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 โครงการอนรุกัษและฟนฟูปาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัลพบรุ ีไดถอืกาํเนดิจาก

การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับพื้นท่ีปา

ชุมชนเขาซับแกงไก ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขานอย                     

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทรงรับพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก             

บานลํานํ้าเขียว ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล ไวเปน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชนและเปนเครือขายในการ              

ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม

 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) ไดสนบัสนนุงบประมาณ

แกหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการฯ มาโดยตลอดต้ังแตเริ่มโครงการฯ ในป 2555 จนถึงปจจุบัน 

และโครงการฯ มผีลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กาวหนาเปนลําดับ สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงเห็นสมควรท่ีจะไดมีการประเมินผล           

โครงการฯ เพื่อที่จะไดทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในรูปขอมูลเชิงวิชาการ ทั้งนี้

เพือ่นาํไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนนิงานในระยะตอไปซึง่เปนภารกจิสาํคญัของสํานกังาน กปร. 

จะตองสืบสาน รักษา ตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพระราชดําริ              

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและ                 

ประเทศชาติตลอดไป 

 การประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และการประเมินผลจะสําเร็จไมได                    

หากไมไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ อาทิ ผูบริหารและเจาหนาที่                

จงัหวดัลพบรุ ีสาํนกัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรแิละกจิการพเิศษ กรมปาไม สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี สํานักงานชลประทานท่ี 10 กรมชลประทาน ที่ไดสนับสนุนเจาหนาที่และอํานวย              

ความสะดวก ประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้สนับสนนุสถานทีใ่นการจัดสัมภาษณเจาหนาที ่ผูนาํชมุชน และ

ประชาชนในชวงของการปฏบิตังิานประเมนิผลเปนอยางด ีนอกจากนีผู้นาํชมุชน ผูแทนประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

และเจาหนาที่คณะทํางานโครงการฯ ยังไดกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการประเมินผลโครงการฯ อีกทั้ง             

การสนับสนุนและรวมแรงรวมใจจากผูบริหารและเจาหนาที่จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทุกคนที่รวมกัน                 

ใหขอคดิ ขอเสนอแนะ และแนวทางในการประเมนิผลโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจาก                

พระราชดําริ จนสามารถดําเนินการสําเร็จเปนรูปเลม เพื่อใชในการเผยแพรตอไป

 สาํนกังาน กปร.หวงัเปนอยางยิง่วารายงานการประเมนิผลโครงการอนรุกัษและฟนฟูปาชมุชนเขาซบัแกงไก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารงานและการพัฒนาและขยายผลโครงการฯ                  

ในอนาคต รวมทั้งจะเปนประโยชนใหกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอื่น ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ตอไปตลอดจนเปนประโยชนตอผูที่สนใจเรียนรูดวยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คํานํา...

กองติดตามประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)
          กันยายน 2560





 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)                

เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน สนับสนุนการดําเนินงานสนองพระราชดําริใหเปนไปตามพระราชประสงค          

มุงประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ ปจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึงกวา 4,000 โครงการ 

กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในดานการพัฒนาแหลงนํ้า การพัฒนาการเกษตร การสงเสริมอาชีพ                

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการสาธารณสุข และการคมนาคม ซึ่งลวนแตสราง

ความอยูดีกินดี และความม่ันคงตอชีวิตและการดํารงอยูของราษฎรอยางย่ังยืน ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงาน                    

สนองพระราชดําริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด

ประโยชนอยางยัง่ยนืภายใตการประสานงานและสนับสนนุของสํานกังาน กปร. กองติดตามประเมินผลจงึไดกาํหนด

ใหดาํเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาดานปาไมตามแนวพระราชดําร ิ  โดยทําการศึกษาโครงการอนุรกัษและฟนฟู

ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงคในการประเมินผล              

เพื่อศึกษาผลผลิต (output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการประเมินผลสําเร็จของการ                      

ดําเนินโครงการประกอบดวยผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ของการดําเนินงาน และศึกษาปญหา 

อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังน้ีมากําหนด

แนวทางในการดาํเนนิงานและจดัทําแผนงานเพือ่ใหไดแผนงานและแนวทางการดาํเนนิงานทีช่ดัเจนจากการบรูณาการ 

การทํางานรวมกันของ บาน วัด และราชการ ในลักษณะสามประสานอยางเปนรูปธรรม และเปนตนแบบในการ

พัฒนาปาไมที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนตอไป

 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 

กาํเนิดขึน้จากพระมหากรุณาธิคณุในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ รบัปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิตามทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลเขานอย 

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา ขอใหทรงรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก 

บานลาํนํา้เขยีว ตาํบลเขานอย อาํเภอลาํสนธ ิจงัหวดัลพบรุ ีซึง่อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิปาชยับาดาล ไวเปนโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเพือ่เปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชนและเปนเครอืขายในการดําเนินการอนุรกัษ

และฟนฟสูภาพปาไม (ตามหนงัสอืสาํนกัราชเลขาธิการ ที ่รล 0008.2/21750 ลงวนัที ่21 สงิหาคม 2555) นอกจากน้ี 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดมพีระราชกระแสเกีย่วกบัการดแูลพืน้ทีป่าชมุชนเขาซบัแกงไก 

ความวา สํานักงาน กปร. หนวยราชการท่ีเกี่ยวของ และราษฎรในพ้ืนที่ไดเตรียมแนวทางปฏิบัติในการดูแลพื้นท่ี              

ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวอยางไร แมกรมปาไมจะยินดีสนับสนุนในการอนุรักษ ฟนฟู แตควรจะมีหนวยงานอื่น เชน 

สํานักงาน กปร. และสวนราชการท่ีเกี่ยวของไปรวมดูแลดวย โดยอาจจะไปเปนประจําทุกเดือนโดยสมํ่าเสมอ                    

เพ่ือจะไดเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาไมอยางแทจริง (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.2/17809           

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

กโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



 พืน้ทีป่าชมุชนเขาซับแกงไก ตัง้อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชยับาดาล มพีืน้ที ่3,027 ไร ซึง่ราษฎรบานลาํนํา้เขยีว 

ไดรวมกันดูแลอนุรักษและฟนฟูปามาเปนระยะเวลานานตั้งแตป 2534 ในตอนเริ่มตน การฟนฟูสภาพปาเปนไป           

อยางชา ๆ  โดยเร่ิมจาก พระ (วดั) ทีเ่ปนแกนกลางในการปลุกจิตสาํนกึของประชาชนในชุมชนใหหนักลับมาดูแลรักษา

ปาในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล ซึ่งเปนตนนํ้าของแมนํ้าปาสักอันเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของ

พื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งผืนปาแหงนี้เปนแหลงตนนํ้าของเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่พระบาทสมเด็จ                 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  ไดพระราชทานพระราชดํารใิหจดัสรางขึน้เพือ่บรรเทาความเดือดรอน 

ใหแกราษฎรไดมีนํ้าใชเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทําการเกษตร รวมถึงชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยใหแก 

ประชาชนในพืน้ทีภ่าคกลางและกรุงเทพมหานคร อกีทัง้ ยงัเปนแหลงเพาะและขยายพนัธุสตัวนํา้ และแหลงทองเทีย่ว 

ใหราษฎรไดมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งดวย

 หลงัจากป 2555 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 

รับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก             

พระราชดําริ สํานักงาน กปร. ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานสนองพระราชดําริแกหนวยราชการ        

ที่เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการฯ มาอยางตอเนื่องจนถึงป 2560 ระยะเวลา 6 ป           

ทีส่าํนกังาน กปร. กรมปาไม กรมชลประทาน จงัหวัดลพบุร ีราษฎรในพ้ืนทีแ่ละวดัไดรวมมือรวมใจกันพฒันาอนุรกัษ

และฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกแหงนี้  สงผลใหปจจุบันสภาพปาบริเวณพ้ืนที่รอบโครงการจํานวน 3,027 ไร                      

มคีวามอดุมสมบรูณ มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้พนัธุพชืกวา 300 ชนดิ ซึง่บางชนดิเปนสมนุไพร เชน จนัทนผา 

จันทนแดง จันทนหนู จันทนชะมด งิ้วปา พญามือเหล็ก พระเจาหาพระองค รางจืด วานงาชาง กลวยไมกะเรกะรอน

เปนตน และสัตวปานานาชนิด อาทิ สัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมกวา 20 ชนิด เชน เลียงผา (สัตวปาสงวน) หมีควาย สุนัข

จิ้งจอก ลิงลม หมูหร่ิง ชะมด พังพอน ตัวนิ่ม กระรอกขาว เมน คางคาว เปนตน มีนกมากกวา 160 ชนิด เชน               

นกกะรางหัวขวาน นกเอี้ยงถํ้า นกปรอดเหลืองหัวจุก นกกางเขนดง นกแซวสวรรค นกขุนแผน ไกฟาพญาลอ เปนตน

นอกจากน้ียังพบสัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกคร่ึงนํ้า หอย และแมลงจํานวนมาก ราษฎรไดอาศัยปาแหงนี้ในการ            

ดํารงชีวิตดวยการหาของปานําไปประกอบอาหาร อาทิ หนอไม ผักหวานปา มะกอกปา เห็ดชนิดตาง ๆ รวมท้ัง               

พชืสมุนไพร ยาพ้ืนบานและไมใชสอยของหมูบาน ราษฎรมคีวามเขาใจในเรือ่งการอนรุกัษปาไม และเขามามสีวนรวม

ในการปกปองคุมครองดูแลรักษาปา ดวยเปนสมบัติของชุมชนที่จะตองรวมกันดูแลและใชประโยชนอยางถูกวิธี               

ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนามีความยั่งยืน กอเกิดประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติตามพระราชประสงคใน               

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สํานักงาน กปร. โดยกองติดตามประเมินผล              

ซึง่มหีนาทีร่บัผิดชอบหลกัในการตดิตามและประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิไดเลง็เหน็ความสาํคญั

ในการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งยุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพฒันาประเทศอยางยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือใหเกดิเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูการเตบิโต

บนคุณภาพชวีติที ่เปนมติรตอสิง่แวดลอม จงึไดดาํเนนิการประเมินผลโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไก 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรเิพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการดาํเนนิการอนรุกัษและฟนฟสูภาพพืน้ทีป่า ตลอดจนคณุภาพ

ชวีติของราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการ และเพ่ือนาํผลลัพธจากการประเมินผลในคร้ังนี ้ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน 

การพัฒนาโครงการใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

ข โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



 การประเมนิผลโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรมิขีอบเขตในการ

ประเมินผลประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ดานเวลา ประเมินผลในชวงเวลาการดําเนินงานโครงการฯ ระหวาง                    

ป 2555-2559 2) ดานพืน้ที ่คอืพืน้ทีป่าชมุชนเขาซับแกงไกทีต่ัง้อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชยับาดาล มพีืน้ที ่3,027 ไร 

บานลํานํ้าเขียว หมูที่ 5 ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี และ 3) ดานประชากร ประกอบดวย เจาหนาท่ี            

ทีป่ฏิบตังิานในโครงการฯ ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิ หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัโครงการฯ ผูนาํชมุชน  และ

ประชาชนในพื้นที่รบัประโยชนจากโครงการฯ  

 สําหรับวิธีการศึกษาเปนการศึกษาจากการรวบรวมขอมูลเอกสาร และจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล              

โดยการสํารวจ การสอบถาม และการสัมภาษณเจาหนาที่และราษฎรกลุมเปาหมายในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ              

และฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ จากน้ันจะทําการแปลผลขอมลูและวเิคราะหเพือ่จดัทาํ

ขอเสนอแนะ ซึ่งผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เจาหนาที่โครงการ สวนที่ 2 ผูนําชุมชน 

และสวนที่ 3 ประชาชนในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้

สวนที่ 1 เจาหนาที่โครงการ

 จากการสอบถาม/สัมภาษณ นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี รวมทั้งผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับโครงการฯ ไดขอมูลดังนี้

 สภาพปญหากอนเริ่มมีโครงการฯ นั้น พื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปล่ียนเปนพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบาน             

ในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจในการใชประโยชน และขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้             

ยังมีปญหาในเรื่องการขาดแคลนแหลงนํ้าทําการเกษตร และการคมนาคมไมสะดวก ตอมาเมื่อมีพระราชดําริ จึงได  

มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้น                    

และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. ซึ่งแผนการดําเนินงานที่ผานมามีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคโครงการทุกประการ กลาวคือ มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันรักษาปาใหยั่งยืน                      

ดานผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ในสวนของผลลัพธเห็นไดชัดวาปาอุดมสมบูรณขึ้น สวนประโยชนที่ไดรับจาก

