาเป็ นต้อง
ดาเนิ นการให้อยู่ในรู ปแบบข้อตกลงของหน่ วยงาน
รั ฐ กับ ชุ ม ชน และการก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ชุ ม ชน ก าหนดกฎ กติ ก า ร่ วมกั น ในดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ขดั กับข้อกฎหมาย เพื่อให้
ชุ มชนรู ้สึกถึงการเป็ นเจ้าของ และเห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนต่อไป

สรุ ป
กลุ่ มตัวอย่างที่ศึ กษาเป็ นเพศหญิ ง มากกว่า
เพศชาย (ร้ อยละ 52.19 และ 47.81 ตามลาดับ) และ
ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีอาชี พทาสวนเป็ นหลัก มีรายได้เฉลี่ยครัวเรื อนละ
403,081.08 บาทต่ อ ปี จ านวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อน
เฉลี่ย 4 คน ชุ มชนมีที่ดินถือครองเฉลี่ย ต่อครัวเรื อน
15.47 ไร่ ขณะที่มูลค่าการใช้ประโยชน์ดา้ นการเป็ น
แหล่ งผลิ ตของลุ่ มน้ าย่อยคลองท่ าดี มี มูลค่าเท่ากับ
736,905,957.72 บาทต่อชุ มชนต่อปี หรื อเฉลี่ ยมูลค่า
เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อน เท่ า กั บ 470,265.45 บาทต่ อ
ครั ว เรื อนต่ อ ปี และมู ล ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ พื้ น ที่ เท่ า กั บ
30,398.55 บาทต่ อ ไร่ ต่ อ ปี มู ล ค่ า ที่ ไ ด้ มี มู ล ค่ า สู ง
เนื่ องจากค านวณจากครั วเรื อนทั้งหมดในพื้ นที่ ลุ่ม
น้ าย่อยคลองท่าดี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนบริ เวณ
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดีจากสวนสมรมเป็ นสวนเชิ งเดี่ยว
ส่ งผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวนมาก ดังนั้น การ
แก้ไขปั ญหาจึงต้องร่ วมมือกันทุกภาคส่ วน และกลไก
การจ่ายค่าบริ การระบบนิ เวศ (Payment for ecosystem
services, PES) ก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ ส ามารถจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืน
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