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กำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก
และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ป่าสักนวมินทรราชินี





“...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�า้
...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า...”
พระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่๙





ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) 
ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ในโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรมิำอย่ำงต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปีพทุธศกัรำช ๒๕๒๔ ถงึปัจจบุนั มโีครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริกระจำยอยู่ทั่วประเทศกวำ่ ๔,๐๐๐ โครงกำร เพื่อเป็นกำรสืบสำน รักษำ 
ต่อยอด โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริตำมพระรำชปณิธำนในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำกูร เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและประเทศชำติ ส�ำนักงำน กปร. จึงได้ด�ำเนินกำร
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนสนอง
พระรำชด�ำร ิผลสมัฤทธิข์องโครงกำรฯ และปัญหำอปุสรรคในกำรด�ำเนนิงำน เพือ่น�ำผลทีไ่ด้จำกกำรตดิตำม
โครงกำรฯ มำปรบัใช้เพือ่ก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ
ให้ตรงตำมพระรำชประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่๙ ได้ทรงงำนเคยีงคูพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดลุยเดช บรมนำถบพติร มำอย่ำงต่อเนือ่งและยำวนำน ทรงตรำกตร�ำบ�ำเพญ็พระรำชกรณยีกจินำนปักำร 
เพื่อพสกนิกรชำวไทย ได้พระรำชทำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำค 
สร้ำงประโยชน์ให้แก่ประชำชน ทัง้ด้ำนศลิปำชพี ด้ำนกำรพฒันำอำชพีและคณุภำพชวีติ ด้ำนกำรศกึษำ และ
ด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส�ำคัญ ดังพระรำชด�ำรัสควำม
ตอนหนึ่งว่ำ

“...พระเจ้าอยูห่วัเป็นน�า้ ฉนัจะเป็นป่า ป่าทีถ่วายความจงรกัภกัดีต่อน�า้...พระเจ้าอยูห่วัสร้างอ่างเก็บน�า้ 
ฉันจะสร้างป่า...”

จำกพระรำชด�ำรสัดงักล่ำวในสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์ พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่ ๙ สะท้อน
ให้เหน็ถึงพระรำชปณธิำนอนัมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำผนืป่ำ ทรพัยำกรอนัล�ำ้ค่ำของประเทศทีน่บัวนัจะถกูบกุรกุท�ำลำย 
และด้วยควำมห่วงใยในปัญหำดังกล่ำว จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมรับโครงกำรอนุรักษ์แหล่ง
พนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวิีตรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำย ไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริ และทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ พระรำชทำนชื่อว่ำ “ป่ำสักนวมินทรรำชินี” (ป่ำ-สัก-นะ-วะ-
มิน-ทะ-ระ-รำ-ชิ-นี) มีควำมหมำยว่ำ “ป่ำสักที่อุดมสมบูรณ์”

ค�าปรารภ
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ส�ำนักงำน กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ มำตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 
๒๕๕๓ เป็นต้นมำได้มีกำรด�ำเนินงำนในส่วนตำ่ง ๆ เพื่อป้องกันรักษำพื้นที่ป่ำสักให้คงควำมสมบูรณ์ รวมทั้ง
ให้เป็นแหล่งศกึษำวิจยัไม้สกัทีส่�ำคญัของประเทศไทย และอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกรป่ำไม้ทีเ่สือ่มโทรม ตลอดจน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎร เพื่อให้รำษฎรเกิดจิตส�ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำในพื้นที่
ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป และจำกกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ ส�ำนักงำน กปร. 
จึงหวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำ เอกสำรติดตำมโครงกำรฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนให้กับโครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและสร้ำงประโยชน์
คืนควำมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพชีวิตของรำษฎรได้อยำ่งมั่นคงและยั่งยืน  สมดัง
พระรำชปณิธำนอย่ำงแท้จริงตลอดไป

      (นำยดุนชำ  สินธวำนนท์)
      เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
      โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ป่าสักนวมินทรราชินีข



สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ทรงมีพระรำชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะรักษำ

ผืนป่ำทรัพยำกรอันล�้ำค่ำของประเทศที่นับวันจะถูกบุกรุกท�ำลำย และด้วยควำมห่วงใยในปัญหำดังกลำ่ว 

เม่ือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรำบบังคมทูล ขอพระรำชทำนโครงกำรอนุรักษ์แหล่ง

พันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ จึงทรงรับโครงกำรดังกล่ำวฯ ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ และต่อมำเมื่อวันที่ 

๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ทรงพระกรุณำโปรด

เกล้ำฯ พระรำชทำนชื่อว่ำ “ป่าสักนวมินทรราชินี” (ป่ำ-สัก-นะ-วะ-มิน-ทะ-ระ-รำ-ชิ-นี) มีควำมหมำยว่ำ 

“ป่าสักที่อุดมสมบูรณ์”

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมำได้มีกำรด�ำเนินงำน เพื่อป้องกันรักษำผืนป่ำสักนวมินทรรำชินีให้คง

ควำมสมบรูณ์ รวมทัง้ให้เป็นแหล่งศกึษำวิจัยไม้สกัทีส่�ำคัญของประเทศไทย และอนรัุกษ์ฟ้ืนฟทูรัพยำกรป่ำไม้

ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร โดยด�ำเนินกำรในหมู่บำ้นเปำ้หมำยหลัก ๔ หมู่บ้ำน คือ 

หมูบ้่ำนกึด๊สำมสบิ อ�ำเภอปำงมะผ้ำ หมูบ้่ำนมะโนรำ อ�ำเภอปำย หมูบ้่ำนห้วยซลอบ และหมูบ้่ำนห้วยปมฝำด 

อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้รำษฎรเกิดจิตส�ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ

ในพื้นที่ให้มีควำมยั่งยืน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) 

ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำร ิ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ต่อประชำชนและประเทศชำติ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงอยู่เป็นแหล่ง

ต้นน�ำ้ ล�ำธำร และกำรมุง่เน้นให้คนอยูร่่วมกบัป่ำอย่ำงยัง่ยนืตำมแนวพระรำชด�ำร ิจงึมอบหมำยให้ กองตดิตำม

ประเมนิผล ส�ำนกังำน กปร. ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตดิตำมโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพ

ชีวิตรำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับควำม

ร่วมมืออย่ำงดียิ่ง จำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมป่ำไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้องและประชำชนในพืน้ที ่ท�ำให้กำรตดิตำมโครงกำรฯ ในครัง้นี ้ ได้รบัผลส�ำเรจ็ลลุ่วงตำมวตัถปุระสงค์

ทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้ กองตดิตำมประเมนิผล จงึหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ เอกสำรติดตำมโครงกำรฯ ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์

ในกำรด�ำเนินงำนให้กับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในลักษณะเดียวกัน และเพื่อใช้ประโยชน์ใน

กำรศึกษำต่อไป

 

      ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
      โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
      (ส�ำนักงำน กปร.)

      

ค�าน�า

ป่าสักนวมินทรราชินี ค



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) 
โดยกองติดตำมประเมินผล (กตผ.) และกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ (กปค. ๓) ได้ด�ำเนินกำรติดตำม
โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทรำบถึงผลกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค เพื่อรับทรำบถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ 
เพื่อรับทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ และเพื่อหำ
แนวทำงกำรขยำยผลในกำรช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป

กำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ
ป่ำลุ่มน�้ำของ – ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ มีวิธีกำรติดตำมโครงกำรฯ  
ประกอบด้วย

๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 แบ่งวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
 ส่วนที ่๑ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมจำกเอกสำรต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
 ส่วนที่ ๒ กำรเก็บข้อมูล โดยจัดท�ำแบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์
๒. กลุ่มประชากรตัวอย่าง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
 กลุม่ที ่๑ เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิติังำนในโครงกำรฯ ทัง้ในระดับนโยบำย ระดับปฏบิติั และหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๔ ท่ำน
 กลุ่มที่ ๒ รำษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน จ�ำนวน ๖๔ รำย ประกอบด้วย
    - รำษฎรบ้ำนกึ๊ดสำมสิบ-บ้ำนนำอ่อน จ�ำนวน ๓๐ รำย
    - รำษฎรบ้ำนห้วยซลอบ จ�ำนวน ๑๕ รำย
    - รำษฎรบ้ำนมะโนรำ จ�ำนวน ๘ รำย
    - รำษฎรบ้ำนปมฝำด จ�ำนวน ๑๑ รำย
โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–

ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริในสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่๙ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๓ จนถงึปัจจบุนั ปี ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลำ 
๗ ปี โดยควำมร่วมมอืและบรูณำกำรกำรด�ำเนินงำนจำกทกุภำคส่วน โดยเฉพำะกรมอทุยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช กรมป่ำไม้ และส�ำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรเป็นบริเวณกว้ำงตั้งอยู่ใน
พื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย ในท้องที่ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต�ำบลสบป่อง 
อ�ำเภอปำงมะผ้ำ และต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ ๓๔๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
๒๑๕,๐๐๐ ไร่ และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติปำ่แม่ปำยฝั่งขวำตอนลำ่งและในเขตป่ำสงวนแห่งชำติปำ่แม่ปำย
ฝั่งซำ้ยตอนลำ่ง เนื้อที่ ๑๕๓.๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๙๕,๗๕๐ ไร่ เนื้อที่รวม ๔๙๗.๒ ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ ๓๑๐,๗๕๐ ไร่

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ง ป่าสักนวมินทรราชินี



จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและจำกแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและ
ประชำชน ในโครงกำรอนุรกัษ์แหล่งพนัธุกรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชีวติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลกำรติดตำมโครงกำรฯ ตำมวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

๑. การด�าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
 ๑.๑ ด้านการสนองพระราชด�าริ พบว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๔ หน่วยงำน ได้ด�ำเนินงำน

สนองพระรำชด�ำริ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ คือ ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ “ป่าสัก
นวมินทรราชินี” ไม่ให้ถูกบุกรุกท�ำลำยโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสรำ้งจิตส�ำนึกให้ประชำชน
มส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิมกีำรส�ำรวจ ศกึษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวจิยัด้ำนแหล่งพนัธกุรรม
ไม้สักและงำนวิจัยด้ำนอื่น ๆ  รวมทั้งกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล และกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ที่เสื่อมโทรม 
ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมทกุภำคส่วน ตลอดจนกำรพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ–
ลุ่มน�้ำป่ำย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ปัญหำ/อปุสรรค ด้ำนกำรสนองพระรำชด�ำร ิพบว่ำ ยงัท�ำได้เพยีงระดบัหนึง่ ด้วยพืน้ทีด่�ำเนนิกำร
เป็นพื้นที่กว่ำ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ประชำชนในพื้นที่มีควำมหลำกหลำยมำจำกชนเผ่ำหลำยชนเผ่ำ ประเพณี
วัฒนธรรมและควำมเช่ือต่ำงกันกำรท่ีจะเข้ำไปส่งเสริมและสนับสนุนต้องใช้รูปแบบและวิธีกำรด�ำเนินงำน
ที่ต่ำงกัน ประกอบกับแต่ละพื้นที่มีควำมห่ำงไกลและมีข้อจ�ำกัดเรื่องกำรเดินทำง ท�ำให้กำรเฝ้ำระวัง 
ท�ำควำมเข้ำใจกับรำษฎรไม่ครบถ้วน จึงยังคงมีปัญหำกำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำและปัญหำควำมมั่นคง
เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนและจัดท�ำแผนแม่บทในกำรด�ำเนินงำน
ในทุกมิติ (กำรบริหำร ศึกษำวิจัย อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น�้ำ ปำ่ไม้ รวมถึงจิตส�ำนึกในกำรรัก
และหวงแหนป่ำ และคณุภำพชวีติ) อย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิกำรสนองพระรำชด�ำรใิห้ครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป

 ๑.๒ ด้านการบูรณาการ พบว่ำ กำรด�ำเนินที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำ
ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ มอีงค์ประกอบ ๒ คณะ คือคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพัฒนำคณุภำพชีวิตรำษฎรบรเิวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ-ลุ่มน�ำ้ปำยอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ และคณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สักและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎร
บริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 ปัญหำ/อุปสรรค ด้ำนบูรณำกำร พบว่ำ ค�ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำร
โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มีควำมลำ้สมัยเนื่องจำกบำงหน่วยงำนมีกำรปรับโครงสรำ้งองค์กร รวมถึงไม่มี
แผนแม่บทและแผนกำรปฏบิตังิำนของโครงกำรฯ เพือ่ก�ำหนดทศิทำงและกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนอย่ำงแท้จรงิ

 ๑.๓ ด้านงบประมาณ พบว่ำ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ ส�ำนกังำน กปร. ได้ให้กำรสนบัสนนุงบประมำณ
ในกำรด�ำเนินงำนมำอยำ่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้สนองพระรำชด�ำริ
โดยกำรจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรอนุรักษ์แหล่ง
พนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ-ลุ่มน�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

จป่าสักนวมินทรราชินี



 ปัญหำ/อปุสรรค ด้ำนงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของกำรด�ำเนนิงำน
ของเจ้ำหน้ำที่และกำรขับเคลื่อนในบำงเรื่อง เช่น กำรเพำะพันธุ์ไม้สัก งำนป้องกันรักษำปำ่ ในส่วนของกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ยังคงมีค่อนข้ำงน้อย ท�ำให้รำษฎรในพื้นที่ไม่มีอำชีพและรำยไดท้ี่
มั่นคง ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ เกิดควำมลำ่ช้ำไม่ครอบคลุมทุกด้ำน อีกทั้ง กำรด�ำเนินงำนมี
กำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำรและด�ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ แต่งบประมำณมีไม่เพียงพอต่อ
กำรด�ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันตำมกำรปฏิบัติงำนจริง

 ๑.๔ ด้านการศกึษา ทดลอง วจัิย พบว่ำ ด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วจัิย มกีำรด�ำเนนิกำร
เพยีงบำงส่วนเท่ำนัน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่งของกำรวจิยัพนัธุไ์ม้สกัทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ ซึง่โดยภำพรวมถือว่ำ
ไม้สักในพื้นที่แห่งนี้มีกำรเจริญเติบโตได้ดีกว่ำในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

 ปัญหำ/อุปสรรค กำรศึกษำวิจัยยังไม่ต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยขำดงบประมำณและบุคลำกร
ในกำรท�ำงำนวิจัย อีกทั้งไม่สำมำรถน�ำผลของกำรศึกษำมำถ่ำยทอดและขยำยผลสู่ชุมชน สถำนศึกษำ 
ในพื้นที่รอบ ๆ  โครงกำรฯ ให้ได้รับรู้รับทรำบและเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันได้ อีกทั้งยังไม่มีกำรจัดท�ำข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบ และขำดกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง

 ๑.๕ ด้านการส่งเสรมิป้องกนัรกัษาป่า พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มกีำรส่งเสรมิให้ประชำชนร่วม
พิทักษ์ป่ำ โดยกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ มีกำรประชุมชี้แจง ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
กำรบุกรุกท�ำลำยป่ำ และขยำยพื้นที่ท�ำกิน ให้ประชำชนมีควำมรู้สึกรักหวงแหน และตระหนักถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกท�ำลำยปำ่จำกกำรขยำยพื้นที่ท�ำกิน และช่วยปกป้องรักษำปำ่จำกบุคคลภำยนอก
ที่เข้ำมำลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำในพื้นที่

 ปัญหำ/อุปสรรค พบวำ่ งบประมำณไม่เพียงพอ ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ท�ำลำยปำ่ จ�ำนวนจุดสกัดและอัตรำก�ำลังเจำ้หน้ำที่ประจ�ำกำรในพื้นที่ ในกำรป้องกันกำรลักลอบตัดไม้
ท�ำลำยปำ่มีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนกับพื้นที่ ขำดกำรลำดตะเวนเชิงคุณภำพด้วยบุคลำกรไม่เพียงพอ 
ท�ำให้ยังพบปัญหำเรื่องกำรบุกรุก ท�ำลำยปำ่ และมีกำรขยำยพื้นที่ท�ำกิน อีกทั้งประชำชนในพื้นที่ยังไม่มี
ควำมรู้สึกรักหวงแหน และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำซึ่งหำกปล่อยทิ้งไว้
และเกิดผลเสียต่อไปในอนำคต

 ๑.๖ ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่ำ กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตมิกีำรส่งเสรมิ
อย่ำงต่อเนือ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นกำรแจกพนัธุก์ล้ำไม้ให้กบัประชำชนในพืน้ที ่กำรสร้ำงจติส�ำนกึและตระหนกั
ถึงประโยชน์ของป่ำไม้ รำษฎรเริม่หนัมำประกอบอำชพีเป็นหลกัแหล่งมำกขึน้กว่ำในอดตี รำษฎรรูถ้งึประโยชน์
ของโครงกำรฯ เป็นอย่ำงมำกและมีกำรเข้ำไปหำของป่ำเพื่อมำบริโภคในครัวเรือนเป็นจ�ำนวนมำก แสดง
ให้เห็นว่ำปำ่มีควำมสมบูรณ์ขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือขำ่ย โดยร่วมมือกับสถำบัน
กำรศึกษำ กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ ในกำรฟื้นฟูป่ำท�ำให้มีพื้นที่ปำ่เพิ่มขึ้น

 ปัญหำ/อุปสรรค พบว่ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรด�ำเนินงำนยังไม่ส�ำเร็จ ด้วยยัง
พบกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้  และยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อปัญหำควำมมั่นคงทั้งดำ้นกำรลักลอบ
เข้ำเมอืงและเส้นทำงล�ำเลยีงยำเสพตดิ ประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำทีย่งัขำดจติส�ำนกึในกำรรกัและหวงแหน
แผ่นดิน ยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงแท้จริง

 ๑.๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนตำ่ง ๆ 
ได้เข้ำไปส่งเสริมสนับสนุน ด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน อำทิ ถนน น�้ำดื่ม น�้ำใช้ รวมถึงด้ำนกำรศึกษำ และ
กำรประกอบอำชพี โดยให้กำรสนบัสนนุปัจจยักำรผลติ ได้แก่ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว์ กำรฝึกอบรม ด้ำนเกษตรกรรม 

ฉ ป่าสักนวมินทรราชินี



ด้ำนปศสุตัว์ และด้ำนศลิปำชพี รำษฎรมคีวำมรูใ้นกำรประกอบอำชพีดขีึน้ มชีวีติควำมเป็นอยูด่ขีึน้จำกอดีต
ในระดับปำนกลำงถึงมำก นอกจำกนี้รำษฎรยังมีกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่ม
ออมทรัพย์ และกลุ่มทอผำ้ ส่งผลให้รำษฎรในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น รำษฎรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรให้
หน่วยงำนภำครฐัเข้ำมำส่งเสรมิอำชพีเพิม่เติมเกีย่วกบักำรเพำะปลกู กำรเกษตรผสมผสำน ปลกูผกั กำแฟ 
ไม้ผล ในส่วนของกำรท่องเที่ยวรำษฎรส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรท่องเที่ยวจะท�ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นรำษฎร
บำงส่วนจึงเห็นควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อรักษำไว้ให้เป็นแห่งท่องเที่ยว

 ปัญหำ/อุปสรรค ด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรท่องเที่ยว พบว่ำ กำรส่งเสริมในดำ้นเกษตรกรรม 
ปศุสัตว์และศิลปำชีพ ยังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ท�ำให้รำษฎรบำงพื้นที่ยังมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ 
ปัญหำที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของระบบสำธำรณูปโภค เส้นทำงกำรคมนำคมไม่สะดวก ส่วนใหญ่มี
ปัญหำ ดำ้นกำรเดินทำง เช่น ถนนไม่ดี ล�ำบำกในกำรเดินทำง สถำนพยำบำล และด้ำนกำรศึกษำยังไม่ทั่วถึง 
อันจะส่งผลให้ประชำชนหันมำประกอบอำชีพลำ่สัตว์ หำของป่ำ ตัดไม้ และปัญหำยำเสพติดบำงส่วน
ยังขำดน�้ำท�ำกำรเกษตร ขำดผู้น�ำท้องถิ่นที่มีควำมเข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนน�ำในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง

 ส�ำหรับกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียวยังไม่มีกำรบูรณำกำรและวำงแผนร่วมกันอย่ำงจริงจัง 
ดังนั้น ควรวำงกฎระเบียบให้ชัดเจน จ�ำแนกพื้นที่ที่จะรองรับกำรท่องเที่ยวให้ทุกฝ่ำยยอมรับ ให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว สร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และ
ภำพลักษณ์ของท้องถิ่น

 ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควรจัดให้มีเวทีชุมชน สอบถำมควำมต้องกำรและปัญหำของ
ประชำชน พร้อมกับระดมควำมคิดเห็นในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และควรมีกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง

๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎร นอกจำกวัตถุประสงค์

เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวิีต ให้รำษฎรมชีวิีตควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ด�ำรงชพีตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ยังได้น�ำแนวพระรำชด�ำริของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ “ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล” เป็นแนวทำงในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
เกิดควำมรัก ควำมหวงแหนทรัพยำกรปำ่ไม้และเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ก�ำลังส�ำคัญที่จะร่วมดูแลรักษำและปกป้องป่ำสักธรรมชำติที่สมบูรณ์แห่งนี้ไว้ ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
และพัฒนำปำ่ไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน

รำษฎรส่วนใหญ่รับรู้รับทรำบว่ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นโครงกำรอนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำรทิีไ่ด้รบัพระมหำกรณุำธคิณุจำกสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่๙ 
สง่ผลให้ทรพัยำกรธรรมชำตแิละพืน้ทีป่่ำสักนวมนิทรรำชิน ี ได้รบักำรดูแลรกัษำให้มคีวำมอดุมสมบรูณ์จำก
กำรท�ำงำนร่วมกนัของทกุภำคส่วน ท�ำให้รำษฎรส่วนใหญ่พร้อมใจทีจ่ะเข้ำมำมส่ีวนร่วมกบัโครงกำรฯ มำกขึน้
กว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลำกว่ำ ๗ ปีพบว่ำ พื้นที่ป่ำแห่งนี้มีควำม
อดุมสมบรูณ์เพิม่ขึน้ พบพรรณไม้ทีส่ำมำรถจ�ำแนกได้ ๒๑๖ ชนดิ ๑๖๒ สกลุ ๗๗ วงศ์ พรรณไม้เด่นในพืน้ท่ี 
๑๐ อันดับแรก ได้แก่ สัก แดง ไผ่ซำง รกฟ้ำ งิ้วป่ำ กระพี้จั่น ขำงหัวหมู ไผ่บง อ้อยช้ำง และตะแบกเลือด 
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เป็นป่ำผสมผลดัใบทีพ่บมำกทีส่ดุในพืน้ทีโ่ดยประมำณร้อยละ ๕๐-๖๐ ซึง่เป็นป่ำทีพ่บไม้สกัธรรมชำต ิมกีำร 
กระจำยพันธุ์ตั้งแต่ระดับควำมสูง ประมำณ ๒๕๐-๑,๒๓๐ เมตร มีค่ำควำมหนำแน่นของไม้ยืนต้นเฉลี่ย 
๓๘๒ ต้น/เฮกแตร์ (ประมำณ ๖๑ ต้น/ไร่) คิดเฉพำะควำมหนำแน่นของไม้สักเฉลี่ย ๑๑๕ ต้น/เฮกแตร์ 
(ประมำณ ๑๘ ต้น/ไร่) เมื่อเปรียบเทียบควำมเด่นของไม้สักกับพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ ควำมเด่นด้ำนควำม
หนำแน่น ๓๒% ด้ำนพืน้ทีห่น้ำตดั ๔๕%  และด้ำนปรมิำตรทีเ่ป็นสนิค้ำได้ ๕๑% ซึง่ถอืว่ำไม้สกัเป็นไม้ที่เด่น
มำกที่สุดกว่ำพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ อีกทั้งไม้สักธรรมชำติที่พบนั้นเป็นไม้สักที่มีลักษณะดี ขนำดใหญ่ ล�ำต้น
เปลำตรง อัตรำกำรเจริญเติบโตสม�่ำเสมอ และที่ส�ำคัญไม้สักที่พบมีลักษณะพิเศษด้ำนพรรณพืชที่น่ำสนใจ 
คอื สำมำรถเจริญเตบิโตได้ดใีนพืน้ทีส่งูกว่ำ ๑,๒๓๐ เมตรจำกระดบัน�ำ้ทะเล ซ่ึงนบัเป็นข้อมูลใหม่ของประเทศไทย
จำกที่เคยมีกำรบันทึกไว้ว่ำ ปกติจะพบไม้สักธรรมชำติกระจำยพันธุ์อยู่ที่ควำมสูงไม่เกินที่ระดับ ๗๕๐ เมตร
จำกระดับน�้ำทะเล จะเห็นได้วำ่เมื่อเปรียบเทียบกับป่ำไม้สักในที่แห่งอื่นของประเทศไทยโดยรวมแล้วถือว่ำ 
ปำ่ไม้สักตำมธรรมชำติในพื้นที่นี้ เป็นปำ่ที่มีไม้สักขึ้นอยู่อย่ำงสมบูรณ์ทั้งคุณภำพและปริมำณมำกที่สุดของ
ประเทศไทย 

นอกจำกนี้ ยังพบไม้เฉพำะถ่ินที่มีควำมส�ำคัญ คือ “มหาพรหมราชินี” เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่
ของโลก มีประกำศกำรค้นพบเมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นครั้งแรกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพรรณไม้ที่หำยำก และ
ใกล้จะสญูพนัธุใ์นถิน่ก�ำเนดิจำกธรรมชำต ิ พรรณไม้ชนดิน้ีได้รับพระรำชำนุญำตจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ให้อัญเชิญพระนำมำภิไธย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่วำ่ Mitrephora sirikitiae 
Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders เพือ่เป็นกำรเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๖ รอบ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๔๗ และยังพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่ำ “ว่านแผ่นดินเย็นนวลงาม” 
(Nervilia viridis S. W. Gale Watthana & Suddee เป็นกล้วยไม้ดินในสกุลว่ำนแผ่นดินเย็นหรือ 
“ว่านพระฉิม” (Nervilia) จัดอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchicaceae) อีกด้วย 

นอกจำกนี้ ในพื้นที่ดังกล่ำวยังส�ำรวจพบชนิดพันธุ์สัตว์ปำ่อีกมำกมำย โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
(Mammals) ไม่น้อยกว่ำ ๖๗ ชนดิ ทัง้ชนดิทีเ่ป็นสตัว์ขนำดใหญ่และสตัว์แทะขนำดเลก็ เช่น เลยีงผำ หมปู่ำ 
ลิ่นชวำ ชะนีมือขำว ค่ำงแว่นถิ่นเหนือ หมีหมำ หมีควำย ชะมดแปลงลำยจุด เสือดำว เสือด�ำ เสือโคร่ง 
และกวำงผำ เป็นต้น พบนก (Birds) ไม่น้อยกว่ำ ๒๕๕ ชนิด เช่น นกโพระดก นกหัวขวำน นกกระเต็น นก
กระรำงหัวขวำน นกจำบคำ และนกเงือก เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลำน (Reptiles) พบไม่น้อยกว่ำ ๔๖ ชนิด 
เช่น งู ตุ๊กแก จิ้งเหลน เต่ำ ตะพำบน�้ำ เป็นต้น สัตว์สะเทิ้นน�้ำสะเทิ้นบก (Amphibians) พบไม่น้อยกว่ำ 
๒๓ ชนิด ได้แก่ อึ่ง กบ เขียด คำงคก และปำด เป็นต้น ปลำน�้ำจืด (Freshwater fish) พบไม่น้อยกว่ำ 
๑๑ ชนิด ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปลำถ�้ำ ๒ ชนิด คือ ปลำผีเสื้อถ�้ำ และปลำค้อตำบอด ซึ่งมีลักษณะพิเศษสำมำรถ
ปรับตัวให้อยู่ในสภำพมืดภำยในถ�้ำ โดยตำที่มีอยู่ไม่มีควำมจ�ำเป็นจึงลดรูปลงไป และพัฒนำครีบอกเพื่อ
ยึดเกำะกับผนังหินปูนฉำบภำยในถ�้ำ และยังพบปลำสะแงะ (ปลำตูหนำ) ซึ่งปกติจะอำศัยอยู่ใกล้น�้ำทะเล
เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่พบในพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจำกแม่น�้ำปำยจะไหลลงสู่แม่น�้ำสำละวิน จำกนั้นจะไหลไปรวม
กับแม่น�้ำอิรวดีในประเทศพม่ำ และไหลลงสู่ทะเลฝั่งอันดำมันจึงเป็นไปได้ที่ปลำดังกลำ่วจะขึ้นมำจนถึง
แหล่งน�ำ้ในพืน้ทีน่ี้

จำกข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น จึงนับวำ่ป่ำสักนวมินทรรำชินีแห่งนี้ 
เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรอนรุกัษ์ไว้ซึง่ควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรม (genetic diversity) ชนดิพนัธุ์ 
(species diversity) และระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ได้อย่ำงสมดุลของธรรมชำติ ต่อไป
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๓. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบวำ่ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของรำษฎรที่อยู่บนที่สูง มีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เยำวชนได้รับกำรศึกษำและ
สำมำรถเข้ำถงึกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสขุ มีถนนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในชวีติประจ�ำวนัเพิม่ข้ึน นอกจำกนี้
ยังมีอำชีพและรำยได้จำกกำรปลูกพืช ข้ำว ไม้ผล หัตถกรรม ทอผ้ำ ทดแทนกำรท�ำไร่เลื่อนลอย มีที่อยู่อำศัย
เป็นหลักแหล่ง มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีพ ส่งผลให้รำษฎรส่วนใหญ่เลิกกำรตัดไม้
ท�ำลำยป่ำและมำร่วมกนัดแูลรกัษำให้คงควำมอดุมสมบรูณ์เพือ่เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้และเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ที่เป็นรำยได้เสริมให้แก่รำษฎรอีกทำงหนึ่งด้วย

ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องบูรณำกำรทุกภำคส่วน เพื่อผนึกก�ำลังในกำรด�ำเนินกำร
อย่ำงจรงิจงั เพือ่ให้กำรป้องกนัรกัษำป่ำอนัเป็นแหล่งพนัธกุรรมไม้สกัตำมธรรมชำติแห่งเดียวของประเทศไทย 
ให้มีสภำพที่สมบูรณ์ต่อไปในอนำคต รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่รำษฎรในพื้นที่ให้มีรำยได้ที่พอเพียงและ
มั่นคง เพื่อจะได้ไม่ตัดไม้ ท�ำลำยป่ำและให้มีอำชีพจำกป่ำอย่ำงเกื้อกูลกัน เช่น กำรท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ต่อไป 

๔. แนวทางการขยายผลช่วยเหลือราษฎรในระยะต่อไป  
จำกผลกำรวิเครำะห์ในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งดำ้นเอกสำร/แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนและกำรขยำยผลช่วยเหลือ
รำษฎรในระยะต่อไป ดังนี้

 ๔.๑ การบริหารงาน /งบประมาณ
  (๑) ปรับปรุงค�ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่ง

พนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้เป็นปัจจบุนัและมอบหมำยให้มหีน่วยงำนหลกัเป็นผูอ้�ำนวยกำรหรือหวัหน้ำโครงกำรฯ 
รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ต่อไป

  (๒) จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนระยะ ๓ ปี หรือ ๕ ปี โดยมียุทธศำตร์ 
๔  ด้ำน ประกอบด้วย ยทุธศำสตร์กำรบรหิำร (จดัท�ำแผน งบประมำณ ตดิตำมประเมนิผล และประชำสมัพนัธ์ 
จัดท�ำระบบสำรสนเทศในกำรรำยงำนผล) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ วิจัยและขยำยผล  ยุทธศำสตร์ดำ้น
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

 ๔.๒ ด้านการศึกษา วิจัยและขยายผล
  (๑) ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับป่ำสัก อย่ำงต่อเนื่อง
  (๒) จัดท�ำฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรและงำนขยำยผล
  (๓) จัดท�ำตัวชี้วัดโครงกำรฯ เพื่อแสดงถึงผลส�ำเร็จ
  (๔) ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรขยำยผลที่ชัดเจน
  (๕) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกปี
 ๔.๓ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  (๑) ก�ำหนดแผนงำน กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องรักษำผืนป่ำที่มำจำกกำรบูรณำกำร