โครงการฯ มหีลายดาน ทัง้การอนรุกัษปาไมใหมคีวามอดุมสมบูรณ แหลงนํา้เพิม่ขึน้ มกีารสงเสริมอาชพี การปลกูจติสาํนกึ 

สิ่งเหลาน้ียังประโยชนมาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติคงอยูสืบตอไปยังลูกหลาน 

สาํหรบัในการดาํเนนิงานโครงการฯ จากการลงพืน้ทีพ่บปะพูดคยุกบัชาวบานเพือ่สงัเกต  ไดเหน็ถงึความกระตอืรอืรน

ของประชาชนในพื้นที่ ชาวบานมีความรวมมือและดูแลปากันเอง เชน มีการแจงเรื่องราวตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และ

มีแกนนําในการอาสาสมัครพิทักษปา จึงทําใหปามีความสมบูรณเร็วขึ้น

 ดานการดําเนินงานในระดับนโยบาย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560             

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมาจากทุกภาคสวน พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานในระยะตอไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน การประชุมคร้ังนี้จัดขึ้นในชวงท่ีกองติดตาม

คโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



ประเมินผล สํานักงาน กปร. กําลังไปเก็บขอมูลในพื้นที่ นับเปนการประชุมครั้งแรกและครั้งเดียวหลังจากมีการ              

แตงตั้งคณะกรรมการฯ จากการประชุมทราบวาขณะนี้คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก            

อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีนโยบายที่จะปรับปรุงแกไขในสวนของคณะกรรมการยอยจากเดิม จํานวน 3 คณะ                

ใหเหลอืเพยีง 2 คณะ เพือ่ใหการดาํเนนิงานโครงการฯ เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพสูงสดุ สอดคลองกบัการดาํเนนิงาน 

ในพื้นที่ และเพ่ือใหเจาหนาที่ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานงานได รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี                    

โครงการฯ พึ่งตนเองไดมากข้ึน  สวนการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการนั้นใหความสําคัญกับการดําเนินงาน                      

ตามแผนงานท่ีวางไว โดยแผนงานในระยะตอไปเปนการรักษารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ

และองคความรูที่มีอยูเดิม รวมทั้งใหความสําคัญกับการขยายผลสูเยาวชนและสถานศึกษา และการถายทอดองค

ความรูจากรุนสูรุน ทัง้นีเ้พือ่ใหตระหนักถึงความสําคญัของการอนรุกัษและหวงแหนทรพัยากรปาไมในพืน้ทีบ่านเกิด

ของตนเอง ไดเรียนรูจากของจริงในการดูแลรักษาปา นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการฟนกลับคืนมาของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนสามารถรวมมือกันทําได

 ดานงบประมาณดําเนนิโครงการฯ ไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณอยางตอเนือ่งจากสาํนกังาน กปร. นอกจาก

นี้ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากจังหวัดลพบุรีชวยสนับสนุนเรื่องกําลังคน แรงงานในการอนุรักษปา 

รวมถึงองคกรเอกชนไดรวมสนับสนุนการปลูกปาในพ้ืนที่อีกดวย

สวนที่ 2 ผูนําชุมชน

 กอนเริ่มมีโครงการฯ มีการบุกรุกทําลายปาจนกลายเปนภูเขาหัวโลน ปาบริเวณที่ราบเชิงเขา ถูกแผวถาง            

เพือ่ทาํการเกษตร มกีารเผาตอซงัของพชืไรหลงัเกบ็เกีย่วเพือ่สะดวกในการไถพรวนดนิ และเผาหญาแหงในหนาแลง

เพื่อประโยชนในการเลี้ยงวัว ตอมาพระอธิการปริญญา สุปริญโญมาชวยบุกเบิกสรางวัด ริเริ่มการปลูกปาโดยใชวัด

เปนศูนยกลางในการชวยอนุรักษฟนฟูปา และสรางความเขาใจใหแกชุมชนโดยรอบ  แตการมีสวนรวมของชุมชน            

ไมไดเหนยีวแนนนกั มเีพยีงแตการไปรวมทาํบญุของชาวบานบางเทานัน้ ชาวบานสวนใหญมอีาชพีหาเชากนิคํา่มกีาร

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และบางสวนยายไปทํางานในตัวเมือง  สภาพพื้นที่สวนใหญแหงแลง เสนทางคมนาคมไมสะดวก

 หลงัมโีครงการฯ การเปล่ียนแปลงเปนไปในทางท่ีดขีึน้ การมสีวนรวมของชุมชนุในพืน้ที ่พบวา มคีวามรวมมอื

และมีความรับรูรวมกับโครงการฯ ทั้งการเขารวมประชุม และการรวมมือกับหนวยงานรัฐ ในการชวยอํานวย            

ความสะดวกในกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ มีการรวมกันจัดทําแผนงานกับทุกภาคสวน และมีการบูรณาการรวมกัน            

ในการประสานความรวมมือ ทั้งในการวางแผนการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรม ระหวางเจาหนาที่โครงการฯ 

และผูนําชุมชน มีการชวยเหลือกันทั้งการปองกันดูแลรักษาปาและการชวยใหชาวบานมีรายได มีงานทํา เพื่อจะได 

ไมบกุรกุทาํลายปาและหาของปาลาสตัวอยางผดิวธิ ีมกีารใหความรูในการใชประโยชนจากปาอยางถกูวธิแีกประชาชน 

และเหน็วาควรใหความสาํคญักบัการดําเนนิงานพฒันาดานแหลงนํา้ การเล้ียงสตัว การเกษตร การสงเสริมอาชพีเสรมิ 

เพื่อชาวบานจะไดมีความเปนอยูที่ดี มีรายไดมั่นคงข้ึน และไมมาบุกรุกปา

ง โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



สวนที ่3 ประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 จากการสัมภาษณประชาชนในหมูที่ 4 และหมูที่ 5 รอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 86 ราย ตัวแทนจากจํานวน

ครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้

 ขอมูลทั่วไป
 จากการศกึษาขอมลูทัว่ไปของประชาชน พบวา สวนใหญเปนเพศหญงิ อายเุฉล่ีย 49 ป ระดบัการศกึษาสวนใหญ 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) อาชีพหลักอยูในภาคเกษตร (ทําไร ทําสวน) สวนใหญไมมีอาชีพรอง    

มีบางสวนที่ประกอบอาชีพรอง คือ อาชีพนอกภาคเกษตร เล้ียงสัตวและ รับจาง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ                 

มีหน้ีสิน และแหลงเงินกูที่กูยืมมากที่สุดจากกองทุนหมูบาน และรายไดเพียงพอ สวนใหญมีสวนรวมกับกิจกรรม            

อาสาสมัครพิทักษปา สวนกิจกรรมที่เพิ่มรายไดสูงสุด คือ กิจกรรมเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงวัวนม แพะ และไกชน เปนตน

 ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน และการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค (นํ้ากิน – นํ้าใช) และการเกษตร
 จากการศึกษาขอมูลดานการใชประโยชนที่ดินและการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค (นํ้ากิน – นํ้าใช) และ

การเกษตร พบวา จํานวนพื้นที่ถือครองของประชาชน สวนใหญจะถือครอง จํานวน 1 แปลง พื้นที่ถือครองมากท่ีสุด

จํานวน 4 แปลง และพื้นท่ีถือครองนอยท่ีสุด จํานวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ถือครองสวนใหญไมเกิน 10 ไร พื้นที่          

ถอืครองนอยทีส่ดุ คอื 0.125 ไร พืน้ทีถ่อืครองเฉล่ีย 17.42 ไร สวนใหญจะมทีีอ่ยูอาศยัเปนของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ 

(สปก.)  ในดานท่ีดินทํากินสวนใหญเปนของตัวเองและมีเอกสารสิทธิ์ (สปก.) พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกสวนใหญ                  

ปลูกตามความเคยชิน สวนพื้นที่ที่ใชเลี้ยงสัตว สวนใหญจะเลี้ยงแพะ และเหตุผลของการเลี้ยงสัตว คือเลี้ยงตาม          

ความเหมาะสมของพื้นที่

 แหลงนํา้อปุโภค – บรโิภค พบวาครวัเรอืนสวนใหญไดใชนํา้ฝน รองลงมาใชประปาหมูบาน ในดานความเพียงพอ 

ของนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค สวนใหญเพียงพอ ซึ่งในชวงเดือนที่ขาดน้ําจะเปนชวงเดือนเมษายน รองลงมาคือ

เดือนมีนาคม เฉลี่ยจํานวนเดือนท่ีขาดนํ้าประมาณ 2.04 เดอืน 

 แหลงนํ้าสําหรับการเพาะปลูก พบวาสวนใหญใชนํ้าฝน และมีความเพียงพอตลอดทั้งป ซึ่งในชวงที่ขาดนํ้า             

จะเปนชวงเดือนเมษายน รองลงมาคือ เดือนมีนาคม เฉลี่ยจํานวนเดือนที่ขาดน้ําประมาณ 2.6 เดือน

 ขอมลูเก่ียวกับการดําเนนิงานของโครงการอนุรกัษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ตอประชาชนในพ้ืนที่
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและฟ นฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ                        

ตอประชาชนในพื้นที่ พบวา หากพูดถึงโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก ฯ ผูตอบแบบสอบถาม              

จะนึกถึงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมใหสมบูรณ เปนลําดับแรก สวนแหลงขอมูลที่ประชาชนไดรับ

ขาวสารมากที่สุด คือ ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ในการเขารวมกิจกรรมปลูกปาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เขารวมกิจกรรมและตนไมที่ไดรับการสนับสนุนสวนใหญ คือจันทนผา และสภาพตนไมหลังจากที่ไดรับสวนใหญ

สามารถเจริญเติบโตไดเปนอยางดี และมีบางสวนตอบวาหลังจากรับตนไมไปแลว ตนไมตาย สาเหตุเพราะสวนใหญ

ไมมีเวลาปลูก ไมมีเวลาในการดูแลรักษา

จโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก ฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ไดประโยชนจากการไดรับพันธุพืช พันธุสัตวจากโครงการฯ และรองลงมาตอบวาไดรับนํ้า เพื่อการเพาะปลูก รวมถึง

ไดรับความรูในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 การไดรับความรูจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ไดรับความรูดานการปองกันรักษาปามากที่สุด รองลงมาไดรับความรูดานการอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม                

ใหมีความอุดมสมบูรณ และไดรับความรูเรื่องการฟนฟูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

 การนําความรูที่ไดรับจากโครงการฯ ไปใชประโยชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวานําไปใชเลยทันที 

ไดแก การนําพันธุพืชที่ไดรับไปปลูก การปลูกปาในวันสําคัญ   

 การติดตามผลการอบรม/แนะนําของเจาหนาที ่ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวามเีจาหนาทีเ่ขามาติดตาม

ผลการอบรม/แนะนํา มากกวา 2 ครั้ง/ป  โดยใชวิธีเขามาติดตามเมื่อมีการประชุมหมูบานมากที่สุด รองลงมาคือ             

การสอบถามจากผูนําชุมชน 

 การมีสวนรวมกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ               

มีสวนรวมในการรวมกิจกรรมกับโครงการฯ ไดแก การรวมกิจกรรมกับโครงการฯ  รวมประชุม/รวมคิด/รวมวางแผน

พัฒนาโครงการฯ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางเทคนิคและวิธีการประกอบอาชีพ และรวมสรางเครือขาย ตามลําดับ

 ดานความพึงพอใจท่ีมตีอโครงการฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอใจเพราะเห็นวา ปาไมสมบรูณขึน้/

ฝนตกตองตามฤดูกาล/อนุรักษพันธุพืช/พันธุสัตว รองลงมาไดรับความรูดานการประกอบอาชีพเพิ่มเติม

 จากแบบสอบถาม มีปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังน้ี
 ปญหา/อุปสรรค
 1. การดําเนินงานของหนวยงานราชการไมตอเนื่อง มีการโยกยายงาน ทําใหการดําเนินงานเกดิความลาชา

  และขาดความตอเนื่องในการพัฒนาที่จะใหเกิดความยั่งยืนเปนรูปธรรมอยางชัดเจน

 2. ไมมีกรอบอัตรากําลังในการดูแลพื้นที่โครงการฯ อยางชัดเจนใชขาราชการจากสวนงานอื่น ๆ มาดูแล 

  ขาดความใกลชิดและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

 3.  การบุกรุกทําลายปาในพ้ืนที่โครงการฯ ยังคงมีอยูบาง ทั้งการตัดไมและลักลอบลาสัตวปา โดยเผาปา

  เพื่อตอนสัตว และจับสัตวปาเพื่อเปนรายได

 4.  ในพื้นที่มีการจางแรงงานในลักษณะขายแรงงาน รับจางทํางานตาง ๆ เปนจํานวนคอนขางมาก ชาวบาน

  จงึไมคอยกระตอืรอืรนทีจ่ะทาํเศรษฐกจิพอเพยีงในครวัเรอืนหรอืทาํการเกษตรในพืน้ทีข่องตนเองมากนกั 