ร่วมกัน (ปลูกป่ำ สร้ำงฝำย ลำดตระเวน ซ่อมแซมป่ำเสื่อมโทรม ป้องกันไฟป่ำ ฯลฯ)
  (๒) สร้ำงจติส�ำนกึของประชำชน และรณรงค์ให้คนืผนืป่ำและมกีจิกรรมสร้ำงคนดดีแูลป่ำ
  (๓) สนองพระรำชด�ำริ คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน

ฌป่าสักนวมินทรราชินี



 ๔.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  (๑) สนับสนุนสำธำรณูปโภคพื้นฐำนให้ครอบคลุม (ถนน น�้ำ ไฟฟ้ำ)
  (๒) ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
  (๓) ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ
  (๔) ส่งเสริมอำชีพทั้งหลักและเสริม ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ และกำรตลำดโดยควำม

ร่วมมือจำกส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน ควรมีแผนงำนและควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน
  (๕) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้แก่รำษฎร
  (๖) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้ำงจิตส�ำนึกให้คนรักปำ่อย่ำงยั่งยืน
 ทั้งนี้ได้เสนอแนะแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนในระยะต่อไป ตำมแผนผังประกอบดังนี้
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ค�าปรารภ    ก

ค�าน�า     ค

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   ง     

บทที่ ๑ บทน�า   ๑

     ๑. หลักกำรและเหตุผล ๑

   ๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม ๒

     ๓. วิธีกำรศึกษำ ๒

    ๔. ขอบเขตของกำรติดตำม ๒

   ๕. กลุ่มเป้ำหมำย ๓

 ๖. ผู้รับผิดชอบ ๓

    ๗. ประโยชน์ที่ได้รับ ๓

บทที่ ๒ โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณ ๔ 

 ป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ๑. ควำมเป็นมำของโครงกำรฯ ๔

 ๒. พระรำชด�ำริ ๖

 ๓. วัตถุประสงค์ ๖

 ๔. รำยละเอียดโครงกำรฯ ๗

 ๕. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโครงกำรฯ ๑๓

 ๖. งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน ๑๓

 ๗. ผลกำรด�ำเนินงำน ๑๔

 ๘. ประโยชน์ที่ได้รับ ๒๒

 ๙. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ๒๓

บทที่ ๓ วิธีการติดตาม ๒๔

 ๑. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๒๔

 ๒. กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง ๒๔

 ๓. กำรประมวลผล ๒๕

สารบัญ

     หน้ำ

ฎ ป่าสักนวมินทรราชินี



 ๔. กำรสังเครำะห์ และวิเครำะห์ข้อมูล ๒๕

 ๕. กำรเก็บข้อมูลในกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ ๒๖

  พัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่อง

  มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ๖. สรุปผลกำรติดตำม ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของส�ำนักงำน กปร. ๒๘

บทที่ ๔ ผลการติดตาม ๓๐

 ๑. ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร ๓๐

            ๑.๑ กำรด�ำเนินงำน ๓๐

          ๑.๒   งบประมาณ ๓๑

 ๒. ผลกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ ๓๑

  ๒.๑ สรุปผลกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม/กำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ๓๑

   - ส่วนที่ ๑ แผนงำนด้ำนกำรบูรณำกำร  ๓๒

   - ส่วนที่ ๒ แผนงำนด้ำนวิจัย ข้อมูลผลกำรศึกษำ ทดลอง และงำนวิจัย  ๓๔

   - ส่วนที่ ๓  กำรส่งเสริมตำมแผนงำนป้องกันรักษำป่ำ ๓๔

   - ส่วนที่ ๔ กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ๓๕ 

   - ส่วนที่ ๕ กำรส่งเสริมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมแผนงำนกำรพัฒนำ ๓๕

     คุณภำพชีวิต 

  ๒.๒ สรุปผลกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม/กำรสัมภำษณ์ประชำชน ๓๖

   - ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน       ๓๖

   - ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน ๓๙

   - ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ๔๗

   - ส่วนที่ ๔ ข้อมูลด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ ๕๕

บทที่ ๕ สรุปผลการติดตาม ๖๒

 ๑. กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค  ๖๕

 ๒. ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ ๖๘

 ๓. กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ  ๖๙

สารบัญ

     หน้ำ
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สารบัญ

     หน้ำ

 ๔. แนวทำงกำรขยำยผลช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป ๖๙

  ๔.๑ กำรบริหำรงำน /งบประมำณ ๗๐

  ๔.๒ ด้ำนกำรศึกษำ วิจัยและขยำยผล ๗๐

  ๔.๓ ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำต ิ ๗๐

  ๔.๔ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ๗๐

 บรรณำนุกรม ๗๒

 คณะผู้จัดท�ำรำยงำน ๗๓

ภาคผนวก    ๗๕

  แบบสอบถำม (ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่) ๗๗

  แบบสอบถำม (ส�ำหรับประชำชน) ๘๔

  ค�ำสั่งคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ๙๒

  ภำพประกอบกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ ๙๖

  คุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฑ ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ ๑
บทน�า

๑. หลักการและเหตุผล
 ปำ่ไม้เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส�ำคัญอยำ่งยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ 
เพรำะป่ำไม้มีประโยชน์ทั้งกำรเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัยและ
ยำรักษำโรคส�ำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในกำรรักษำสมดุลของสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันป่ำไม้ใน
ประเทศไทยถูกท�ำลำยลงอยำ่งต่อเนื่องจำกน�้ำมือมนุษย์ ข้อมูลจำกมูลนิธิสืบนำคะเสถียร (ระบบออนไลน์) 
ระบุว่ำ เนื้อที่ปำ่ไม้ประเทศไทยมีกำรส�ำรวจล่ำสุดถึงปี ๒๕๕๒ มีเนื้อที่ ๑๗๑,๕๘๕.๖๕ ตำรำงกิโลเมตร 
หรอื ๓๓.๔๔% ลดลงจำกข้อมลูในปี ๒๕๐๔ ซึง่เป็นข้อมลูทีม่กีำรส�ำรวจโดยวธิกีำรแปลภำพถ่ำยดำวเทยีม
ในปีแรกที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีเนื้อที่ ๒๗๓,๖๒๙.๐๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๕๓.๓๓ % ถึง ๑๐๒,๐๔๓.๓๕ 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑๙.๘๙% หรือลดลงร้อยละ ๓๗.๓% ของพื้นที่ป่ำไม้ที่เคยมีในปี ๒๕๐๔ จำกข้อมูล
ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกที่จะต้องหำมำตรกำรในกำรแก้ไขและป้องกันกำรสูญเสีย
พื้นที่ป่ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ในปี ๒๕๔๙ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ส�ำรวจพบป่ำผสมผลัดใบมีไม้สักธรรมชำติ
ที่มีควำมสมบูรณ์มำก ขึ้นกระจำยอยู่เป็นบริเวณกวำ้ง มีพื้นที่ต่อเนื่องกันกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ลุ่มน�้ำปำย อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นป่ำที่ฟื้นตัว
จำกกำรท�ำสมัปทำนป่ำไม้ในอดตี จนกระท่ังมกีำรประกำศจัดต้ังเขตรักษำพนัธุส์ตัว์ป่ำลุม่น�ำ้ปำย ในปี ๒๕๑๕ 
ด้วยสภำพภูมิประเทศที่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน เส้นทำงคมนำคมเข้ำถึงล�ำบำก ประกอบกับสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมทั้งภูมิประเทศ ดิน และอำกำศ จึงท�ำให้ปำ่ไม้สักแห่งนี้มีกำรฟื้นตัวของไม้สักรุ่นต่อมำจนกลับ
มำเป็นปำ่ที่สมบูรณ์ได้อยำ่งรวดเร็ว และจำกข้อมูลกำรส�ำรวจเบื้องต้นพบว่ำป่ำแห่งนี้มีไม้สักขึ้นอยู่อยำ่ง
หนำแน่น และส่วนใหญ่มีรูปทรง (shape) ที่สวยงำมลักษณะเชิงปริมำณโดยรวมเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ๆ 
ของประเทศไทยถือวำ่ “ป่าสักผืนนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย” นอกจำกนี้ยังพบว่ำไม้สัก
ในที่แห่งนี้สำมำรถขึ้นได้ที่ระดับควำมสูงถึง ๑,๒๓๐ เมตร จำกที่เคยมีกำรบันทึกไว้ไม่เกินที่ระดับควำมสูง 
๗๕๐ เมตร และพื้นที่เดียวกันนี้ ยังพบปัญหำบุกรุกพื้นที่ป่ำ เพื่อขยำยพื้นที่ท�ำกำรเกษตร ลักลอบตัดไม้สัก 
ลำ่สัตว์ ปัญหำยำเสพติดและควำมมั่นคง ดังนั้น กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช เล็งเห็นถึง
ควำมส�ำคัญของพื้นที่ป่ำที่เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้สักตำมธรรมชำติอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ จึงได้มีหนังสือ
น�ำเรยีนรำชเลขำนกุำรในพระองค์สมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนินีำถ ขอพระรำชทำนไว้เป็นโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต่อมำ ได้มีหนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำร ที่ รล ๐๐๑๐.๑/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๑๘ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ ทรงรับโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ
ป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำย ไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ และพระรำชทำนนำมป่ำสกัแห่งนีว่้ำ 
“ป่าสักนวมินทรราชินี”
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ปัจจุบันนี้ โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำ
ลุม่น�ำ้ของ - ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้มกีำรด�ำเนนิงำนมำระยะหนึง่แล้ว 
ดงันัน้ เพือ่ให้เป็นไปตำมพระรำชประสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนทีต่ัง้ไว้ ส�ำนกังำน กปร. พจิำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน จึงได้มอบหมำยให้ กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ 
ร่วมกับ กองติดตำมประเมินผล เป็นผู้ร่วมด�ำเนินกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตาม
 ๒.๑ เพื่อทรำบผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค 
 ๒.๒ เพื่อทรำบประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ
 ๒.๓ เพื่อทรำบกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 
 ๒.๔ เพื่อทรำบแนวทำงกำรขยำยผลช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป

๓. วิธีการศึกษา
 ๓.๑ กำรศึกษำค้นควำ้ รวบรวมจำกเอกสำร แผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับน�ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
 ๓.๒ จัดท�ำแบบสอบถำม/แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล 
 ๓.๓ ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เจำ้หนำ้ที่ และรำษฎรกลุ่มเป้ำหมำยในเขตพื้นที่
โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๓.๔ ประมวลผลจำกภำคสนำม
 ๓.๕ ด�ำเนินกำรสังเครำะห์ และวิเครำะห์ข้อมูล
 ๓.๖ จัดท�ำสรุปผลกำรติดตำมโครงกำร

๔. ขอบเขตของการติดตาม
 ๔.๑ ด้ำนเวลำ - ติดตำมช่วงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
 ๔.๒ ดำ้นพื้นที่ - โครงกำรฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย ในท้องที่ต�ำบลห้วยผำ 
อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผำ้ และต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เนื้อที่ ๓๔๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๒๑๕,๐๐๐ ไร่ และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งขวำตอนล่ำง
และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนลำ่ง เนื้อที่ ๑๕๓.๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๙๕,๗๕๐ ไร่ 
เนื้อที่รวม ๔๙๗.๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๓๑๐,๗๒๕ ไร่ เขตป่ำสงวนแห่งชำติ (กรมปำ่ไม้) พื้นที่ ๙๕,๗๕๐ ไร่
 ๔.๓ ด้ำนประชำกร
  ๑) เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
  ๒) รำษฎรในพื้นที่รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
    บำ้นกึ๊ดสำมสิบ-บ้ำนนำอ่อน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผำ้ 
    บำ้นห้วยซลอบ ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
    บำ้นมะโนรำ ต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย 
    บำ้นปมฝำด ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕. กลุ่มเป้าหมาย
 ๕.๑ เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม
ไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๕.๒ รำษฎรทีไ่ด้รบัประโยชน์จำกโครงกำรอนรัุกษ์แหล่งพันธกุรรมไม้สักและพัฒนำคณุภำพชวีติ
รำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖. ผู้รับผิดชอบ
 ๖.๑ กองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร.
 ๖.๒ กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ ส�ำนักงำน กปร.
 ๖.๓ ส�ำนกับรหิำรพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่๑๖ สำขำแม่สะเรยีง กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพื์ช

๗. ประโยชน์ ได้รับ
 ๗.๑ ท�ำให้รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน 
 ๗.๒ รำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๗.๓ ท�ำให้ได้ข้อมูลและเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนในกำรพัฒนำโครงกำรฯ 
ตำมแนวพระรำชด�ำริและกำรขยำยผลไปสู่เป้ำหมำยในระยะต่อไป
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ ๒
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา         

คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย             
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ความเป็นมาของโครงการฯ
 ระหว่ำงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช โดยกลุ่มงำนวิจัยพันธุ์พืช

ปำ่มีค่ำหำยำก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปำ่และพืชป่ำตำมอนุสัญญำ ได้ส�ำรวจพื้นที่ในพื้นที่

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ลุ่มน�้ำปำย พื้นที่ปำ่สงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งขวำตอนล่ำงและป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนล่ำง ซึง่อยูบ่รเิวณลุม่น�ำ้ของ - ลุม่น�ำ้ปำย ในเขตท้องทีอ่�ำเภอเมอืง และอ�ำเภอปำงมะผ้ำ 

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลมุพืน้ที ่๔๙๗.๒ ตำรำงกโิลเมตร ซึง่ในพืน้ทีด่งักล่ำว มลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีส่งู 

ตั้งแต่ ๓๐๐ - ๑,๒๓๐ เมตร จำกระดับน�้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงมีหินปูน (Karts) ปะปนอยู่ และ

พบหลมุหินปนู (sink hole) กระจำยอยูท่ัว่พืน้ที ่ซ่ึงจำกผลกำรศกึษำพบพรรณไม้ทีส่ำมำรถจ�ำแนกได้ ๒๑๖ ชนดิ 

๑๖๒ สกลุ ๗๗ วงศ์ พรรณไม้เด่นในพืน้ที ่๑๐ อนัดบัแรก ได้แก่ สกั แดง ไผ่ซำง รกฟ้ำ กะพีจ้ัน่ งิว้ป่ำ ขำงหวัหมู 

ไผ่บง อ้อยช้ำง และตะแบกเลอืด ป่ำผสมผลดัใบเป็นป่ำทีพ่บมำกทีส่ดุในพืน้ทีโ่ดยประมำณร้อยละ ๕๐-๖๐ 

ซึ่งเป็นปำ่ที่พบไม้สักธรรมชำติ มีกำรกระจำยพันธุ์ตั้งแต่ระดับควำมสูง ประมำณ ๒๕๐ - ๑,๓๐๐ เมตร 

มีค่ำควำมหนำแน่นของไม้ยนืต้นเฉลีย่ ๓๘๒ ต้น/เฮกแตร์ (ประมำณ ๖๑ ต้น/ไร่) คดิเฉพำะควำมหนำแน่น

ของไม้สกัเฉลีย่ ๑๑๕ ต้น/เฮกแตร์ (ประมำณ ๑๘ ต้น/ไร่) เมือ่เปรยีบเทยีบเป็นควำมเด่นของไม้สกักบัพรรณ

ไม้ชนดิอืน่ ๆ ควำมเด่นด้ำนควำมหนำแน่น ๓๒% ด้ำนพืน้ทีห่น้ำตดั ๔๕% และด้ำนปรมิำตรทีเ่ป็นสนิค้ำได้ 

๕๑% ซึ่งถือว่ำไม้สักเป็นไม้ที่เด่นมำกที่สุดกว่ำพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ อีกทั้ง ไม้สักธรรมชำติที่พบนั้นเป็นไม้สัก

ที่มีลกัษณะด ีขนำดใหญ่ ล�ำต้นเปลำตรง อตัรำกำรเจรญิเตบิโตสม�ำ่เสมอ และทีส่�ำคญัไม้สักทีพ่บมีลักษณะพเิศษ

ด้ำนพรรณพืชที่น่ำสนใจ คือ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงกว่า ๑,๒๓๐ เมตรจากระดับน�า้ทะเล 

ซึ่งนับเป็นข้อมูลใหม่ของประเทศ จำกที่เคยมีกำรบันทึกไว้วำ่ ปกติจะพบไม้สักธรรมชำติกระจำยพันธุ์

อยู่ไม่เกินที่ระดับควำมสูง ๗๕๐ เมตรจำกระดับน�้ำทะเล จะเห็นได้ว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับป่ำไม้สักในที่แห่งอื่น

ของประเทศไทยโดยรวมแล้วถือว่ำ ป่าไม้สักตามธรรมชาติในพื้นที่นี้ เป็นป่าที่มีไม้สักขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้ง

คณุภาพและปรมิาณมากทีสุ่ดของประเทศไทย และยงัพบไม้เฉพำะถ่ินทีมี่ควำมส�ำคญั คอื “มหาพรหมราชนิ”ี 

เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก มีกำรประกำศกำรค้นพบเมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นครั้งแรก ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

เป็นพรรณไม้ทีห่ำยำก และใกล้จะสญูพนัธุใ์นถิน่ก�ำเนดิจำกธรรมชำต ิพรรณไม้ชนดินีไ้ด้รบัพระบรมรำชำนญุำต

จำกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ให้อัญเชิญพระนำมำภิไธย เป็นชื่อพืช

ชนิดใหม่ว่ำ Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders เพื่อเป็นกำร

4 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธี

มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๔๗

 นอกจำกนี้ ในพื้นที่ดังกล่ำวยังส�ำรวจพบชนิดพันธุ์สัตว์ปำ่อีกมำกมำย โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

(Mammals) ไม่น้อยกว่ำ ๖๗ ชนิด ทั้งชนิดที่เป็นสัตว์ขนำดใหญ่และสัตว์แทะขนำดเล็ก เช่น เลียงผำ 

หมูป่ำ ลิ่นชวำ ชะนีมือขำว ค่ำงแว่นถิ่นเหนือ หมีหมำ หมีควำย ชะมดแปลงลำยจุด เสือดำว เสือด�ำ เสือโคร่ง 

และกวำงผำ เป็นต้น

 รวมถึงพบนก (Birds) ไม่น้อยกว่ำ ๒๕๕ ชนิด เช่น นกโพระดก นกหัวขวำน นกกระเต็น 

นกกระรำงหัวขวำน นกจำบคำ และนกเงือก เป็นต้น

 สัตว์เลื้อยคลำน (Reptiles) พบไม่น้อยกว่ำ ๔๖ ชนิด เช่น ง ูตุก๊แก จิง้เหลน เต่ำ ตะพำบน�ำ้ เป็นต้น 

 สตัว์สะเทิน้น�ำ้สะเทิน้บก (Amphibians) พบไม่น้อยกว่ำ ๒๓ ชนดิ ได้แก่ อึ่ง กบ เขียด คำงคก และ

ปำด เป็นต้น

 ปลำน�้ำจืด (Freshwater fish) พบไม่น้อยกว่ำ ๑๑ ชนิด ท่ีส�ำคัญ ได้แก่ ปลำถ�้ำ ๒ ชนิด คือ 

ปลำผีเสื้อถ�้ำ และปลำค้อตำบอด ซึ่งมีลักษณะพิเศษสำมำรถปรับตัวให้อยู่ในสภำพมืดภำยในถ�้ำ โดยตำที่มีอยู่

ไม่มีควำมจ�ำเป็นจึงลดรูปลงไป และพัฒนำครีบอกเพื่อยึดเกำะกับผนังหินปูนฉำบภำยในถ�้ำ และยังพบ

ปลำสะแงะ (ปลำตูหนำ) ซึ่งปกติจะอำศัยอยู่ใกล้น�้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่พบในพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจำก

แม่น�้ำปำยจะไหลลงสู่แม่น�้ำสำละวิน จำกนั้นจะไหลไปรวมกับแม่น�้ำอิรวดีในประเทศพม่ำ และไหลลงสู่ทะเล

ฝั่งอันดำมันจึงเป็นไปได้ที่ปลำดังกลำ่วจะขึ้นมำจนถึงแหล่งน�้ำในพื้นที่นี้ จำกข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพดังท่ีได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นจึงนับว่ำป่ำสักแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรอนุรักษ์ไว้ซึ่ง

ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม (genetic diversity) ชนิดพันธุ์ (species diversity) และระบบนิเวศ 

(ecosystem diversity)

5ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 นอกจำกนี ้เมือ่วเิครำะห์ปัจจยัเสีย่ง พบว่ำ พืน้ทีใ่นบรเิวณใกล้เคยีง เป็นทีต่ัง้ของชมุชน ๔ หมูบ้่ำน 
(๗ หย่อมบ้ำน) ได้แก่ บำ้นนำอ่อน บ้ำนกึ๊ดสำมสิบ บ้ำนห้วยซลอบ บ้ำนมะโนรำ และบำ้นห้วยปมฝำด 
บ้ำนห้วยกล้วย และบ้ำนป่ำคำ มีประชำกรประมำณ ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ชำวเขำเผ่ำลซีอ กะเหรีย่ง ปะโอ 
และชนพื้นเมืองเล็กน้อย ส่วนใหญ่ฐำนะยำกจน ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีกำรพบปัญหำเกี่ยวกับกำร
บุกรุกแผ้วถำงป่ำเพื่อท�ำกำรเกษตร ปัญหำลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ ปัญหำขำดแคลนน�้ำเพื่อท�ำกำรเกษตร 
ปัญหำยำเสพตดิ และปัญหำคนต่ำงด้ำว ทัง้หมดนีอ้ำจเป็นสำเหตใุห้มกีำรเข้ำบกุรกุท�ำลำยป่ำไม้สกัธรรมชำติ 

รวมทัง้อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติในอนำคตอีกด้วย

๒. พระราชด�าริ
 กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื ได้มหีนังสอื ที ่ทส ๐๙๔๐.๓/๑๙๗๑ ลงวนัที ่๒๙ มกรำคม 

๒๕๕๓ น�ำเรยีนรำชเลขำนกุำรในพระองค์สมเดจ็พระบรมรำชนินีำถ เพือ่โปรดพจิำรณำน�ำควำมกรำบบงัคมทลู 

ใต้ฝ่ำละอองธลุพีระบำทเพือ่พระรำชทำนโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สักและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎร

บรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

 เมือ่วนัที ่๔ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๓ นำยสวสัด์ิ วฒันำยำกร องคมนตร ี(ปัจจบุนัเสียชวีติแล้ว) และนำยพลำกร 

สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  พร้อมคณะได้เดินทำงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงกำรฯ โดยได้ล่องแพชมควำมสมบูรณ์

และควำมงดงำมของป่ำสกั นอกจำกน้ี ยงัได้เยีย่มเยยีนรำษฎร ณ บ้ำนกึด๊สำมสิบ ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ 

 ต่อมำส�ำนกัรำชเลขำธกิำร แจ้งว่ำสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ ในรัชกำลที ่๙ ทรงรบั

โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยไว้เป็น

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตำมหนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำรที่ รล ๐๐๑๐.๑/๑๒๘๓ ลงวันที่ 

๑๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๓ ควำมว่ำ ทรงรบัโครงกำรอนรัุกษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคุณภำพชวีติรำษฎร

บริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในพื้นทีป่่ำ

ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๔๙๗.๒ ตำรำงกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

ลุ่มน�้ำปำย ๓๔๔ ตำรำงกิโลเมตร และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่ปำย ฝั่งขวำตอนล่ำง ๒.๒ ตำรำงกิโลเมตร 

และป่ำสงวนแห่งชำติปำ่แม่ปำย ฝั่งซ้ำยตอนล่ำง ๑๕๑ ตำรำงกิโลเมตร 

 ในปี ๒๕๕๔ ส�ำนกัรำชเลขำธกิำร ได้มหีนงัสอื ที ่รล ๐๐๐๔.๑/๑๘๑๓ ลงวนัที ่๒๒ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๔ 

แจ้งว่ำ สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่๙ ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

พระรำชทำนชื่อปำ่แห่งนี้ว่ำ “ป่าสักนวมินทรราชินี” (ป่ำ-สัก-นะ-วะ-มิน-ทะ-ระ-รำ-ชิ-นี) มีควำมหมำยว่ำ 

ป่าสักที่อุดมสมบูรณ์

๓. วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ “ปำ่สักนวมินทรรำชินี” ไม่ให้ถูกบุกรุกท�ำลำยโดย
อำศยักำรมส่ีวนร่วมของชมุชน เสรมิสร้ำงจติส�ำนกึให้ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
 ๒. เพื่อส�ำรวจ ศึกษำ ค้นควำ้ ทดลอง และวิจัยด้ำนแหล่งพันธุกรรมไม้สักและงำนวิจัยดำ้นอื่น ๆ 
รวมทั้งกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล
 ๓. เพือ่อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกรป่ำไม้ทีเ่สือ่มโทรม ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมทกุภำคส่วน

พัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. รายละเอียดโครงการฯ

 ๔.๑ ขอบเขตพื้นที่โครงการฯ
 โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–     

ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย ในท้องที่ต�ำบลห้วยผำ 

อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผำ้ และต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาดขอบเขตพื้นที่โครงการฯ
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื้อที่ ๓๔๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๒๑๕,๐๐๐ ไร่ และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งขวำตอนล่ำง

และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนลำ่ง เนื้อที่ ๑๕๓.๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๙๕,๗๕๐ ไร่ 

เนื้อที่รวม ๔๙๗.๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๓๑๐,๗๕๐ ไร่ ประกอบด้วย

 ๑.๑ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย ๒๑๕,๐๐๐ ไร่

 ๑.๒ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำยฝั่งซำ้ย ๔๘,๔๐๐ ไร่

 ๑.๓ ป่ำสงวนแห่งชำตแิม่ปำยฝ่ังขวำตอนล่ำง ๑,๓๗๕ ไร่ อยู่ในพืน้ทีด่�ำเนนิกำรของหน่วยปฏบิติักำร

พื้นที่ที่ ๒ (กลุ่มบ้ำนห้วยซลอบ)

 ๑.๔ ป่ำสงวนแห่งชำติแม่ปำยฝั่งซำ้ยตอนล่ำง ๔๕,๙๗๕ ไร่

 กำรด�ำเนินงำนแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ หน่วยปฏิบัติกำร ประกอบด้วย

 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๑ (กลุ่มบ้ำนนำอ่อน) ด�ำเนินกำรโดย กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ

พันธุ์พืช มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๑๔.๕๙ ตำรำงกิโลเมตร (๗๑,๖๒๐ ไร่) ประกอบด้วย

 - พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ๔๒,๘๑๐ ไร่

 - พื้นที่ป่ำแนวกันชน และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ๑๖,๔๖๗ ไร่

 - พื้นที่อยู่อำศัยและที่ท�ำกิน (พัฒนำคุณภำพชีวิต) ๑๒,๓๔๓ ไร่

 หมูบ้่ำนเป้ำหมำย คอื บ้ำนกึด๊สำมสบิ บ้ำนนำอ่อน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

รำษฎรเป็นชำวเขำเผ่ำลซีอ จ�ำนวน ๒๗๓ ครวัเรอืน ประชำกรรวมทั้งหมด ๑,๒๘๓ คน เป็นรำษฎรชำวเขำที่

อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ลุ่มน�้ำปำย อยู่ในเขตกำรปกครองของต�ำบลสบป่อง 

อ�ำเภอปำงมะผ้ำ มพีืน้ทีบ่ำงส่วนทีร่ำษฎรยงัอำศยัและใช้ประโยชน์เป็นทีท่�ำกนิปลกูข้ำวไร่ ข้ำวโพด ขงิ ถัว่แดง 

ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยประเภท โค กระบือ และคอกเลี้ยงไก่ สุกร และพื้นที่บำงส่วนได้กลับ

ฟื้นคืนสภำพเป็นปำ่ที่สมบูรณ์

8 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๒ (กลุ่มบ้ำนห้วยซลอบ) ด�ำเนินกำรโดย กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ

และพันธุ์พืช มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๒๕.๘๔ ตำรำงกิโลเมตร (๗๘,๖๕๔ ไร่) ประกอบด้วย

 - เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย ๗๗,๒๗๙ ไร่

 - พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ๖๕,๐๕๑ ไร่

 - พื้นที่ป่ำแนวกันชนและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ๑๐,๒๙๘ ไร่

 - พื้นที่อยู่อำศัยและที่ท�ำกิน (พัฒนำคุณภำพชีวิต) ๑,๙๓๐ ไร่

 - เขตปำ่สงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งขวำตอนล่ำง ๑,๓๗๕ ไร่

 หมูบ้่ำนเป้ำหมำย คอื บ้ำนห้วยซลอบ ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รำษฎรเป็นชำว

กะเหรีย่งและปะโอ จ�ำนวน ๘๔ ครวัเรอืน ประชำกรรวมทัง้หมด ๓๔๕ คน (ข้อมลูปี ๒๕๖๐) ซึง่เป็นหมูบ้่ำน

บริวำรของชุมชนบ้ำนห้วยผำ เป็นชุมชนที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย 

อยู่ในเขตปกครองของต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่บำงส่วนที่รำษฎรยังอำศัยและ

ใช้ประโยชน์เป็นพืน้ทีท่�ำกนิปลกูข้ำวไร่ ข้ำวโพด ถ่ัว และใช้เป็นพืน้ทีเ่ล้ียงปศสัุตว์แบบปล่อยประเภท โค กระบอื 

และคอกเลี้ยงไก่ และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นป่ำที่สมบูรณ์

9ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๓ (กลุ่มบ้ำนมะโนรำ) ด�ำเนินกำรโดย กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๐๕.๗๖ ตำรำงกิโลเมตร (๖๖,๑๐๑ ไร่) ประกอบด้วย

 - พื้นที่ปำ่อนุรักษ์ ๕๗,๙๙๙ ไร่
 - พื้นที่ป่ำแนวกันชนและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ๖,๕๗๕ ไร่
 - พื้นที่อยู่อำศัยและที่ท�ำกิน (พัฒนำคุณภำพชีวิต) ๑,๕๒๗ ไร่
 หมู่บ้ำนเป้ำหมำย คือ บ้ำนมะโนรำ ต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รำษฎรเป็น
ชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน ประชำกรรวมทั้งหมด ๒๐๑ คน อยู่ในเขตกำรปกครองของ 
ต�ำบลทุ่งยำว เป็นชุมชนดั้งเดิมที่เคลื่อนย้ำยไปมำอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย มีพื้นที่บำง
ส่วนที่รำษฎรยังอำศัยและใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท�ำกินปลูกข้ำวไร่ ข้ำวโพด และใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์
แบบปล่อยประเภท ไก่ สุกร และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นป่ำที่สมบูรณ์
 พื้นที่ที่ ๔ กลุ่มบ้ำนปมฝำด ด�ำเนินกำรโดย กรมป่ำไม้ พื้นที่ด�ำเนินกำร ๗๓.๕๖ ตำรำงกิโลเมตร 
(๔๕,๙๗๕ ไร่) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งซำ้ยตอนล่ำง
 หมู่บ้ำนเปำ้หมำย คือ บำ้นปมฝำด บ้ำนห้วยกล้วย บ้ำนป่ำคำ ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รำษฎรเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน ประชำกรรวมทั้งหมด ๒๗๘ คน มี
พื้นที่บำงส่วนที่รำษฎรยังอำศัยและใช้ประโยชน์เป็นที่ท�ำกิน ปลูกข้ำวไร่ ข้ำวโพด และใช้เป็นพื้นที่เลี้ยง

ปศุสัตว์แบบปล่อยประเภท โค กระบือ และคอกเลี้ยงไก่ สุกร และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็น

ป่ำที่สมบูรณ์

10 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่แสดงขอบเขตโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๔.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
 กำรตรวจสอบพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงและผำชัน ลักษณะเป็นภูเขำหินปูน 

สูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำงตั้งแต่ ๓๐๐-๒,๐๐๐ เมตร ยอดเขำสูงที่สุดที่ยอดดอยแม่ยำน สูงประมำณ 

๑,๙๘๒ เมตร เป็นพื้นที่ต้นน�้ำของลุ่มน�้ำสำขำย่อยของแม่น�้ำปำย แม่น�้ำของ ได้แก่ ห้วยไร่ ห้วยแม่ยำน 

ห้วยมะโนรำ ห้วยแม่อูมอง ห้วยแม่หมู ห้วยชมพู ห้วยผำ ห้วยซลอบ ตอนกลำงของพื้นที่จะเป็นเทือกเขำ

หินปูน (karts) มีหน้ำผำ หลุมยุบเป็นโพลงถ�้ำ (sink holes) มีล�ำน�้ำไหลผ่ำนลงสู่ล�ำน�้ำของ ล�ำน�้ำปำย 

ด้ำนทิศตะวันออกมีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นที่ลำดเนินเขำ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หน้ำดินลึก

ระบำยน�้ำได้ดีถึงปำนกลำง

 ๔.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
 ภูมิอำกำศแบบร้อนชื้น (Tropical rainforest climate : Af) โดยในฤดูร้อนจะมีอำกำศร้อนจัด 

อำกำศหนำวจัดในฤดูหนำว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจำกนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุม

ตลอดทัง้ปี ทัง้นี ้มสีำเหตเุนือ่งจำกลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นหบุเขำสงู มพีืน้ทีอ่ยูบ่นทีส่งูเหนอืระดบัน�ำ้ทะเล 

ท�ำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลำงวันเนื่องจำกถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลำงคืนจะได้รับอิทธิพลจำกลมภูเขำ 

ท�ำให้อำกำศเย็นลงอยำ่งรวดเร็ว ซึ่งเมื่อควำมร้อนในตอนกลำงวันลอยตัวขึ้นปะทะกับควำมชื้นของอำกำศ 

จึงท�ำให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลำงคืนสภำพภูมิอำกำศจะมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน

ทั้ง ๓ ฤดูกำล

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่ำงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ - กลำงเดือนพฤษภำคม จะมีอำกำศร้อน

อบอ้ำว

11ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ฤดูฝน เริม่ต้ังแต่ช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม - เดอืนตลุำคม จะได้รบัอทิธพิลจำกลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ 

ท�ำให้อำกำศชุ่มชื้น ฝนจะตกชุกมำก ซึ่งจะมีปริมำณมำกที่สุดในเดือนสิงหำคม

 ฤดหูนำว เริม่ตัง้แต่ช่วงเดอืนตลุำคม - กลำงเดอืนกมุภำพนัธ์ โดยได้รบัอทิธพิลจำกลมมรสมุตะวนัออก

เฉียงเหนือ และควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีน อำกำศจะหนำวเย็นมำก โดยทั่วไปจะค่อนข้ำงหนำว มี

หมอกหนำทึบตั้งแต่เดือนตุลำคม - เดือนกุมภำพันธ์

 ๔.๔ ทรัพยากรป่าไม้
 โดยทั่วไปเป็นป่ำเบญจพรรณที่มีไม้สักธรรมชำติขึ้นเป็นบริเวณกว้ำงในบริเวณพื้นที่ป่ำลุ่มน�้ำของ - 

ลุ่มน�้ำปำย ซึ่งจะมีสภำพแวดล้อมทั้งลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ประจ�ำถิ่น และระบบนิเวศ

ในพื้นที่ลุ่มน�้ำดังกล่ำว อันเอื้ออ�ำนวยให้เป็นลักษณะเฉพำะที่ ท�ำให้มีไม้สักขึ้นกระจำยทั่วบริเวณลุ่มน�้ำดัง

กล่ำวอยำ่งเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดพื้นที่ป่ำสักขึ้นอย่ำงหนำแน่นและสมบูรณ์มำกอยู่บริเวณใจกลำงของพื้นที่  

กำรส�ำรวจพบไม้สักธรรมชำติที่มีลักษณะดี ขนำดใหญ่ ล�ำต้นเปลำตรง มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสม�่ำเสมอ 

สภำพป่ำมีควำมสมบูรณ์ ถูกรบกวนน้อย และที่ส�ำคัญมีลักษณะพิเศษด้ำนพรรณพืชที่น่ำสนใจ คือ ไม้สัก

สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงกว่ำ ๑,๒๓๐ เมตรจำกระดับน�้ำทะเล ซึ่งนับเป็นข้อมูลใหม่ของประเทศ 

เนื่องจำกปกติจะพบไม้สักเจริญเติบโตได้ดีในระดับควำมสูงไม่เกิน ๗๐๐ เมตร

 ควำมหลำกหลำยของชนดิพนัธุไ์ม้ในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ จะมลีกัษณะเป็นป่ำผสมผลดัใบทีพ่บมำกทีส่ดุ

ในพื้นที่โดยประมำณ ร้อยละ ๕๐-๖๐ ซึ่งเป็นป่ำที่พบไม้สักเป็นไม้เด่น มีกำรกระจำยพันธุ์ ตั้งแต่ระดับ

ควำมสูงประมำณ ๒๕๐ – ๑,๓๐๐ เมตร พันธุ์พืชที่สำมำรถจ�ำแนกได้มี ๒๑๖ ชนิด ๑๖๒ สกุล เช่น สัก 

เต็ง รกฟ้ำ เสลำ เปรื่องยำง งิ้วป่ำ แดง ประดู่ ไม้ไผ่ และอื่น ๆ

 ๔.๕ ทรัพยากรสัตว์ป่า
 มกีำรส�ำรวจพบสตัว์ป่ำหำยำกในพืน้ที ่เช่น เลยีงผำ กวำงผำ กวำงป่ำ เสอืโคร่ง เสอืขนำดกลำง ค่ำง 

ชะนีภำคเหนือ ซึ่งอยู่ในสภำวะถูกคุกคำม ถูกลำ่ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินกำรป้องกันรักษำ

สถำนภำพตัวของสัตว์ป่ำและระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำที่หำยำกให้คงอยู่ตลอดไป 

 ๔.๖ ลักษณะทางธรณีวิทยา
 เนื่องจำกสภำพพื้นที่เป็นภูเขำสูงชัน หำกไม่มีผืนป่ำที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมพื้นที่ไว้  เมื่อเกิดภำวะ

ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน จะมีโอกำสที่หน้ำดินจะชะลำ้ง พังทลำยได้งำ่ย ดังนั้น  จึงจ�ำเป็น

ต้องมีมำตรกำรป้องกันรักษำพื้นที่ปำ่ที่รัดกุม ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้มีป่ำปกคลุมดิน อันเป็นกำรอนุรักษ์ดิน

และสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี

 ๔.๗ ทรัพยากรน�้า
 ลุ่มน�้ำของซึ่งเป็นลุ่มน�้ำสำขำของลุ่มน�้ำปำย ซึ่งมีควำมส�ำคัญ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรดูแล ป้องกัน 

มใิห้มกีำรบกุรกุท�ำลำยสภำพป่ำในบรเิวณดงักล่ำว พืน้ทีโ่ครงกำรฯ มแีหล่งน�ำ้จำกล�ำห้วยสำขำห้วยแม่ยำน 

ห้วยซลอบ ห้วยผำ ห้วยม่วง ซึ่งมีปริมำณน�้ำเพียงพอในกำรใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ควรมีกำรจัดท�ำ

ฝำยผสมผสำนเพือ่เป็นประโยชน์ตำมหลกัวชิำกำรกำรจดักำรลุม่น�ำ้ หรอือ่ำงเกบ็น�ำ้ขนำดเลก็ เพือ่ส�ำรองน�ำ้

ไว้ใช้ในโครงกำรฯ และชุมชนด้วย
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๕. โครงสร้างการบริหารงานของโครงการฯ
 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ
ป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่ให้เป็นไปตำมพระรำชด�ำรใินกำร
อนุรกัษ์พ้ืนทีป่่ำไม้สกัธรรมชำตทิีส่มบรูณ์ ไม่ให้ถกูบกุรกุท�ำลำย และสงวนไว้เป็นแหล่งศกึษำวจิยัด้ำนพนัธกุรรม
ไม้สัก รวมถึงเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่ำเกิดควำมรักหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้พึ่งพำตนเองได้
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) 
จึงได้มีค�ำสั่ง คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่ ๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๑๑ มถินุำยน ๒๕๕๓ เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรและคณะอนกุรรมกำรโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรม
ไม้สักและพัฒนำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิลงนำมโดย 
นำยกรฐัมนตร ี ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
(นำยอภสิทิธ์ิ เวชชำชวีะ) ประกอบด้วย (รำยละเอียดตำมภำคผนวก)
 ๑) คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร
บริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิเป็นประธำนกรรมกำร ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประสำนงำนโครงกำร
พืน้ที ่๓ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) 
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ�ำนำจหน้ำที่ ก�ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และเปำ้หมำยของโครงกำรให้
สอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ อ�ำนวยกำร ควบคุม ก�ำกับ ดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็น
ไปตำมวตัถปุระสงค์หลกัทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ ตดิตำมผล ให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏบิติังำน รวมทัง้แก้ไขปัญหำอปุสรรค
ที่เกิดขึ้น และแต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสมและจ�ำเป็น 
 ๒) คณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร
บรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ โดยมผีูว่้ำรำชกำรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นประธำน
อนกุรรมกำร หวัหน้ำกลุม่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ส�ำนกับรหิำรพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่ ๑๖ 
เชียงใหม่ เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ�ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท�ำข้อมูลโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริท่ีได้พระรำชทำนไว้ บริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และ
ประสำนงำนกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ติดตำมผล จัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือ

กำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม

๖. งบประมาณในการด�าเนินงาน
 สรุปงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำน กปร. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๘๓,๙๐๓,๑๐๖ บำท ประกอบด้วย

ปีงบ
ประมาณ

กรม
อุทยานฯ กรมป่าไม้

ส�านักงาน
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

กรม
ชลประทาน

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพย์ฯ
รวม

๒๕๕๔ ๑๑,๓๗๗,๘๕๐ ๒,๔๘๗,๐๐๐ ๔,๕๙๗,๗๓๖    ๑๘,๔๖๒,๕๘๖
๒๕๕๕ ๗,๘๔๙,๕๖๐ ๑,๗๗๙,๗๖๐ ๑,๐๓๐,๗๐๐    ๑๐,๖๖๐,๐๒๐
๒๕๕๖ ๖,๖๖๘,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐  ๔๙๐,๕๐๐   ๘,๔๓๗,๕๐๐
๒๕๕๗ ๔,๔๗๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐   ๙,๑๒๑,๐๐๐  ๑๔,๓๓๑,๐๐๐
๒๕๕๘ ๔,๕๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐    ๔๙๐,๕๐๐ ๕,๔๗๐,๕๐๐
๒๕๕๙ ๕,๓๘๑,๕๐๐ ๔๗๐,๐๐๐   ๒๐,๖๙๐,๐๐๐  ๒๖,๕๔๑,๕๐๐
รวม ๔๐,๒๙๑,๙๑๐ ๗,๑๙๐,๗๖๐ ๕,๖๒๘,๔๓๖ ๔๙๐,๕๐๐ ๒๙,๘๑๑,๐๐๐ ๔๙๐,๕๐๐ ๘๓,๙๐๓,๑๐๖
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๗. ผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ๗.๑  ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชินี
 ด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมป่ำไม้ และ

หน่วยเฉพำะกิจ กรมทหำรรำบที่ ๑๗ ในกำรปกป้องผืนป่ำสักนวมินทรรำชินี โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  ๑) จัดตั้งจุดตรวจสกัด ในพื้นที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่อกำรบุกรุก บริเวณพื้นที่โครงกำรป่ำสัก 

นวมินทรรำชินี พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่เขำ้ปฏิบัติกำรแต่ละจุดสกัด จ�ำนวน ๔ จุด ได้แก่

   ๑.๑ หน่วยพิทักษ์ป่ำหนองยำว หรือ หน่วยพิทักษ์ป่ำ โกวิท ปัญญำตรง ๑

   ๑.๒. จุดสกัดดอยเขียว หรือ จุดสกัดป้องกันรักษำป่ำ โกวิท ปัญญำตรง ๒

   ๑.๓. หน่วยพิทักษ์ป่ำน�้ำตกซู่ซำ่ หรือหน่วยพิทักษ์ป่ำ สหัส บุญญำวิวัฒน์ ๑

   ๑.๔. จุดสกัดห้วยซลอบ หรือ จุดสกัดลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สหัส 

บุญญำวิวัฒน์ ๒ 

งบประมำณ ส�ำนักงำน กปร.

14 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
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  ๒) กำรลำดตระเวนเพื่อตรวจสอบพื้นที่และป้องกันกำรกระท�ำควำมผิด ทั้งทำงบก ทำงน�้ำ 

และทำงอำกำศ มีกำรลำดตระเวนเพื่อตรวจสอบพื้นที่และป้องกันกำรกระท�ำควำมผิด โดยครอบคลุมทั้ง 

ทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน�้ำ ดังนี้

  กำรตรวจลำดตระเวนพื้นที่ทำงบก แบ่งออกเป็นกำรลำดตระเวนโดยรถยนต์ จักรยำนยนต์ 

และกำรลำดตระเวนโดยกำรเดินเท้ำ ในบริเวณป่ำลึกที่รถยนต์ จักรยำนยนต์ ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพื่อป้องกัน

และตรวจหำกำรกระท�ำผิด สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง
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  กำรตรวจลำดตระเวนพื้นที่ทำงน�้ำ เป็นกำรลำดตระเวนโดยกำรล่องแพตำมล�ำน�้ำของ-

ล�ำน�้ำปำย เพื่อตรวจหำกำรกระท�ำผิด
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  กำรตรวจลำดตระเวนพื้นที่ทำงอำกำศ เป็นกำรบินลำดตระเวนตรวจสอบสภำพป่ำสัก

นวมนิทรรำชนิ ีโดยใช้อำกำศยำนจำกส�ำนักกำรบนิอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม และกรมทหำรรำบที่ ๑๗ ร่วมกับหน่วยงำนตำ่ง ๆ เป็นประจ�ำ เพื่อตรวจสอบสภำพป่ำ

และกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบกำรกระท�ำผิดในพื้นที่ เช่น กำรบุกรุกแผ้วถำงพื้นที่บริเวณ

ป่ำสกันวมนิทรรำชนิ ีเพือ่สบืหำกำรกระท�ำผดิและด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนต่อไป โดยในกำรขึน้บนิลำดตระเวน

จะอำศัยกำรส่ง สิ่งอุปกรณ์ตำมวงรอบประจ�ำเดือน ให้หน่วยขึ้นตรง และกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่อย่ำงน้อย 

เดือนละ ๒ ครั้ง 

17ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กราฟแสดงสถิติข้อมูลการกระท�าผิดในพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชินี (รายปี)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐

  ๔) กำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในพื้นที่โครงกำรฯ

  ๕) ภำรกิจอื่น ๆ

  ๓) กำรสนธิก�ำลังร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส่วนตำ่ง ๆ ในกำรบูรณำกำรร่วมกันจัดกำรปัญหำและ

ปรำบปรำมกำรกระท�ำผิดในพื้นที่ป่ำสักนวมินทรรำชินี เพื่อตรวจหำกำรกระท�ำผิดอยำ่งครอบคลุม 

  จำกสถิติคดีที่ตรวจพบในพื้นที่ป่ำสักนวมินทรรำชินี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน พบว่ำ คดีบุกรุก 

แผ้วถำง เกิดขึ้นสูงสุดในปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๐ คดี และรองลงมำ คือ ปี ๒๕๕๖ รวมคดีที่จับกุมได้ จ�ำนวน 

๒๘ คด ีมผีูก้ระท�ำผดิ จ�ำนวน ๘ รำย พืน้ทีท่ีบ่กุรกุ จ�ำนวน ๑๒๑.๔๗ ไร่ ในส่วนคดไีม้ พบได้เป็นจ�ำนวนน้อย 

ประมำณ ๑-๒ คดต่ีอปี และตัง้แต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ ยงัไม่พบคด ีโดยไม้ทีย่ดึได้ ได้แก่ ไม้สัก และไม้กระยำเลย 

ทั้งนี้ คดีที่จับกุมได้ มักเกิดในพื้นที่บ้ำนนำอ่อน และ บ้ำนมะโนรำ รำยละเอียดดังตำรำง

18 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๗.๒ ด้านการวิจัยป่าสัก
  (๑) จัดวำงแปลงศึกษำโครงสรำ้งป่ำ
  (๒) ส�ำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่ำสักนวมินทรรำชินี
  (๓) เพำะขยำยพันธุ์ไม้สัก
  (๔) เพำะขยำยพันธุ์มหำพรหมรำชินี
  (๕) จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับป่ำสักนวมินทรรำชินี

19ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๗.๓ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
  (๑) ก่อสร้ำงฝำยต้นน�้ำ เพื่อชะลอกำรไหลของน�้ำในล�ำห้วย รักษำควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปำ่
บริเวณรอบฝำยอีกทั้งฝำยบำงแห่งรำษฎรยังสำมำรถน�ำน�้ำไปใช้ในกำรเกษตรได้อีกด้วย ที่ผำ่นมำโครงกำรฯ 
ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน�้ำไปแล้วจ�ำนวน ๑,๓๒๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

   ๑.๑ ฝำยต้นน�้ำแบบผสมผสำน ๑,๒๖๐ แห่ง

   ๑.๒ ฝำยกึ่งถำวร ๕๔ แห่ง

   ๑.๓ ฝำยถำวร ๖ แห่ง

  (๒) กำรปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม พื้นที่ป่ำต้นน�้ำ และพื้นที่ท�ำ

กินของรำษฎรที่ไม่ประสงค์จะใช้พื้นที่ท�ำกำรเกษตรอีกและยินยอมมอบพื้นที่ให้กับทำงโครงกำรฯ เพื่อ

ปลูกป่ำฟื้นฟู เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่ำ โดยโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรปลูกป่ำไปแล้ว จ�ำนวน 

๒,๔๙๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

   ๒.๑ ปลูกป่ำทั่วไป ๒๔๐ ไร่

   ๒.๒ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน�้ำ ๙๖๐ ไร่

   ๒.๓ ปลูกสร้ำงสวนป่ำหวำย ๘๙๐ ไร่

   ๒.๔ ปลูกป่ำไม้ใช้สอย ๓๐๐ ไร่

  (๓) กำรเพำะช�ำกล้ำไม้เพื่อแจกจ่ำยให้กับหมู่บำ้นเปำ้หมำยของโครงกำรฯ และชุมชน

โดยรอบพื้นที่โครงกำรฯ ใช้ส�ำหรับปลูกในพื้นท่ีสำธำรณะของหมู่บ้ำน ชุมชน เพื่อสร้ำงพื้นท่ีป่ำให้

ควำมร่มรื่น สร้ำงแหล่งอำหำร รวมถึงไม้ใช้สอยในอนำคต โดยโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรเพำะช�ำไปแล้ว 

จ�ำนวน ๑๖๘,๐๐๐ กลำ้ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

   ๓.๑ เพำะช�ำกล้ำไม้มีค่ำ ๑๓๘,๐๐๐ กล้ำ

   ๓.๒ เพำะช�ำกล้ำหวำย ๓๐,๐๐๐ กล้ำ

  (๔) งำนป้องกนัไฟป่ำร่วมกบัชมุชน โดยได้ร่วมกบัชมุชนด�ำเนนิกำรจดัท�ำแนวกนัไฟ ระยะทำง 

๑๒๐ กิโลเมตร
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๗.๔ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  (๑) กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค

   ๑.๑ ขุดเจำะน�้ำบำดำลเพื่ออุปโภคบริโภค บริเวณบ้ำนกึ๊ดสำมสิบ จ�ำนวน ๒ บ่อ 

โดย กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล

   ๑.๒ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่หมู่บ้ำนเป้ำหมำย โดย องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบำล

   ๑.๓ จัดหำแหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตรให้กับหมู่บ้ำนเปำ้หมำยของโครงกำรฯ ด�ำเนินกำร

โดย กรมชลประทำน แล้วเสร็จใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ บ้ำนนำอ่อน และบ้ำนมะโนรำ

   ๑.๔ ปรับปรุงระบบประปำภูเขำ

  (๒) กำรพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพด้ำนกำรเกษตร

   ๒.๑ กำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด น�้ำหมักชีวภำพ และปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำร

อนุรักษ์ดินและน�้ำ โดย กรมพัฒนำที่ดิน

   ๒.๒ กำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล

   ๒.๓ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในบ่อพลำสติก

   ๒.๔ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนำดเล็กในครัวเรือน

  (๓) โครงกำรสรำ้งป่ำสรำ้งรำยได้ในพื้นที่โครงกำรฯ ด�ำเนินกำรส่งเสริมให้กับรำษฎรใน

พื้นที่แล้ว จ�ำนวน ๑๒๕ ไร่
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน�้า  ดังนี้

ที่ กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินการ งบประมาณ
ผลการ

ด�าเนินงาน
ปี

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ

๑ จัดหำน�้ำสนับสนุนพื้นที่โครงกำร

อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก 

และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บ้ำนนำอ่อน

บ้ำนนำอ่อน

ม.๖ ต.สบป่อง

อ.ปำงมะผ้ำ

๙,๑๒๑,๐๐๐ ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

๒๕๕๗ กปร.

๒ จัดหำน�้ำสนับสนุนพื้นที่โครงกำร

อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก 

และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บ้ำนมะโนรำ

บ้ำนมะโนรำ

ม.๑๒ ต.ทุ่งยำว 

อ.ปำย

๒๐,๒๑๕,๒๐๐ ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

๒๕๕๙

(กันเหลื่อม

ปี)

กปร.

๓ ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝำย

ห้วยแม่ยำน จัดหำน�้ำสนับสนุน

พื้นที่โครงกำรอนุรักษ์แหล่ง

พันธุกรรมไม้สัก และพัฒนำ

คุณภำพชีวิตรำษฎร

บ้ำนมะโนรำ

บ้ำนมะโนรำ

ม.๑๒ ต.ทุ่งยำว 

อ.ปำย

๑๔,๙๒๖,๐๐๐ อยู่ระหว่ำง

ด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำง

๒๕๖๑ กรม

ชลประทำน

๔ จัดหำน�้ำสนับสนุนพื้นที่โครงกำร

อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก 

และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บ้ำนห้วยซลอบ

บ้ำนห้วยซลอบ 

ม.๑ ต.ห้วยผำ 

อ.เมือง

๑๗,๒๔๐,๐๐๐ อยู่ระหว่ำง

รอจัดสรร

งบประมำณ

๒๕๖๒ กปร.

๕ จัดหำน�้ำสนับสนุนพื้นที่โครงกำร

อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก 

และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บ้ำนห้วยปมฝำด

บ้ำนห้วยปมฝำด 

ต.ห้วยปูลิง 

อ.เมือง

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่ำง

กำรเตรียม

ควำมพร้อม

ด้ำนวิศวกรรม

๒๕๖๓ กปร.

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ
 เป็นแหล่งอนุรักษ์และศึกษำวิจัย ดำ้นพันธุกรรมไม้สัก เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกชุมชนให้มีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดควำมรัก ควำมหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้และเรียนรู้กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรให้มีควำมมั่นคง

ยั่งยืนต่อไป
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๙. หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการโครงการฯ ประกอบด้วย
 (๑) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  

  (ส�ำนักงำน กปร.)

 (๒) ส�ำนักจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 (๓) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

 (๔) กรมป่ำไม้

 (๕) กรมพัฒนำที่ดิน

 (๖) กรมชลประทำน

 (๗) กรมประมง

 (๘) กรมปศุสัตว์ 

 (๙) กรมกำรข้ำว

 (๑๐) กรมวิชำกำรเกษตร

 (๑๑) กรมทหำรรำบที่ ๑๗

 (๑๒) กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ ๓
วิธีการติดตาม

 กำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่ม

น�้ำของ - ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ด�ำเนินงำนโดย กองติดตำม

ประเมินผล ส�ำนักงำน กปร. มีวิธีกำรติดตำมโครงกำรฯ ดังนี้

๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต

รำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แบ่งวิธีกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ ๑ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทรำบ

ควำมเป็นมำ ผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรติดตำมผล

กำรด�ำเนินงำน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

 ส่วนที่ ๒ กำรเก็บข้อมูล โดยจัดท�ำแบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล และส�ำรวจ

ข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริงจำกประชำชนในพื้นที่โครงกำรฯ และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 

  - แบบสอบถำมและสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน ๑๐ หน้ำ

      - แบบสอบถำมและสัมภำษณ์ประชำชน จ�ำนวน ๘ หน้ำ

๒. กลุ่มประชากรตัวอย่าง
 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มที่ ๑ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ และหน่วยงำน

ทีเ่กี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๔ ท่ำน ประกอบด้วย 

  ๑.๑) หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรพื้นที่ที่ ๑ (กลุ่มบ้ำนนำอ่อน)

  ๑.๒) หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรพื้นที่ที่ ๒ (กลุ่มบ้ำนห้วยซลอบ) 

  ๑.๓) หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรพื้นที่ที่ ๓ (กลุ่มบ้ำนมะโนรำ) 

  ๑.๔) หัวหน้ำศูนย์วิจัยป่ำสักนวมินทรรำชินี 

  ๑.๕) หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย 

  ๑.๖) หัวหน้ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมป่ำไม้
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ๑.๗) เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๘) เจ้ำหน้ำที่พัฒนำที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๙) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๑๐) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยข้ำวแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๑๑) เจ้ำหน้ำที่โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน กรมชลประทำน 

  ๑.๑๒) เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนประมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๑๓) เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนปศุสัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๑.๑๔) เจ้ำหน้ำที่หน่วยเฉพำะกิจ กรมทหำรรำบที่ ๑๗ 

 กลุม่ที ่๒ รำษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 

  ๒.๑) บ้ำนกึ๊ดสำมสิบ-บ้ำนนำอ่อน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๒.๒) บ้ำนห้วยซลอบ ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  ๒.๓) บ้ำนมะโนรำ ต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ๒.๔) บ้ำนปมฝำด ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. การประมวลผล
 กำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่ม

น�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งกำรติดตำมโครงกำรฯ ออกเป็น 

๓ ด้ำน ประกอบด้วย

 ๑. ด้ำนงำนวิจัย – ติดตำมจำกสรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมงบประมำณ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙

 ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ปัญหำ/อุปสรรค – เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถำม/แบบสัมภำษณ์

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

 ๓. ด้ำนคุณภำพชีวิตของรำษฎร – เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถำม/แบบสัมภำษณ์รำษฎรที่ได้รับ

ประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน

๔. การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล
 กำรสังเครำะห์และวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรของหน่วยงำนท่ีด�ำเนินงำนและแบบสอบถำม

แบบสมัภำษณ์ของเจ้ำหน้ำทีก่ลุม่เป้ำหมำย จ�ำนวน ๑๔ รำย และรำษฎรผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์ในพืน้ที ่จ�ำนวน 

๖๔ รำย ประกอบด้วย

 - รำษฎรบ้ำนกึ๊ดสำมสิบ-บ้ำนนำอ่อน จ�ำนวน ๓๐ รำย 

 - รำษฎรบ้ำนห้วยซลอบ จ�ำนวน ๑๕ รำย

 - รำษฎรบ้ำนมะโนรำ จ�ำนวน ๘ รำย

 - รำษฎรบ้ำนปมฝำด จ�ำนวน ๑๑ รำย
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕. การเกบ็ข้อมลูในการตดิตามโครงการอนรัุกษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สกัและพัฒนา
คณุภาพชวีติราษฎรบรเิวณป่าลุม่น�า้ของ-ลุม่น�า้ปายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่
 กลุ่มที่ ๑ เจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียด ๕ ส่วน ได้แก่

 ส่วนที ่๑ แผนงานด้านการบูรณาการ ประกอบด้วย

  ๑.๑  ระยะเวลำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

  ๑.๒  ระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ

  ๑.๓  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ในดำ้นตำ่ง ๆ 

  ๑.๔  สรุปผลกำรด�ำเนินงำน/แหล่งงบประมำณ/งบประมำณของหน่วยงำนท่ีได้

ด�ำเนินงำนในโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ– 

ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่ำงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙

  ๑.๕  ควำมเหมำะสมของงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรร 

  ๑.๖  บทบำทหน้ำที่ในกำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ– 

ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

  ๑.๗  กำรประชุม/ประสำนงำน เพื่อบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๘  แนวทำงกำรขยำยผลในกำรช่วยเหลือรำษฎรของหน่วยงำนตำ่ง ๆ

  ๑.๙  กำรมีส่วนรวมในกำรด�ำเนินงำนของประชำชนและเครือข่ำยอื่น ๆ 

  ๑.๑๐ กำรสนองพระรำชด�ำริเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ

  ๑.๑๑ กำรประสำนงำนและสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนจำกส�ำนักงำน กปร. 

  ๑.๑๒ แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรฯ

 ส่วนที ่๒ แผนงานด้านวิจัย

  ๒.๑  กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลผลกำรศึกษำ ทดลอง และงำนวิจัย  

  ๒.๒  กำรน�ำผลงำนวิจัยมำขยำยผลสู่ประชำชน

  ๒.๓  กำรด�ำเนินงำนวิจัยขยำยพันธุ์ไม้สักในพื้นที่ 

  ๒.๔  กำรเพำะขยำยพันธุ์ไม้สัก และกำรขยำยพันธุ์ไม้สักไปปลูกยังพื้นที่อื่น 

  ๒.๕  ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย 

 ส่วนที ่๓ การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานป้องกันรักษาป่า

   ๓.๑  กำรส่งเสริมให้ประชำชนร่วมพิทักษ์ป่ำ

  ๓.๒  ควำมร่วมมือในกำรปกป้อง พิทักษ์ รักษำป่ำ

   ๓.๓  กำรด�ำเนินงำนในปัจจุบัน มีกำรป้องกันรักษำป่ำครอบคลุมพื้นที่

  ๓.๔  ปัญหำกำรบุกรุก ท�ำลำยป่ำ

  ๓.๕  ปัญหำ/อุปสรรค กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรป้องกัน รักษำป่ำ 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ส่วนที ่๔ การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  ๔.๑  กำรส่งเสริมกล้ำพันธุ์ไม้/เมล็ดพันธุ์ให้ประชำชนร่วมปลูกป่ำ 

  ๔.๒  ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  ๔.๓  กำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

  ๔.๔  ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ำในปัจจุบัน

  ๔.๕  ปัญหำ/อุปสรรค กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ส่วนที ่๕ การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  ๕.๑  กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมอำชีพ พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎร

  ๕.๒  ผลกำรติดตำมสอบถำมควำมต้องกำรกำรส่งเสริมอำชีพของรำษฎร

  ๕.๓  กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เริ่มโครงกำรฯ จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่มีระบบสำธำรณูปโภค 

ระบบกำรศึกษำครบถ้วนตำมควำมต้องกำรพื้นฐำน

  ๕.๔  กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

  ๕.๕  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

  ๕.๖  แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

 กลุม่ที ่๒ รำษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน โดยมีรำยละเอียด ๔ ส่วน ได้แก่

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ของครัวเรือน

     ๑. ข้อมูลทั่วไป เพศ อำยุ ชนเผ่ำ สัญชำติ ศำสนำ    

     ๒. ควำมสัมพันธ์กับครอบครัว

     ๓. ระดับกำรศึกษำ

     ๔. ถิ่นก�ำเนิด

     ๕. กำรย้ำยถิ่นฐำน

     ๖. ระยะเวลำที่อำศัยในพื้นที่ 

  ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านที่ดินท�ากิน/รายได้

     ๑. กำรประกอบอำชีพ

     ๒. อำชีพเสริม

     ๓. กำรได้รับกำรจัดสรรที่ดินท�ำกิน

     ๔. ที่ตั้งที่ดินท�ำกิน

     ๕. แหล่งน�้ำและควำมเพียงพอต่อกำรใช้น�้ำ

     ๖. กำรคมนำคมและสำธำรณูปโภค

     ๗. กำรศึกษำ และสำธำรณสุข

     ๘. กำรท�ำกำรเกษตร

     ๙. รำยได้ของครอบครัว

     ๑๐. กำรเข้ำไปหำของป่ำในพื้นที่โครงกำรฯ 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

     ๑. กำรรู้จักโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก

     ๒. กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

     ๓. ประโยชน์ที่ได้จำกโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ

     ๔. กำรได้รับองค์ควำมรู้/กำรฝึกอบรม ด้ำนอำชีพจำกหน่วยงำนของรัฐ

     ๕. ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม

     ๖. กำรได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำ่ง ๆ จำกโครงกำรฯ

     ๗. กำรมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงกำรฯ

     ๘. กำรส่งเสริมอำชีพจำกหน่วยงำนภำครัฐ

     ๙. ปัญหำ/อุปสรรค กำรด�ำรงชีพ

     ๑๐. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด�ำรงชีพ

  ส่วนที่ ๔ ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า

     ๑. ควำมส�ำคัญของโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ

     ๒. กำรดูแลรักษำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ

     ๓. กำรอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.)