  เนื่องจากเม่ือไปรับจางไมกี่ชั่วโมงก็ไดคาจางแลว

 5.  เจาหนาทีอ่าสาพทิกัษปามจีาํนวนนอย ทาํใหการลาดตระเวนทําไดไมเต็มที ่ยงัมปีระชาชนบางสวนลักลอบ

  ลาสตัวปา และบางสวนเปนสายใหกบัคนนอกพืน้ท่ีเขามาตัดไมและหาของปา ซึง่ทีผ่านมาได มกีารยดึปน 

  ตักเตือน และดําเนินคดีกับผูลาสัตวปา อาทิ ตัวนิ่ม เลียงผา เปนตน

ฉ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



 ขอเสนอแนะ
 1.  ชาวบานในพื้นที่ ตองการใหมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกพืชผัก สมุนไพร รวมทั้งหาตลาดให ซึ่งมี

  แนวทางการดําเนินการ โดยเสนอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไปสูจังหวัด โดยผานทางอําเภอ 

 2.  อยากใหสงเสริมอาชีพภาคเกษตร ในการอบรมอาชีพแนะนําใหพยายามประยุกตเรื่องปาเขาไปดวย 

  อยากใหชาวบานรักษาปา อนุรักษสัตว ไมทําลายปาไมและสัตวปา

 3. ควรเพิ่มแหลงเก็บน้ําใหไดครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ เพิ่มขึ้น

 4.  ตองการใหมีการอนุรักษปาควบคูกับการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ดีขึ้น ซึ่งจะทําให

  คนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน

 5.  ตองการใหหนวยงานทุกภาคสวนที่มีศักยภาพมารวมกันดําเนินการ ซึ่งจะทําใหประสบผลสําเร็จ เชน 

  การจัดกิจกรรมแรลล่ีขี่จักรยานเพ่ือรณรงค/ประชาสัมพันธการอนุรักษฟนฟูปา เปนตน

 6.  ควรมีการปลูกสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาไมเพื่อความยั่งยืน เสริมสรางความเขมแข็ง

  ใหชาวบาน เพื่อใหชวยเหลือตัวเอง ไมใชรอรับการชวยเหลือจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว

 7.  เสนอแนะให สํานักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตอไป เนื่องจากเปนโครงการฯ 

  ที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานกวาจะเห็นผลชัดเจน 

 ขอคิดเห็นจากประเมินผลโครงการฯ
 จากขอมลูแบบสอบถามและการสัมภาษณเจาหนาทีห่นวยงานท่ีเก่ียวของ ผูนาํชุมชน และประชาชนในโครงการ

อนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัลพบรุ ีในป 2560 กองติดตามประเมินผล 

สํานักงาน กปร. ขอสรุปผลและขอเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก           

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้

 ผลจากการดําเนนิโครงการฯ พบวา หลงัจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงรบัไวเปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิในป 2555 หนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดมกีารวางแผนการดาํเนนิงาน

โครงการฯ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ขึ้น โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงาน กปร. จากแผนการดําเนินงานต้ังแตป 2555 - ปจจุบัน มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการทุกประการ ไดแก มีการนอมนําแนวพระราชดําริมาเปนแนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม               

และสตัวปาใหมคีวามอดุมสมบรูณ มกีารเสรมิสรางการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในการอนรุกัษและพืน้ฟทูรพัยากร

ปาไมและสัตวปา และขยายผลสรางเครือขายอนุรักษปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักตอนลาง รวมถึงเปนศูนยการเรียนรู

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมและเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชและสมุนไพร รวมทั้ง

เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา กลาวคือ มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันรักษาปาใหยั่งยืน 

 ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ในสวนของผลลัพธเห็นไดชัดวาปาอุดมสมบูรณขึ้น โดยดูจากสภาพปามี

ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น ทั้งพันธุพืชพันธุสัตวและความชุมชื้นในพ้ืนที่ กลาวคือ พันธุพืชกวา 300 ชนิด 

สัตวปา เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมกวา 20 ชนิด นกกวา 160 ชนิด ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาไปหาพืชอาหาร         

ชโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



และเก็บหาของปาเปนจํานวนมาก ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าซับธรรมชาติมีมากขึ้น และไมมีการเกิดไฟไหมปาในพื้นที่ 

สวนประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ มีหลายดาน ทั้งการอนุรักษปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ แหลงนํ้าเพิ่มขึ้น                     

มีการสงเสริมอาชีพ การปลูกจิตสํานึก สิ่งเหลานี้ยังประโยชนมาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อให

ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูสืบตอไปยังลูกหลาน 

 สําหรับในการดําเนินงานโครงการฯ ชาวบานมีความรวมมือและดูแลปาอยางชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชน มีการ

แจงเร่ืองราวตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และมีแกนนําในการอาสาสมัครพิทักษปา จึงทําใหปาไดรับการปกปองดูแล                 

สงผลใหมีสภาพท่ีมีความสมบูรณเร็วข้ืน จากความรวมมือและมีความรับรูรวมกับโครงการฯ ทั้งการเขารวมประชุม 

และการรวมมอืกบัหนวยงานรฐั ในการชวยอาํนวยความสะดวกในกิจกรรมตาง ๆ  ใหสาํเร็จ มกีารรวมกนัจดัทาํแผนงาน 

กับทุกภาคสวน และมีการบูรณาการรวมกันในการประสานความรวมมือ ทั้งในการวางแผน การปฏิบัติงานและการ

ดําเนินกิจกรรม ระหวางเจาหนาที่โครงการฯ ผูนําชุมชน และวัด ไดรวมแรงรวมใจชวยเหลือกันทั้งการปองกันดูแล

รักษาปาและการชวยใหชาวบานมีรายได มีงานทํา เพื่อจะไดไมบุกรุกทําลายปาและหาของปาลาสัตวอยางผิดวิธี          

มีการใหความสําคัญกับการพัฒนาดานแหลงนํ้า การเล้ียงสัตว การเกษตร การสงเสริมอาชีพเสริม เพ่ือใหชาวบาน         

มีความเปนอยูที่ดี มีรายไดมั่นคง พอเพียงตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงตอไป

 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น       

มีทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมที่สมบูรณขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูปาโดยนอมนํา

แนวพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และการนําฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ                    

มาปรับใชในโครงการ ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดสงผลใหประชาชนมีความม่ันคง ทั้งอาชีพ              

รายไดและเลิกบุกรุกปา หันกลับมาทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ซึ่งหากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ                  

อยางตอเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะทําใหราษฎรมีความม่ันคงย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการสนองพระราชดําริ              

ในดานการเปนศนูยเรยีนรูในการรกัษาปาไมทีย่ัง่ยนื ชาวบานไดตระหนกั ใหความสาํคญัและมีความพรอมทีจ่ะผลักดนั 

ใหประชาชนและชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ  ไดเขามาเรียนรูและนําแนวทางท่ีประสบผลสําเร็จจากพ้ืนที่ในโครงการอนุรักษ

และฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ แหงนี้เปนตัวแทนและตนแบบที่ยั่งยืนตลอดไป

 ดงันัน้ โครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชุมชนเขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ จงัหวดัลพบุร ีจงึมบีทบาท

และกลไกสําคัญในการเปนตนแบบการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติจากจุดเล็กๆ ดวยความรวมมือและประสาน

การทํางานรวมกันตามแนวพระราชดําริ “บวร” ทําใหการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก สามารถฟนคืน

ความสมบูรณไดอกีครัง้ ทัง้น้ีสามารถสรุปเชือ่มโยงการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน 4 มติ ิไดดงันี้

ซ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



 มิติดานสังคม
 1. ประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปาทําใหการดําเนินงานไดเปนไปอยางดี

 2.  ความตองการของประชาชนในการดูแลรักษาปาเพื่อเปนแหลงตนนํ้า อาหารและรายได

 3.  การเช่ือมโยงระหวางรุนสูรุนเพ่ือเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาปาและเปนการสรางความสัมพันธอันดี

  ในชุมชน

 4.  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนในการสรางปาและใชประโยชนจากปารวมกันและย่ังยืน

 5.  มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวและกลมเกลียวกัน

 6.  ราชการใหการสนับสนุนและทําหนาที่พี่เลี้ยง เพื่อใหชุมชนดูแลตัวเองไดอยางมั่นคง

 มิติดานเศรษฐกิจ
 1.  เปนแหลงสรางอาหารและพืชสมุนไพรพื้นบาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมดานสมุนไพร

 2.  การเปลี่ยนอาชีพจากรับจางอยางเดียวมาทําการเกษตรผสมผสานสรางความพออยูพอกินและพอเพียง

  ในชีวิต

 3.  สงเสริมใหมีการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

 4.  สรางแหลงทองเที่ยวที่มาจากการจัดการของชุมชน

 มิติดานสิ่งแวดลอม
 1. นอมนําแนวพระราชดําริ ปลูกปาโดยไมตองปลูก ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และปลูกปาในใจคน

  มาเปนแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูปาไม

 2. กําหนดแผนงานในการอนุรักษและฟนฟูปาไมที่ชัดเจนตอเนื่องเปนรูปธรรม

 3.  มีกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาจากการบูรณาการรวมกัน

 4.  สรางแหลงเรียนรูเรื่องปาผสมผสานการพักผอนหยอนใจเพื่อสรางความตระหนักและสํานึกถึงคุณคา

  ของทรัพยากรปาไม

 มิติวัฒนธรรม
 1.  ดําเนินตามแนวพระราชดําริในลักษณะสามประสาน  บวร (บาน วัด ราชการ)

 2.  ชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 3.  การบริหารไมเนนวัตถุ เนนหลักธรรมชาติ

 4.  ใชภูมิปญญาทองถิ่น เชน พืชสมุนไพร 

 5.  มีวัดเปนศูนยกลางและศูนยรวมจิตใจ และสวนกลางในการรวมมือ

ฌโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯในระยะตอไป
 1. ดานการบริหารโครงการฯ (แผนงาน งบประมาณ และบุคลากร)
  1.1 ควรมีแผนงานและงบประมาณท่ีชัดเจนตอเนื่อง (แผน 3 ป หรือ 5 ป)

  1.2  ควรมีการกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน ทั้งในสวนของการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและสวนของพื้นที่

   ทํากิน เพื่อจะไดจัดทํากรอบแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน

  1.3  ควรระดมงบประมาณตามแผนงานโดยการบูรณาการรวมกัน ทัง้ภาครัฐ (สาํนกังาน กปร. หนวยงาน

   รับผดิชอบ สํานักงานจังหวัด) เอกชน  และชุมชน

  1.4  ควรมีการประชุมคณะทํางานอยางตอเนื่องและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

  1.5  ควรมีแผนการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่อง

  1.6  ควรทําการประเมินผลโครงการฯ ทุก 5 ป

  1.7  ควรจัดทาํสือ่ประชาสัมพนัธในรูปแบบตาง ๆ  เพือ่ใหเกดิกระบวนการเรียนรูและเพ่ิมมลูคาการพัฒนา

   ตามแนวพระราชดําริใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาในพื้นที่อื่นตอไป

  1.8  ควรทําเปนตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ บวร การฟนฟูปาในรูปแบบตาง ๆ  ในเขตพ้ืนที่

   ภาคกลาง ดวยการบริหารงานโดยชุมชน

  1.9  แตงตั้งคณะทํางานท่ีมาจากความรวมมือจากทุกภาคสวนและมีการปรับปรุงและและใหมี

   ความสมํ่าเสมอ

 2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2.1 ควรสนับสนุนทางดานวิชาการในการประกอบอาชีพ โดยเขารับการอบรมและสรางใหเปนเครือขาย

   การขยายผลของศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิเชน การแปรรปูผลผลติ

   ทางการเกษตร หรอืสมนุไพรใหเปนอาหารสขุภาพ (Functional Foods) หรอืผลติภณัฑเสรมิอาหาร 

   (Nutraceutics) ที่มีมูลคาสูง ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0

  2.2  ควรปรบัเปลีย่นอาชพีจากการรบัจางมาเปนการสรางอาชพีในพืน้ทีข่องตนเองโดยการใชทีด่นิใหเกดิ

   ประโยชนสูงสุด และพัฒนาไปสูการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) ตามนโยบายรัฐบาล

  2.3  ควรสรางกิจกรรมการมีสวนรวม และใชพื้นที่ปาในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆ หรือกิจกรรม

   รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชน

  2.4  ควรพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว และจัดทําตลาดนัดชุมชน หรืออื่นๆ เพื่อใหเกิดรายไดในชุมขน

ญ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
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กรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป

แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดทําแผนงาน

มีอาชีพครบ

Unseen

ปาสมบูรณ/
แหลงอาหาร

นวัตกรรม

ชุมชนมีสวนรวม

สัตวปาเพิ่ม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายใน 5 ปขางหนา

ประชาชนมีความสุข

ทรัพยากรมั่นคงเปนทุน

ใหลูกหลานตลอดไป

ปรับแผนใหเกิด

ความยั่งยืน

-  ฟนฟูปา

-  ปองกันปา

-  อนุรักษปา

พัฒนาคุณภาพชีวิต

-  เกษตรผสมผสาน

- ทฤษฎีใหม

-  การเลี้ยงสัตว

แหลงทองเที่ยว

-  ชุมชน

-  เยาวชน

-  ทฤษฎีใหม

การประชาสัมพันธ

ติดตามประเมินผล

งบประมาณ กปร.

งบประมาณหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ

จังหวัด

ฎโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



ฏ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล
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 - ขอบเขตของการประเมินผล 

 - วิธีการดําเนินงาน

 - กลุมเปาหมาย 

 - ประโยชนที่จะไดรับ
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บทท่ี 3 : แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 - แนวพระราชดําริที่เกี่ยวของ
  1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องปาไม 

  2) แนวพระราชดําริ Check Dam : ทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใชทรัพยากร

   ที่เอื้ออํานวย สัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด

  3) “ภูเขาปา” : พระราชดําริการพัฒนาฟนฟูปาไมโดยใชความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตร

   และเทคโนโลยีมาเปนหลักการดําเนินการ
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  4) “ปาเปยก” พระราชดําริในการพัฒนาปาไมโดยการใชทรัพยากรนํ้า

   ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟ คือ ปาเปยก (Wet Fire Break)

  5) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ือง “นํ้า”

  6) แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (Self Reliance)

  7) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 - ขอบเขตของการประเมินผล
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนหนี้สิน จําแนกตามที่มาของหนี้สิน

ตารางที่ 8 แสดงความพอเพียงของรายได

ตารางที่ 9 แสดงประเภทกลุมที่เปนสมาชิก

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่อยูอาศัย

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่ทํากิน

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่อยูอาศัยและท่ีทํากัน

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่ใหผูอื่นเชา
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ตารางที่ 16 แสดงการเลี้ยงสัตวและสาเหตุของการเลี้ยงสัตว

ตารางที่ 17 แสดงแหลงนํ้าอุปโภค-บริโภค

ตารางที่ 18 แสดงความเพียงพอของนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ตารางที่ 19 แสดงแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก

ตารางที่ 20 แสดงความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร

ตารางที่ 21 แสดงเหตุผลที่ทําใหนึกถึงโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

ตารางที่ 22 แสดงแหลงที่ประชาชนไดรับขาวสาร

ตารางที่ 23 แสดงชนิดตนไมที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ 

ตารางที่ 24 แสดงสภาพตนไมที่ไดรับการสนับสนุน

ตารางที่ 25 แสดงประโยชนจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ 

ตารางที่ 26 แสดงการไดรับความรูจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

ตารางที่ 27 แสดงการนําความรูไปใช

ตารางที่ 28 แสดงการติดตามผลการอบรม/สิ่งที่แนะนําของเจาหนาที่
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ตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจที่มีตอโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

ตารางที่ 31 แสดงเรื่องที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ควรพัฒนา

ตารางที่ 32 แสดงขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

ณ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

หนา
97
98

100

สารบัญตาราง (ตอ)



ภาพที่ 1 แสดงอาชีพหลัก

ภาพที่ 2 แสดงอาชีพรอง

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของแหลงนํ้า
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเขารวมกิจกรรมปลูกปา

ต โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
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1โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

บทนํา
บทที่ 1



2 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

รับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทรงรับพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก              

บานลํานํ้าเขียว หมูที่ 5 ตาํบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล              

ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชนและเปนเครือขายในการ

ดาํเนินการอนุรกัษและฟนฟสูภาพปาไม (ตามหนังสอืสาํนกัราชเลขาธิการ ที ่รล. 0008.2/21750 ลงวันที ่21 สงิหาคม 2555) 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ เก่ียวกับการอนุรักษพื้นที่                           

ปาเขาชุมชนซับแกงไก ความวา “สํานักงาน กปร. หนวยราชการท่ีเก่ียวของ และราษฎรในพ้ืนที่เตรียมแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวอยางไร แมกรมปาไมจะยินดีสนับสนุนในการอนุรักษ ฟนฟู              
แตควรจะมีหนวยงาน เชน สาํนกังาน กปร. และสวนราชการท่ีเกีย่วของไปรวมดูแลดวย โดยอาจจะไปเปนประจํา
ทกุเดอืนโดยสมํา่เสมอ เพือ่จะไดเปนตนแบบในการดแูลรกัษาปาไมอยางแทจริง” (ตามหนังสอืสาํนกัราชเลขาธิการ 

ที่ รล. 0008.2/17809 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)

  พื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล มีพื้นที่ 3,027 ไร ซึ่งราษฎร             

บานลาํน้ําเขยีว ไดรวมกนัดแูลอนรุกัษและฟนฟเูปนปาชมุชน ทาํใหปาไดรบัการฟนฟ ูปจจบุนัปามคีวามอดุมสมบรูณ

และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน มีสัตวปาหายาก นกนานาชนิด และอุดมไปดวยพืชสมุนไพร ราษฎร                

ไดอาศยัปาแหงนีใ้นการดาํรงชวีติดวยการหาของปา รวมทัง้เปนแหลงพืชสมนุไพร ยาพืน้บานและไมใชสอยของหมูบาน 

และเนือ่งจากพืน้ท่ีปาชมุชนเขาซบัแกงไกตัง้อยูระหวางตะเขบ็แนวรอยตอของจงัหวดัลพบรุ ีสระบรุ ีและนครราชสมีา 

มีความเสี่ยงตอการถูกคุกคาม การดูแลรักษาปาเปนไปดวยความยากลําบากและอยูหางไกลจากหนวยงานปาไม               

ทีเ่กีย่วของมาก ทาํใหการดูแลไมทัว่ถงึ จงึมกัมบีคุคลภายนอกลักลอบเขาไปตดัตนไมในปาและลาสตัวในเวลากลางคืน 

นอกจากน้ีสภาพพืน้ทีบ่รเิวณเขาซบัแกงไกเปนแหลงตนนํา้ลาํธาร  โดยสวนหนึง่จะไหลลงอางเกบ็น้ําของเขือ่นปาสกัชลสทิธิ์ 

จึงควรคาในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ใหมีสภาพเปนปาตนนํ้า ตอไป

 1.2 กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ไดพิจารณาเห็นวาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                    

ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน กปร. มาตั้งแตป 2555-2559 และตอไปจะเปนโครงการตนแบบ             

ของการพัฒนาปาไมในลักษณะคนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดําริ ดังนั้น สํานักงาน กปร.                       

จงึดาํเนนิการประเมนิผลโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัลพบรุี 

ในป 2560 เพ่ือนําผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลในคร้ังนี้เปนแนวทางกําหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนา       

โครงการฯ และขยายผลการพัฒนาใหกับพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันตอไป 

บทนําบทที่ 1

1. หลักการและเหตุผล



3โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 2.1 เพื่อศึกษาผลผลิต (output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการฯ

 2.2  เพือ่ประเมนิผลสาํเรจ็ของการดําเนนิโครงการประกอบดวยผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

  ของการดําเนินงาน

 2.3  เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการฯ

2. วัตถุประสงคของการประเมินผล

 3.1 ดานเวลา ประเมินผลในชวงการดําเนินงานโครงการฯ  ป 2555 - 2559

 3.2  ดานพ้ืนท่ี พื้นท่ีปาชุมชนเขาซับแกงไกตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล มีพื้นท่ี 3,027 ไร 

  ในเขตบานลํานํ้าเขียว หมูที่5 ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

 3.3  ดานประชากร

  3.3.1 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หนวยงานที่เกี่ยวของ

   กับโครงการฯ 

  3.3.2  ประชาชน/ผูนําชุมชน ในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ 

3. ขอบเขตของการประเมินผล

 4.1 กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. เปนผูดําเนินการประเมินผล 

 4.2  การศึกษาภาคสนาม ดําเนินการ ดังนี้

  4.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสาร

  4.2.2  จัดทําเครื่องมือในการเก็บขอมูล (แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม)

  4.2.3  ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ การสอบถาม และการสัมภาษณเจาหนาที่ และราษฎร

   กลุ มเปาหมายในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษและฟ นฟูปาชุมชนซับแกงไกอันเนื่องมาจาก

   พระราชดําริ 

  4.2.4  วิเคราะห และแปลผลขอมูล

  4.2.5  สรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะ และบทสรุปสําหรับผูบริหาร

4. วิธีการดําเนินงาน



4 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

6. ประโยชนที่จะไดรับ

 5.1 เจาหนาท่ีจากหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโครงการ หนวยงานรวมดําเนินงาน และผูแทนผูนําชุมชน

  ทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิงานโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

 5.2 ประชาชนในพื้นท่ีหมูบานภายในเขตโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจาก

  พระราชดําริ

 6.1 ทราบผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 6.2  ทราบปญหา อปุสรรคและขอเสนอแนะของการดําเนนิโครงการอนุรกัษและฟนฟูปาชมุชนเขาซับแกงไก

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 6.3  สามารถนําผลจากการประเมินไปเปนกรอบแนวทางเพ่ือวางแผนการพัฒนาโครงการฯ ในระยะตอไป 

5.  กลุมเปาหมาย

 ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560  (ประมาณเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)  

7.  ระยะเวลา แผนการปฏิบัติงาน
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รายงานการประเมินผล
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6 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล
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รายงานการประเมินผล

ทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 2



8 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 ในอดตีปาบรเิวณเขาซับแกงไก มคีวามอดุมสมบรูณไปดวยทรพัยากรธรรมชาต ิสภาพปาไมเปนปาเบญจพรรณ

และมีสัตวปาหายากจํานวนมาก จนกระทั่งกอนป 2534 ไมนานนักปาถูกทําลายลงอยางมาก เนื่องจากการเปดพ้ืนที่

จบัจอง แผวถางเพ่ือทาํการเกษตรของชาวไร ทาํใหสตัวปาขาดแคลนอาหารและน้ํา เกิดการอพยพและลมตายลงเปน

จํานวนมาก นอกจากนี้พรรณพืชตางๆ ไดสูญหายไปจากพ้ืนที่ดวยเชนกัน อาทิไมสกุลจันทนผาถูกลักลอบตัดและ            

ขุดลอมไปจําหนาย และถูกไฟปาเผาไหม ที่หลงเหลือจะอยูเฉพาะบนยอดเขาสูง จึงทําใหปาแหงนี้ไมมีโอกาสฟนคืน

ระบบนิเวศ ขอมูลในป 2534 พบวาพื้นที่แทบจะไมเหลือสภาพความเปนปา ไมมีอาหาร ไมมีนํ้า เกิดฝนแลง ในเวลา

นั้นการคมนาคมเปนไปดวยความยากลําบาก และหางไกลจากตัวเมืองมาก ชาวบานซึ่งจําเปนตองอาศัยพ้ืนที่ปา               

พืชอาหารปาในการดํารงชีวิตแทบท้ังสิ้น เมื่อความแหงแลงมาเยือน ทําใหเร่ิมคิดที่จะอนุรักษและฟนฟูสภาพปา            

ใหเปนแหลงทรัพยากรของชาวบานอีกครั้ง

 จากป 2534 ตอมาปาเขาซับแกงไกไดรบัการฟนฟรูะบบนิเวศ โดยมกีารประสานงานและการเขามามสีวนรวม

ของทกุภาคสวน ประกอบดวยวดั ชมุชน ประชาชน สวนราชการ และสถานศกึษา มกีารตัง้เปนคณะทาํงานปาชมุชนขึน้ 

โดยมีชาวบานเปนผูจดัตัง้กนัเอง รวมทัง้มกีารทาํแนวเขตพืน้ทีป่าชุมชนในการอนุรกัษและฟนฟู ทาํใหมคีวามอุดมสมบูรณ 

และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพเพิม่ขึน้ ราษฎรไดอาศยัปาแหงนีด้าํรงชวีติโดยการหาของปานาํไปประกอบอาหาร 

ไดแก หนอไม ผักหวานปา มะกอกปา เห็ดชนิดตางๆ เปนแหลงพืชสมุนไพร ยาพื้นบานและไมใชสอยของหมูบาน 

กรมปาไมจึงไดอนุมัติใหจัดตั้งเปนปาชุมชนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 แตเนื่องจากพ้ืนที่ปาอยูหางไกลจากหมูบาน 

ทําใหการดูแลไมทั่วถึง จึงมักมีบุคคลภายนอกพ้ืนที่เขามาลักลอบตัดตนไมและลาสัตวปาในเวลากลางคืน ราษฎร            