     ๔. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ

     ๕. กิจกรรมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ

     ๖. กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปำ่

     ๗. กำรเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของป่ำไม้

     ๘. กำรได้รับควำมรู้และข่ำวสำรต่ำง ๆ

     ๙. กำรดูแลรักษำป่ำไม้

     ๑๐. กำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำป่ำสักนวมินทรรำชินี

     ๑๑. ประโยชน์ของโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ   

๖. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามโครงการฯ ของส�านักงาน กปร. 
 จำกกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ 

ป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน 

ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรติดตำมโครงกำรฯ ดังนี้

 ๑. กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมจ�ำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย 

  ครั้งที่ ๑ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Pretest เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐

  ครั้งที่ ๒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐

 ๒. กำรประชมุเพือ่พจิำรณำร่ำงกำรตดิตำมโครงกำรอนรุกัษ์พนัธุก์รรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติ

รำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย

  ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�ำนักงำน กปร. 

  ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�ำนักงำน กปร. 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. ปัญหำ/อปุสรรค ในกำรเกบ็ข้อมลู และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนนิงำนต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. เอกสำรข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ยงัไม่ครบถ้วน 

ไม่มศีนูย์รวมในกำรเกบ็ข้อมูล ซ่ึงแต่ละหน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบต่ำงคนต่ำงท�ำและยังไม่มีควำม

สมบูรณ์ของข้อมูลในเรื่องของรำยละเอียดจำก

กำรด�ำเนินงำนในดำ้นที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว

๑.๑ จัดท�ำฐำนข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น

ระบบ และมหีน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวม

ข้อมูลโครงกำรฯ ทั้งหมด ที่จะสำมำรถ

ค้นหำได้ครบทกุส่วนงำน

๑.๒ ตั้งผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรฯ เพื่อท�ำหน้ำที่

เป็นศนูย์กลำงในกำรบรหิำรและด�ำเนนิงำน

เพื่อให้มีควำมชัดเจนและต่อเนื่อง

๒. ผู ้เก็บข้อมูลไม่สำมำรถลงพื้นที่ทุกหมู่บ้ำนได้ 

เนื่องจำกมีอุปสรรคในกำรเดินทำง ถนนไม่ดีใน

ช่วงฤดฝูน ประกอบด้วยช่วงทีเ่ข้ำไปเกบ็ข้อมลูเป็น 

กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์กวำดล้ำงยำเสพติด

และตัดไม้ท�ำลำย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงกำรฯ 

มคีวำมไม่ปลอดภยั และควำมไม่พร้อมของรำษฎร 

เพือ่ให้สมัภำษณ์เนือ่งจำกตดิงำนในกำรประกอบ

อำชีพ

๒. ควรมีกำรวำงแผนด�ำเนินงำนกำรติดตำมโครงกำรฯ 

อย่ำงชดัเจนและเหมำะสมกบัช่วงเวลำ และควรมี

กำรลงพื้นที่ มำกกว่ำ ๒ ครั้ง หรือ หำสถำบัน

กำรศึกษำในพื้นที่มำร่วมเก็บข้อมูลด้วย เพื่อลด

กำรเดินทำงเข้ำพื้นที่

๓. ภำษำทีใ่ช้ไม่สำมำรถสือ่สำรกนัได้ เนือ่งจำกประชำชน

ส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำลซีอ กระเหรีย่ง ปะโอ ซ่ึงใช้

ภำษำถิ่น ท�ำให้เกิดควำมไม่เข้ำใจในกำรสัมภำษณ์

ต้องอำศัยล่ำม ท�ำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

๓. จัดหำผู้มีควำมรู้ด้ำนภำษำถิ่นเป็นสื่อกลำงใน

กำรร่วมสัมภำษณ์รำษฎรในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมลู

ที่ถูกต้อง

๔. กำรวำงแผนกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ 

ในพื้นที่ยังมีควำมคลำดเคลื่อนในเรื่องเวลำกำร

ปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน ท�ำให้กำร

เก็บข้อมูลไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

๔. วำงแผนและประสำนงำนในกำรติดตำมโครงกำรฯ 

ให้มคีวำมชดัเจน และมตีำรำงกำรปฏบิตังิำนอย่ำง

ละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและจำกแบบสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย            

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลกำรติดตำมโครงกำรฯ ได้ดังนี้

๑. ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

 ๑.๑ การด�าเนินงาน
ในปี ๒๕๕๓ ส�ำนักงำน กปร. ได้มีค�ำสั่งคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ ที่ ๐๒/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก

และพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ โดยมอี�ำนำจหน้ำที่

ในกำรก�ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ ให้สอดคล้องกับแนวพระรำชด�ำริที่ได้

พระรำชทำนไว้ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตรำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มำจำกผู้แทนหน่วยงำนตำ่ง ๆ ใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรจัดท�ำข้อมูล แผนงำนโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ รวมทั้งบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และประสำนงำนกับ

ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ภำคผนวก)

ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณจำกส�ำนกังำน กปร. ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร

อนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบริเวณลุ่มน�ำ้ของ–ลุ่มน�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันรักษำพื้นที่ป่ำสักให้คงควำมสมบูรณ์ รวมทั้งให้เป็นแหล่งศึกษำ

วิจัยไม้สักที่ส�ำคัญของประเทศไทย และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรปำ่ไม้ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนกำรพัฒนำ

คณุภำพชวีติรำษฎร โดยด�ำเนนิกำรในหมูบ้่ำนเป้ำหมำยหลัก ๔ หมู่บ้ำน คอื หมู่บ้ำนกึด๊สำมสิบ อ�ำเภอปำงมะผ้ำ, 

หมูบ้่ำนมะโนรำ อ�ำเภอปำย, หมู่บ้ำนห้วยซลอบ และหมู่บ้ำนห้วยปมฝำด อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้

รำษฎรเกดิจติส�ำนกึ และมส่ีวนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำโดยชมุชนในพืน้ทีอ่ย่ำงย่ังยืนต่อไป โดยมรีำยละเอยีด

แผนกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ– 

ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย 

ในท้องที่ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผำ้ และต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในเขตปำ่สงวนแห่งชำติปำ่แม่ปำยฝั่งขวำตอนล่ำงและในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนล่ำง มีกำรแบ่งเขตพื้นที่เพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔ เขต ได้แก่

บทที่ ๔
ผลการติดตาม
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๑. เขตคุ้มครองและศึกษำวิจัยหรือพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ มีเนื้อที่ ๑๖๕,๘๖๐ ไร่
 ๒. เขตกันชนและฟื้นฟูสภำพป่ำ มีเนื้อที่ ๓๓,๓๔๐ ไร่
 ๓. เขตพัฒนำคุณภำพชีวิต หรือเขตชุมชนและพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน มีเนื้อที่ ๑๕,๘๐๐ ไร่

 ๔. เขตปำ่สงวนแห่งชำติ (กรมป่ำไม้) มีเนื้อที่ ๙๕,๗๒๕  ไร่

 พื้นที่ในการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย
 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๑ กลุม่บ้ำนนำอ่อน ด�ำเนนิกำรโดย กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื
 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๒ กลุ่มบ้ำนห้วยซลอบ ด�ำเนินกำรโดย กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ 
และพันธุ์พืช
 หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๓ กลุม่บ้ำนมะโนรำ ด�ำเนนิกำรโดย กรมอทุยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื
 พื้นที่ที่ ๔ กลุ่มบ้ำนปมฝำด ด�ำเนินกำรโดย กรมป่ำไม้

 ๑.๒ งบประมาณ
 กำรด�ำเนินงำนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก ๓ แหล่ง คือ
 ๑. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
(ส�ำนักงำน กปร.)
 ๒. หน่วยงำนต้นสังกัดของหน่วยงำนร่วม
 ๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

 ๒.๑ สรปุผลจากการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม/การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ 
ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำกแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม – สิงหำคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๔ ท่ำน ประกอบด้วย

๑. นำยส�ำเริง ไชยเสน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. นำยปรีชำ เพ็ชรเม็ด  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ช�ำนำญกำรพิเศษ 
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร  

      จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๓. นำยสมชำย บริสุทธิ์  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย 
     กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช         
๔. นำยส�ำรำญ ธรรมตำ  นักวิชำกำรป่ำไม้ ช�ำนำญกำร 
     กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
๕. นำยอ�ำนำจ ใจมอย  นักวิชำกำรป่ำไม้ ช�ำนำญกำร 
     กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
๖. นำยเสริมพงศ์ นวลงำม นักวิชำกำรป่ำไม้ ช�ำนำญกำร 
     ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สำขำแม่สะเรียง 
     กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๗. นำงสำวนงนุช ประดิษฐ์  นักวิชำกำรเกษตร ช�ำนำญกำร
     ศูนย์วิจัยข้ำวแม่ฮ่องสอน 
๘. นำงสำวจันทนำ ยะจำ  นักวิชำกำรเกษตร ช�ำนำญกำร กรมพัฒนำที่ดิน 
๙. นำงสุธำสินี บุปผำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร 
     ส�ำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นำยศักตยำ วรรณฤมล นำยช่ำงชลประทำนอำวุโส 
     โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน กรมชลประทำน 
๑๑. นำยธำนนท์ ธรรมสำนุกุล เจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส กรมป่ำไม้ 
๑๒. นำยติณณ์ วงรินยอง  นักวิชำกำรป่ำไม้ ปฏิบัติกำร 
     กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
๑๓. นำยอมรินทร์ เดชำนุวัติ นักวิชำกำรสัตวบำล ปฏิบัติกำร 
     ส�ำนักงำนปศุสัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๔. นำยพัฒนำ คีรีอร่ำมรัศมี เจ้ำพนักงำนประมง ปฏิบัติกำร 
     ส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลจำกกำรสมัภำษณ์และตอบแบบสอบถำมของเจ้ำหน้ำทีใ่นโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สัก

และพฒันำคณุภำพชวิีตรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ�ำนวน ๑๔ รำย มีรำยละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ แผนงำนด้ำนกำรบูรณำกำร
ส่วนที่ ๒ แผนงำนด้ำนวิจัย ข้อมูลกำรศกึษำ ทดลอง และงำนวจิยั
ส่วนที ่๓ กำรส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนงำนป้องกนัรกัษำป่ำ
ส่วนที ่๔ กำรส่งเสริมกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนงำนอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
ส่วนที ่๕ กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วตำมแผนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แผนงานด้านการบูรณาการ 
 ๑.๑ การปฏิบัติงาน
 กำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรบูรณำกำร พบว่ำ เจำ้หน้ำที่ที่ร่วมปฏิบัติงำนในโครงกำรอนุรักษ์

แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติฯ ส่วนใหญ่เคยปฏบิตังิำนในโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
มำก่อน โดยมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในช่วงระยะเวลำ ๑-๓ ปี และได้ด�ำเนินงำนในกิจกรรมตำ่ง ๆ  
ประกอบด้วย กำรมีส่วนร่วมในกำรส�ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กำรปลูกป่ำในพื้นที่เสื่อมโทรม กำรท�ำ
แนวป้องกันไฟป่ำ กำรอบรมสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ กำรสรำ้งฝำยต้นน�้ำ และกำรส่งเสริม
กำรปลูกพืช 

 ๑.๒ งบประมาณ /แผนงาน
 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนงบประมำณและแผนงำน พบว่ำ ในกำรด�ำเนินงำนมกีำรก�ำหนดแผนงำน/ 

โครงกำรฯ และด�ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ แต่งบประมำณมีไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนและ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันตำมกำรปฏิบัติงำนจริง กำรด�ำเนินงำนในบำงส่วน
ยังไม่ครอบคลุม งบประมำณส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรด�ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่และกำรขับเคลื่อนในบำงเรื่อง 
เช่น กำรเพำะพันธุ์ไม้สัก งำนป้องกันรักษำป่ำ ในส่วนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ยังคง
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีค่อนข้ำงน้อย ท�ำให้รำษฎรในพื้นที่ไม่มีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ 

เกิดควำมลำ่ช้ำไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

 กำรบรูณำกำรมกีำรประชุม/ประสำนงำน เพือ่บรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำน พบว่ำ มีกำรประชมุ/

ประสำนงำน ร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นอย่ำงด ีประกอบด้วย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถำนพีฒันำทีด่นิแม่ฮ่องสอน 

โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน กรมป่ำไม้ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลห้วยผำ ก�ำนันต�ำบลห้วยผำ ผู้ใหญ่

บ้ำนห้วยผำ หน่วยงำนทหำร หน่วยปฏิบัติกำรพื้นที่ที่ ๒ บ้ำนห้วยซลอบ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 

และพันธุ์พืช ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สำขำแม่สะเรียง กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

และส�ำนักจัดกำรป่ำไม้ที่ ๑ สำขำแม่ฮ่องสอน กรมป่ำไม้ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) กรมกำรปกครอง 
ปศุสัตว์อ�ำเภอ และเกษตรอ�ำเภอมำอย่ำงต่อเนื่อง ทัั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกภำคส่วน

  ๑.๓ ด้านการขยายผลและการมีส่วนร่วม
 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรขยำยผลและกำรมีส่วนร่วม พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มีแนวทำงใน

กำรขยำยผลกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่รำษฎรเป็นอย่ำงดี มีกำรร่วมกันด�ำเนินงำนกับภำคเครือข่ำยตำ่ง ๆ 
เพื่อด�ำเนนิกำรสนองพระรำชด�ำริให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ

 จำกกำรศึกษำพบวำ่ มีกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้อยู่บ้ำง ดังนั้นควรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้อง เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำคนให้อยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

 ๑.๔ การสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. และแนวทางการพัฒนา
 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำน กปร. และแนวทำงกำรพัฒนำ พบว่ำ 

หน่วยงำนตำ่ง ๆ  ได้รับกำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนจำกส�ำนักงำน กปร. ในดำ้นตำ่ง ๆ  มำ
อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ด้ำนแหล่งน�้ำ เส้นทำงคมนำคม กำรป้องกันไฟป่ำ 
และกำรเพำะขยำยพันธุ์ไม้สัก 

 ในด้ำนกำรพัฒนำ พบว่ำ โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงกำรฯ ที่มี
ควำมส�ำคัญ ดังนั้น ควรมีแนวทำงในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ ควรมีกำรจัดท�ำแผนแม่บท เพิ่มกำร
ขยำยผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ เพิ่มกระบวนกำรสรำ้งจิตส�ำนึกในกำรรัก
และหวงแหนป่ำ จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ และด�ำเนินกำรจัดกำรไฟปำ่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืน

 ๑.๕ การสนองพระราชด�าริ
 กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ พบว่ำ โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ – ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้สนองพระรำชด�ำริตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ คือ ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติในพืน้ที ่“ป่ำสกั
นวมินทรรำชินี” ไม่ให้ถูกบุกรุกท�ำลำยโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสรำ้งจิตส�ำนึกให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มีกำรส�ำรวจ ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิจัยดำ้นแหล่ง
พนัธกุรรมไม้สกัและงำนวจิยั รวมทัง้ กำรจดัท�ำฐำนข้อมลู และกำรอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกรป่ำไม้ทีเ่สือ่มโทรม 
ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่ม
น�้ำของ–ลุ่มน�้ำป่ำย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในด้านบูรณาการ ดังนี้
๑. ควรมีกำรจัดท�ำแผนงำนในกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมทั้งโครงกำรฯ และทุกภำคส่วนร่วมกัน 

เพื่อจะได้ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
๒. ควรมหีน่วยงำนกลำงในกำรก�ำกบั ดูแล เพือ่ให้ทกุภำคส่วนสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงบรูณำกำร
๓. ควรมีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

รำษฎรในพื้นที่
๔. ควรมกีำรประชมุร่วมกนัในกำรพฒันำรำษฎร ในพืน้ท่ีให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรอนรุกัษ์ป่ำ 

ดิน น�้ำ อย่ำงบูรณำกำร ให้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ อย่ำงชัดเจนให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์

อย่ำงแท้จริง
ส่วนที่ ๒ แผนงานด้านวิจัย ข้อมูลการศึกษา ทดลอง และงานวิจัย  
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย ข้อมูลกำรศึกษำ ทดลอง และงำนวิจัย พบว่ำ กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

กำรศึกษำ ทดลอง และงำนวิจัยยังด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลของผลงำนวิจัยไม่ครบถ้วน ในส่วนของ
กำรน�ำผลงำนวิจัยไปขยำยผลยังไม่ได้ด�ำเนินกำร ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำมในดำ้นกำรศึกษำ ทดลอง 
และวิจัย ดังนี้

๑. ควรมีกำรน�ำผลกำรวิจัย ไปถ่ำยทอดให้กับชุมชน สถำนศึกษำรอบ ๆ โครงกำรฯ ให้ได้รับรู้
รับทรำบและเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน

๒. เพิ่มงบประมำณและบุคลำกรในส่วนของงำนวิจัยให้สำมำรถท�ำงำนวิจัยได้อย่ำงละเอียด 
ครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยเฉพำะงำนวิจัยเรื่องของกำรขยำยพันธุ์ไม้สัก

๓. จัดเวทีชุมชน สอบถำมควำมต้องกำร ปัญหำของประชำชน และหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำ โดยมีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง

๔. จัดท�ำฐำนข้อมูลโครงกำรฯ ในทุกมิติ เพื่อใช้ในกำรศึกษำและหำควำมรู้ได้ในระยะยำวต่อไป
ส่วนที่ ๓ การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานป้องกันรักษาป่า
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมแผนงำนป้องกันรักษำป่ำ พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรส่งเสริม

ให้ประชำชนร่วมพิทักษ์ป่ำ โดยกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ มีกำรประชุมชี้แจง ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนใน
พ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่ำ ในพื้นท่ีโครงกำรฯ บำงส่วน ยังพบปัญหำเรื่องกำรบุกรุก ท�ำลำยป่ำ เนื่องจำก
ควำมไม่เข้ำใจของรำษฎร และมีกำรขยำยพื้นที่ท�ำกิน ประกอบกับพื้นที่ข้ำงเคียงโครงกำรฯ ยังมีกำร
ท�ำลำยปำ่ให้เห็นอย่ำงชัดเจน ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำมในกำรป้องกันรักษำป่ำ

 ๑. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ เพื่อป้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำ
 ๒. ควรมีกำรเพิ่มจ�ำนวนจุดสกัดในกำรป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
 ๓. ควรเพิ่มอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ ประจ�ำกำรในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 ๔. ควรมีกำรลำดตระเวนแบบเชิงคุณภำพ ในเรื่องของกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพในด้ำน

ตำ่ง ๆ ที่ควรจะเก็บรวบรวมในพื้นที่โครงกำรฯ ควำมมุ่งมั่นของเจ้ำหน้ำที่ และควรเพิ่มควำมพร้อมของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน

 ๕. กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรมำนำนแล้ว และมีงบประมำณในกำรด�ำเนิน
งำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงกำรฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงควรมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรฯ โดยให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ส่วนที่ ๔ การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มกีำรส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนงำนอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิโดยกำรส่งเสรมิ
กล้ำพันธุ์ไม้ให้กับประชำชนในพื้นท่ี แต่พบว่ำยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
โดยร่วมมอืกบัสถำบนักำรศกึษำ กลุม่อนรุกัษ์ในพืน้ที ่ท�ำให้มพีืน้ทีป่่ำเพิม่ขึน้ ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ดังนี้

 ๑. ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำคน
ให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน

 ๒. ควรเร่งสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรรักและหวงแหนป่ำให้กับรำษฎรในพื้นที่เนื่องจำกรำษฎร
ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ โดยตรง จึงควรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น 

 ๓. ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันไฟในพื้นที่ป่ำสัก เพรำะจะได้ท�ำให้กล้ำไม้สักรุ่นใหม ่
ขึ้นมำทดแทนได้ทันในอนำคต เพรำะจำกกำรประชุมท�ำให้ทรำบวำ่มีไฟปำ่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นประจ�ำทุกปี 
ดังนั้นจึงควรมีกำรด�ำเนินกำรป้องกันไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 ๔. ควรจะหำสถำนที่ส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ของชุมชน เพื่อประชำชนจะได้ไม่น�ำสัตว์เข้ำไปเลี้ยง
ในพื้นที่ป่ำสัก ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะเหยียบย�่ำต้นกล้ำไม้สักขนำดเล็กที่ก�ำลังจะเติบโตทดแทนสูญเสียไป

 ส่วนที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมแผนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พบวำ่ 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หน่วยงำนตำ่ง ๆ  มีกำรส่งเสริมอำชีพให้กับรำษฎร
ในพื้นที่ ประกอบด้วย ดำ้นเกษตรกรรม ด้ำนปศุสัตว์ และดำ้นศิลปำชีพ ท�ำให้รำษฎรในพื้นที่มีรำยได้เฉลี่ย
ต่อปีเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ อีกทั้งดำ้นระบบสำธำรณูปโภคยังมีไมค่รบถ้วน และรำษฎร
ยงัได้รบักำรศึกษำไม่ครอบคลมุทัว่ถงึ ส่งผลให้ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจและก่อให้เกดิปัญหำด้ำนกำรส่ือสำรตำมมำ

 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว พบว่ำ กำรท่องเทีย่วมผีลต่อกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของรำษฎรในพื้นที่เป็นอย่ำงมำก กล่ำวคือ ท�ำให้รำษฎรมีรำยได้เพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีอำชีพเสริมเพิ่มขึ้น

นอกเหนือจำกกำรท�ำกำรเกษตร ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้
 ๑. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มีผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรในพื้นที่ให้มีอำชีพ

เพิ่มขึ้น นอกเหนือจำกกำรท�ำกำรเกษตร เป็นอีกหนทำงหนึ่งในกำรสรำ้งรำยได้ให้กับรำษฎร 
 ๒. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวควรมีแนวทำงในกำรด�ำเนิน ดังนี้

  - ควรวำงกฎระเบียบให้ชัดเจน

  - จ�ำแนกพื้นที่ที่จะรองรับกำรท่องเที่ยวให้ทุกฝ่ำยยอมรับ

  - ให้เกษตรกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

  - สรำ้งกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และภำพลักษณ์ของท้องถิ่น
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๒.๒ ผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชาชน
ผลจำกกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคณุภำพชีวติรำษฎรบรเิวณ

ป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยวธิใีช้แบบสอบถำมและสมัภำษณ์
ประชำชนผู้รับประโยชน์จำกโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรฯ 

จ�ำนวน ๖๔ รำย มีรำยละเอียด ดังนี้

     ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน

 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

 ส่วนที่ ๔ ข้อมูลด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน            

ตารางที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

                จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ข้อมูลทั่วไป จ�านวนคน ร้อยละ

เพศ  
 ๑. ชำย ๔๕ ๗๐.๓

 ๒. หญิง ๑๙ ๒๙.๗

อายุ
๑. ๑๕-๒ ปี ๗ ๑๐.๙

 ๒. ๒๕-๓๑ ปี ๑๑ ๑๗.๒
 ๓. ๓๒-๓๘ ปี ๑๕ ๒๓.๔
 ๔. ๓๙-๔๕ ปี ๑๖ ๒๕.๐

๕. ๔๖-๕๒ ปี ๙ ๑๔.๑
๖. ๕๓-๖๐ ปี ๓ ๔.๗
๗. ๖๐ ปีขึ้นไป ๑ ๑.๖

๘. ไม่ระบุ ๒ ๓.๑

ชนเผ่า
๑. ลีซอ ๓๐ ๔๖.๙

 ๒. กระเหรี่ยง ๑๙ ๒๙.๖
 ๓. ปะโอ ๑๒ ๑๘.๘
 ๔. ไทยใหญ่ ๑ ๑.๖

 ๕. ไม่ระบุ ๒ ๓.๑

สัญชาติ

๑. สัญชำติไทย ๕๙ ๙๒.๒

 ๒. ไม่มีสัญชำติ ๓ ๔.๗

๓. ไม่ตอบ ๒ ๓.๑
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไป จ�านวนคน ร้อยละ

นับถือศาสนา
 ๑. พุทธ ๔๙ ๗๖.๖

๒. พุทธและผี ๑๒ ๑๘.๘
 ๓. คริสต์ ๒ ๓.๑

 ๔. นับถือผี ๑ ๑.๖

ความสัมพันธ์กับครอบครัว
 ๑. หัวหน้ำครอบครัว ๔๙ ๗๖.๖
 ๒. ผู้อำศัย ๑๑ ๑๗.๒
 ๓. ไม่ระบุ ๔ ๖.๓
 จ�ำนวนสมำชิก เฉลี่ย ๔.๗ คน
 สมำชิกสูงสุด ๑๒ คน ต�่ำสุด ๓ คน
 จ�ำนวนสมำชิกเป็นชำย เฉลี่ย ๒.๔ คน

 จ�ำนวนสมำชิกเป็นหญิง เฉลี่ย ๒.๓ คน

ระดับการศึกษา
 ๑. ไม่เคยเรียนหนังสือ ๑๙ ๒๙.๗
 ๒. เรียนแต่ไม่จบประถมศึกษำ ๔ ๖.๓
 ๓. จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ (ป.๔/ป.๖/ป.๗) ๑๕ ๒๓.๔
 ๔. จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ๔ ๖.๓
 ๕. จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ๑๘ ๒๘.๑
 ๖. อนุปริญญำ ๓ ๔.๗

 ๗. จบปริญญำตรี ๑ ๑.๖

ถิ่นก�าเนิด
 ๑. เกิดในหมู่บ้ำน ๓๘ ๕๙.๔
 ๒. เกิดในหมู่บ้ำนอื่น แต่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๓ ๓๕.๙
 ๓. อพยพมำจำก
     -  จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๒๐ ๑ ๑.๖

 ๔. ไม่ระบุ ๒ ๓.๑

การย้ายถิ่นฐาน
 ๑. ไม่มี ๕๖ ๘๗.๕
 ๒. มี  ๘ ๑๒.๕
 ไปท�างาน
 ๑. รับจ้ำง ๔ ๖๖.๗
 ๒. ท�ำโรงงำน ๓ ๕๐.๐
 ๓. ท�ำงำนอื่น ๆ ๑ ๑๖.๗
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไป จ�านวนคน ร้อยละ

 สถานที่
 ๑. เชียงใหม่ ๓ ๕๐.๐

๒. กรุงเทพมหำนคร ๒ ๓๓.๓
 ๓. กรุงเทพมหำนครและเชียงใหม่ ๑ ๑๖.๗
 ๔. ล�ำพูน ๑ ๑๖.๗
 ๕. ไม่ระบุ ๑ ๑๖.๗
ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้าน
 ๑. ๔-๖ ปี ๑ ๑.๖
 ๒. ๗-๙ ปี ๒ ๓.๑
 ๓. ๑๐ ปีขึ้นไป ๖๑ ๙๕.๓

จำกตำรำงที ่๑  ผลกำรศกึษำข้อมลูทัว่ไป พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย จ�ำนวน 

๔๕ คน (ร้อยละ ๗๐.๓) เพศหญงิ จ�ำนวน ๑๙ คน (ร้อยละ ๒๙.๗) ส่วนใหญ่มอีำยุ ๓๙-๔๕ ปี จ�ำนวน ๑๖ คน 

(ร้อยละ ๒๕.๐) รองลงมำมอีำย ุ๓๒-๓๘ ปี จ�ำนวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๒๓.๔) และน้อยทีส่ดุมอีำย ุ๖๐ ปีขึน้ไป 

จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖)

ชนเผ่ำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ำลีซอ จ�ำนวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๔๖.๙๑) 

รองลงมำชนเผ่ำกระเหรี่ยง จ�ำนวน ๑๙ คน (ร้อยละ ๒๙.๖) และน้อยที่สุด ชนเผ่ำไทยใหญ่ จ�ำนวน ๑ คน 

(ร้อยละ ๑.๖) และส่วนใหญ่ มสีญัชำตไิทย จ�ำนวน ๕๙ คน (ร้อยละ ๙๒.๒) รองลงมำไม่มีสัญชำต ิจ�ำนวน ๓ คน 

(ร้อยละ ๔.๗) และน้อยทีส่ดุไม่ตอบ จ�ำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๓.๑) กำรนบัถอืศำสนำ พบว่ำ ส่วนใหญ่นบัถอื

ศำสนำพทุธ จ�ำนวน ๔๙ คน (ร้อยละ ๗๖.๖) รองลงมำ ศำสนำพุทธและผี จ�ำนวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๑๘.๘) 

และน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖) นับถือผีอย่ำงเดียว

ควำมสัมพันธ์กับครอบครัว พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครอบครัว จ�ำนวน 

๔๙ รำย (ร้อยละ ๑๗.๒) รองลงมำเป็นผู้อำศัย จ�ำนวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๗.๒)  และน้อยที่สุด ไม่ระบุ

ควำมสัมพันธ์ จ�ำนวน  ๔ คน (ร้อยละ ๖.๓)  ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ไม่เคยเรียนหนังสือ จ�ำนวน 

๑๙ คน (ร้อยละ ๒๙.๗) รองลงมำเรยีนจบกำรศกึษำชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย จ�ำนวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๒๘.๑) 

และน้อยที่สุดจบปริญญำตรี จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖)

ถิ่นก�ำเนิด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เกิดในหมู่บ้ำนที่อำศัย จ�ำนวน ๓๘ คน (ร้อยละ 

๕๙.๔) รองลงมำเกิดในหมู่บำ้นอื่น แต่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน ๒๓ คน (ร้อยละ ๓๕.๙) และ

น้อยที่สุดอพยพมำจำกเชียงใหม่จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖) กำรย้ำยถิ่นฐำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 

ส่วนใหญ่ไม่มีกำรย้ำยถิ่นฐำนจ�ำนวน ๕๖ (ร้อยละ ๘๗.๕) รองลงมำมีกำรย้ำยถิ่นฐำน จ�ำนวน ๘ คน (ร้อยละ 

๑๒.๕) สำเหตกุำรย้ำยถิน่ฐำน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ย้ำยถิน่ฐำนเพือ่ไปท�ำงำนรบัจ้ำงจ�ำนวน 

๔ คน (ร้อยละ ๘๗.๕) รองลงมำย้ำยถิ่นฐำนไปอำศัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๓ คน (ร้อยละ ๕๐.๐)  

และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ย้ำยถิน่ฐำนกรงุเทพฯ และเชยีงใหม่, ล�ำพนู, ไม่ระบ ุจ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑๖.๗) 

ส�ำหรับระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเป็นเวลำ 

๙-๑๐ ปีขึน้ไป จ�ำนวน ๖๑ คน (ร้อยละ ๙๕.๓) รองลงมำอำศยัอยูใ่นหมูบ้่ำนเป็นเวลำ ๗-๙ ปี จ�ำนวน ๒ คน 

(ร้อยละ ๓๑ คน) และน้อยที่สุดอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเป็นเวลำ ๔-๖ ปี จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตารางที่ ๒ แสดงอาชีพหลัก

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ข้อมูล จ�านวนคน ร้อยละ

๑. ท�ำนำ ๕๙ ๙๒.๒
๒. รับจ้ำง ๔ ๖.๓
๓. บำทหลวง ๑ ๑.๖

จำกตำรำงที่ ๒ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงอำชีพหลัก พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพท�ำนำ จ�ำนวน ๕๙ คน (ร้อยละ ๙๒.๒) รองลงมำ อำชีพรับจ้ำง 

จ�ำนวน ๔ คน (ร้อยละ ๖.๓) และน้อยที่สุด อำชีพบำทหลวง จ�ำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๑.๖)

ตารางที่ ๓ แสดงอาชีพรอง  

       จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
อาชีพรอง จ�านวนคน ร้อยละ

 ๑. ไม่มีอำชีพรอง ๒๕ ๓๙.๑
 ๒. มี  ๓๙ ๖๐.๙

อำชีพ จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๓๙
- รับจ้ำง ๑๘ ๕๑.๔
- เลี้ยงสัตว์ ๑๑ ๓๑.๔
- หำของป่ำ ๖ ๑๗.๑
- ท�ำไร่ ๕ ๑๔.๓
- ท�ำนำ ๒ ๕.๗
- อื่น ๆ ท�ำสวน ปลูกผัก ๒ ๕.๗

หมายเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ  
จำกตำรำงที่ ๓  ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงอำชีพรอง พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มอีำชพีรอง จ�ำนวน ๓๙ คน (ร้อยละ ๖๐.๙) และรองลงมำไม่มอีำชพีรอง 
จ�ำนวน ๒๕ คน (ร้อยละ ๓๙.๑) โดยผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำชีพรอง พบว่ำส่วนใหญ่มีอำชีพรับจำ้ง 
จ�ำนวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๕๑.๔)  รองลงมำ อำชพีเลีย้งสตัว์ จ�ำนวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๓๑.๔) และน้อยทีสุ่ด 
อำชีพท�ำนำ, ท�ำสวน, ปลูกผัก จ�ำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๕.๗) 

ตารางที่ ๔ แสดงการได้รับการจัดสรรที่ดิน

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ระยะเวลา จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ได้รับ ๕๒ ๘๑.๓

๒. ได้รับ ๘ ๑๒.๕

๓. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓

 จำกตำรำงที ่๔ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคณุภำพชวีติของประชำชน แสดงกำรได้รบักำรจดัสรรทีด่นิ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ได้รบักำรจดัสรรท่ีดนิ จ�ำนวน ๕๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๘๑.๓) รองลงมำได้รบั
กำรจดัสรร จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๒.๕) และน้อยทีสุ่ด คอื ไม่ตอบ จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๖.๓)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๕ แสดงลักษณะที่ตั้งของที่ท�ากิน

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ลักษณะที่ตั้งที่ท�ากิน จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำ ๓๑ ๔๘.๔
๒. เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ๑๙ ๒๙.๗
๓. เขตป่ำสงวนแห่งชำติและ
 เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำ

๑๔ ๒๑.๙

 จำกตำรำงที ่๕ ผลจำกกำรศึกษำข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติของประชำชน แสดงลกัษณะทีต่ัง้ของทีท่�ำกนิ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีทีต่ัง้ทีท่�ำกนิ อยูใ่นเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์ป่ำ จ�ำนวน ๓๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ 
๔๘.๔) รองลงมำ มีทีต่ัง้ทีท่�ำกนิอยูในเขตป่ำสงวนแห่งชำต ิจ�ำนวน ๑๙ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๙.๗) และน้อยทีส่ดุ

ทีต่ัง้ของทีท่�ำกนิอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำตแิละเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่ำ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๑.๙)

ตารางที่ ๖ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน จ�านวนเฉลี่ย (ไร่) จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ท�ำนำ ๑๐.๗ ๓๓ ๕๑.๖
๒. ท�ำไร่ ๒๐.๒ ๒๓ ๓๕.๙
๓. ท�ำสวน (ไม้ผล/ไม้ยืนต้น) ๔.๒ ๒๑ ๓๒.๘
๔. ที่อยู่อำศัย ๑.๐๓ ๑๖ ๒๕.๐
๕. เลี้ยงสัตว์ ๑๓.๕ (ตัว) ๑๐ ๑๕.๖

หมายเหตุ  ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ   
จำกตำรำงที ่๖ ผลจำกกำรศกึษำข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติของประชำชน แสดงกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่ท�ำนำ จ�ำนวน ๓๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๕๑.๖) รองลงมำ 
ท�ำไร่ จ�ำนวน ๒๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๕.๙) และน้อยทีส่ดุเลีย้งสตัว์ จ�ำนวน ๑๐ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๕.๖) 
ทั้งนี้ใช้ประโยชน์จำกที่ดินในกำรท�ำไร่เฉลี่ยสูงสุด ๒๐.๒ ไร่ รองลงมำใช้ที่ดินในกำรเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย ๑๓.๕ 

ไร่ต่อตัว และน้อยที่สุด คือ ใช้ที่ดินส�ำหรับเป็นที่อยู่อำศัยเฉลี่ย ๑.๐๓ ไร่ต่อครัวเรือน

ตารางที่ ๗ แสดงความเพียงพอของน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๕๕ รำย

ความเพียงพอ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. เพียงพอ ๑๔ ๒๕.๕
๒. ไม่ระบุ ๒ ๓.๖
๓. ไม่เพียงพอ ๓๙ ๗๐.๙
    แก้ไขโดย จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๕๕
    - ท�ำที่เก็บน�้ำ เช่น ขุดบ่อ ถังเก็บน�้ำฝน ๕ ๑๒.๘
    - ใช้น�้ำจำกภูเขำ ๕ ๑๒.๘
    - ท�ำฝำย ๓ ๗.๗
    - ใช้เครื่องสูบในสวนมำใช้ที่บำ้น ๑ ๒.๖
    - ปลูกพืชตำมฤดูกำล ๑ ๒.๖
    - ไม่ระบุ ๒๓ ๕๙.๐
    - ไม่ได้แก้ไข ๑ ๒.๖
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จำกตำรำงที่ ๗ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลดำ้นคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงควำมเพียงพอของน�้ำ

เพือ่กำรอปุโภค-บรโิภค พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีน�ำ้อปุโภค-บรโิภค ไม่เพยีงพอ จ�ำนวน ๓๙ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๗๐.๙) และรองลงมำมีน�้ำอุปโภค-บริโภค เพียงพอ จ�ำนวน ๑๔ (ร้อยละ ๒๕.๕) และน้อยที่สุด

ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๖)

ส�ำหรับแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำน�ำ้อปุโภค-บรโิภค ไม่เพยีงพอ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 

ไม่ระบุวิธีแก้ไขปัญหำ จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๙.๐) รองลงมำเท่ำกัน คือ ใช้น�้ำจำกภูเขำและท�ำ

ทีเ่กบ็น�ำ้ เช่น ขดุบ่อ ถงัเกบ็น�ำ้ฝน จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๒.๘) รองลงมำ คอื ท�ำฝำย จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๗.๗) และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ใช้เครื่องสูบน�้ำในสวนมำใช้ที่บ้ำนและปลูกพืชตำมฤดูกำล และไม่ได้

แก้ไข จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๖)

ตารางที่ ๘ แสดงระยะเวลาท�าการเกษตร  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ระยะเวลา จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ๑-๓ ปี ๑ ๑.๖
๒. ๔-๖ ปี ๒ ๓.๑
๓. ๗-๙ ปี ๔ ๖.๓
๔. ๑๐ ปีขึ้นไป ๕๖ ๘๗.๕
๕. ไม่ตอบ ๑ ๑.๖

 จำกตำรำงที่ ๘ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงระยะเวลำท�ำกำร

เกษตร พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ท�ำกำรเกษตรเป็นระยะเวลำ ๑๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๘๗.๕) รองลงมำ ท�ำกำรเกษตรเป็นระยะเวลำ ๗-๙ ปี จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๓) และ

น้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ท�ำกำรเกษตรเป็นระยะเวลำ ๑-๓ ปี และไม่ตอบ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑.๖)

ตารางที่ ๙ แสดงลักษณะการท�าการเกษตร (ก่อนปี ๒๕๕๔)

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ลักษณะการท�าเกษตร จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. เคลื่อนย้ำยที่ท�ำกินหมุนเวียนกันไป (ไร่หมุนเวียน) ๓๑ ๔๘.๔
๒. ท�ำกินเป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่เคลื่อนย้ำย ๒๓ ๓๕.๙
๓. เคลื่อนย้ำยที่ท�ำกินหมุนเวียนกันไป (ไร่หมุนเวียน) และ 

 เข้ำป่ำ หำของป่ำ มำยังชีพ/มำขำย

๕ ๗.๘

๔. ท�ำกินเป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่เคลื่อนย้ำย และแผ้วถำง 

 เพื่อท�ำกินในพื้นที่ต่ำง ๆ

๑ ๑.๖

๕. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓

จำกตำรำงที่ ๙ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลดำ้นคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงลักษณะกำรท�ำกำร

เกษตร (ก่อนปี ๒๕๕๔) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีลักษณะกำรท�ำกำรเกษตรแบบเคล่ือนย้ำยทีท่�ำกนิ

หมุนเวียนกันไป (ไร่หมุนเวียน) จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๘.๔) รองลงมำ มีลักษณะกำรท�ำกินเป็น

หลกัแหล่งแน่นอน ไม่เคลือ่นย้ำย จ�ำนวน ๒๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๕.๙) และน้อยทีส่ดุมลีกัษณะกำรท�ำกิน

เป็นหลกัแหล่งแน่นอน ไม่เคลือ่นย้ำย และแผ้วถำงเพือ่ท�ำกนิในพืน้ทีต่่ำง ๆ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๑๐ แสดงสาธารณูปโภค  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย 
การเดินทาง จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่มี ๘ ๑๒.๕
๒. มี ๕๖ ๘๗.๕

ควำมสะดวกของถนน จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๕๖
    - สะดวก ๑๓ ๒๓.๒
    - ไม่สะดวก ๔๓ ๗๖.๘

เพรำะ จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๔๓
- ถนนไม่ดีเป็นหลุม/บ่อ ๑๗ ๓๙.๕
- ฤดูฝนถนนลื่น ถนนขำด ๑๓ ๓๐.๒
- ถนนเป็นดินลูกรัง ๙ ๒๐.๙
- ไม่ระบุ ๔ ๙.๓

จำกตำรำงที ่๑๐ ผลจำกกำรศกึษำข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติของประชำชน แสดงสำธำรณปูโภค พบว่ำ 

ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มถีนนในกำรสญัจรส�ำหรบักำรเดนิทำง จ�ำนวน ๕๖ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๘๗.๕)  

และไม่มถีนนในกำรสญัจรส�ำหรบักำรเดนิทำง จ�ำนวน ๘ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๒.๕)

ส่วนควำมสะดวกของถนน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่ถนนไม่สะดวก จ�ำนวน ๔๓ 

ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๖.๘) และถนนมีควำมสะดวก จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๓.๒) สำเหตุของ

ควำมไม่สะดวก พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นว่ำ ถนนไม่ดีเป็นหลุม/บ่อ จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๓๙.๕) รองลงมำ คือ กำรเดินทำงไม่สะดวกเพรำะฤดูฝนถนนลื่น ถนนขำด จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๓๐.๒) และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุสำเหตุ จ�ำนวน ๔ รำย (ร้อยละ ๙.๓)

ตารางที่ ๑๑ แสดงสถานะการศึกษา

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
โรงเรียน จ�ำนวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่มี ๑๕ ๒๓.๔
๒. มี ๔๙ ๗๖.๖

ระดับชั้นกำรสอน จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๔๙
อนุบำล-ประถมศึกษำ ๔ ๘.๒
อนุบำล ๑-ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑๖ ๓๒.๗
อนุบำล ๑-ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑ ๒.๐
อนุบำล ๑-ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๒ ๔.๑
อนุบำล ๑-ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๕ ๑๐.๒
อนุบำล ๑-มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๒ ๔.๑
ประถมศึกษำ ๑ ๒.๐
ประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ๘ ๑๖.๓
ประถมศึกษำปีที่ ๑ -๓ ๑ ๒.๐
กศน. ๑ ๒.๐
ไม่ระบุ ๘ ๑๖.๓
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จำกตำรำงที่  ๑๑  ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงสถำนะกำรศึกษำ 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ในหมู่บ้ำนมีโรงเรียน จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๖.๖) และไม่มี

โรงเรียนในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๓.๔) 

ส่วนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ศึกษำระดับชั้นอนุบำล ๑- ประถมศึกษำ

ปีที ่๓ จ�ำนวน ๑๖ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๒.๗) รองลงมำ ศกึษำระดบัประถมศกึษำปีที ่๑-๖ จ�ำนวน ๘ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๑๖.๘)  และน้อยที่สุดเท่ำกัน ได้แก่ ศึกษำระดับ กศน. ประถมศึกษำ ๑-๓ และประถมศึกษำ จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๐)

ตารางที่ ๑๒ แสดงการบริการด้านสุขภาพ (สถานพยาบาล)

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
สถานพยาบาล จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่มี ๕๐ ๗๘.๑
๒. มี ๑๔ ๒๑.๙

สถำนพยำบำล จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๑๔
- สถำนีอนำมัย/สถำนีอนำมัยกึ๊ดสำมสิบ/

สถำนีอนำมัยมะโนรำ ๙ ๖๔.๓
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ๒ ๑๔.๓
- ศูนย์สุขภำพชุมชน ๒ ๑๔.๓
- ไม่ระบุ ๑ ๗.๑

จำกตำรำงที ่๑๒ ผลจำกกำรศกึษำข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติของประชำชน แสดงบรกิำรด้ำนสขุภำพ 

(สถำนพยำบำล) พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ตอบว่ำไม่มีสถำนพยำบำลในหมู่บ้ำน จ�ำนวน 

๕๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๘.๑) และมสีถำนพยำบำลในหมู่บ้ำน ๑๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๑.๙) ส่วนกำรใช้

บริกำรของสถำนพยำบำล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้สถำนพยำบำลทีส่ถำนอีนำมยั เช่น สถำนี

กึด๊สำมสบิ สถำนอีนำมยัมะโนรำ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๔.๓) รองลงมำเท่ำกัน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑๔.๓) ได้แก่ ใช้สถำนพยำบำลที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล และศูนย์สุขภำพชุมชน และ

น้อยที่สุดไม่ระบุสถำนพยำบำลที่ใช้บริกำรจ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗.๑)

ตารางที่ ๑๓ แสดงสถานที่ที่ไปรับการรักษา  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

สถานที่ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. โรงพยำบำล ๔๖ ๗๑.๙

๒. สถำนีอนำมัย ๓๖ ๕๖.๓

๓. หมอพื้นบ้ำน ๓ ๔.๗

จำกตำรำงที่ ๑๓ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงสถำนที่ที่ไปรับ

กำรรกัษำ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เข้ำรบักำรรกัษำทีโ่รงพยำบำล จ�ำนวน ๔๖ ครวัเรอืน (ร้อยละ 

๗๑.๙) รองลงมำ เข้ำรับกำรรักษำที่สถำนีอนำมัย  จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๖.๓) และน้อยที่สุด 

เข้ำรับกำรรักษำหมอพื้นบ้ำน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๗) 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๑๔ แสดงการประกอบอาชีพ (ปลูกข้าว)  

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย

การปลูกข้าว จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. ไม่ปลูก ๓ ๔.๗

๒. ปลูก ๖๑ ๙๕.๓

    ควำมเพียงพอ จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๑

    - พอ ๓๙ ๖๓.๙

    - ไม่พอ ๒๒ ๓๖.๑

 จำกตำรำงที่ ๑๔ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลดำ้นคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงกำรประกอบอำชพี 

(ปลกูข้ำว) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ปลูกข้ำวเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน จ�ำนวน ๖๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ 

๙๕.๓)  และไม่ปลูกข้ำวเพื่อบริโภค จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๗) ส�ำหรับควำมพอเพียง พบวำ่ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่ ปลูกขำ้วเพียงพอส�ำหรับครัวเรือน จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๓.๙) และ

ไม่เพียงพอส�ำหรับครัวเรือน จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๖.๑)

ตารางที่ ๑๕ แสดงการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ไฟฟ้า จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๓ ๔.๗

๒. ไม่มี ๒๓ ๓๕.๙

๓. มี ๓๘ ๕๙.๔

    ใช้ไฟจำก จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๓๘

    - โซล่ำเซลล์ ๒๒ ๕๗.๙

    - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ๑๒ ๓๑.๖

    - ไม่ระบุ ๔ ๑๐.๕

จำกตำรำงที่ ๑๕  ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงกำรมีไฟฟ้ำใช้ใน

ครวัเรอืน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มไีฟฟ้ำใช้ในครวัเรอืน จ�ำนวน ๓๘ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๕๙.๔) 

รองลงมำ ไม่มไีฟฟ้ำใช้ในครวัเรอืน จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๕.๙) และน้อยทีส่ดุ คือ ไม่ตอบว่ำมไีฟฟ้ำ

หรือไม่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อละ ๔.๗) ส�ำหรับแหล่งที่มำของไฟฟ้ำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่

ใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนโซลำ่เซลล์ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๗.๙) รองลงมำใช้ไฟฟ้ำจำกกำร

ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๑.๖) และน้อยที่สุด ไม่ระบุว่ำใช้ไฟฟ้ำจำกแหล่งใด 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐.๕)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๑๖ แสดงการใช้ประโยชน์จากป่าโดยการเข้าไปหาของป่า 

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การหาของป่า จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๒ ๓.๑
๒. ไม่เคย ๑๐ ๑๕.๖
๓. เคย ๕๒ ๘๑.๓

เข้ำไปเพื่อ จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔
- บริโภคในครัวเรือน ๕๑ ๙๘.๑
- จ�ำหนำ่ย ๑๑ ๒๑.๒
- ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ๖ ๑๑.๕
- ไม่ระบุ ๑ ๑.๙

หมายเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ  

จำกตำรำงที่ ๑๖ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงกำรใช้ประโยชน์

จำกปำ่โดยกำรเข้ำไปหำของป่ำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เคยเขำ้ไปใช้ประโยชน์จำกป่ำโดย

กำรหำของป่ำ จ�ำนวน ๕๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๑.๓) รองลงมำ ไม่เคยเข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำโดยกำร

หำของป่ำ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน (๑๕.๖) และน้อยที่สุด ไม่ตอบถึงกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำในกำร

เข้ำไปหำของป่ำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ๔.๗)

ส�ำหรับประโยชน์จำกกำรเข้ำไปหำของป่ำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่ เข้ำไปหำของป่ำ

เพ่ือน�ำมำบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๘.๑) รองลงมำ น�ำไปจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 

๑๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๑.๒) และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุว่ำน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑.๙) 

ตารางที่ ๑๗ แสดงแหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน  

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย

ที่มาของรายได้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. ตนเอง ๔๐ ๖๒.๕

๒. สำมี/ภรรยำ ๒๐ ๓๑.๓

๓. อื่น ๆ เช่น ลูก บิดำ-มำรดำ ทั้งครอบครัว ๖ ๙.๔

๔. ไม่ระบุ ๓ ๔.๗

รำยได้รวมเฉลี่ยของครัวเรือน ๓๗,๐๓๗.๗๔ บำท

หมายเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ  

จำกตำรำงที่ ๑๗ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงแหล่งที่มำของ

รำยได้ของครัวเรือน พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้รวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๓๗,๐๓๗.๗๔ บำท โดย

ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มำของรำยได้จำกตนเอง จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๒.๕) รองลงมำ มีแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกสำมี/ภรรยำ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๑.๓) และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุแหล่งที่มำ

ของรำยได้ จ�ำนวน ๓ รำย (ร้อยละ ๔.๗) 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๑๘ แสดงความเพียงพอของรายได้

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ความเพียงพอ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓

๒. เพียงพอ ๑๑ ๑๗.๒

๓. ไม่เพียงพอ ๔๙ ๗๖.๖

จำกตำรำงที่ ๑๘ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลดำ้นคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงควำมเพียงพอ

ของรำยได้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีรำยได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๖.๖)  

รองลงมำ มรีำยได้เพยีงพอ จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๗.๒) และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่ตอบว่ำมรีำยได้เพยีงพอ

หรือไม่ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ๖.๓)

ตารางที่ ๑๙ แสดงวิธีการแก้ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๔๙ รำย
วิธีแก้ปัญหา จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ประกอบอำชีพเสริม เช่น รับจ้ำง หำของป่ำ ลำ่สัตว์ ๑๕ ๓๐.๖

๒. กู้เงิน เช่น ธกส. คนในหมู่บ้ำน นอกระบบ ๑๐ ๒๐.๔

๓. ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด ๘ ๑๖.๓

๔. งบส่งเสริมพัฒนำชุมชน ๒ ๔.๑

๕. ไม่ระบุ ๑๔ ๒๘.๖

จำกตำรำงที่ ๑๙ ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน แสดงวิธีกำรแก้ปัญหำ

รำยได้ไม่เพียงพอ พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีวิธีแก้ไขปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอ โดยกำรประกอบ

อำชีพเสริม เช่น รับจ้ำง หำของป่ำ/ลำ่สัตว์ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๐.๖) รองลงมำไม่ระบุถึง

วิธีแก้ปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๘.๖) และน้อยที่สุดมีวิธีแก้ไขปัญหำรำยได้

ไม่เพียงพอ โดยของบส่งเสริมพัฒนำชุมชน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๑)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ
ตารางท่ี ๒๐ แสดงการรบัรูถ้งึโครงการอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันาคณุภาพชวีติ

ราษฎรบรเิวณป่าลุ่มน�้าของ–ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การรู้จัก จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. รู้จัก ๕๙ ๙๒.๒

๒. ไม่รู้จัก ๒ ๔.๑

๓. ไม่ตอบ ๓ ๖.๑

จำกตำรำงที ่๒๐ ผลกำรศึกษำข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ แสดงกำรรบัรูถ้งึโครงกำรอนรุกัษ์แหล่ง

พนัธุก์รรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ รู้จักโครงกำรฯ จ�ำนวน ๕๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๒.๒) 

รองลงมำ ไม่ตอบถึงกำรรู้จักโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๑) และน้อยที่สุด คือ ไม่รู้จัก

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๑)

ตารางที่ ๒๑ แสดงการรับรู้ว่าโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ–ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การรับรู้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. รู้ ๖๒ ๙๖.๙

๒. ไม่รู้ ๑ ๑.๖

๓. ไม่ตอบ ๑ ๑.๖

 จำกตำรำงที่ ๒๑ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรรับรู้ถึงโครงกำรอนุรักษ์

แหล่งพันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นโครงกำรของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกต์ิิ พระบรมรำชนีินำถ ในรัชกำลที ่๙ 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ รับรู้ว่ำเป็นโครงกำรในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

ในรชักำลที ่๙ จ�ำนวน ๖๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๖.๙) และน้อยที่สุดเทำ่กัน คือ ไม่รู้วำ่เป็นโครงกำรในสมเด็จ

พระนำงเจำ้สิริกิติ์ พระบรมรำชนินีำถ ในรัชกำลที่ ๙ และไม่ตอบ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑.๖)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๒๒ แสดงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางราชการ  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การติดต่อ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. กำรมีเจ้ำหน้ำที่เขำ้มำติดต่อ   

    - มี ๕๑ ๗๙.๗

    - ไม่มี ๑๑ ๑๗.๒

    - ไม่ตอบ ๒ ๓.๑

๒. จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔

    - น้อยกว่ำเดือนละ ๑ ครั้ง ๒๑ ๔๑.๒

    - เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๕ ๒๙.๔

    - มำกกว่ำเดือนละ ๑ ครั้ง ๑๔ ๒๗.๕

    - ไม่ตอบ ๑ ๒.๐

 จำกตำรำงที่ ๒๒ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรติดต่อกับเจ้ำหนำ้ที่
ทำงรำชกำร พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน 
(ร้อยละ ๗๙.๗) รองลงมำ ไม่มีติดต่อกับเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๗.๒) และน้อยที่สุด 
คือ ไม่ตอบว่ำมีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๑) 

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรติดต่อ
กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ น้อยกว่ำเดือนละ ๑ ครั้ง จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๑.๒)  รองลงมำ ติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เดือนละ ๑ ครั้ง จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๙.๔) และน้อยที่สุด คือ ไม่ตอบวำ่ จ�ำนวน
ครั้งในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๐)

ตารางที่ ๒๓ แสดงการได้รับประโยชน์จากโครงการฯ   

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ประโยชน์ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. มำก ๔๖ ๗๑.๙

๒. ปำนกลำง ๑๗ ๒๖.๖

๓. ไม่ตอบ ๑ ๑.๖

จำกตำรำงที่ ๒๓ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรได้รับประโยชน์จำก

โครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ มำก จ�ำนวน ๔๖ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๗๑.๙) รองลงมำได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ปำนกลำง จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๖.๖) 

และน้อยที่สุด คือ ไม่ตอบถึงกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑.๖)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๒๔ แสดงความแตกต่างของความเป็นอยู่ ภายหลังจากมีโครงการฯ    

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ความเป็นอยู่ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. มำก ๒๖ ๔๐.๖
๒. ปำนกลำง ๓๓ ๕๑.๖
๓. น้อย ๕ ๗.๘

 จำกตำรำงท่ี ๒๔ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงควำมแตกต่ำงของควำม

เป็นอยู่ภำยหลังจำกมีโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้นปำนกลำงหลังจำก

มีโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๑.๖) รองลงมำมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้นมำก จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๔๐.๖) และน้อยที่สุด คือ มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้นน้อยจ�ำนวน ๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗.๘)

ตารางที ่๒๕ แสดงการได้รบัค�าแนะน�า/การถ่ายทอดความรู/้การฝึกอบรมด้านอาชพีจากหน่วยงาน

ของรัฐ

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การได้รับค�าแนะน�า จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ได้รับ ๒๓ ๓๕.๙

๒. ได้รับ ๔๑ ๖๔.๑

จำกหน่วยงำน จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๔๑

- กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ๑๖ ๓๙.๐

- กรมปำ่ไม้ ๑๖ ๓๙.๐

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ๙.๘

- ไม่ระบุ ๕ ๑๒.๒

วิธี

- เจำ้หนำ้ที่มำแนะน�ำให้ในหมู่บ้ำน ๒๔ ๕๘.๕

- กำรอบรม   ๑๐ ๒๔.๔

- อื่น ๆ ๔ ๙.๘

- ไม่ระบุ ๓ ๗.๓

 จำกตำรำงที่ ๒๕ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรได้รับค�ำแนะน�ำ/

กำรถำ่ยทอดควำมรู้/กำรฝึกอบรมดำ้นอำชีพจำกหน่วยงำนของรัฐ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่

เคยได้รับค�ำแนะน�ำจำกหน่วยงำนภำครัฐ จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๔.๑) และไม่ได้รับค�ำแนะน�ำ/

กำรถ่ำยทอดควำมรู้/กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพจำกหน่วยงำนของรัฐ จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๕.๙)

ส�ำหรับหน่วยงำนที่เขำ้มำแนะน�ำ/ถำ่ยทอดควำมรู้/ฝึกอบรมอำชีพ พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่มีหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำมำให้ค�ำแนะน�ำเทำ่กัน คือ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพืช 

และกรมป่ำไม้ จ�ำนวน ๑๖ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๙.๐) รองลงมำ คอืไม่ระบหุน่วยงำน จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๑๒.๒) และน้อยทีส่ดุ คอื จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙.๘)   
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส�ำหรับวิธีกำรให้ค�ำแนะน�ำจำกหน่วยงำนของรัฐ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีเจ้ำหน้ำที่

มำแนะน�ำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๘.๕) รองลงมำเข้ำมำแนะน�ำโดยวิธีกำรอบรม 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๔.๔) และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุวิธีกำรให้ค�ำแนะน�ำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๗.๓)

ตารางที่ ๒๖ แสดงความรู้หลังได้รับการอบรม 

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๑๐ รำย
ระดับความรู้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. มำก ๔ ๔๐.๐

๒. ปำนกลำง ๖ ๖๐.๐

หมายเหตุ : มีผู้ตอบเกี่ยวกับกำรอบรมเพียง ๑๐ รำย จำก ๖๔ รำย

จำกตำรำงที่ ๒๖ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงควำมรู้ภำยหลังได้รับ

กำรอบรมของประชำชนในโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับควำมรู้ภำยหลังได้รับ

กำรอบรมระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๐.๐) และน้อยที่สุด คือ มีระดับควำมรู้ภำยหลัง

ได้รับกำรอบรมในระดับมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๐.๐)

ตารางที่ ๒๗ แสดงการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากเข้ารับการอบรม

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๑๐ รำย
การน�าไปใช้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๑ ๑๐.๐
๒. ไม่ใช้ ๑ ๑๐.๐
๓. ใช้ ๘ ๘๐.๐

ใช้ในอำชีพ จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๘
- ท�ำน�้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก ๑ ๑๒.๕
- ปลูกพืช ๕ ๖๒.๕
- เลี้ยงสัตว์ ๕ ๖๒.๕

 จำกตำรำงที่  ๒๗  ผลกำรศึกษำข้อมูลดำ้นกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรน�ำควำมรู้ไป

ใช้ประโยชน์ภำยหลังจำกกำรเข้ำรับกำรอบรมของประชำชนในโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ภำยหลังจำกกำรเข้ำรับกำรอบรม จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๐.๐) 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ไม่ใช้ควำมรู้ที่ได้หลังกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ และไม่ตอบ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑๐.๐)

ส่วนกำรน�ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่น�ำ

ควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช เท่ำกัน คือ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๖๒.๕) และน้อยที่สุด คือ น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพท�ำน�้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๒.๕)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๒๘ แสดงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จากโครงการฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การได้รับปัจจัย จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๗ ๑๐.๙

๒. ไม่ได้รับ ๙ ๑๔.๑

๓. ได้รับ ๔๘ ๗๕.๐

    ปัจจัยที่ได้รับ จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๔๘
- พันธุ์พืช เช่น ขนุน มะม่วง ชมพู่ กล้วย พุทรำ 

ไผ่ กล้ำไม้ อะโวคำโด้
๑๕ ๓๑.๓

- ท่อประปำ ๙ ๑๘.๘

- พันธุ์สัตว์ เช่น สุกร ไก่ ปลำดุก ๗ ๑๔.๖

    - อื่น ๆ เช่น กำกน�้ำตำล  ปุ๋ย ๒ ๔.๒

    - ไม่ระบุ ๒๐ ๔๑.๗

ควำมเพียงพอของปัจจัยที่ได้รับ

    - เพียงพอ ๑๐ ๒๐.๘

    - ไม่เพียงพอ ๓๘ ๗๙.๒

หมายเหต ุตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

จำกตำรำงที ่๒๘ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ แสดงกำรได้รบักำรสนบัสนนุปัจจยั

กำรผลติจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนนุปัจจัยกำรผลติจำกโครงกำรฯ 

จ�ำนวน ๔๘ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๗๕.๐) รองลงมำ ไม่ได้รบัปัจจยักำรผลติต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๑๔.๑) และน้อยที่สุด ไม่ตอบวำ่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำ่ง ๆ จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐.๙)

ส�ำหรับปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ระบุวำ่เป็นอะไร

จ�ำนวน ๒๐ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๔๑.๗ ) รองลงมำปัจจยัทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุ คอื พนัธุพ์ชื เช่น ขนนุ มะม่วง 

ชมพู่ กล้วย พุทรำ ไผ่ กล้ำไม้ อะโวคำโด้ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๑.๒) และน้อยที่สุด คือ ปัจจัย

กำรผลิตอื่น ๆ เช่น กำกน�้ำตำล ปุ๋ย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๒) 

ส�ำหรับควำมเพียงพอของปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกโครงกำรฯ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับ

กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำกโครงกำรฯ ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๙.๒) และน้อย

ที่สุด คือ ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเพียงพอ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๐.๘)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๒๙ แสดงการรวมกลุ่มอาชีพ

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การรวมกลุ่ม จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

กลุ่มอำชีพ
๑. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓
๒. ไม่มี ๔๘ ๗๕.๐
๓. มี ๑๒ ๑๘.๗
   กลุ่ม.... จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๑๒
   - กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร กระบือ โค ไก่ ปลำดุก ๗ ๕๘.๓
   - กลุ่มออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์ ครู กศน. ๔ ๓๓.๓
   - กลุ่มสตรี/ทอผ้ำ ๓ ๒๕.๐
   - ไม่ระบุ ๑ ๘.๓

 จำกตำรำงท่ี ๒๙ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรรวมกลุ่มอำชีพ 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๕.๐) รองลง

มำมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ จ�ำนวน ๑๒ (ร้อยละ ๑๘.๗) และน้อยที่สุด คือ ไม่ตอบว่ำมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๓)

ส�ำหรบักำรรวมกลุม่อำชพี พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่รวมกลุม่เลีย้งสตัว์มำกทีส่ดุ จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๘.๓) รองลงมำมีกำรรวมกลุ่มออมทรัพย์ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๓.๓) 

และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุว่ำรวมกลุ่ม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘.๓)

ตารางที่ ๓๐ แสดงการรวมกลุ่มเพื่อจ�าหน่ายผลผลิต

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การรวมกลุ่ม จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๓ ๔.๗
๒. ไม่มี ๕๕ ๘๕.๙
๓. มี ๖ ๒.๗

ระบุ... จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖
- เลี้ยงสัตว์ ๒ ๓๓.๓
- กระเทียม ๑ ๑๖.๗
- ถั่วแดง เผือก ถั่วญี่ปุ่น  ๑ ๑๖.๗
- ไม่ระบุ ๒ ๓.๓๓