บานลํานํา้เขียวจึงไดประชุมปรึกษาหารือกนัเพ่ือหาทางแกไขปญหาดังกลาว และมีมตริวมกันในการท่ีจะขอพระราชทาน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเพ่ือประสงคใหมหีนวยงานราชการดูแลบริหารจัดการพ้ืนทีป่าอยางใกลชดิรวม

กบัราษฎร จากมติครัง้นีอ้งคการบรหิารสวนตาํบลเขานอย จงึไดทาํหนงัสอืถงึราชเลขาธิการขอพระราชทานพระมหากรุณา 

ใหพื้นที่ปาเขาซับแกงไกเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และไดรับ                   

พระมหากรณุาธิคณุทรงรบัโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกไวเปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 โดยมีรายละเอียดกอนทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553  องคการบริหารสวนตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี มีหนังสือ

  ถึงสํานักราชเลขาธิการขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอใหทรงรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก 

  บานลํานํ้าเขียว หมูที่ 5 ตําบลเขานอย ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อรักษาและฟนฟู

  สภาพปาชุมชนเขาซับแกงไก ซึ่งประสบปญหาการบุกรุกทําลายปาและสัตวปา

ทบทวนวรรณกรรมบทที่ 2

1. ประวัติความเปนมาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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รายงานการประเมินผล

  วันที่ 24 สิงหาคม 2553 สํานักราชเลขาธิการมีหนังสือขอใหสํานักงาน กปร. พิจารณาและเสนอ

  ความคิดเห็นขอเสนอแนะ กรณีองคการบริหารสวนตําบลเขานอย มีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการ

  ขอใหนําความกราบบังคับทูลพระกรุณาขอใหทรงรับพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก ไวเปนโครงการ

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2554  สํานักงาน กปร. มีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการ สรุปขอเท็จจริง และ

  มีขอเสนอแนะ เห็นควรรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 สํานักราชเลขาธิการมีหนังสือถึง สํานักงาน กปร. แจงวาไดนําความ

  กราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารแีลวมพีระราชกระแสวา สาํนกังาน กปร. 

  หนวยราชการท่ีเก่ียวของ และราษฎรในพ้ืนที่ไดเตรียมแนวทางปฏิบัติในการดูแลพ้ืนที่ปาชุมชน

  เขาซับแกงไกไวอยางไรหรือไม ถึงแมกรมปาไมจะยินดีสนับสนุนในการอนุรักษ ฟนฟู แตควรจะมี

  หนวยงานอื่น เชน สํานักงาน กปร. และสวนราชการท่ีเกี่ยวของไปรวมดูแลดวยโดยอาจจะไปเปนประจํา

  ทุกเดือนโดยสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาไมอยางแทจริง

 วันที่ 26 มีนาคม 2555 สํานักงาน กปร. มีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการ แจงวา สํานักงาน กปร. 

  รวมกับจังหวัดลพบุรี กรมปาไม อําเภอลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลเขานอย สํานักงาน

  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัลพบรุ ีไดประชมุหารอืรวมกนั และกาํหนดรายละเอยีดแนวทาง

  การบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาชมุชนเขาซับแกงไกเพือ่ใหเปนไปตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารีดังกลาว

 วนัที ่21 สงิหาคม 2555 สาํนกัราชเลขาธิการมหีนงัสอืถึงสาํนกังาน กปร. แจงวาไดนาํความกราบบังคมทลู

  พระกรุณาทราบฝาละลองธุรีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการพ้ืนที่ปาชุมชน

  เขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วันที่ 6 กันยายน 2555 สํานักงาน กปร. มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดลพบุรี แจงใหทราบเรื่องที่ทรง

  พระกรุณาโปรดเกลาฯ รบัโครงการพ้ืนทีป่าชมุชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

  และพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป

 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 จังหวัดลพบุรีมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีปาชุมชน

  เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วันท่ี 17 มีนาคม 2560 จังหวัดลพบุรีมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีปาชุมชน

  เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนการปรับปรุงคณะกรรมการฯ ชุดเดิม

 จากพระราชดํารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดังกลาว สํานักงาน กปร. รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก พรอมจัดทํารายงาน

ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ    

รบัโครงการพืน้ทีป่าชมุชนเขาซบัแกงไกไวเปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิตามหนงัสอืสาํนกัราชเลขาธกิาร

ที่ รล.0008.2/21750 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
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 ในการน้ี สํานักงาน กปร. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแตงต้ังองคกรดําเนินงานข้ึน ประกอบดวย 

 1. คณะกรรมการบริหาร มผีูวาราชการจังหวัดลพบุร ีเปนประธาน และผูอาํนวยการสวนประสานงานโครงการ

  พระราชดําริ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม เปนกรรมการและเลขานุการ

 2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีนายอําเภอลําสนธิเปนประธาน และหัวหนาศูนยประสานงานปาไมลพบุรี 

  เปนกรรมการและเลขานุการ

 3.  คณะกรรมการปาชุมชน มีกํานันตําบลเขานอย เปนประธาน และประธานกรรมการปาชุมชนในพ้ืนที่

  ตําบลเขานอย เปนกรรมการและเลขานุการ

2. วัตถุประสงค

 1. เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกใหมีความอุดมสมบูรณ

 2.  เพือ่สรางการมสีวนรวมในการอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรปาไมในพ้ืนที ่และสรางเครือขายในการอนุรกัษ

  ปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักตอนลาง

 3.  เพือ่เปนศนูยการเรยีนรูดานการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนอยางมสีวนรวมสาํหรับผูสนใจและประชาชนทัว่ไป

  เพื่อเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นที่หายากและใกลสูญพันธุ

 กรมปาไมซึง่เปนหนวยงานหลักไดดาํเนนิการในกิจกรรมสําคญัๆ เชน กจิกรรมฟนฟปูาชมุชนตามแนวพระราชดําริ 

กิจกรรมปองกันรักษาปา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางจิตสํานึกใหราษฎรมีความรักและหวงแหนปาชุมชน                  

ที่พวกเขาไดใชประโยชน

3. การดําเนินงาน

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

 จังหวัดลพบุรี

  สํานักโครงการพระราชดําริ และกิจการพิเศษ กรมปาไม

4. หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
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5. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตพื้นที่โครงการ

 ที่ตั้ง 
 อยูหางจากอําเภอลําสนธิ ประมาณ 25 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 110 กิโลเมตร                  

ในตําบลเขานอย ซึ่งตั้งเปนตําบลเมื่อป พ.ศ.2537 โดยแยกออกจากตําบลซับสมบูรณ มีพื้นที่ครอบคลุม 5 หมูบาน                  

เนื้อที่ 64 ตารางกิโลเมตร มีถนนสายมวงคอม – ดานขุนทดตัดผาน

โครงการฯ ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
พิกัด UTM 15°01’06.35”น. 101°25’24.54” ตอ.
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 อาณาเขต
 ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลซับสมบูรณ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

 ทิศใต ติดกับ ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลซับตะเคียน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

มุมมองจากทิศตะวันออก และมุมมองจากทิศตะวนัตก

มุมมองจากทิศเหนือ และมุมมองจากทิศใต

 ขอบเขตพื้นที่โครงการ
 ขอบเขตพ้ืนทีโ่ครงการปาชุมชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารแิละบริเวณปารอบ ๆ  เขตเขาซับแกงไก 

พื้นที่ประมาณ 3,027 ไร  ประกอบดวย

 1. พื้นที่ปาชุมชนบานลํานํ้าเขียว 1,800 ไร

 2. พื้นที่แปลงปลูกปาของกรมปาไม 300 ไร

 3. พื้นที่วัดปาชุมชน 427 ไร

 4. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนผืนเดียวกันอีก 500 ไร
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 สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบสลับเนิน และที่ราบเชิงเขา ลักษณะเปนภูเขาหินปูน ยอดสูงสุดสูงกวา                

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 693 เมตร พื้นที่บางสวนมีความลาดชันมาก

6. ลักษณะภูมิประเทศ
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 องคกรในการบรหิารจดัการพืน้ทีป่าชมุชนเขาซบัแกงไก ใหสามารถดาํเนนิงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ มจีาํนวน 
3 คณะ ประกอบดวย
 1. คณะกรรมการบริหาร มีเลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี และอธิบดีกรมปาไม เปนที่ปรึกษา                  
มีรองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี (กํากับดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) เปนประธาน ผูอํานวยการ              
สํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคกลาง สํานักงาน กปร. เปนรองประธาน และผูอํานวยการสวนประสานงาน
โครงการพระราชดําริ สํานักโครงการพระราชดําริ และกิจการพิเศษกรมปาไม เปนกรรมการและเลขานุการ
 2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีนายอําเภอลําสนธิ เปนประธาน ผูแทนสํานักงาน กปร. เปนกรรมการ และ
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมจังหวัดลพบุร ีเปนกรรมการและเลขานุการ
 3. คณะกรรมการปาชุมชน มกีาํนันตาํบลเขานอย เปนประธานและประธานคณะกรรมการปาชมุชนในพ้ืนที่
ตําบลเขานอย เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ดานการพัฒนา ประกอบดวย
 1. กิจกรรมอํานวยการและประชาสัมพันธ โดยการจัดสรางศูนยเรียนรูดานปาไมและชุมชน จํานวน 1 หลัง 
การจดัตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นโครงการ และพัฒนาเครอืขายปาชมุชนในลกัษณะจดัต้ังเวทีชาวบาน 
และการจัดประชาคม
 2. กจิกรรมฟนฟแูละพัฒนาพ้ืนทีภ่ายในพ้ืนทีโ่ครงการ ประกอบดวย การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
จํานวน 100 ไร การจัดทําแปลงปาพื้นบานอาหารชุมชน จํานวน 100 ไร การอนุรักษพันธุไมมีคาประจําถ่ิน                   
การจัดทําฝายชะลอนํ้าเพื่อสรางความสมบูรณของปาและการเพาะชํากลาไม
 3. กิจกรรมปองกันรักษาปา ประกอบดวย การจัดทําแนวปองกันไฟปารอบพื้นที่โครงการ การลาดตระเวน
ปองกัน และการจัดทําแนวเขตปาโดยรอบโครงการ
 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสํานึก โดยจัดการฝกอบรมราษฎรและเยาวชนดานการอนุรักษ
ปา การจัดฝกอบรมราษฎรและเยาวชนดานการพัฒนาอาชีพ การจัดทําทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรม
หองเรียนธรรมชาติ
 5. สํานักงาน กปร. พิจารณาเห็นวาจะทําใหปาชุมชนเขาซับแกงไก พื้นที่ประมาณ 3,027 ไร มีความอุดม
สมบูรณ เปนแหลงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและสัตวปา เปนแหลงอาหาร พืชสมุนไพร ยาพื้นบานและ
ไมใชสอยของชุมชน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูการจัดการปาชุมชน โดยมีการประสานความรวมมือระหวางวัด ชุมชน 
และสวนราชการ ซึง่จะเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาอยางยัง่ยนืตอไป ทัง้นี ้สาํนกังาน กปร. ไดมอบหมายใหสาํนกั
ประสานงานโครงการพ้ืนทีภ่าคกลาง ซึง่เปนผูรบัผดิชอบในพ้ืนทีภ่าคกลางติดตามความกาวหนา ประสานการดําเนินงาน 
กาํกบัดแูลอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหสมัฤทธิผ์ลตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีดวย

7. การบริหาร

8. ประโยชนของโครงการฯ
 1. เปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาที่มีความสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลง
อาหาร พืชสมุนไพร และไมใชสอยของราษฎรไมใหถูกทําลาย
 2.  เปนการปองกันและรักษาปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักใหมีความอุดมสมบูรณ 
 3.  เปนการสรางจิตสํานึกแกราษฎรและเยาวชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
บทที่ 3
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 การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมนั้น กล าวได ว า พระบาทสมเด็จ                                                    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใหความสนพระทัยมาต้ังแตยังทรงพระเยาว จะเห็นไดจาก             

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะกรรมการสโมสรไลออนสสากล ภาค 310 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน           

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2512 ความตอนหนึ่งวา

 “…จําไดวาเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวน้ีตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตร             
เรือ่งการอนุรกัษดนิ แลวใหเขยีนวาภเูขาตองมปีาไมอยางนัน้ เมด็ฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็วทาํใหไหลตามนํา้ไป 
ไปทําใหเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายนํ้าไป ก็เปนหลักของปาไมเร่ืองการอนุรักษดิน…”

 แนวคดิและทฤษฎีการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงมุงเนนใหผลการดําเนินงานตกสูประชาชนโดยตรงในเบื้องแรก เพ่ือเปนการบรรเทาปญหา                 

ความเดือดรอนเฉพาะหนา นั่นคือ เพื่อความ “พออยู พอกิน” ในขณะเดียวกันทรงปูพื้นฐานไวสําหรับความ                      

“อยูดี กินดี” ตอไปในอนาคต จากการพิจารณาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยูมากมายหลากหลาย

ประเภทแตกตางกนัไปตามลกัษณะภมูสิงัคม โดยจะเปนการแกไขปญหาและพฒันาดานการทาํมาหากินของประชาชน

เปนสําคัญดังที่ทราบกันดีวาประชากรของประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมเปนหลัก ดังนั้น

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรจิงึเนนการพฒันาปจจยัพืน้ฐานทีส่งผลตอการผลติตางๆใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

เชน ดิน นํ้า ที่ทํากิน ทุน ความรูดานเกษตรกรรม  ประมง ปศุสัตว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนตน โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ไดพระราชทานพระราชดําริเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาจะยึดถือหลักสําคัญของ

ความเรียบงาย ดังที่ไดทรงใชคําวา “Simplify” หรือ “Simplicity” คือจะตองเรียบงาย ไมยุงยากสลับซับซอน              

ทัง้แนวความคดิดานเทคนคิวชิาการตองสมเหตสุมผล ทาํไดรวดเรว็ และสามารถแกไขปญหาและกอใหเกดิประโยชน

ไดจริง ตลอดจนตองมุงไปสูวิถีแหงการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainability) 

 แนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ดทรงคิดพจิารณา

อยางถองแทและไดพระราชทานใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เปนประโยคงายๆ แตมีความหมายลึกซึ้ง                  

ในบางคร้ังบงบอกถึงวิธีการดําเนินการไวดวยอยางเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับแนวคิด                  

และทฤษฎขีองการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิานการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิไดแก “ปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง” “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” “การปลูกปาทดแทน” เปนตน

แนวคิด ทฤษฎ ีที่เกี่ยวของบทที่ 3

แนวพระราชดําริที่เกี่ยวของ
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 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาฯ                

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และเยี่ยมราษฎรในทองถิ่น

ทรุกนัดาร ไดทรงทราบถึงปญหาทีเ่กดิขึน้กบัทรัพยากรปาไม ไดมพีระราชหฤทยัมุงมัน่ท่ีจะแกไขปรบัปรุงและพฒันา

ปาไมใหอยูในสภาพท่ีสมบรูณ ดงัพระราชดํารสัทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาดานปาไม ทีจ่ะขอยกตัวอยางมาประกอบใหเหน็

ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

 ปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
 การปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง : การรูจกัใชทรพัยากรธรรมชาติดวยพระปรีชาญาณอยางชาญฉลาด

ใหเกิดประโยชนประชาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และท่ัวถึงกัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนําการปลูกปาในเชิงผสมผสาน 

ทั้งดานเกษตร วนศาสตร และเศรษฐกิจสังคมไวเปนมรรควิธีปลูกแบบเบ็ดเสร็จ 

 การปลูกปา 3 อยาง มีพระราชดํารัส ความวา
 “…ปาไมที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบปาใชไมหนึ่ง ปาสําหรับใชผลหนึ่ง ปาสําหรับใชฟนอยางหนึ่ง 
อนันีแ้ยกออกไปเปนกวางๆ ใหญๆ  การท่ีจะปลูกตนไมสาํหรับไดประโยชนดงันี ้ในคาํวเิคราะหของกรมปาไมรูสกึ
จะไมใชปาไม เปนสวน หรือจะเปนสวนมากกวาปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพื่อตนน้ําลําธารนั้น 
ปาไมเชนนี้จะเปนสวนผลไมก็ตามหรือเปนสวนไมฟนก็ตาม นั่นแหละเปนปาไมที่ถูกตอง เพราะทําหนาที่เปนปา 
คือ เปนตนไมและทําหนาที่เปนทรัพยากรในดานสําหรับใหผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชนได...”

 การปลูกปา 3 อยางนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชนในการปลูกปาตามพระราชดําริความวา 

 “…การปลูกปา 3 อยาง แตใหประโยชน 4 อยาง ซึ่งไดไมผล ไมสรางบาน และไมฟนนั้น สามารถ               
ใหประโยชนไดถึง 4 อยาง คือ นอกจากประโยชนในตัวเองตามช่ือแลว ยังสามารถใหประโยชนอันที่ 4 ซึ่งเปน
ขอสําคัญ คือสามารถชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย...”

 “…การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม 3 อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง 
คอื ไมใชสอย ไมกนิได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรบัการชลประทาน ปลกูรบัซบันํา้ และปลกูอดุชวงไหลตามรองหวย 
โดยรับนํ้าฝนอยางเดียว ประโยชนที่ 4 คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา...”

 “…การปลูกปาสําหรับใชเปนฟนซึ่งราษฎรจําเปนตองใชเปนประจํา ในการนี้จะตองคํานวณเนื้อที่                     
ที่จะใชปลูกเปรียบเทียบกับจํานวนราษฎร ตลอดจนการปลูกและตัดตนไมไปใชจะตองใชระบบหมุนเวียนและ             
มีการปลูกทดแทน อันจะทําใหมีไมฟนสําหรับใชตลอดเวลา...”

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ปาไม”
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 พระราชดําริเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไม ดําเนินการในหลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไมและศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับตัดกิ่งมา

ทําฟน ถาน ตลอดจนไมสําหรับใชในการกอสรางและหัตถกรรม สวนใหญไดมีการปลูกพันธุไมโตเร็วเปนสวนปา เชน 

ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตน

 ปลูกปาโดยไมตองปลูก
 ทฤษฎีการปลูกปาโดยไมตองปลกู ตามหลักการฟนฟสูภาพปาดวยวฎัจกัรธรรมชาติ (Natural Reforestation) 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงหวงใยในปญหาปรมิาณปาไมลดลงอยางมาก 

จึงทรงพยายามคนหาวธิีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของปาไมในประเทศไทยใหเพิ่มมากขึ้นอยางมั่นคงและถาวร 

โดยวิธีการที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสงเสริมระบบวงจรปาไมในลักษณะอันเปน

ธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งไดพระราชทานพระราชดําริหลายวิธีการ คือปลูกปาโดยไมตองปลูก ดวยวิธีการ 3 วิธี คือ

 ก. “…ถาเลือกไดที่ที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงน้ัน ไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโตข้ึนมา
เปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกเลยสักตนเดียว...”

 ข. “…ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น...”

 ค.  “…ในสภาพปาเต็งรัง ปาเส่ือมโทรม ไมตองทําอะไรเพราะตอไมก็จะแตกก่ิงออกมาอีก ถึงแม                    
ตนไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได...”

 การปลูกปาโดยไมตองปลูกเปนพระราชดําริที่สะทอนใหเห็นความเขาพระราชหฤทัยอยางลึกซึ้งถึงวิถี                    

แหงธรรมชาติ  โดยท่ีไดพระราชทานแนวคิดวา บางคร้ังปาไมก็เจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ ขอเพียงอยาเขาไป

รบกวนและทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ  หากปลอยไวตามธรรมชาติชั่วระยะเวลาหน่ึงปาไมก็จะข้ึนสมบูรณเอง                 

การระดมปลูกปาดวยความไมเขาใจ เชนปอกเปลือกหนาดินซึ่งมีคุณคามากออกไป และปลูกพันธุไมซึ่งไมเหมาะสม

กับสภาพทองถ่ินและระบบนิเวศบริเวณน้ันนอกจากตนไมที่ปลูกไวจะตายโดยไมไดประโยชนแลวยังทําลายสภาพ

แวดลอมอีกดวย แนวความคิดที่ลึกซึ้งนี้จึงเปนท่ีมาของพระราชดําริ“ปลูกปาโดยไมตองปลูก”นับเปนแนวทางท่ีนํา

ไปใชในการพัฒนาและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ ไดอยางเห็นผลเปนรูปธรรมเปนอยางยิ่ง

 การปลูกปาทดแทน
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ประมาณการไดเพียง 80 ลานไรเทานั้น 

หากจะเพิ่มเน้ือที่ปาไมใหไดประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศแลว คนไทยจะตองชวยกันปลูกปาถึง 48 ลานไร 

โดยใชกลาไมปลูกไมตํ่ากวาปละ 100 ลานตน ใชเวลาถึง 20 ป จึงจะเพ่ิมปาไมไดครบเปาหมายท่ีกําหนดไว                           

การปลูกปาทดแทนจึงเปนแนวคิดและแนวทฤษฎีการพัฒนาปาไมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จ                      

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานมรรควิธีในการปลูกปาทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติ

สูแผนดิน ดวยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ ดังพระราชดําริความตอนหนึ่งวา
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 “…การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผน โดยการดําเนินการไปพรอมกับการพัฒนาชาวเขา ในการนี้
เจาหนาที่ปาไม ชลประทาน และฝายเกษตรจะตองรวมมือกันสํารวจตนนํ้า ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ                          
เพื่อวางแผนปรับปรุงตนนํ้าและพัฒนาอาชีพไดอยางถูกตอง...”

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไดพระราชทานคาํแนะนาํใหมกีารปลกูปา

ทดแทนตามสภาพภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมของพื้นที่ที่เหมาะสม กลาวคือ 

 1. การปลูกปาทดแทนในพ้ืนที่ปาไมที่ถูกบุกรุกแผวถาง และพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม ความตอนหน่ึงวา 

  “…การปลกูปาทดแทนในพืน้ทีเ่ส่ือมโทรม หรือพืน้ทีต่นนํา้ลาํธารทีถ่กูบกุรกุแผวถางจนเปนภเูขาหวัโลน 
แลวจําตองปลูกปาทดแทนเรงดวนนั้น ควรจะทดลองปลูกตนไมชนิดโตเร็วคลุมแนวรองนํ้าเสียกอน เพื่อทําให
ความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้น แผขยายออกไปทั้งสองรองนํ้า ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปา 
เพราะไฟจะเกิดงายหากปาขาดความชุมชืน้ ในปตอไปก็ใหปลกูตนไมในพ้ืนทีถ่ดัข้ึนไป ความชุมชืน้ก็จะแผขยาย
กวางตอไปอีก ตนไมจะงอกงามดีตลอดทั้งป...”

 2.  การปลูกปาทดแทนตามไหลเขา ความตอนหน่ึงวา

  “…จะตองปลูกตนไมหลาย ๆ  ชนดิ เพ่ือใหไดประโยชนอเนกประสงค คอื มทีัง้ไมผล ไมสาํหรบักอสราง 
และไมสําหรับทําฟน ซึ่งเกษตรกรจําเปนตองใชเปนประจํา ซึ่งเมื่อตัดไมใชแลวก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...”

 3.  การปลูกปาทดแทนบริเวณตนนํ้าบนยอดเขาและเนินสูง ความตอนหน่ึงวา

  “…ตองมกีารปลกูปาโดยปลกูไมยนืตนและปลกูไมฟน ซึง่ไมฟนน้ันราษฎรสามารถตดัไปใชได แตตอง
มีการปลูกทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนจะชวยใหอากาศมีความชุมช้ืน ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของระบบการ              
ใหฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกดวย...”

 4. ใหมีการปลูกปาที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพปาบนเขาที่สูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบตอลุมนํ้าตอนลาง 

และคัดเลือกพันธุไมที่มีเมล็ดเปนฝกเพื่อใหเปนกระบวนการธรรมชาติปลูกตอไปจนถึงตีนเขา

 5.  ปลูกปาบริเวณอางเก็บน้ํา หรือเหนืออางเก็บนํ้าที่ไมมีความชุมชื้นยาวนานพอ

 6.  ปลูกปาเพื่อพัฒนาลุมนํ้าและแหลงนํ้าใหมีนํ้าสะอาดบริโภค

 7.  ปลกูปาใหราษฎรมรีายไดเพิม่ข้ึน โดยใหราษฎรในทองทีน่ัน้ ๆ  เขามามีสวนรวมในการปลูก และดแูลรกัษา

ตนไมใหเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรเห็นความสําคัญของการปลูกปา

 8.  ปลูกปาเสริมธรรมชาติ เพื่อเปนการเพ่ิมที่อยูอาศัยแกสัตวปา
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการ           

อยูรอดของปาไมเปนอยางยิง่ ทรงเสนออปุกรณอนัเปนเครือ่งมอืทีจ่ะใชประโยชนในการอนรุกัษฟนฟปูาไมทีไ่ดผลดยีิง่ 

กลาวคือปญหาที่สําคัญที่เปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาไมนั้นคือ “นํ้า” สิ่งที่ขาดไมได  พระบาทสมเด็จ                    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนําใหใชฝายกั้นนํ้า ฝายชะลอนํ้าหรืออาจเรียกขานกันวา 

“ฝายชะลอความชุมชื้น” หรือ Check Dam

 Check Dam คือสิ่งกอสรางขวางก้ันทางเดินของลํานํ้า ซึ่งปกติมักจะก้ันหวย ลําธารขนาดเล็ก ในบริเวณ               

ที่เปนตนนํ้าหรือพื้นท่ีที่มีความลาดชันสูง ทําใหสามารถดํารงชีพอยูได และหากชวงที่นํ้าไหลแรงจะสามารถชะลอ          

การไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมนํา้ตอนลาง นบัเปนวธิกีารอนุรกัษดนิและน้ํา 

ไดดีมากวิธีการหนึ่ง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชาธิบาย ความวา

 “…จะตองสรางฝายเล็กเพื่อหนุนน้ําสงไปตามเหมืองไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งสองดาน ซึ่งจะทําใหนํ้า
คอยๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย...”