 จำกตำรำงที่ ๓๐ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรรวมกลุ่มเพื่อ

จ�ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่ม เพื่อจ�ำหน่ำยผลผลิต จ�ำนวน ๕๕ 

ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๕.๙)  รองลงมำมีกำรรวมกลุ่มเพื่อจ�ำหน่ำยผลผลิต จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๗) 

และน้อยที่สุด คือ ไม่ตอบ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๗)

 ส�ำหรบักำรรวมกลุม่เพือ่จ�ำหน่ำยผลผลติ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มกีำรรวมกลุม่จ�ำหน่ำย

ผลผลิตดำ้นกำรเลี้ยงสัตว์และไม่ระบุเทำ่กัน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๓.๓) และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ

กำรรวมกลุม่เพือ่จ�ำหน่ำยผลผลติ กระเทยีม และผลิตถ่ัวแดง เผือก ถ่ัวญีปุ่น่ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๖.๗)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๓๑ แสดงความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติม

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ความต้องการ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๒ ๓.๑
๒. ไม่ต้องกำร ๑๗ ๒๖.๖
๓. ต้องกำร ๔๕ ๗๐.๓

สิ่งที่ต้องกำร จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๔๕
- กำรเพำะปลูก เช่น เกษตรผสมผสำน ปลูกผัก 

กำแฟ ไม้ผล

๑๘ ๔๐.๐

- กำรเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลำ ไก่ โค กระบือ สุกร ๘ ๑๗.๘
- กำรเพำะเห็ด ๔ ๘.๙
- อื่น ๆ เช่น กำรใช้ปุ๋ย ยำก�ำจัดศัตรูพืช  

 ผลิตภัณฑ์จำกไผ่ แหล่งน�้ำ

๓ ๖.๗

 จำกตำรำงที่ ๓๑ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงควำมต้องกำรให้หน่วยงำน

ภำครัฐส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐ

เข้ำมำส่งเสรมิอำชพีเพิม่เตมิ จ�ำนวน ๔๕ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๗๐.๓) รองลงมำไม่ต้องกำรกำรส่งเสรมิอำชพี

เพิม่เตมิ จ�ำนวน ๑๗ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๖.๖) และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่ตอบ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓.๑)

ส�ำหรับสิ่งที่ต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐเขำ้มำส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติม พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่ต้องส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติม ในเรื่องกำรเพำะปลูกเกษตรผสมผสำน ปลูกผัก กำแฟ ไม้ผล จ�ำนวน 

๑๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๐) รองลงมำ กำรเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลำ ไก่  โค กระบือ สุกร จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑๗.๘) และน้อยที่สุด คือ กำรส่งเสริมอื่น ๆ เช่น กำรใช้ปุ๋ย ยำก�ำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์จำกไผ่

แหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๗)

ตารางที่ ๓๒ แสดงปัญหา/อุปสรรคในการด�ารงชีพ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ปัญหา จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๓ ๔.๗
๒. ไม่มี ๒๖ ๔๐.๖
๓. มี ๓๕ ๕๔.๗

ปัญหำที่พบ จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๓๕
- กำรเดินทำง เช่น ถนนไม่ดี ล�ำบำกในกำรเดินทำง ๑๓ ๓๗.๑
- รำยได้ เช่น รำยได้ไม่พอ มีหนี้สิน ไม่มีเงิน ๗ ๒๐.๐
- ขำดน�้ำท�ำกำรเกษตร ๔ ๑๑.๔
- ผลผลิตรำคำไม่ดี ๓ ๘.๖
- อื่น ๆ เช่น กำรจัดพื้นที่ท�ำกิน ไม่มีตลำดรองรับ 

ต้นทุนกำรผลิต

๔ ๑๑.๔

- ไม่ระบุ ๔ ๑๑.๔
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำกตำรำงท่ี ๓๒ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงปัญหำ/อุปสรรคใน

กำรด�ำรงชีพ พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่มีปัญหำ/อุปสรรคในกำรด�ำรงชีวิต จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๕๔.๓) รองลงมำไม่มีปัญหำในกำรด�ำรงชีพ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๐.๖) และน้อยที่สุด 

คือ ไม่ตอบ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๗) 

ส�ำหรับปัญหำในกำรด�ำรงชพี พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มปัีญหำเรือ่งกำรเดนิทำง เช่น 

ถนนไม่ด ีล�ำบำกในกำรเดนิทำง จ�ำนวน ๑๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๗.๑) รองลงมำ คอื รำยได้ เช่น รำยได้ไม่พอ 

มหีนีส้นิ ไม่มเีงนิ จ�ำนวน ๗ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๐.๐) และน้อยที่สุด คือ ปัญหำผลผลิตรำคำไม่ดี จ�ำนวน ๓ 

ครัวเรือน (ร้อยละ ๘.๖)

ตารางที่ ๓๓ แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการด�ารงชีพ   

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย

ข้อเสนอแนะ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. ไม่มี ๔๕ ๗๐.๓

๒. มี ๑๙ ๒๙.๗

ข้อเสนอแนะ จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๑๙

- ส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรเกษตร กำรเลี้ยงสัตว์ ๕ ๒๖.๓

- กำรจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ให้มำกขึ้น ๕ ๒๖.๓

- จัดหำแหล่งน�้ำท�ำเกษตร ๓ ๑๕.๘

- ปรับปรุงถนน ๒ ๑๐.๕

- อื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน แจกปัจจัยกำรผลิตเพิ่ม 
บ่อปลำ

๔ ๒๑.๑

 จำกตำรำงที่ ๓๓ ผลกำรศึกษำข้อมูลดำ้นกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ในกำรด�ำรงชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในกำรด�ำรงชีพ จ�ำนวน 

๔๕ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๗๐.๓) และมข้ีอคดิเหน็/ข้อเสนอแนะในกำรด�ำรงชพี จ�ำนวน ๑๙ ครวัเรอืน (ร้อยละ 

๒๙.๗) 

  ส�ำหรับข้อเสนอแนะในกำรประกอบอำชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ต้องกำรให้มี

กำรส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรเกษตร เลี้ยงสัตว์ และกำรจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ให้มำกขึ้น เทำ่กัน จ�ำนวน ๕ 

ครวัเรือน (ร้อยละ ๒๖.๓) รองลงมำต้องกำรให้ส่งเสริมดำ้นอื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน แจกปัจจัยกำรผลิตเพิ่ม 

บ่อปลำ จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๑.๑) และน้อยที่สุด ต้องกำรปรับปรุงถนน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑๐.๔)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่  ๔  ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้

ตารางที่ ๓๔ แสดงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า  

ฃจ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
อนุรักษ์ป่า จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

กำรทรำบถึงโครงกำรป่ำสักนวมินทรรำชินี  
๑. ทรำบ ๕๐ ๗๘.๑

๒. ไม่ทรำบ ๑๔ ๒๑.๙

ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ป่ำสักนวมินทรรำชินี

๑. มี ๖๔ ๑๐๐.๐

กำรช่วยรักษำปำ่สักนวมินทรรำชินี

๑. ช่วย ๖๔ ๑๐๐.๐

กำรอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.)

๑. ไม่เคย ๔๑ ๖๔.๑

๒. เคย ๒๓ ๓๕.๙

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  

- น้อย ๒ ๘.๗

- ปำนกลำง ๑๓ ๕๖.๕

- มำก ๘ ๓๔.๘

 จำกตำรำงที่ ๓๔ ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ แสดงกำรมีส่วนร่วม

ในกำรอนรุกัษ์ป่ำ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่รับรู้รับทรำบถงึโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกั

และพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๘.๑) และน้อยทีสุ่ด ไม่ทรำบว่ำเป็นโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและ

พฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๑.๙)

 ส�ำหรับกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ป่ำสักนวมินทรรำชินี พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ทั้งหมด

ให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ป่ำสักนวมินทรรำชินี จ�ำนวน ๖๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐๐) 

ส่วนกำรช่วยรักษำปำ่สักนวมินทรรำชินี พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ทั้งหมด มีส่วนช่วยรักษำป่ำ

สักนวมินทรรำชินี จ�ำนวน ๖๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐๐.๐)  

ในกำรอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ยังไม่เคย

อบรมรำษฎรอำสำสมคัรพทิกัษ์ป่ำ (รสทป.) จ�ำนวน ๔๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๖๔.๑) และน้อยทีส่ดุ เคยอบรม

รำษฎรอำสำสมคัรพทิกัษ์ป่ำ (รสทป.) รำษฎรอำสำพทิกัษ์ป่ำ (รสทป.) จ�ำนวน ๒๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓๕.๙)

นอกจำกนีค้วำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรอบรมรำษฎรอำสำพทิกัษ์ป่ำ (รสทป.) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่เมื่อเข้ำรับกำรอบรมแล้วมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๖.๕) 

รองลงมำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๔.๘) และน้อยที่สุด มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘.๗)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๓๕ แสดงการได้รับความรู้จากหน่วยราชการเกี่ยวกับการดูแลและพิทักษ์รักษาป่า

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ความรู้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓
๒. ไม่มี ๙ ๑๔.๑
๓. มี ๕๑ ๗๙.๗
กำรน�ำควำมรู้ไปใช้ จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๕๑

- เคย ๔๐ ๗๘.๔
- ไม่เคย ๙ ๑๗.๖
- ไม่ตอบ ๒ ๓.๙

จำกตำรำงที่ ๓๕ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงกำรได้รับควำมรู้จำก
หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวกับกำรดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้จำก
หน่วยรำชกำรเกีย่วกบักำรดแูลและพทิกัษ์รกัษำป่ำ จ�ำนวน ๕๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๗๙.๗)  รองลงมำ ไม่ได้รบัควำมรู้
จำกหน่วยรำชกำรเก่ียวกำรดแูลและพทิกัษ์รกัษำป่ำ จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๔.๑) และน้อยท่ีสดุ ไม่ตอบว่ำ
ได้ควำมรู้จำกหน่วยรำชกำรเกี่ยวกับกำรดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๓)

ส�ำหรบั กำรน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกส่วนรำชกำรเกีย่วกบักำรดแูลและพทัิกษ์รกัษำป่ำไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เคยน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำกส่วนรำชกำรไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน 
(ร้อยละ ๗๘.๔)  รองลงมำ ไม่เคยน�ำควำมรู้จำกหน่วยรำชกำรไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๑๗.๖) 
และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่ตอบว่ำเคยน�ำควำมรูจ้ำกหน่วยรำชกำรไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓.๙)

ตารางที่ ๓๖ แสดงการร่วมท�างานหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาป้องกันดูแลและพิทักษ์
รักษาป่า

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ร่วมกิจกรรม
เคย ไม่เคย ไม่ตอบ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน
ครัวเรือน ร้อยละ

๑. ร่วมปลูกป่ำ ๕๙ ๙๒.๒ ๒ ๓.๑ ๓ ๔.๗
๒. ร่วมป้องกันและดับไฟป่ำ ๕๖ ๘๗.๕ ๖ ๙.๔ ๒ ๓.๑
๓. ดูแลรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้ ๕๖ ๘๗.๕ ๒ ๓.๑ ๖ ๙.๔
๔. ร่วมประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจให้รำษฎรเหน็ประโยชน์และคณุค่ำ
ของป่ำไม้

๔๑ ๖๔.๑ ๑๖ ๒๕.๐ ๗ ๑๐.๙

๕. ร ่วมวำงแผนและก�ำหนดมำตรกำร 
กฎข้อบงัคับ ในกำรอนุรักษ์และพทิกัษ์ป่ำ

๓๗ ๕๗.๘ ๒๓ ๓๕.๙ ๔ ๖.๓

๖. ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้รำษฎร
จดัต้ังองค์กรข้ึนดูแล ป้องกัน และรกัษำป่ำ

๓๑ ๔๘.๔ ๒๙ ๔๕.๓ ๔ ๖.๓

๗. บริจำคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กำรดูแลรักษำป่ำของชุมชน

๓๑ ๔๘.๔ ๒๗ ๔๒.๒ ๖ ๙.๔

๘. ร่วมออกลำดตระเวนเพื่อตรวจตรำและ
ป้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำและท�ำผิด
กฎหมำยป่ำไม้

๒๕ ๓๙.๑ ๓๕ ๕๔.๗ ๔ ๖.๓
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จำกตำรำงที ่ ๓๖ ผลกำรศกึษำข้อมลูกำรมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ป่ำไม้แสดงกำรมส่ีวนร่วมท�ำงำน

หรือกิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 

เคยมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนหรือกิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำมำกที่สุด 

ได้แก่ มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ จ�ำนวน ๕๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๒.๒) รองลงมำเท่ำกัน คือ ร่วมป้องกัน

และดับไฟป่ำ ดูแลรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้ จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๗.๕) น้อยที่สุด คือ กำรมีส่วนร่วม

ในกำรออกลำดตระเวนเพื่อตรวจตรำและป้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำและท�ำผิดกฎหมำยปำ่ไม้ จ�ำนวน 

๒๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๙.๑) 

ส�ำหรับ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนหรือกิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำ

ป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ไม่เคยร่วมออกลำดตระเวนเพื่อตรวจตรำ

และป้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยปำ่ จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๔.๗ ) รองลงมำ คือ ไม่เคยมีส่วนร่วมใน

กำรส่งเสรมิสนบัสนนุและกระตุน้ให้รำษฎรจดัตัง้องค์กรขึน้ดแูล ป้องกนั และรกัษำป่ำ จ�ำนวน ๒๙ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๔๕.๓) และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ไม่เคยมีส่วนร่วมปลูกป่ำและไม่เคยมีส่วนร่วมดูแลรักษำต้นไม้ที่

ปลูกไว้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๑)

ส่วนท่ีไม่ตอบเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนหรือกิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำป้องกัน

ดูแลและพิทักษ์รักษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ตอบมำกที่สุด คือ เรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำร

ร่วมประชำสมัพนัธ์ สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้รำษฎรเหน็ประโยชน์และคณุค่ำของป่ำไม้ จ�ำนวน ๗ ครวัเรอืน 

(ร้อยละ ๑๐.๙) รองลงมำเทำ่กันไม่ตอบ เรื่องกำรดูแลรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้ และเรื่องกำรบริจำคเงินหรือ

วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรดูแลรักษำปำ่ของชุมชน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐.๙) และน้อยที่สุด คือ 

ไม่ตอบเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและดับไฟป่ำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๑)

ตารางที่ ๓๗ แสดงความถี่ในการเข้าร่วมท�างาน/ท�ากิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาป้องกันดูแล

และพิทักษ์รักษาป่า

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย
การเข้าร่วม จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ไม่ตอบ ๘ ๑๒.๕
๒. เข้ำร่วมทุกครั้ง ๒๙ ๔๕.๓
๓. เข้ำร่วมบำงครั้ง ๒๔ ๓๗.๕
๔. ไม่เคยเข้ำร่วมเลย  ๓ ๔.๗
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๒๔

- ไม่ระบุ ๒๒ ๙๑.๗
- ๑ ครั้ง ๑ ๔.๒
- ๒-๕ ครั้ง ๑ ๔.๒

สำเหตุกำรไม่เขำ้ร่วมกิจกรรม
- ไม่ว่ำง/ไม่มีเวลำ ๘ ๓๓.๓
- งำนเยอะ ๔ ๑๖.๗
- ไม่ระบุ ๑๒ ๕๐.๐

สำเหตุที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยเนื่องจำก จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๓
- ก�ำลังเรียน ๑ ๓๓.๓
- ไม่ระบุ ๒ ๖๖.๗
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จำกตำรำงท่ี ๓๗ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงควำมถี่ในกำร

เข้ำร่วมท�ำงำนหรอืกจิกรรมในกำรอนรุกัษ์พฒันำป้องกนัดแูลและพทิกัษ์รกัษำป่ำ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำม 

ส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๕.๓) รองลงมำ เข้ำร่วมบำงครั้ง 

จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๗.๕) และน้อยที่สุด คือ ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมเลย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๔.๗)

ส�ำหรับ จ�ำนวนควำมถี่ที่เข้ำร่วมกิจกรรมพบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ระบุควำมถี่

ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๑.๗) และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ร่วมกิจกรรมต่อปี 

๑ ครั้ง และ ๒-๕ ครั้ง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๒) 

ส่วนสำเหตุกำรไม่เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ไม่ระบุสำเหตุกำร

ไม่เข้ำร่วมกจิกรรม จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๕๐.๐) รองลงมำสำเหตทุีไ่ม่เข้ำร่วมกจิกรรม คอื ไม่ว่ำง 

ไม่มีเวลำ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๓.๓) และน้อยที่สุด ที่ไม่เข้ำร่วมกิจกรรม คือ งำนเยอะ จ�ำนวน 

๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๖.๗)

ส�ำหรบัสำเหตทุีไ่ม่เคยเข้ำร่วมกจิกรรม จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่ 

ไม่ระบุสำเหตุที่ไม่เคยร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ๖๖.๗) น้อยที่สุุด สำเหตุที่ไม่เคยเข้ำร่วม

กิจกรรม คือ ก�ำลังเรียน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๓.๓)

ตารางที่ ๓๘ แสดงการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ในอดีตกับปัจจุบัน

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
การเปลี่ยนแปลง จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ป่ำไม้ลดลง ๓๑ ๔๘.๔

๒. ป่ำไม้เพิ่มขึ้น ๑๗ ๒๖.๖

๓. ป่ำไม้เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ๑๕ ๒๓.๔

๔. ไม่ตอบ ๑ ๑.๖

 จำกตำรำงที่ ๓๘ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงกำรเปลี่ยนแปลง

ของป่ำไม้ในอดีตกับปัจจุบัน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีควำมเห็นว่ำป่ำไม้ลดลง จ�ำนวน 

๓๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๘.๔)  รองลงมำมีควำมเห็นว่ำป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน  ๑๗ ครัวเรือน (ร้อยละ 

๒๖.๖) และน้อยท่ีสุด คือ ไม่ตอบถึงกำรเปลี่ยนแปลงของป่ำไม้ในอดีตกับปัจจุบัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๑.๖)  

ตารางที่ ๓๙ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของป่าไม ้   

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย
การเห็นคุณค่า จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น ๔๐ ๖๒.๕

๒. เห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บำ้ง ๑๘ ๒๘.๑

๓. เห็นคุณค่ำและประโยชน์น้อยลง ๕ ๗.๘

๔. ไม่ตอบ ๑ ๑.๖
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จำกตำรำงที่ ๓๙ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณคำ่ของป่ำไม้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น จ�ำนวน ๔๐ 

ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๒.๕) รองลงมำ เห็นคุณค่ำป่ำไม้และประโยชน์อยู่บ้ำง จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน (ร้อยละ 

๒๘.๑) และน้อยที่สุด ไม่ตอบ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑.๖)

ตารางที่ ๔๐ แสดงแหล่งที่มาของความรู้และข่าวสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับความส�าคัญของทรัพยากร

ป่าไม้ ประโยชน์ของป่าไม้ การป้องกันดูแลรักษาป่าของประชาชนในโครงการฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย
แหล่งที่มาของความรู้ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. โทรทัศน์ ๓๔ ๕๓.๑

๒. ค�ำอธิบำยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๓๒ ๕๐.๐

๓. วิทยุ ๒๕ ๓๙.๑

๔. ญำติ หรือเพื่อนบ้ำน ๒๔ ๓๗.๕

๕. พระรำชด�ำรสัของในหลวงหรอืพระรำชด�ำรขิอง

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

๑๘ ๒๘.๑

๖. หนังสือพิมพ์ เอกสำรสิ่งพิมพ์ ๑๐ ๑๕.๖

๗. อื่น ๆ เช่น เสียงตำมสำย ผู้น�ำ ๒ ๓.๑

๘. ไม่เคยทรำบเลย ๘ ๑๒.๕

 หมายเหต ุตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ   

จำกตำรำงที ่ ๔๐ ผลกำรศกึษำข้อมลูกำรมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ป่ำไม้แสดงแหล่งทีม่ำของควำมรู้

และขำ่วสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของทรัพยำกรปำ่ไม้ ประโยชน์ของปำ่ไม้ กำรป้องกันดูแลรักษำปำ่ 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ได้รับควำมรู้และขำ่วสำรตำ่ง ๆ จำกโทรทัศน์ จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน 

(ร้อยละ ๕๓.๑) รองลงมำคือ ได้รับควำมรู้และขำ่วสำรตำ่ง ๆ จำกค�ำอธิบำยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ�ำนวน 

๓๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๐.๐) และน้อยที่สุด คือ ได้รับควำมรู้และขำ่วสำรตำ่ง ๆ จำกแหล่งอื่น ๆ เช่น 

เสียงตำมสำย ผู้น�ำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๑)

ตารางที่ ๔๑ แสดงวิธีการช่วยป้องกันรักษาป่าไม ้  

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๓๗ รำย
วิธีการ จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ช่วยกันดูแลรักษำป่ำ ๒๑ ๕๖.๘

๒. ปลูกป่ำทดแทน ๗ ๑๘.๙

๓. สร้ำงจิตส�ำนึกเพื่อควำมเข้ำใจในกำรรักษำป่ำ ๖ ๑๖.๒

๔. ท�ำแนวกันไฟปำ่ ๓ ๘.๑
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จำกตำรำงที่ ๔๑ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงวิธีกำรช่วยป้องกัน

รักษำปำ่ไม้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีวิธีกำรช่วยป้องกันรักษำป่ำไม้โดย ช่วยกันดูแลรักษำป่ำ 

เช่น ไม่ตัดไม้ท�ำลำยปำ่ ดูแลรักษำต้นไม้ ไม่บุกรุกเพิ่ม จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๖.๘) รองลงมำ 

คือ วิธีกำรช่วยป้องกันรักษำป่ำไม้ โดยกำรปลูกป่ำทดแทน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๘.๙) และ

น้อยที่สุด คือ มีวิธีกำรช่วยป้องกันรักษำป่ำไม้ โดยกำรท�ำแนวกันไฟป่ำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘.๑)

ตารางที่ ๔๒ แสดงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย
ความคิดเห็น จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

๑. ประโยชน์และช่วยให้ครอบครวัมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
    - เห็นด้วย ๕๙ ๙๒.๒
    - ไม่เห็นด้วย ๔ ๖.๓
    - ไม่ตอบ ๑ ๑.๖
๒. การทราบถงึโครงการว่าเป็นโครงการอนัเนือ่ง

 มาจากพระราชด�าริ
    - ทรำบ ๖๒ ๙๖.๙
    - ไม่ทรำบ ๒ ๓.๑
๓. การมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาป่าสักนวมนิทรราชนิี
    - เคยมีส่วนร่วม ๕๔ ๘๔.๔
    - ไม่เคยมีส่วนร่วม ๘ ๑๒.๕
    - ไม่ตอบ ๒ ๓.๑

จำกตำรำงที ่๔๒ ผลกำรศกึษำข้อมลูกำรมส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงประโยชน์ของโครงกำร

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เหน็ด้วยว่ำโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

มีประโยชน์และช่วยให้ครอบครัวมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จ�ำนวน ๕๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๒.๒) รองลงมำ 

ไม่เห็นด้วยว่ำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมีประโยชน์และช่วยให้ครอบครัวมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๖.๓) และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่มคีวำมคดิเหน็ว่ำ โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

มีประโยชน์และช่วยให้ครอบครัวมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจ�ำนวน ๑ รำย (ร้อยละ ๑.๖) 

ส่วนกำรรับทรำบว่ำโครงกำรป่ำสักนวมินทรรำชินีเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ รับทรำบว่ำโครงกำรป่ำสักนวมินทรรำชินีเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิจ�ำนวน ๖๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๙๖.๙) และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่ทรำบว่ำโครงกำรป่ำสกันวมนิทรรำชนิี

เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓.๑) 

ส�ำหรบักำรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลรกัษำป่ำสกันวมนิทรรำชนินีำถ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 

เคยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำปำ่สักนวมินทรรำชินีนำถ จ�ำนวน ๕๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๔.๔) รองลงมำ คือ

ไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำปำ่สักนวมินทรรำชินีนำถ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๒.๕) และน้อย

ทีส่ดุ คอื ไม่ตอบเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลรกัษำป่ำสักนวมินทรรำชนิ ีจ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๓.๑)
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ตารางที่ ๔๓ แสดงผลดีจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง = ๖๔ รำย

ผลจากการท่องเที่ยว จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. เป็นผลดี ๖๑ ๙๕.๓

๒. ไม่ตอบ ๓ ๔.๗

จำกตำรำงที่ ๔๓ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ปำ่ไม้แสดงผลดีจำกกำรเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วในโครงกำรฯ พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เหน็ผลดจีำกกำรเป็นแหล่งท่องเทีย่วในโครงกำรฯ 

จ�ำนวน ๖๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๕.๓) และน้อยท่ีสุด คือ ไม่ตอบถึงผลดีของกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๗) 

ตารางที่ ๔๔ แสดงความคิดเห็นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง  = ๖๔ รำย
ความต้องการใช้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ
๑. ต้องการ ๕๖ ๘๗.๕

เพราะ.... จ�านวนตัวอย่าง = ๕๖
- ชุมชนมีรำยได้เพิ่ม ๒๖ ๔๖.๔
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ ๓.๖
- อยำกให้นักท่องเที่ยวได้ชมสิ่งสวยงำม ๒ ๓.๖
- ไม่ระบุ ๒๖ ๔๖.๔

๒. ไม่ต้องการ ๔ ๖.๓
เพราะ.... จ�านวนตัวอย่าง = ๔
- อำจท�ำลำยปำ่ไม้ ๑ ๒๕.๐
- ไม่ระบุ ๓ ๗๕.๐

๓. ไม่ตอบ ๔ ๖.๓

จำกตำรำงที่ ๔๔ ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้แสดงควำมคิดเห็นในกำร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่โครงกำรฯ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๗.๕) โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้ชุมชนมีรำยได้เพิ่ม
และไม่ระบุเหตุผล เท่ำกัน จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๖.๔) และน้อยที่สุดในสัดส่วนที่เทำ่กัน คือ
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และอยำกให้นักท่องเที่ยวได้ชมสิ่งสวยงำม จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 
(ร้อยละ ๓.๖) 

ส�ำหรับ ควำมคิดเห็นที่ไม่ต้องกำรให้โครงกำรฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
ที่ไม่ต้องกำรให้โครงกำรฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ�ำนวน  ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๓) ส่วนใหญ่ไม่ระบุเหตุผล 
จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๗๕.๐) และน้อยทีส่ดุ คอื อำจท�ำลำยป่ำไม้ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน (ร้อยละ ๒๕.๐) 

ส่วน ควำมคิดเห็นในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ที่ไม่ตอบ
เกี่ยวกับกำรให้โครงกำรฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖.๓) 
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บทที่ ๕
สรุปผลการติดตาม

จำกกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ 
ป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในครัง้นี ้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
พเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ (ส�ำนักังำน กปร.) โดย กองตดิตำมประเมนิผล 
(กตผ.) และกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ (กปค. ๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ
และอุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรฯ และเพื่อหำแนวทำงกำรขยำยผลกำรพัฒนำช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป

โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริเป็นกำรด�ำเนนิกำรสนองพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิรกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ 
ในรัชกำลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลำ ๗ ปี โดยควำมร่วมมือและบูรณำกำร
กำรด�ำเนินจำกทุกภำคส่วน อำทิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมป่ำไม้ และส�ำนักงำน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมชลประทำน กรมทหำรรำบที่ ๑๗ และหน่วยงำนตำ่ง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ส่งผลให้กำรด�ำเนินสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
กำรส�ำรวจ ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิจัยด้ำนแหล่งพันธุกรรมไม้สักและงำนวิจัยด้ำนอื่น ๆ ป้องกัน
ทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ที ่“ป่ำสกันวมนิทรรำชนิ”ี ไม่ให้ถกูบกุรุกท�ำลำยโดยอำศัยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน 
เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรปำ่ไม้ และพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงตำมแนวพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรำมหำ
ภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร โดยมพีืน้ทีด่�ำเนนิกำรเป็นบรเิวณกว้ำงตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำลุม่
น�ำ้ปำย ในท้องทีต่�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ และต�ำบลทุง่ยำว 
อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ ๓๔๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๒๑๕,๐๐๐ ไร่ และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ปำ่แม่ปำยฝ่ังขวำและในเขตป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำแม่ปำยฝ่ังซ้ำยตอนล่ำง เนือ้ท่ี ๑๕๓.๒ ตำรำงกโิลเมตร หรอื 
๙๕,๗๕๐ ไร่ เนือ้ทีร่วม ๔๙๗.๒ ตำรำงกโิลเมตร หรอื ๓๑๐,๗๒๕ ไร่ และเขตป่ำสงวนแห่งชำต ิ(กรมป่ำไม้) พืน้ที่ 
๙๕,๗๕๐ ไร่ รำษฎรในพื้นที่รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย บ้ำนกึ๊ดสำมสิบ-
บ้ำนนำอ่อน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ บ้ำนห้วยซลอบ ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้ำนมะโนรำ 
ต�ำบลทุง่ยำว อ�ำเภอปำย บ้ำนปมฝำด ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตลอดระยะเวลำตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลำกว่ำ ๗ ปี จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ พื้นที่ปำ่แห่งนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น พบพรรณไม้ที่สำมำรถจ�ำแนกได้ ๒๑๖ ชนิด ๑๖๒ สกุล 
๗๗ วงศ์ พรรณไม้เด่นในพื้นที่ ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ สัก แดง ไผ่ซำง กระพี้จั่น รกฟำ้ งิ้วป่ำ ขำงหัวหมู ไผ่บง 
อ้อยชำ้ง และตะแบกเลือด เป็นปำ่ผสมผลัดใบที่พบมำกที่สุดในพื้นที่โดยประมำณร้อยละ ๕๐-๖๐ ซึ่งเป็น
ป่ำที่พบไม้สักธรรมชำติ มีกำรกระจำยพันธุ์ตั้งแต่ระดับควำมสูง ประมำณ ๒๕๐ -๑,๒๓๐ เมตร มีค่ำควำม
หนำแน่นของไม้ยืนต้นเฉลี่ย ๓๘๒ ต้น/เฮกแตร์ (ประมำณ ๖๑ ต้น/ไร่) คิดเฉพำะควำมหนำแน่นของไม้
สักเฉลี่ย ๑๑๕ ต้น/เฮกแตร์ (ประมำณ ๑๘ ต้น/ไร่) เมื่อเปรียบเทียบเป็นควำมเด่นของไม้สักกับพรรณไม้
ชนดิอืน่ ๆ ควำมเด่นด้ำนควำมหนำแน่น ๓๒% ด้ำนพืน้ทีห่น้ำตดั ๔๕% และด้ำนปรมิำตรทีเ่ป็นสินค้ำได้ ๕๑% 
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บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งถือว่ำไม้สักเป็นไม้ที่เด่นมำกที่สุดกว่ำพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ อีกทั้งไม้สักธรรมชำติที่พบนั้นเป็นไม้สักที่มี
ลกัษณะด ีขนำดใหญ่ ล�ำต้นเปลำตรง อตัรำกำรเจริญเติบโตสม�ำ่เสมอ และทีส่�ำคัญไม้สกัทีพ่บมลีกัษณะพเิศษ
ด้ำนพรรณพืชที่น่ำสนใจ คือ สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง ๑,๒๓๐ เมตรจำกระดับน�้ำทะเล ซึ่งนับ
เป็นข้อมูลใหม่ของประเทศ จำกที่เคยมีกำรบันทึกไว้ว่ำ ปกติจะพบไม้สักธรรมชำติกระจำยพันธุ์อยู่ไม่เกิน
ทีร่ะดบั ๗๕๐ เมตรจำกระดบัน�ำ้ทะเล จะเหน็ได้ว่ำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป่ำไม้สกัในทีแ่ห่งอืน่ของประเทศไทย
โดยรวมแล้วถือว่ำ ป่ำไม้สักตำมธรรมชำติในพื้นที่นี้ เป็นปำ่ที่มีไม้สักขึ้นอยู่อย่ำงสมบูรณ์ทั้งคุณภำพและ
ปรมิำณมำกทีส่ดุของประเทศไทย และยังพบไม้เฉพำะถิน่ทีม่คีวำมส�ำคญั คอื “มหาพรหมราชนิ”ี เป็นพรรณไม้
ชนดิใหม่ของโลก  มปีระกำศกำรค้นพบเม่ือปี ๒๕๔๗ เป็นคร้ังแรกทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพรรณไม้ทีห่ำยำก 
และใกล้จะสญูพนัธุใ์นถิน่ก�ำเนดิจำกธรรมชำต ิพรรณไม้ชนิดน้ีได้รับพระบรมรำชำนุญำตจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ให้อัญเชิญพระนำมำภิไธย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่วำ่ Mitrephora sirikitiae 
Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๖  รอบ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๔๗ และยังพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่ำ “ว่านแผ่นดินเย็นนวลงาม” 
(Nervilia viridis S. W. Gale Watthana & Suddee) เป็นกล้วยไม้ดินในสกุลว่ำนแผ่นดินเย็นหรือ 
“ว่านพระฉิม” (Nervilia) จัดอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchicaceae) อีกด้วย

นอกจำกนี้ ในพื้นที่ดังกล่ำวยังส�ำรวจพบชนิดพันธุ์สัตว์ปำ่อีกมำกมำย โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
(Mammals) ไม่น้อยกว่ำ ๖๗ ชนดิ ทัง้ชนดิทีเ่ป็นสตัว์ขนำดใหญ่และสตัว์แทะขนำดเลก็ เช่น เลยีงผำ หมปู่ำ 
ลิ่นชวำ ชะนีมือขำว ค่ำงแว่นถิ่นเหนือ หมีหมำ หมีควำย ชะมดแปลงลำยจุด เสือดำว เสือด�ำ เสือโคร่ง 
และกวำงผำ เป็นต้น พบนก (Birds) ไม่น้อยกวำ่ ๒๕๕ ชนิด เช่น นกโพระดก นกหัวขวำน นกกระเต็น 
นกกระรำงหวัขวำน นกจำบคำ และนกเงอืก เป็นต้น สตัว์เลือ้ยคลำน ( Reptiles) พบไม่น้อยกว่ำ ๔๖ ชนดิ 
เช่น งู ตุ๊กแก จิ้งเหลน เต่ำ ตะพำบน�้ำ เป็นต้น สัตว์สะเทิ้นน�้ำสะเทิ้นบก (Amphibians) พบไม่น้อยกว่ำ 
๒๓ ชนิด ได้แก่ อึ่ง กบ เขียด คำงคก และปำด เป็นต้น ปลำน�้ำจืด (Freshwater fish) พบไม่น้อยกวำ่ 
๑๑ ชนิด ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปลำถ�้ำ ๒ ชนิด คือ ปลำผีเสื้อถ�้ำ และปลำค้อตำบอด ซึ่งมีลักษณะพิเศษสำมำรถ
ปรับตัวให้อยู่ในสภำพมืดภำยในถ�้ำ โดยตำที่มีอยู่ไม่มีควำมจ�ำเป็นจึงลดรูปลงไป และพัฒนำครีบอกเพื่อ
ยึดเกำะกับผนังหินปูนฉำบภำยในถ�้ำ และยังพบปลำสะแงะ (ปลำตูหนำ) ซึ่งปกติจะอำศัยอยู่ใกล้น�้ำทะเล
เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่พบในพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจำกแม่น�้ำปำยจะไหลลงสู่แม่น�้ำสำละวิน จำกนั้นจะไหลไปรวมกับ
แม่น�ำ้อริวดใีนประเทศพม่ำ และไหลลงสูท่ะเลฝ่ังอนัดำมนัจงึเป็นไปได้ทีป่ลำดงักล่ำวจะขึน้มำจนถงึแหล่งน�ำ้
ในพื้นที่นี้ จำกข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นจึงนับว่ำป่ำสักนวมินทรรำชินีแห่งนี ้
เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรอนรุกัษ์ไว้ซึง่ควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรม (genetic diversity) ชนดิพนัธุ์ 
(species diversity) และระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ให้เกิดควำมสมดุลทำงธรรมชำติต่อไป

ส�ำหรับในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน เพื่อ
สนองพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรฯ ในกำรรกัษำผนืป่ำสกันวมนิทรรำชนิใีห้มสีภำพสมบรูณ์ มกีำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรศกึษำ ค้นคว้ำ 
ทดลอง วิจัย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในเรื่องของกำรวิจัยพันธุ์ไม้สักที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งโดยภำพรวมถือว่ำไม้สกัใน
พืน้ทีแ่ห่งน้ีมกีำรเจริญเตบิโตได้ดกีว่ำในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ของประเทศไทย ด้ำนกำรมีส่วนร่วมมีกำรส�ำรวจและวำงแผน
กำรใช้ทีด่นิ กำรปลกูป่ำในพืน้ทีเ่สือ่มโทรม กำรท�ำแนวกนัไฟป่ำ กำรอบรมสร้ำงจติส�ำนกึด้ำนกำรป้องกนัรกัษำป่ำ 
กำรสร้ำงฝำยต้นน�้ำล�ำธำร กำรส่งเสริมกำรปลูกพืช กำรแจกพันธุ์กลำ้ไม้ให้กับประชำชนในพืน้ที ่มกีำรส่งเสรมิ
ในดำ้นเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และศิลปำชีพ เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ให้มีอำชีพ

และรำยได้ที่เพียงพอและมั่นคง อยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลกัน
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กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ส�ารวจพบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ                         

พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ–ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สภาพพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชินี
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จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและจำกแบบสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ประชำชนในโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สักและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ-ลุ่มน�ำ้ปำย

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สรปุผลกำรตดิตำมโครงกำรฯ ตำมวตัถปุระสงค์ ได้ดังนี้ 

๑. การด�าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
๑.๑ ด้ำนกำรสนองพระรำชด�ำริ พบวำ่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

ในโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ–ลุ่มน�้ำปำย

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิจังหวดัแม่ฮ่องสอน มำอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำรฯ 

คอื ป้องกนัทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ที ่“ป่าสกันวมนิทรราชนิ”ี ไม่ให้ถกูบกุรกุท�ำลำยโดยอำศยักำรมส่ีวนร่วม

ของชุมชน เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มีกำรส�ำรวจ ศึกษำ 

ค้นควำ้ ทดลอง และวิจัยด้ำนแหล่งพันธุกรรมไม้สักและงำนวิจัยดำ้นอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล 

และกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนสรำ้งกระบวนกำรมีส่วนร่วมทกุภำคส่วน รวม

ถึงกำรพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ป่ำย ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหำ/อปุสรรค ด้ำนกำรสนองพระรำชด�ำร ิ พบว่ำ ท�ำได้เพยีงระดับหนึง่ยังคงต้องท�ำอย่ำงต่อเนือ่งต่อไป 

ด้วยพืน้ทีด่�ำเนนิกำรเป็นพืน้ทีก่ว่ำ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ประชำชนในพืน้ทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงชำติพนัธุ ์ประเพณี

วัฒนธรรมและควำมเชื่อที่ต่ำงกัน กำรที่จะเขำ้ไปส่งเสริมและสนับสนุนต้องใช้รูปแบบและวิธีกำรด�ำเนนิงำน

ทีต่่ำงกนั ประกอบกบัแต่ละพืน้ทีม่คีวำมห่ำงไกลและมข้ีอจ�ำกดัเรือ่งกำรเดนิทำงท�ำให้กำรเฝ้ำระวงั ท�ำควำมเข้ำใจ

กับรำษฎรค่อนข้ำงยำก จึงยังคงมีปัญหำกำรลกัลอบตดัไม้ท�ำลำยป่ำและปัญหำควำมมัน่คงเกดิขึน้เป็นครัง้ครำว 

ซึง่จ�ำเป็นต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วนและจดัท�ำแผนแม่บทในกำรด�ำเนินงำนในทุกมติิ (กำรบริหำร ศึกษำ

วจิยั อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรัพยำกรธรรมชำต ิดนิ น�ำ้ ป่ำไม้ รวมถึงสร้ำงจติส�ำนกึในกำรรกัและหวงแหนป่ำ และพฒันำ

คณุภำพชวีติ) อย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิกำรสนองพระรำชด�ำรใิห้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

๑.๒ ด้ำนกำรบรูณำกำร พบว่ำ กำรด�ำเนนิทีผ่่ำนมำ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำน

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนกุรรมกำร

โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพัฒนำคณุภำพชีวิตรำษฎรบรเิวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ-ลุ่มน�ำ้ปำยอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ มีองค์ประกอบ ๒ คณะ คือ

คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร

บรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ มีเลขำธิกำร กปร. เป็นประธำน และผู้อ�ำนวยกำร 

กลุ่มประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ภำคเหนือ ส�ำนักงำน กปร. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ�ำนำจหน้ำที่

ก�ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ ให้สอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริท่ีได้

พระรำชทำนไว้ อ�ำนวยกำร ควบคุม ก�ำกับ ดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็นตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์หลัก

ที่ได้ก�ำหนดไว้ ติดตำม ให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแต่งตั้ง

คณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสมและจ�ำเป็น

คณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณ

ป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ 

และหัวหน้ำส่วนประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เป็น

อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร พร้อมกับมีหัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพระรำชด�ำริในพื้นที่ภำคเหนือ 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื และนักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กลุม่งำนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ

จังหวดั ส�ำนกังำนจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอนกุรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร มอี�ำนำจหน้ำทีจ่ดัท�ำข้อมลู แผนงำน

โครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำรฯ และสอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ 

รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และประสำนงำนกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผล

สัมฤทธิแ์ละติดตำมผล จัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหนำ้กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ เสนอต่อคณะกรรมกำร

บริหำรโครงกำรฯ ตลอดจนแต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมเหมำะสม

ในกำรด�ำเนินงำนของทุกภำคส่วนได้มีบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

กำรประชุมวำงแผนร่วมกัน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรส�ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กำรปลูกป่ำในพื้นที่

เสื่อมโทรม กำรท�ำแนวกันไฟป่ำ กำรอบรมสรำ้งจิตส�ำนึกดำ้นกำรป้องกันรักษำป่ำ กำรสรำ้งฝำยต้นน�้ำล�ำธำร 

กำรส่งเสริมกำรปลูกพืช กำรส่งเสริมอำชีพทั้งกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงหัตถกรรม เป็นต้น

ปัญหำ/อปุสรรค ด้ำนบรูณำกำร พบว่ำ ค�ำสัง่คณะกรรมกำรบรหิำรและคณะอนกุรรมกำรโครงกำร

อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำร ิมคีวำมล้ำสมยัเนือ่งจำกบำงหน่วยงำนมกีำรปรับโครงสร้ำงองค์กร จึงท�ำให้กำรขบัเคลือ่น

ของคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะอนกุรรมกำร ในด้ำนกำรประสำนและเข้ำร่วมไม่ต่อเนือ่ง อกีทัง้กำรประชมุ

หำรือมีเฉพำะในพื้นที่ส่วนระดับนโยบำยและกำรขับเคลื่อนจำกส่วนกลำงยังไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับ

แผนกำรปฏิบัติงำนยังเป็นต่ำงหน่วยต่ำงท�ำ ยังไม่มีแผนแม่บทและแผนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรฯ 

เพื่อก�ำหนดทิศทำงและกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนอยำ่งแท้จริง รวมถึงด้ำนงบประมำณ แผนงำนและกำร

ขยำยผล ซึง่หำกมกีำรจดัท�ำแผนแม่บทจะช่วยก�ำหนดทศิทำงและแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนให้มปีระสทิธภิำพ

ยิ่งขึ้น 

๑.๓ ดำ้นงบประมำณ พบว่ำ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ส�ำนักงำน กปร. ได้ให้กำรสนับสนุนงบประมำณใน

กำรด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังได้สนองพระรำชด�ำรโิดย

กำรจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรอนุรักษ์แหล่ง

พนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�ำ้ของ-ลุ่มน�ำ้ปำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือได้ว่ำทุกหน่วยงำนเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์พื้นที่ป่ำสักแห่งนี้และ

ตระหนักถึงพระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ที่ทรงให้

ควำมส�ำคัญกับทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศเป็นอย่ำงยิ่ง

ปัญหำ/อุปสรรค ด้ำนงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกำรด�ำเนินงำนของ

เจ้ำหน้ำทีแ่ละกำรขบัเคลือ่นในบำงเรือ่ง เช่น กำรเพำะขยำยพนัธุไ์ม้สกั งำนป้องกนัรกัษำป่ำ ในส่วนของกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ยังคงมีค่อนข้ำงน้อย ท�ำให้รำษฎรในพื้นที่ไม่มีอำชีพและรำยได้ที่

มั่นคง อีกทั้ง งบประมำณที่มีไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำไม่สำมำรถ

เบิกจ่ำยได้ทันตำมกำรปฏิบัติงำนจริง

๑.๔  ด้ำนกำรศกึษำ ทดลอง วจิยั พบว่ำ ทำงโครงกำรฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 

ทดลอง วิจัยเป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรือ่งของกำรวจิยัพนัธุไ์ม้สกัทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ ซึง่โดยภำพรวม

ถือว่ำไม้สกัในพืน้ทีแ่ห่งนีมี้กำรเจรญิเตบิโตได้ดกีว่ำในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ของประเทศไทย ซึง่ทีผ่่ำนมำกำรศกึษำวจิยัยงั

ไม่มคีวำมต่อเนือ่งและจรงิจงั ด้วยขำดงบประมำณและบุคลำกรในกำรท�ำงำนวิจัย อีกทั้งไม่สำมำรถน�ำผล

ของกำรศึกษำมำถำ่ยทอดและขยำยผลสู่ชุมชน สถำนศึกษำ ในพื้นที่รอบ ๆ โครงกำรฯ ให้ได้รับรู้รับทรำบ
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันได้ และท�ำให้ไม่เห็นควำมสมบูรณ์และสถำนภำพของไม้สักที่ชัดเจนที่ถือได้ว่ำเป็น

หลักฐำนที่บ่งชี้ถึงมำตรฐำนในระดับสำกลได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมูล

ด้ำนสิง่แวดล้อม และสภำพชวิีตควำมเป็นอยูข่องประชำชนและจดัท�ำฐำนข้อมลูโครงกำรฯ ให้มคีวำมครบถ้วน

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และควรมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้ก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป

๑.๕ ด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันรักษำป่ำ พบว่ำ หน่วยงำนตำ่ง ๆ มีกำรส่งเสริมให้ประชำชนร่วม

พิทักษ์ป่ำ โดยกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ มีกำรประชุมชี้แจง ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่เพื่อป้องกันกำร

บุกรุกท�ำลำยปำ่ และขยำยพื้นที่ท�ำกิน ให้ประชำชนมีควำมรู้สึกรักหวงแหน และตระหนักถึงผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกท�ำลำยปำ่จำกกำรขยำยพื้นที่ท�ำกิน และช่วยปกป้องรักษำปำ่จำกบุคคลภำยนอกที่

เข้ำมำลักลอบตัดไม้ท�ำลำยปำ่ในพื้นที่อย่ำงจริงจัง

ปัญหำ/อุปสรรค พบวำ่ กำรด�ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยปำ่ จ�ำนวนจุดสกัดและอัตรำ

ก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำกำรในพื้นที่ ในกำรป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยปำ่มีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วน

กบัพืน้ที ่ขำดกำรลำดตะเวนเชงิคณุภำพด้วยบคุลำกรไม่เพยีงพอ ท�ำให้ยังพบปัญหำเร่ืองกำรบกุรุก ท�ำลำยป่ำ 

และมีกำรขยำยพื้นที่ท�ำกิน อีกทั้งประชำชนในพื้นท่ียังไม่มีควำมรู้สึก รักหวงแหน และตระหนักถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำ ซึ่งหำกปล่อยทิ้งไว้และเกิดผลเสียต่อไปในอนำคต

๑.๖. ดำ้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พบว่ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรด�ำเนินงำน

และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นกำรแจกพันธุ์กล้ำไม้ให้กับประชำชนในพื้นที่ และกำรสร้ำง

จติส�ำนึกและตระหนกัถงึประโยชน์ของป่ำไม้ รำษฎรเริม่หนัมำประกอบอำชพีเป็นหลกัแหล่งมำกขึน้กว่ำในอดตี 

รำษฎรรู้ถึงประโยชน์ของโครงกำรฯ เป็นอยำ่งมำกและมีกำรเข้ำไปหำของป่ำเพื่อมำบริโภคในครัวเรือน

ค่อนข้ำงมำก แสดงให้เห็นวำ่ป่ำมีควำมสมบูรณ์ขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 

โดยร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ ท�ำให้มีพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้น

ปัญหำ/อุปสรรค พบว่ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรด�ำเนินงำนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วย

ยังพบกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้  และยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อปัญหำควำมมั่นคงทั้งด้ำนกำรลักลอบ

เข้ำเมอืงและเส้นทำงล�ำเลียงยำเสพติด ประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำที่ยังขำดจิตส�ำนึกในกำรรักและ

หวงแหนแผ่นดิน ยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงแท้จริง กำรด�ำเนินกำรดำ้น

กำรอนรุกัษ์ยังคงเป็นหนำ้ที่หลักของส่วนรำชกำร ควำมร่วมมือจำกรำษฎรในพื้นที่มีเพียงบำงหมู่บ้ำน เช่น 

บำ้นมะโนรำและบ้ำนห้วยซลอบ รำษฎรส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลรักษำป่ำและมีส่วนร่วมในกำร

ดูแลรักษำปำ่ มีกำรช่วยกันท�ำฝำยต้นน�้ำเพื่อเพิ่มน�้ำและสรำ้งควำมชุ่มชื้นให้กับผืนป่ำอีกด้วย จึงควรสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอยู่ร่วมกับป่ำและสร้ำงองค์กรเครือข่ำยกำร

สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น�้ำ ป่ำไม้ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป

๑.๗. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรท่องเที่ยว พบว่ำ เจ้ำหนำ้ที่จำกหน่วยงำนตำ่ง ๆ ได้เข้ำไปให้ 

กำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน อำทิ ถนน น�้ำดื่ม น�้ำใช้ รวมถึงด้ำนกำรศึกษำ และกำร

ประกอบอำชพี โดยให้กำรสนบัสนนุปัจจยักำรผลติ ได้แก่ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว์ กำรฝึกอบรม ทัง้ด้ำนเกษตรกรรม 

ด้ำนปศุสัตว์ และดำ้นศิลปำชีพ รำษฎรมีควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพดีขึ้น มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้นจำกอดีต

ในระดับปำนกลำงถึงมำก นอกจำกนี้รำษฎรยังมีกำรรวมกลุ่มกำรประกอบอำชีพ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มทอผ้ำ ส่งผลให้รำษฎรในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้นรำษฎรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร
ให้หน่วยงำนภำครฐัเข้ำมำส่งเสรมิอำชพีเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรเพำะปลกู กำรเกษตรผสมผสำน ปลกูผกั กำแฟ 
ไม้ผล ในส่วนของกำรท่องเที่ยวรำษฎรส่วนใหญ่เห็นวำ่กำรท่องเที่ยวจะท�ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นรำษฎร
บำงส่วนจึงเห็นควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อรักษำไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

ปัญหำ/อุปสรรค ด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรท่องเท่ียว พบว่ำ กำรส่งเสริมในด้ำนเกษตรกรรม 
ปศุสัตว์และศิลปำชีพ ยังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ท�ำให้รำษฎรยังมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ ปัญหำที่
พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของระบบสำธำรณูปโภค เส้นทำงกำรคมนำคมไม่สะดวก เช่น ถนนไม่ดี ล�ำบำก
ในกำรเดนิทำง สถำนพยำบำล และด้ำนกำรศกึษำยงัไม่ทัว่ถงึ อนัจะส่งผลให้ประชำชนหนัมำประกอบอำชพี
ล่ำสัตว์ หำของปำ่ ตัดไม้ และปัญหำยำเสพติดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำยได้ไม่พอ มีหนี้สิน ไม่มีเงิน ขำดน�้ำ
ท�ำกำรเกษตร ขำดผู้น�ำท้องถิ่นที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อเป็นแกนน�ำในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง

ในส่วนของกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวยังไม่มีกำรบูรณำกำรและวำงแผนร่วมกันอย่ำงจริงจัง 
ดังนั้น ควรวำงกฎระเบียบให้ชัดเจนจ�ำแนกพื้นที่ที่จะรองรับกำรท่องเที่ยวให้ทุกฝำ่ยยอมรับให้ประชำชน
เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวสรำ้งกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นเป็นประกำรส�ำคัญ

ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควรจัดให้มีเวทีชุมชน สอบถำมควำมต้องกำร ปัญหำของประชำชน 

และหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง

๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎร นอกจำกวัตถุประสงค์

เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติ ให้รำษฎรมชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ด�ำรงชพีตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ยังได้น�ำแนวพระรำชด�ำริ ในสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ “ให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงเกื้อกูล” เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เสริมสรำ้งจิตส�ำนึกแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
เกิดควำมรัก ควำมหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้และเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อยำ่งยัง่ยนื เป็นก�ำลงัส�ำคัญที่จะร่วมดูแลรักษำและปกป้องป่ำสักธรรมชำติที่สมบูรณ์แห่งนี้ไว้ ควบคู่ไปกับ
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนำปำ่ไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลกัน

รำษฎรส่วนใหญ่รับรู้รับทรำบว่ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุม่น�ำ้ปำยอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ
ที่ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ ๙ ส่งผลให้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและพื้นที่ปำ่สักนวมินทรรำชินี ได้รับกำรดูแลรักษำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์จำกกำรท�ำงำนร่วมกัน
ของทุกภำคส่วน ท�ำให้รำษฎรส่วนใหญ่พร้อมใจที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมกับโครงกำรฯ ดังนี้

บ้ำนกึด๊สำมสบิ บ้ำนนำอ่อน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มพีืน้ทีด่�ำเนนิกำร 
๑๔๒ ตำรำงกิโลเมตร (๘๘,๗๕๐ ไร่) รำษฎรเป็นชำวเขำเผ่ำลีซอ จ�ำนวน ๓๘๙ ครัวเรือน ประชำกรรวม
ทั้งหมด ๙๕๘ คน เป็นรำษฎรชำวเขำที่อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย อยู่ใน
เขตกำรปกครองของต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ มีพื้นที่บำงส่วนที่รำษฎรยังอำศัยและใช้ประโยชน์เป็น 
ที่ท�ำกินปลูกข้ำวไร่ ข้ำวโพด ขิง ถั่วแดง ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยประเภท โค กระบือ และ
คอกเลี้ยงไก่ สุกร และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นป่ำที่สมบูรณ์
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้ำนห้วยซลอบ ต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พืน้ทีด่�ำเนนิกำร ๑๐๑ ตำรำงกโิลเมตร 
(๖๓,๑๒๕ ไร่) รำษฎรเป็นชำวกะเหรี่ยงและปะโอ จ�ำนวน ๘๒ ครัวเรือน ประชำกรรวมทั้งหมด ๓๖๓ คน 
ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนบริวำรของชุมชนบ้ำนห้วยผำ เป็นชุมชนที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอำศัยอยู่ในเขตรักษำ
พนัธุส์ตัว์ป่ำลุม่น�ำ้ปำย อยูใ่นเขตปกครองของต�ำบลห้วยผำ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มพีืน้ทีบ่ำงส่วน
ที่รำษฎรยังอำศัยและใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท�ำกินปลูกขำ้วไร่ ขำ้วโพด ถั่ว และใช้เป็นพื้นทีเ่ลี้ยงปศุสัตว์
แบบปล่อยประเภท โค กระบือ และคอกเลี้ยงไก่ และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นป่ำที่สมบูรณ์

บำ้นมะโนรำ ต�ำบลทุ่งยำว อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ด�ำเนินกำร ๙๘ ตำรำงกิโลเมตร 
(๖๑,๒๕๐ ไร่) รำษฎรเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน ประชำกรรวมทั้งหมด ๒๐๑ คน อยู่
ในเขตกำรปกครองของต�ำบลทุ่งยำวเป็นชุมชนดั้งเดิมที่เคลื่อนย้ำยไปมำอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ลุม่น�ำ้ปำย มพีืน้ทีบ่ำงส่วนทีร่ำษฎรยงัอำศยัและใช้ประโยชน์เป็นพืน้ทีท่�ำกนิปลกูข้ำวไร่ ข้ำวโพด และใช้เป็น
พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยประเภท ไก่ สุกร และพื้นที่บำงส่วนได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นป่ำที่สมบูรณ์

บ้ำนปมฝำด บ้ำนห้วยกล้วย บำ้นปำ่คำ ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่
ด�ำเนินกำร ๑๕๑ ตำรำงกิโลเมตร (๙๔,๓๗๕ ไร่) รำษฎรเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน 
ประชำกรรวมทั้งหมด ๒๗๘ คน มีพื้นที่บำงส่วนที่รำษฎรยังอำศัยและใช้ประโยชน์เป็นที่ท�ำกินปลูกข้ำวไร่ 
ข้ำวโพด และใช้เป็นพืน้ทีเ่ลีย้งปศสุตัว์แบบปล่อย ประเภท โค กระบอื และคอกเลีย้งไก่ สกุร และพืน้ทีบ่ำงส่วน
ได้กลับฟื้นคืนสภำพเป็นปำ่ที่สมบูรณ์

๓. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่อยู่บนพื้นที่สูงมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

เยำวชนได้รับกำรศึกษำและสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข มีถนนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ในชีวิตประจ�ำวนัเพิม่ขึน้ นอกจำกนีย้งัมอีำชีพและรำยได้จำกกำรปลกูพชื ข้ำว ไม้ผล และหัตถกรรม ทอผ้ำ 
ทดแทนกำรท�ำไร่เลื่อนลอย มีที่อยู่อำศัยเป็นหลักแหล่ง มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีพ 
ส่งผลให้รำษฎรส่วนใหญ่เลิกกำรตัดไม้ท�ำลำยปำ่และมำร่วมกันดูแลรักษำให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็น
แหล่งสร้ำงรำยได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรำยได้เสริมให้แก่รำษฎรอีกทำงหนึ่งด้วย

กำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน ได้ผนึกก�ำลังในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง เพื่อป้องกันรักษำป่ำ
อันเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้สักตำมธรรมชำติแห่งเดียวของประเทศไทย ให้มีสภำพที่สมบูรณ์ต่อไปในอนำคต 
รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่รำษฎรในพื้นที่ให้มีรำยได้ที่พอเพียงและมั่นคง เพื่อจะได้ไม่ตัดไมท้�ำลำยป่ำ
และให้มีอำชีพจำกป่ำ เช่น กำรหำของป่ำ สมุนไพร และกำรท่องเที่ยว เป็นต้น

๔. แนวทางการขยายผลช่วยเหลือราษฎรในระยะต่อไป  
จำกผลกำรวิเครำะห์ในด้ำนต่ำง ๆ ท้ังด้ำนเอกสำร กำรสมัภำษณ์ และกำรตอบแบบสอบถำมผูท่ี้เกีย่วข้อง

ในพืน้ท่ีโครงกำรอนรัุกษ์แหล่งพนัธุกรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ–ลุม่น�ำ้ปำย
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน มแีนวทำงกำรขยำยผลช่วยเหลอืรำษฎรในระยะต่อไป ได้ดงันี้
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 ๔.๑.การบริหารงาน /งบประมาณ
 (๑) ปรบัปรงุค�ำสัง่คณะกรรมกำรบรหิำรและคณะอนกุรรมกำรโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรม

ไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ให้เป็น
ปัจจบุนัและมอบหมำยให้มหีน่วยงำนหลกัเป็นผูอ้�ำนวยกำรหรอืหวัหน้ำโครงกำรฯ รบัผดิชอบในกำรขบัเคลือ่น
โครงกำรฯ ต่อไป

 (๒) จัดท�ำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนระยะ ๓ ปี หรือ ๕ ปี โดยมี

ยุทธศำตร์ ๔ ด้ำน ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์กำรบริหำร (จัดท�ำแผน งบประมำณ ติดตำมประเมินผล และ

ประชำสมัพนัธ์ จดัท�ำระบบสำรสนเทศในกำรรำยงำนผล) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศกึษำ วจิยัและขยำยผล  ยุทธศำสตร์

ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 ๔.๒ ด้านการศึกษา วิจัยและขยายผล
 (๑) ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับป่ำสัก อย่ำงต่อเนื่อง

 (๒) จัดท�ำฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรและงำนขยำยผล

 (๓) จัดท�ำตัวชี้วัดโครงกำรฯ เพื่อแสดงถึงผลส�ำเร็จ

 (๔) ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรขยำยผลที่ชัดเจน 

 (๕) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกปี

 ๔.๓ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 (๑) ก�ำหนดแผนงำน กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องรักษำผืนป่ำที่มำจำกกำรบูรณำกำรร่วมกัน 

(ปลูกป่ำ สร้ำงฝำย ลำดตระเวน ฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม ป้องกันไฟป่ำ ฯลฯ)

 (๒) สร้ำงจิตส�ำนึกของประชำชน และรณรงค์ให้คืนผืนปำ่และมีกิจกรรมสรำ้งคนดีดูแลปำ่

 (๓) สนองพระรำชด�ำริ คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน

 ๔.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (๑) สนับสนุนกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 (๒) สนับสนุนสำธำรณูปโภคพื้นฐำนให้ครอบคลุม (ถนน น�้ำ ไฟฟ้ำ)

 (๓) ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย

 (๔) ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ

 (๕) ส่งเสริมอำชีพหลักและอำชีพเสริม ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ สนับสนุนกำรตลำดให้มั่นคง 

โดยควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน ควรมีแผนงำนและควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน

 (๖) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้แก่รำษฎร

 (๗) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้ำงจิตส�ำนึกให้คนรักปำ่อย่ำงยั่งยืน
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น�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน:กรมพัฒนำที่ดิน.

กรมอทุยำนแห่งชำตสิตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื.รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรกัษ์แหล่งพันธกุรรมไม้สกั

และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน.ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด�ำริและกิจกรรมพิเศษ ส�ำนักบริหำรพื้นที่

อนุรักษ์ที่ ๑๖ สำขำแม่สะเรียง.กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช

กองทัพภำคที่ ๓. สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่ป่าในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่ม

น�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จว.ม.ส. (ป่าสักนวมินทรราชินี).หน่วยเฉพำะ

กิจกรมทหำรรำบที่ ๑๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน.กองทัพภำคที่ ๓

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.สรุปการประชุม 

(ส�าเนา) เรื่องรายงานผลการติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที ่

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑.กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำน กปร.
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คณะผู้จัดท�ารายงาน

ที่ปรึกษา
 ๑. นำยดนุชำ สินธวำนนท ์ เลขำธิกำร กปร.

 ๒. นำยลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขำธิกำร กปร.

 ๓. นำยปวัตร์  นวะมะรัตน์  รองเลขำธิกำร กปร.

คณะผู้จัดท�า
 ๑. นำงศศิพร  ปำณิกบุตร ผู้อ�ำนวยกำรกองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร.

 ๒. นำยวิกรม  คัยนันทน ์ ผูอ้�ำนวยกำรกองประสำนงำนพืน้ที ่๓

 ๓. นำงสำวจ�ำเนียร เพียรไม่คลำย ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มประเมินผล ส�ำนักงำน กปร.

 ๔. นำงเสำวลักษณ์ ควรพินิจ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มติดตำม ส�ำนักงำน กปร.

 ๕. นำงกุญชัชญำ ทองค�ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๖. นำยขจรชัย  ฤทธิวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๗. นำงณัฐกิตติ์ วินิชส�ำเภำทิพย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๘. นำงสำวธัญวรัตน์ สืบสำย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๙. นำงสำวสใบทิพย์ ศรีทองสุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๑๐. นำงสำวนวพร รัตนสมบัติทวี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๑๑. นำงสำวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร ส�ำนักงำน กปร.

 ๑๒. นำงปริยำภัทร เอี่ยมลือนม เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

 ๑๓. นำงสำวสิริจิตต์  บุญธรรม เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

 ๑๔. นำยวีรพงษ์  ก�ำแพงทอง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

 ๑๕. นำงสำวอรพรรณ ชินสำ เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำส�ำนักงำน

 ๑๖. นำงสำวญำณิศำ ณ มหำไชย เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูล

ผู้ร่วมประสานการด�าเนินงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่
 ๑. นำยชิดชนก สุขมงคล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖  

       สำขำแม่สะเรียง กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ปำ่และพันธุ์พืช

 ๒. นำยอ�ำนำจ  ใจมอย นักวิชำกำรป่ำไม้ ช�ำนำญกำร กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ปำ่  

       และพันธุ์พืช

 ๓. นำยศักตยำ  วรรณฤมล วิศวกรชลประทำน ช�ำนำญกำร กรมชลประทำน
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 เลขที่แบบสอบถำม………….