 ในสวนของรูปแบบและลักษณะของ Check Dam นั้น ไดพระราชทานพระราชดํารัส ความวา

 “…ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถ่ิน เชน                    
แบบทิ้งหินคลุมดวยตาขายปดกั้นรองนํ้ากับลําธารเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชเก็บกักนํ้าและตะกอนดินไวบางสวน 
โดยน้ําที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปในดิน ทําใหความชุมช้ืนแผขยายออกไปท้ังสองขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุไม 
ปองกันไฟ พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมทิ้งใบเพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารใหมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ...”

 ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเปน 2 ประเภท ดังพระราชดํารัส ความวา

 “…Check Dam มี 2 อยาง ชนิดหนึ่งสําหรับใหมีความชุมชื้นรักษาความชุมชื้น อีกอยางสําหรับปองกัน                  
มิใหทรายลงในอางใหญ...”

 จงึอาจกลาวไดวา Check Dam นัน้ ประเภทแรกคือ ฝายตนนํา้ลําธารหรือฝายชะลอความชุมชืน้ สวนประเภท

ที่สองนั้นเปนฝายดักตะกอนนั่นเอง ดังมีพระราชดํารัสเพิ่มเติม ความวา

 “…สําหรับ Check Dam ชนิดปองกันไมใหทรายลงไปในอางใหญจะตองทําใหดีและลึก เพราะทราย             
ลงมากจะกักเก็บไว ถานํ้าตื้นทรายจะขามไปลงอางใหญได ถาเปน Check Dam สําหรับรักษาความชุมชื้น            
ไมจําเปนตองขุดลึกเพียงแตกักนํ้าใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายน้ีจะตองทําใหลึกและออกแบบอยางไร                     
ไมใหนํ้าลงมาแลวไลทรายออกไป...”

แนวพระราชดําร ิCheck Dam: การพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใชทรัพยากร
ที่เอื้ออํานวยสัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ

การพิจารณาสรางฝายชะลอความชุมชื้น เพื่อสรางระบบวงจรน้ําแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด ความวา

 ใหดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนนํ้าลําธารในระดับสูงที่ใกลบริเวณยอดเขามากที่สุดเทาที่จะ          
เปนไปได ลกัษณะของฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหม เพือ่ใหสามารถเก็บกักนํา้ไวไดปริมาณมากพอสมควร 
เปนเวลานาน 2 เดอืน...การเก็บรกัษาน้ําสาํรองไดนานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว จะทําใหมปีรมิาณน้ําหลอเล้ียง
และประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรงและโตเร็วท่ีใชปลูกแซมในปาแหงแลงอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง            
โดยการจายนํ้าออกไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถต้ังตัวได

 Check Dam ตามแนวพระราชดําริ กระทําได 3 รูปแบบ คือ 

 1. Check Dam แบบทองถิ่น เปนการกอสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู เชน กิ่งไมและทอนไมลม                        

ขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตางๆ ในลําหวย ซึ่งเปนการกอสรางแบบงายๆ กอสรางในบริเวณตอนบนของ

ลําหวยหรือรองนํ้าซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของนํ้าและเพ่ิมความชุมชื้นบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี 

วิธีการนี้สิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก หรืออาจไมมีคาใชจายเลยนอกจากแรงงานเทานั้น

  การกอสราง Check Dam แบบงายสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

  1.1 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยหิน

  1.2 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุงบรรจุดินหรือทราย

  1.3 กอสรางแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบดวยหิน

  1.4 กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย

  1.5 กอสรางแบบคอกหมูหินทิ้ง

  1.6 กอสรางแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต

  1.7 กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง

  1.8 กอสรางแบบถุงทรายซีเมนต

  1.9 กอสรางแบบคันดิน

  1.10 กอสรางแบบหลักไมไผสานขัดกัน อันเปนภูมิปญญาของชาวบาน

 2.  Check Dam แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยการเรียงหินเปนผนังกั้นนํ้า กอสรางบริเวณ

ตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองนํ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักนํ้าในชวงฤดูแลงไดบางสวน

 3. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวร สวนมากจะดําเนินการในบริเวณ                   

ตอนปลายของลําหวยหรือรองนํ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักนํ้าในฤดูแลงไดดี คากอสรางเฉลี่ยประมาณ            

40,000 - 50,000 บาท แลวแตขนาดของลําหวยซึ่งควรมีความกวางไมเกิน 4 เมตร 
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 ขอคํานึงในการสราง Check Dam
 1. ควรสํารวจสภาพพ้ืนที่ วัสดุกอสรางตามธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ

  มากท่ีสุด

 2.  ตองคํานงึถึงความแข็งแรงใหมากพอท่ีจะไมเกิดการพังทลายเสียหายยามท่ีฝนตกหนักและกระแสน้ําไหลแรง

 3.  ควรกอสรางในพ้ืนท่ีที่ชองลําหวยมีความลาดชันต่ํา เพื่อที่จะได Check Dam ในขนาดท่ีไมเล็กเกินไป 

  อีกทั้งยังสามารถกักนํ้าและตะกอนไดมากพอสมควร และในลําหวยที่มีความลาดชันสูงก็ควรสราง 

  Check Dam ใหถี่ขึ้น

 4.  วัสดุกอสราง Check Dam ประเภทก่ิงไม ทอนไม ที่นํามาใชในการสรางจะตองระมัดระวังใชเฉพาะไมลม

  ขอนนอนไพรเปนลําดับแรกกอนที่จะใชกิ่งไม ทอนไมจากการลิดกิ่ง ถาจําเปนใหใชนอยที่สุด

 5.  ถาสราง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอัดแนน ควรมีทางระบายนํ้าดานขางเพื่อปองกันนํ้ากัดชะ

  สันฝายจากการท่ีมีฝนตกหนักจนมีนํ้าหลากมาก

 6.  ควรปลูกไมยืนตนยึดดินบนสันฝาย เชน ไครนํ้า หรือไมชนิดอื่นๆ ที่สามารถข้ึนไดดีบนที่ชื้น

 7.  ควรดําเนินการกอสราง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังนํ้าหลาก และทุกปควรมีการบํารุงรักษา 

  ขดุลอกตะกอน ซอมแซมสันฝาย และทางระบายน้ําลนอยูเปนประจํา

 ขอแนะนําในการสราง Check Dam
 กอนดาํเนนิการควรสาํรวจรองน้ําลาํหวยในพ้ืนทีท่ีม่ปีญหาการพังทลายของดนิ หรอืปญหาพืน้ทีข่าดความชุมชืน้ 

โดยพจิารณาถงึความลาดชนัของรองนํา้และสาํรวจหาขอมลูปรมิาณน้ําไหลในรองนํา้มาใชประกอบการเลอืกตําแหนง

สราง Check Dam ดังนี้

 1. ในพื้นที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกวางของลําหวยไมเกิน 2 เมตร ควรสรางฝายผสม ใชวัสดุธรรมชาติ 

  ไมทอน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แตถาความกวางของลําหวยมากกวา 2 เมตร หรือในลําหวยมีนํ้ามาก 

  ควรเพิม่โครงสรางของ Check Dam เปนแบบคอกหมทูีม่โีครงสรางหลายระดบั มากนอยตามปรมิาณนํา้

 2.  ในพ้ืนที่ลาดชันปานกลาง ควรสราง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบทองถ่ินของชาวบาน ถาเปน

  แบบคอกหมูใหใชหินเรียงหรือกระสอบทราย ผสมซีเมนตขนาบโครงสราง

 3.  ในพ้ืนที่ลาดชันตํ่า ในกรณีที่มีนํ้ามากควรสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แตถามีนํ้าไมมากนักและ

  ความกวางไมเกิน 2 เมตร อาจใชถุงทรายผสมซีเมนตได

 ประโยชนของCheck Dam 
 1.  ชวยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ํา

  เพิ่มมากข้ึน ความชุมชื้นมีเพิ่มขึ้น และแผขยายกระจายความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพ้ืนที่ทั้งสองฝง

  ของลําหวย

 2.  ชวยกักเก็บตะกอนท่ีไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลงนํ้าตอนลางใหตื้นเขินชาลง 

  คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง
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 3.  เพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพใหแกพืน้ที ่จากการท่ีความชุมชืน้เพ่ิมมากขึน้ ความหนาแนนของพนัธุพชื

  ก็ยอมจะมีมากขึ้น

 4.  การที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดบางสวนนี้ ทําใหเกิดเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า และใชเปนแหลงนํ้าเพื่อการ

  บริโภคของมนุษยและสัตวตางๆ ตลอดจนนําไปใชในการเกษตรไดอีกดวย

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในเร่ืองของ Check Damหรือ ฝายชะลอความชุมชื้น นับเปนพระราชดําริ            

ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ทีพ่ฒันาปาไมใหมคีวามสมบรูณโดยใชหลกัการ

และวิธีการธรรมชาติเพื่อสรางประโยชนสุขใหแกมนุษยชาติทั้งมวล

“ภูเขาปา” : พระราชดําริในการพัฒนาฟนฟูปาไมโดยใชความรูเบื้องตนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมาเปนหลักการดําเนินการ

 การสรางภเูขาปาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริเปนมรรควธิหีนึง่ทีพ่ระราชทานแนวคดิอนัเปนทฤษฎีการพฒันา 

นับเปนมิติใหมแกวงการปาไม มี 2 ประการ คือ

 ประการแรก หากมีนํ้าใกลเคียงบริเวณนั้น มีพระราชดํารัส ความตอนหน่ึงวา

 “…ควรสาํรวจแหลงนํา้เพ่ือการพจิารณาสรางฝายขนาดเลก็ปดก้ันรองนํา้ในเขตตนน้ําลาํธาร ทัง้นีเ้พือ่แผ
กระจายความชุมชืน้ออกไปใหกวางขวาง อนัจะชวยฟนฟสูภาพปาในบริเวณท่ีสงูใหสมบูรณขึน้ บรเิวณดังกลาว
จะไดกลายเปน “ภูเขาปา” ในอนาคต ซึ่งหมายความวามีตนไมนานาชนิด ซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแนน                 
ที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุมช้ืนในธรรมชาติ               
ใหอยูในเกณฑที่พอเหมาะ ไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดดินอันมีคา ไมไหถูกน้ําเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบ
อีกดวย...”

 ประการที่สอง หากไมมีแหลงนํ้าในพื้นท่ีเพื่อฟ นฟูปาไมในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราชดํารัส                        

ความตอนหนึ่งวา

 “…ใหพจิารณาสงนํา้ขึน้ไปยงัจุดทีส่งูท่ีสดุเทาทีจ่ะดาํเนนิการได ทัง้นีเ้พือ่ใหสามารถจายนํา้ลงไปหลอเลีย้ง
กลาไมออนทีป่ลูกทดแทนไวบนภูเขาไดตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงฤดแูลงซึง่กลาไมมกัมอีตัราสูญเสียคอนขางสงู 
เมือ่กลาไมเจรญิเตบิโตพอสมควรจนสามารถทนทานตอสภาวะแหงแลงไดแลว ในอนาคตภเูขาในบรเิวณดงักลาว
ก็จะคืนสภาพเดิมเปนภูเขาปาที่จะมีความชุมช้ืนพอสมควร ตลอดจนจะชวยฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในตอนลาง
ไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง...”