แบบสอบถาม

การติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

บริเวณป่าลุ่มน�้าของ – ลุ่มน�้าปาย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมโครงกำรฯ

1. เพื่อทรำบผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค 

2. เพื่อทรำบกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรฯ

3. เพื่อทรำบกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 

4. เพื่อทรำบแนวทำงกำรขยำยผลช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป

ผู้รับกำรสัมภำษณ์ (นำย/นำง/นำงสำว) นำมสกุล อำยุ ปี

ระยะเวลำกำรรับรำชกำร ปี  ต�ำแหน่ง

ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบัน ปี

หน่วยงำน

เบอร์โทรศพัท์มอืถอื

หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ

ผูส้มัภำษณ์ วนัทีสั่มภำษณ์
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบสอบถาม

การติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 

บริเวณป่าลุ่มน�้าของ – ลุ่มน�้าปาย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

ส่วนที่ 1 แผนงำนด้ำนกำรบูรณำกำร 

ส่วนที่ 2 แผนงำนด้ำนวิจัย

ส่วนที่ 3 กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนป้องกันรักษำป่ำ

ส่วนที่ 4 กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่วนที่ 5 กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ในส่วนที่ 1**ขอควำมกรุณำทุกท่ำน ตอบแบบสอบถำมให้ครบถ้วน**

ในส่วนที่ 2-5 **ขอควำมกรุณำผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบสอบถำมในแต่ละดำ้นให้ครบถ้วน**

ส่วนที่ 1 แผนงานด้านการบูรณาการ

1. ก่อนที่ท่ำนจะได้เขำ้มำร่วมงำนกับโครงกำรฯ ทำ่นเคยปฏิบัติงำนโครงกำรพระรำชด�ำริ หรือไม่

  ไม่เคย     เคย โดยมีระยะเวลำ  ปี

2. ท่ำนปฏิบัติงำนโครงกำรฯ มำเป็นระยะเวลำเท่ำไหร่

  0-1 ปี       1-3 ปี  3-5 ปี  

  5-7 ปี     7-10 ปี  มำกกว่ำ 10 ปี

3. ท่ำนเคยเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ดำ้นใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

  งำนวิจัยพันธุ์ไม้สัก

  เพำะช�ำ/ผลิตกล้ำไม้สักที่มีคุณภำพ

  งำนลำดตระเวนป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ 

  ปลูกป่ำในพื้นที่เสื่อมโทรม

  ท�ำแนวป้องกันไฟป่ำ

  ลำดตระเวนป้องกันไฟป่ำ

  สร้ำงฝำยต้นน�้ำ

  ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

  อบรมสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้

  ส�ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน

  ส�ำรวจและวำงเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้สัก

  สร้ำงแปลงอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก

  ธนำคำรฟืน

  ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ปลำ ไก่ ฯลฯ
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บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ส่งเสริมกำรปลูกพืช

  กำรปลูกผักและไม้ผล เช่น มะนำว ไผ่ กำแฟ อะโวคำโด

  กำรท�ำปุ๋ย

  กำรปลูกข้ำวนำ ข้ำวไร่

  อื่น ๆ ระบุ  

4. งบประมำณทีห่น่วยงำนของท่ำนได้รบักำรจัดสรรเพยีงพอหรือไม่ และระยะเวลำทีไ่ด้รับงบประมำณเหมำะสม 

 หรือไม่ (ระบุแหล่งที่มำของงบประมำณ)

5. ท่ำนหรือหน่วยงำนของทำ่นมีบทบำทหน้ำที่ในกำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  

 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร ฯ หรือไม่ และ  

 ได้ปฏิบัติตำมแผนงำนที่ก�ำหนด อย่ำงไร 

6. หน่วยงำนของท่ำนมกีำรประชมุ/ประสำนแผนงำน เพือ่บรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่อย่ำงไร  

 (หำกมี โปรดระบุหน่วยงำน)

7. หน่วยงำนของทำ่น มีแนวทำงกำรขยำยผลในกำรช่วยเหลือรำษฎรหรือไม่ อย่ำงไร

8. ในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมกับประชำชน อบต. ภำคีเครือข่ำยอื่น ๆ หรือไม่ อย่ำงไร

 (กำรมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน)

9. ท่ำนคดิว่ำโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรฯ ได้สนองพระรำชด�ำรติำม 

 วัตถุประสงค์ของโครงกำรแล้วหรือยัง เพรำะอะไร

10. ท่ำนได้รับกำรประสำนงำนและกำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนจำกส�ำนักงำน กปร. อย่ำงไรบ้ำง
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บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11. ท่ำนคดิว่ำโครงกำรฯนีม้คีวำมส�ำคญัหรอืไม่ ถ้ำส�ำคญั ท่ำนมแีนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรพฒันำให้ดขีึน้อย่ำงไร

12. กำรบริหำรจัดกำรในเรื่องต่ำง ๆ มีปัญหำ-อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร

เรื่อง ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

บุคลำกร

แผน

งบประมำณ

วัสดุ-อุปกรณ์

เทคโนโลยี

กำรติดตำม

กำรประสำนงำน

13. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ส่วนที่ 2 แผนงานด้านวิจัย
1. หน่วยงำนของทำ่น ได้มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลผลกำรศึกษำ ทดลอง และงำนวิจัย หรือไม่ 
  ( ) มี                                             
  ( ) ไม่มี เนื่องจำก

2. ท่ำนคดิว่ำงำนวจัิยทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรมำจนถงึปัจจบุนั มกีำรน�ำผลงำนวจิยัมำขยำยผลสูป่ระชำชนได้ครบถ้วน   
 ครอบคลุมแล้วหรือไม่ อย่ำงไร
  ( ) ครอบคลุม ( ) ไม่ครอบคลุม
  ถ้ำไม่ครอบคลุมโปรดระบุ  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงงำน
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ท่ำนคิดว่ำกำรด�ำเนินงำนวิจัยขยำยพันธุ์ไม้สักในพื้นที่ ประสบควำมส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด 

4. ท่ำนคดิว่ำในกำรเพำะขยำยพนัธุไ์ม้สกั และกำรขยำยพนัธุไ์ม้สกัไปปลกูยงัพืน้ทีอ่ืน่ ประสบควำมส�ำเรจ็หรอืไม่  
 รวมทั้งมีอัตรำกำรรอดตำยของพันธุ์ไม้ อย่ำงไร

5. ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย ท่ำนมีปัญหำ-อุปสรรค หรือไม่ อย่ำงไร

6. ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย

ส่วนที่ 3  การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานป้องกันรักษาป่า

1. หน่วยงำนทำ่นมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนร่วมพิทักษ์ป่ำหรือไม่ อย่ำงไร 
   ส่งเสริม  ได้แก่
   ไม่ส่งเสริม  เนื่องจำก

2. ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรปกป้อง พิทักษ์ รักษำป่ำหรือไม่ อย่ำงไร
   ร่วมมือ
   ไม่ให้ควำมร่วมมือ  เนื่องจำก

3. ท่ำนคิดว่ำกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบัน มีกำรป้องกันรักษำป่ำครอบคลุมพื้นที่แล้วหรือไม่
   ครอบคลุม  ไม่ครอบคลุม
  ถ้ำไม่ครอบคลุมโปรดระบุ  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงงำน

4. ปัจจุบัน ยังมีปัญหำกำรบุกรุก ท�ำลำยป่ำหรือไม่  อย่ำงไร  
   มี ได้แก่                                 
   ไม่มี
  กรณีมีปัญหำ หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร

5. ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรป้องกัน รักษำป่ำ มีปัญหำ-อุปสรรค หรือไม่ อย่ำงไร
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ

ส่วนที่ 4  การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1. หน่วยงำนทำ่นมีกำรส่งเสริมกล้ำพันธุ์ไม้ / เมล็ดพันธุ์ ให้ประชำชนร่วมปลูกป่ำหรือไม่ อย่ำงไร 

   ส่งเสริม  ได้แก่                                 

   ไม่ส่งเสริม  เนื่องจำก

2. ท่ำนคิดว่ำ ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มำกน้อยเพียงใด  

3. กำรด�ำเนินงำนในปัจจุบัน ได้มีกำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ  

 หรือไม่ อะไรบำ้ง  (อำทิ สถำบันกำรศึกษำ  หน่วยงำนเอกชน กลุ่มต่ำง ๆ)

4. ท่ำนคิดว่ำ ตั้งแต่เริ่มโครงกำรจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร อำทิ   

 จ�ำนวนพื้นที่ปำ่ ควำมหนำแน่นพันธุ์ไม้ สัตว์ป่ำ

5. ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มีปัญหำ-อุปสรรค หรือไม่ อย่ำงไร

6. ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่วนที่ 5  การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. หน่วยงำนทำ่นได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพ พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรในพื้นที่หรือไม่ อย่ำงไร 

   ส่งเสริม ได้แก่

   ไม่ส่งเสริม เนื่องจำก
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. หน่วยงำนของท่ำนได้มีกำรติดตำมสอบถำมควำมต้องกำรกำรส่งเสริมอำชีพของรำษฎรหรือไม่ อย่ำงไร

3. กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เริ่มโครงกำรจนถึงปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำในพื้นที่มีระบบสำธำรณูปโภค ระบบกำรศึกษำ 

 ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรพื้นฐำนแล้วหรือไม่ อย่ำงไร

 ด้ำนระบบสำธำรณูปโภค

 ด้ำนกำรศึกษำ

4. จำกแผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของหน่วยงำนท่ำน ท่ำนคิดว่ำ 

 4.1 รำษฎรในพื้นที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อปี เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร

 4.2 รำษฎรในพื้นที่มีแหล่งอำหำรเพียงพอส�ำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวหรือไม่ อย่ำงไร

5. ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต มีปัญหำ-อุปสรรค หรือไม่ อย่ำงไร

6. ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

7. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวฯ มีผลต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎรในพื้นที่มำกน้อยอย่ำงไร

8. แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภำพโดยไม่กระทบต่อกำรด�ำเนินกำรสนองพระรำชด�ำริ 

 ในฐำนะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทำงอย่ำงไร

** ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 - เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน

 - กิจกรรม/ผลกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2557-2559

ขอควำมกรุณำส่งแบบสอบถำมและข้อมูลประกอบ มำยัง 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน  เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2447-8500 ต่อ 229 หรือ 0-2447-8539 Fax. 02-4478540 E-mail : goong49@gmail.com
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่แบบสอบถำม………….

แบบสอบถาม

การติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ – ลุ่มน�้าปาย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส�าหรับประชาชน)

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมโครงกำรฯ

1. เพื่อทรำบผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค 

2. เพื่อทรำบกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรฯ

3. เพื่อทรำบกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของรำษฎรที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 

4. เพื่อทรำบแนวทำงกำรขยำยผลช่วยเหลือรำษฎรในระยะต่อไป

ผู้รับกำรสัมภำษณ์ (นำย/นำง/นำงสำว) นำมสกุล อำยุ ปี

บ้ำนเลขที่ ชือ่บ้ำน หมูท่ี่ ต�ำบล

อ�ำเภอ จงัหวดั อำชพีหลัก

เบอร์โทรศพัท์

ผู้สัมภำษณ์  วันที่สัมภำษณ์ 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบสอบถามส�าหรับประชาชน

โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปาย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ของครัวเรือน

1. ชื่อ  นำมสกุล

2. เพศ    

  1. ชำย        2. หญิง

3. อำยุ    

   1. 15 - 24 ปี    2. 25 – 31 ปี     

   3. 32 – 38 ปี  4. 39 – 45 ปี  

   5. 46 – 52 ปี      6. 53 – 60 ปี  7. 60 ปีขึ้นไป

4. ชนเผ่ำ 

5. สัญชำติ 

6. ศำสนำ 

   1. พุทธ      2. คริสต ์    

   3. อิสลำม    4. นับถือผี  

  5. พุทธและผี      6. อื่น ๆ (ระบุ) 

7. ควำมสัมพันธ์กับครอบครัว

  1. เป็นหัวหน้ำครอบครัว   2. เป็นผู้อำศัย

  ครอบครัวมีสมำชิก คน

  เพศชำย คน     เพศหญิง คน

8. กำรศึกษำสูงสุด

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ  2. เรียนแต่ไม่จบประถมศึกษำ 

  3. ประถมศึกษำ  4. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 

   5. อนุปริญญำตรี/ปวส.  6. ปริญญำตรี

  7. อื่น ๆ...................

9. ถิ่นก�ำเนิดของท่ำน

  1. เกิดในหมู่บ้ำนนี้   

    2. เกิดในหมู่บ้ำนอื่น แต่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  3. อพยพมำจำก จังหวัด  ประเทศ  พ.ศ.

  4. อื่น ๆ 

10. คนในครัวเรือนของท่ำน มีกำรย้ำยถิ่นฐำนไปท�ำงำนที่อื่นหรือไม่

   1. มี ไปท�ำงำน  ที่

  2. ไม่มี 
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11. ระยะเวลำที่อำศัยในหมู่บ้ำนนี้

  1. ไม่ถึง 1 ปี    2. 1-3 ปี     

   3. 4-6 ปี    4. 7-9 ปี  

   5. 10 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

12. ครัวเรือนของทำ่นมีอำชีพหลักอะไร

  1. ท�ำนำ         2. ท�ำไร่  ท�ำสวน  3. ประมง

  4. เลี้ยงสัตว์ .............ตัว        5. หำของป่ำ  6. หัตถกรรม

  7. รับจ้ำง   8. ค้ำขำย

  9. อื่น ๆ 

13. ท่ำนประกอบอำชีพเสริมอะไรบ้ำง

  1. มี (โปรดระบุ) 

 

  2. ไม่มี

14. ครัวเรือนของท่ำนได้รับกำรจัดสรรที่ดินท�ำกินหรือไม่

  1. ได้รับ         2. ไม่ได้รับ

15. ที่ดินท�ำกินของท่ำนตั้งอยู่ในพื้นที่อะไร

  1. เขตป่ำสงวนแห่งชำติ         

  2. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำ       

  15.1 ท่ำนใช้ที่ดิน เพื่อ

      ท�ำนำ จ�ำนวน..........ไร่  ไม้ผล/ไม้ยืนต้น    จ�ำนวน...........ไร ่

      ท�ำไร่ จ�ำนวน ...........ไร่  เลี้ยงสัตว์ (โค สุกร)  จ�ำนวน...........ตัว 

      ปลูกผัก จ�ำนวน...........ไร่  อยู่อำศัย      จ�ำนวน...........ไร่

      อื่น ๆ จ�ำนวน...........ไร่

  15.2 ท่ำนใช้น�้ำจำกแหล่งใด 

  15.3 น�้ำที่ใช้เพียงพอหรือไม่ 

    1. พอ     

     2. ไม่พอ แก้ไขโดย 

  15.4 ที่ดินที่ใช้ท�ำกินในขณะนี้ ท่ำนใช้ท�ำกำรเกษตรมำเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไหร่

    1. ไม่ถึง 1 ปี    2. 1-3 ปี     

    3. 4-6 ปี  4. 7-9 ปี  

     5. 10 ปีขึ้นไป

  15.5 เดิม (ก่อนปี 2554) ท่ำนและครอบครัว ท�ำกำรเกษตร/ท�ำกินในลักษณะใด

    1. ท�ำกินเป็นหลักแหล่งแน่นอน  ไม่เคลื่อนย้ำย 

    2. เคลื่อนย้ำยที่ท�ำกินหมุนเวียนกันไป (ไร่หมุนเวียน)
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    3. แผ้วถำงเพื่อท�ำกินในพื้นที่ตำ่งๆ

    4. เข้ำปำ่ หำของปำ่ มำยังชีพ/มำขำย

    5. อื่น ๆ  

16. ในหมู่บ้ำนของทำ่นมีถนนเขำ้-ออก หรือกำรเดินทำงที่สะดวกหรือไม่

  1. มี                 2. ไม่มี

 ถ้ำมีกำรเดินทำงสะดวกหรือไม่

   1. สะดวก    2. ไม่สะดวก 

 เพรำะ 

 ในหมู่บ้ำนของทำ่นมีโรงเรียนหรือไม่

   1. มี  มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นใดบ้ำง 

   2. ไม่มี 

17. ในหมู่บ้ำนของทำ่นมีสถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลหรือไม่

  1. มี ได้แก่ 

  2. ไม่มี 

18. เมื่อท่ำนหรือคนในครัวเรือนของท่ำนเจ็บป่วย ท่ำนไปรักษำที่ใด

  1. หมอพื้นบ้ำน  2. สถำนีอนำมัย

  3. โรงพยำบำล  4. อื่น ๆ   ได้แก่ 

19. ครัวเรือนของท่ำน ปลูกข้ำวกินเองหรือไม่

  1. ปลูก     2. ไม่ปลูก

 ถ้ำปลูกเพียงพอหรือไม่

  1. พอ       2. ไม่พอ      

20. ครัวเรือนของท่ำน มีน�้ำกิน น�้ำใช้ จำกที่ใด

 น�้ำกินจำก 

  1. พอ       2. ไม่พอ

 น�้ำใช้จำก 

   1. พอ       2. ไม่พอ

21. ครัวเรือนของท่ำน มีไฟฟ้ำหรือไม่

  1. มี โดยใช้ไฟจำก   2. ไม่มี 

22. ครัวเรือนของท่ำน เคยเข้ำไปหำของปำ่หรือไม่ 

  1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย หำไปเพื่อ  1. กินในครัวเรือน  

       2. ขำย

      3. ใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23. ท่ำนมีรำยได้รวมของครอบครัว จ�ำนวน บำท

 รำยได้ในครัวเรือนมำจำกไหน  1. ตนเอง 

         2. สำมี/ภรรยำ

         3. ลูก/อื่น ๆ 

24. รำยได้เพียงพอหรือไม่

  1. เพียงพอ 

  2. ไม่เพียงพอ หำกไม่เพียงพอ ท่ำนมีวิธีแก้ไขปัญหำอย่ำงไร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการด�าเนินงานของโครงการฯ 

25. ท่ำนรู้จักโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ หรือไม่

  1. รู้จัก     2. ไม่รู้จัก

26. ท่ำนเคยติดต่อกับเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐหรือไม่

   1. ติดต่อ    2. ไม่ติดต่อ

   1. น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง 

   2. เดือนละ 1 ครั้ง

   3. มำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง

27. ท่ำนรูห้รอืไม่ว่ำโครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัฯ และพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ- 

 ลุ่มน�้ำปำยฯ เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

  1. รู้     2. ไม่รู้

28. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ มีประโยชน์มำกน้อยเพียงใด  อย่ำงไร

  1. มำก    2. ปำนกลำง  3. น้อย

29. ท่ำนคดิว่ำภำยหลงัจำกมโีครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกัฯ ท่ำนมคีวำมเป็นอยูด่ขีึน้ มำกน้อยเพยีงไร

  1. มำก     2. ปำนกลำง  3. น้อย

30. ท่ำนเคยได้รบัค�ำแนะน�ำ/กำรถ่ำยทอดควำมรู/้กำรฝึกอบรม ด้ำนอำชพีจำกหน่วยงำนของรฐัหรอืไม่อย่ำงไร

   1. ได้รับ                    2. ไม่ได้รับ

 ได้รับจำก  1. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  

      2. กรมป่ำไม้

     3. จังหวัด

 โดยวิธี   1. เข้ำรับกำรอบรม  

     2. เจ้ำหน้ำที่มำแนะน�ำให้ในหมู่บ้ำน

     3. อื่น ๆ

31. ภำยหลงัเข้ำรบักำรอบรม ท่ำนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในระดบัใด

  1. มำก     2. ปำนกลำง  3. น้อย
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

32. ท่ำนได้น�ำควำมรูจ้ำกกำรอบรมไปใช้ประกอบอำชพีหรอืไม่ อย่ำงไร

  1. ใช้     2.  ไม่ใช้

 กรณีที่ใช้ประกอบอำชีพ โปรดระบุ 

33. ท่ำนเคยได้รบักำรสนบัสนนุปัจจยักำรผลติต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ หรอืไม่

  1. ได้รับกำรสนับสนุน  2. ไม่ได้รับกำรสนับสนุน

 โปรดระบุ 

34. ปัจจยักำรผลติทีไ่ด้รบัจำกโครงกำรฯ เพยีงพอหรอืไม่

  1. เพียงพอ  2. ไม่เพียงพอ

35. ท่ำนมกีำรรวมกลุม่อำชพีหรอืไม่

  1. มี .ได้แก่   2. ไม่มี 

36. มกีำรรวมกลุม่เพือ่จ�ำหน่ำยหรอืไม่ อย่ำงไร

  1. มี     2. ไม่มี 

 ถ้ำมี โปรดระบุ 

 

37. ท่ำนต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐ ส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติม หรือไม่ อะไรบ้ำง

  1. ต้องกำร  ได้แก่ 

   

  2. ไม่ต้องกำร

38. ท่ำนมีปัญหำ/อุปสรรคในกำรด�ำรงชีพหรือไม่ 

   1. มี เพรำะ 

   

  2. ไม่มี

39. ท่ำนมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในกำรด�ำรงชีพภำยในโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ อย่ำงไรบำ้ง

 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

40. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำป่ำสักนวมินทรฯ แห่งนี้เป็นป่ำสักขนำดใหญ่ผืนเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มี  

 ควำมสมบูรณ์มำก

  1. ทรำบ    2. ไม่ทรำบ

41. ท่ำนคิดว่ำกำรอนุรักษ์ป่ำสักนวมินทรฯ มีควำมส�ำคัญหรือไม่

  1. มี     2. ไม่มี

42. ท่ำนคิดว่ำจะช่วยรักษำปำ่สักนวมินทรฯ ไว้หรือไม่

  1. ช่วย     2. ไม่ช่วย
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43. ท่ำนและสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนเคยเข้ำรับกำรอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) หรือไม่

  1. เคย     2. ไม่เคย

 ถ้ำเคยมีควำมเข้ำใจมำกน้อยแค่ไหน

   1. น้อย   

   2. ปำนกลำง

   3.  มำก

44. มีบุคคล/หน่วยงำนรำชกำร มำสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำหรือไม่

  1. มี     2. ไม่มี

 ถ้ำมีเคยไปท�ำต่อหรือไม่

  1. เคย 

   2. ไม่เคย

45. ทำ่นเคยร่วมท�ำงำนหรือท�ำกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำปำ่ดังต่อไปนี้หรือไม่

  ร่วมออกลำดตระเวนเพื่อตรวจตรำและป้องกัน  1. เคย  2. ไม่เคย

  กำรบุกรุกท�ำลำยปำ่และท�ำผิดกฎหมำยป่ำไม้  

  ร่วมป้องกันและดับไฟป่ำ    1. เคย  2. ไม่เคย

  ร่วมปลูกป่ำ    1. เคย  2. ไม่เคย

  ดูแลรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้    1. เคย  2. ไม่เคย

  ร่วมประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้รำษฎร  1. เคย  2. ไม่เคย

  เห็นประโยชน์และคุณค่ำของปำ่ไม้   

  ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้รำษฎรจัดตั้งองค์กรขึ้น  1. เคย  2. ไม่เคย

  ดูแล ป้องกัน และรักษำป่ำ    

  ร่วมวำงแผนและก�ำหนดมำตรกำร กฎ ข้อบังคับ  1. เคย  2. ไม่เคย

  ในกำรอนุรักษ์และพิทักษ์ป่ำ    

  บริจำคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรดูแล  1. เคย  2. ไม่เคย

  รักษำป่ำของชุมชน    

46. ท่ำนเข้ำร่วมท�ำงำน/ท�ำกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำป้องกันดูแลและพิทักษ์รักษำป่ำ บ่อยครั้งเพียงใด

  1. เข้ำร่วมทุกครั้ง  

   2. เข้ำร่วม...........ครั้ง เนื่องจำก....................................................................................................

  3. ไม่เคยเข้ำร่วมเลย เนื่องจำก......................................................................................................

47. ท่ำนคิดว่ำป่ำไม้บริเวณหมู่บ้ำนของทำ่นในอดีตกับปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร

  1. ป่ำไม้เพิ่มมำกขึ้น

  2. ป่ำไม้ลดลง

  3. ป่ำไม้เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

48. ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันนี้รำษฎรในหมู่บ้ำนเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของปำ่ไม้อย่ำงไร

  1. เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น  3. เห็นคุณค่ำและประโยชน์น้อยลง

  2. เห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บำ้ง  4. ไม่เห็นคุณค่ำและประโยชน์เลย
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

49. ท่ำนเคยได้รับควำมรู้และข่ำวสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของทรัพยำกรป่ำไม้ ประโยชน์ของป่ำไม้  

 กำรป้องกันดูแลรักษำป่ำจำกที่ใดบ้ำงต่อไปนี้ (ระบุได้มำกกว่ำ 1 ค�ำตอบ) 

  1. พระรำชด�ำรัสของในหลวงหรือพระรำชเสำวนีย์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

  2. ค�ำอธิบำยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

  3. หนังสือพิมพ์ เอกสำรสิ่งพิมพ์

  4. วิทยุ

  5. โทรทัศน์

  6. ญำติ หรือเพื่อนบ้ำน

  7. อื่น ๆ  (ระบุ) 

  8. ไม่เคยทรำบเลย

50. ท่ำนคิดว่ำจะช่วยรักษำปำ่ไม้อย่ำงไร และโดยวิธีใดบ้ำง 

 

 

51. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรรักษำปำ่สักนวมินทรฯ หรือไม่

  1. เคยมีส่วนร่วม  2. ไม่เคยมีส่วนร่วม

52. ถึงวันนี้ท่ำนคิดว่ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ มีประโยชน์และช่วยให้ครอบครัวของท่ำนมี 

 ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  1. เห็นด้วย  2. ไม่เห็นด้วย

53. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  1. ทรำบ    2. ไม่ทรำบ

54. หำกมีประชำชนเขำ้มำท่องเที่ยวมำกขึ้น ท่ำนคิดว่ำจะเป็นผลดีต่อประชำชนในพื้นที่หรือไม่

55.  1. เป็นผลดี  2. ไม่เป็นผลดี เพรำะ

56. ท่ำนต้องกำรใช้พื้นที่โครงกำรฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  1. ต้องกำร   2. ไม่ต้องกำร 

 เพรำะ  เพรำะ

  

         ขอบคุณในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้

         กองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร.

         โทรศัพท์ 02-4478539
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค�าสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ ๒ / ๒๕๕๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก

และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน�้าของลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงรับ

โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ ลุ่มน�้ำปำย 

อ�ำเภอมปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อเป็นกำร

ป้องกันอนุรักษ์พื้นที่ป่ำไม้สักธรรมชำติที่สมบูรณ์ ไม่ให้ถูกบุกรุกท�ำลำย และสงวนไว้เป็นแหล่ง

ศึกษำวิจัยด้ำนพันธุกรรมไม้สัก ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่

ป่ำเกิดควำมรักหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ให้พึ่งพำตนเองได้

 ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแนว

พระรำชด�ำริที่พระรำชทำนไว้ จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำน อำศัย

อ�ำนำจตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ข้อ ๙ (๕) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก

และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งมี

องค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

 ๑. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต

รำษฎรบริเวณปำ่ลุ่มน�้ำของลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 ๑.๑ องค์ประกอบ

 (๑) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน ประธำนกรรมกำร
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 (๒) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน รองประธำนกรรมกำร
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 (๓) ที่ปรึกษำพระรำชวังฝำ่ยกิจกรรมพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
 (๔) อธิบดีกรมกำรข้ำว กรรมกำร

/ (๕) อธิบดี....

92 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 (๕) อธิบดีกรมชลประทำน กรรมกำร
 (๖) อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน กรรมกำร
 (๗) อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรรมกำร
 (๘) อธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล กรรมกำร
 (๙) อธิบดีกรมป่ำไม ้ กรรมกำร
 (๑๐) อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรรมกำร
 (๑๑) แม่ทัพภำคที่ ๓ กรรมกำร
 (๑๒) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมกำร
 (๑๓) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒ กรรมกำรและเลขำนุกำร
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 (๑๔) ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่ประสำนงำนโครงกำรพืน้ทีภ่ำคเหนอื กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 ๑.๒ อ�านาจหน้าที่

 (๑) ก�ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ ให้สอดคล้องตำม 
   แนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้

 (๒) อ�ำนวยกำร ควคุม ก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็นตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์หลัก 
   ท่ีได้ก�ำหนดไว้

 (๓) ติดตำมผล ให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่    
   เกิดขึ้น

 (๔) แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสมและ 
   จ�ำเป็น

 ๒. คณะอนุกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 ๒.๑ องค์ประกอบ

 (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธำนอนุกรรมกำร
 (๒) รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทีไ่ด้รบัมอบหมำย รองประธำนอนุกรรมกำร
 /(๓) ปลัดจังหวัด....

- ๒ -
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ๓ -

 (๓) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๔) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ อนุกรรมกำร
  เชียงใหม่
 (๕) หัวหนำ้ส�ำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๖) ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรรำบที่ ๗ อนุกรรมกำร
 (๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๘) ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๙) เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๑๐) ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยข้ำวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๑๑) ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร อนุกรรมกำร
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (๑๒) หัวหน้ำสถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๑๓) ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๑๔) ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง อนุกรรมกำร
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (๑๕) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ อนุกรรมกำร
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (๑๖) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ อนุกรรมกำร
  (สำขำแม่สะเรียง)
 (๑๗) หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน�้ำปำย อนุกรรมกำร
 (๑๘) หัวหน้ำโครงกำรธนำคำรฟืนอันเนื่องมำจำก อนุกรรมกำร
  พระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (๑๙) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อนุกรรมกำร
  แม่ฮ่องสอน เขต ๑
 (๒๐) หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ อนุกรรมกำร
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (๒๑) นำยอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อนุกรรมกำร
 (๒๒) นำยอ�ำเภอปำย อนุกรรมกำร
 (๒๓) นำยอ�ำเภอปำงมะผ้ำ อนุกรรมกำร
 (๒๔) หนัวหนำ้กลุ่มประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
  พระรำชด�ำริ ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
  เชียงใหม่

/(๒๕) ปลัดศูนย์....
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การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ๔ -

 (๒๕) หนัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพระรำชด�ำริ อนกุรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร
  ในพื้นที่ภำคเหนือ
  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
 (๒๖) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน อนกุรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร
  กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
  ส�ำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๒.๒ อ�านาจหน้าที่

 (๑) จัดท�ำข้อมูล และงำนโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องตำม
แนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้

 (๒) บริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และประสำนงำนกับภำคส่วนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์

 (๓) ติดตำมผล จัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ

 (๔) แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม

 ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ส่ัง ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓

    (นำยอภิสิทธิ์  เวชชำชีวะ)
    นำยกรัฐมนตรี
    ประธำนกรรมกำรพิเศษ
    เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

95ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ     
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ–ลุ่มน�้าปาย  

อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการฯ

ศูนย์วิจัยป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

96 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แปลงเพาะกล้า ศูนย์วิจัยป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมติดตามผลโครงการฯ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ารวจสภาพป่าสักนวมินทรราชินีทางอากาศ

97ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพพื้นที่ทั่วไป

98 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะส�ารวจพื้นที่ทางบกและทางน�้า

99ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอไม้สักที่เกิดขึ้นจากการท�าไม้ในอดีต

รอยเท้าสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชินี

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่บ้านห้วยซลอบ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100 ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัมภาษณ์เกษตรกร จากหมู่บ้านมะโนรา อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัมภาษณ์เกษตรกร จากหมู่บ้านปมฝาด อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพถนนทางเข้าหมู่บ้านมะโนรา

101ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชินี

การจัดหาแหล่งน�้าและสร้างฝาย

102ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�า้ปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

103ป่าสักนวมินทรราชินี



การติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

104 ป่าสักนวมินทรราชินี



ป่าสักนวมินทรราชินี

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร ๑๐๗๐๐
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กำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก
และพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำย

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ป่าสักนวมินทรราชินี