 ซึ่งตอมาไดพระราชทานพระราชดํารัสเพิ่มเติมความวา

 “…จะตองพยายามสูบนํ้าขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเทาที่จะเปนไปได โดยพิจารณาใชเครื่องสูบนํ้า
พลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานลม ซึ่งมีใชงานอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อจะไดมิเปลืองเชื้อเพลิง 
เมื่อนํานํ้าขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดไดแลว จะสามารถปลอยนํ้าใหคอยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อชวยเรงรัดการปลูกปา
ไมที่มีทั้งพันธุไมปองกันกับไมโตเร็ว นอกจากน้ันยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาปาใหเปนปาเปยกซ่ึงสามารถ
ปองกันไฟปาไดอีกดวย...”
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงคุณคาอเนกอนันตของน้ํา

เปนยิง่นกั ทรงคํานงึวาทกุสรรพส่ิงในสภาพแวดลอมของมนุษยนัน้จะเก้ือกลูซึง่กนัและกันได หากรูจกันาํไปประยุกต

ใชใหเปนประโยชนใหได เชนเดยีวกบัพระราชดําร ิ“ปาเปยก” เพ่ือปองกนัไฟไหมปานัน้ จงึเปนมรรควธิทีีท่รงคดิคนขึน้ 

จากหลักการที่แสนงายแตไดประโยชนมหาศาล กลาวคือ ยามที่เกิดไฟไหมปาขึ้นคราใด ผูคนสวนใหญก็มักคํานึงถึง

การแกปญหาดวยการระดมสรรพกําลังดับไฟปาใหมอดดับอยางรวดเร็ว แตแนวทางปองกันไฟปาระยะยาวน้ัน                    

ยังดูเลือนรางในการวางระบบอยางจรงิจัง

 พระราชดําริปาเปยกจึงเปนแนวพระราชดําริหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  

บรมนาถบพิตร ทรงแนะนําใหศนูยศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารทิาํการศึกษาทดลองจนไดรบัผลสําเรจ็

เปนที่นาพอใจ โดยมีวิธีการสราง “ปาเปยก” ดังนี้

 วิธีการแรก : ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงนํ้าและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตามแนวคลองนี้ 

 วิธีที่สอง : สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยนํ้าชลประทานและน้ําฝน

 วิธีที่สาม : โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผขยายออกไป              

ทัง้สองรองนํา้ ซึง่จะทําใหตนไมงอกงาม และมสีวนชวยปองกนัไฟปาเพราะไฟปาจะเกดิขึน้งายหากปาขาดความชุมชืน้ 

 วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา Check Dam ขึ้น เพ่ือปดกั้นรองนํ้าหรือลําธาร

ขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักนํ้าและตะกอนดินไวบางสวน โดยนํ้าที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําให              

ความชุมชื้นแผขยายเขาไปท้ังสองดานกลายเปน “ปาเปยก”

 วิธีที่หา : โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับท่ีสูงท่ีสุดเทาที่จะทําไดแลวปลอยนํ้าลงทีละนอยใหคอย ๆ ไหลซึมดิน 

เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซึ่งสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย

 วิธีที่หก : ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหมปาก็จะ               

ปะทะตนกลวยซึ่งอุมนํ้าไวไดมากกวาพืชอื่นทําใหลดการสูญเสียนํ้าลงไปไดมาก

 แนวพระราชดํารปิาเปยก จงึนบัเปนทฤษฎีการพัฒนาในการอนุรกัษฟนฟปูาไมโดยใชความชุมช้ืนเปน
หลักสําคัญที่จะชวยใหมีปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยากนับเปนการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ           
และฟนฟูปาไมที่สามารถทําไดงายและไดผลดียิ่ง

“ปาเปยก” พระราชดําริในการพัฒนาปาไมโดยการใชทรัพยากรนํ้าใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟคือปาเปยก (Wet Fire Break)
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รายงานการประเมินผล

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเปนปราชญแหงนํ้า ดังจะเห็นไดวา 

ศาสตรทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้า ไมวาจะเปนการพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า การเก็บกัก การระบาย การควบคุม                           

การทํานํ้าเสียใหเปนนํ้าดี ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําทวม ทรงคิดคนและหาแนวทางแกไขและพัฒนาจนประสบ          

ผลสําเร็จ นํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนทั้งประเทศ ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 

และคณะ จากสาํนกังานเลขานุการ กปร. (สาํนักงาน กปร. ปจจบุนั) ณ พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่ 17 มนีาคม 2529 

ความวา

 “…หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภคและนํ้าใช นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยูที่นั่น ถามีนํ้าคนอยูได       
ถาไมมีนํ้าคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีนํ้าคนอยูไมได…” 

 แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการสงเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทท่ีสําคัญๆ คือ การชวยเหลือใหเกิดการ            

พึ่งตนเองไดของคนในชนบทเปนหลัก กิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการอยูหลายพื้นที่ 

ทั่วประเทศในปจจุบัน ลวนแลวแตมีเปาหมายสุดทายอยูที่การพึ่งตนเองไดของราษฎรทั้งส้ิน

 การพัฒนาท้ังดานอาชีพและสงเสริมการเกษตรใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมัน่คง เปนปกแผนนัน้ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไดพระราชทานพระราชดาํรแินวทางในการชวยเหลอื 

และสาธิตใหประชาชนดําเนินไปตามหลักการ กลาวคือ ทรงมุงชวยเหลือพัฒนาใหเกิดการพึ่งตนเองไดของคน                   

ในชนบทเปนหลัก เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาใหแกประชาชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยังยื่น โดยมีวิธีการ

พัฒนาตามแนวพระราชดําริ ดังนี้

 1. ทรงยึดหลักที่ไมใชวิธีการส่ังการใหเกษตรกรปฏิบัติตาม เพราะไมอาจชวยใหคนเหลานั้นพ่ึงตนเองได 

เนือ่งจากเปนการปฏิบตังิานโดยไมไดเกดิจากความพึงพอใจ หรอืเขาใจดวยตนเอง ดงัพระราชดํารสัความตอนหน่ึงวา

  “…ดําริ คือ ความเห็นที่จะทํา ไมใชคําสั่งแตมันเปนความเห็น มีทฤษฎีอะไรตองบอกออกมา ฟงไดฟง 
ชอบใจก็เอาไปได ใครไมชอบใจก็ไมเปนไร…” 

 2. ทรงเนนใหพึง่ตนเองและชวยเหลอืตนเองเปนหลกัสาํคญั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร มักจะทรงทําหนาที่กระตุนใหเกษตรกรท้ังหลายคิดหาลูทางท่ีจะชวยตนเอง พึ่งตนเอง โดยไมมี               

การบังคับ การแสวงหาความรวมมือจากภายนอกตองกระทําเมื่อจําเปนจริงๆ ดงัพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่วา

  “…คนทกุคน ไมวาชาวกรงุหรอืชาวชนบท ไมวามกีารศกึษามากหรือนอยอยางไร ยอมมจีติใจเปนอสิระ 
มีความคิดเห็น มีความพอใจเปนของตนเอง ไมชอบการบังคับ นอกจากน้ันยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผน            
เฉพาะเหลากันอีกดวย…” 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “นํ้า”

แนวคดิการพัฒนาเพื่อพึง่ตนเองของเกษตรกรอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ(Self Reliance)
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 3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน (People Participation) เปนจุดสําคัญในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยการ

ดําเนินการเชนนั้นจะชวยใหประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองไดในที่สุด ดังพระราชดํารัสในโอกาสวันขึ้นปใหม              

31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 กบัประชาชนชาวไทยท้ังหลายวา

  “…ภาระในการบริหารน้ันจะประสบผลดวยดียอมตองอาศัยความรักชาติ ความซ่ือสัตยสุจริต              
ความสมัครสมานกลมเกลียวกันประกอบกับการรวมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ขาพเจาจึงหวังวา                    
ทานทัง้หลายคงจะพยายามปฏบิตักิรณยีกจิในสวนของแตละทานดวยใจบรสิทุธิ ์โดยคาํนงึถงึประโยชนสวนรวม 
ทั้งนี้เพื่อไดมาซึ่งความรมเย็นเปนสุขของประชาชนท่ัวไปอันเปนยอดปรารถนาดวยกันทั้งสิ้น…” 

 4. หลักสาํคญัอีกประการหนึง่ในการแนะนําประชาชนเก่ียวกบัโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิคอื 
ทรงใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ และพระราชทานพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริทั้ง 6 แหง ดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย เมื่อสําเร็จแลวประชาชนตองการนําผลไปใชประโยชน                     

จะสามารถนําไปปฏิบัติเองไดดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา

  “…เปนสถานที่ที่ผูทํางานในดานพัฒนาจะไปทําอะไรอยางที่เรียกวา “ทดลอง” ก็ได และเมื่อทดลอง
แลวจะทําใหผูอื่นที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในวิชานั้นสามารถเขาใจวาเขาทํากันอยางไร เขาทําอะไรกัน…”

  ไดพระราชทานพระราชาธิบายเพิ่มเติมอีกความวา

  “…ฉะน้ันศูนยศึกษาการพัฒนาน้ี ถาทําอะไรลมเหลวตองไมถือวาเปนสิ่งที่ตองถูกลงโทษ แตเปนสิ่งที่
แสดงวาทําอยางนั้นไมเกิดผล…”

 5. ทรงยึดหลักสภาพของทองถิ่นเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ              
ทั้งดานสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่นใน  แตละภูมิภาค

ของประเทศ  เพราะทรงตระหนักดีวาการเปลี่ยนแปลงใดที่ดําเนินการโดยฉับพลัน อาจกอผลกระทบตอคานิยม            

ความคุนเคย และการดํารงชีพในวิถีประชาเหลานั้นเปนอยางมาก ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

  “…การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร                        
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได แตถาเรา
เขาไปแลวเราเขาไปดูวา เขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนาน้ีก็จะ                     
เกิดประโยชนอยางยิ่ง…”

 6. พระราชดําริที่สําคัญประการหน่ึงคือ การสรางความแข็งแรงใหชุมชน ดวยการสรางโครงสราง                   
พื้นฐานท่ีสําคัญตอการผลิต อันจะเปนรากฐานนําไปสูการพึ่งตนเองไดในระยะยาว โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ คือ 

แหลงนํา้ เพราะเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหเกษตรกรสวนใหญทีต่องพึง่พาอาศยันํา้ฝนจะไดมโีอกาส ทีจ่ะมผีลติผลได

ตลอดป ซึง่เปนเงือ่นไขปจจยัสาํคญัยิง่ทีจ่ะทาํใหชมุชนพึง่ตนเองไดในเรือ่งอาหารไดระดบัหนึง่ และเมือ่ชมุชนแขง็แรง 

พรอมดีแลว ก็อาจจะมีการสรางโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปนตอการยกระดับรายไดของชุมชนใหพรอมตอการ
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ติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกอยางเปนข้ันตอน ทรงเรียกวิธีการพัฒนาน้ีวา “การระเบิดจากขางใน”                                     
ดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา

  “…การพฒันาประเทศจําเปนตองทําตามลาํดบัข้ันตอน ตองสรางพืน้ฐาน คอื ความพอม ีพอกนิ พอใช 
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ             
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้น             
ที่สูงขึ้นโดยลําดับ…”

  วิธีการพัฒนาเพื่อใหเกิดการพ่ึงตนเองไดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                          

บรมนาถบพิตร ทรงชี้แนะวาควรจะตองคอยๆ กระทําตามลําดับข้ันตอนตอไป ไมควรกระทําดวยความเรงรีบ                     

ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได ดังที่พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ความตอนหนึ่งวา

  “…เมื่อมีพื้นฐานหนาแนนบริบูรณพรอมแลวก็ตั้งตนพัฒนางานตอไปใหเปนการทําไปพัฒนาไป            
และปรับปรุงไป…”

 7. การสงเสริมหรือสรางเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเปนความตองการอยางสําคัญ คือ                 
“ความรู” ดานตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักวา                    

ชนบทควรจะมีความรูในเรื่องของการทํามาหากิน การทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทรงเนนถึง              

ความจําเปนที่จะตองมี “ตัวอยางแหงความสําเร็จ” ในเรื่องการพึ่งตนเอง ซึ่งมีพระราชประสงคที่จะใหราษฎร            

ในชนบทไดมโีอกาส ไดรูไดเหน็ถงึตวัอยางของความสาํเรจ็นี ้และนาํไปปฏบิตัไิดเอง วธิกีารใหความรูแกประชาชนนัน้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี           

ที่ทันสมัยในการพัฒนา ความตอนหนึ่งวา

  “…การใชเทคโนโลยีอนัทันสมยัในงานตางๆ นัน้วา โดยหลักการควรจะใหผลมากในเรือ่งประสิทธิภาพ 
การประหยดั และการทุนแรงงาน แตอยางไรกต็ามก็คงยังจะตองคํานงึถึงส่ิงอืน่อนัเปนพ้ืนฐานและสวนประกอบ
ของงานทีท่าํดวย อยางในประเทศของเราประชาชนทาํมาหาเลีย้งตวัดวยการกสกิรรมและการลงแรงทาํงานเปนพืน้ 
การใชเทคโนโลยอียางใหญโตเตม็รปูหรอืเตม็ขนาดในงานอาชพีหลกัของประเทศยอมจะมปีญหา เชน อาจทาํให
ตองลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ หรืออาจกอใหเกิดการวางงานอยางรุนแรงขึ้น เปนตน ผลที่เกิดก็จะ
พลาดเปาหมายไปหางไกล และกลับกลายเปนผลเสีย ดังนั้น จึงตองมีความระมัดระวังมากในการใชเทคโนโลยี
ที่ปฏิบัติงานคือ ควรพยายามใชใหพอเหมาะพอดีแกสภาวะของบานเมืองและการทํากินของราษฎรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลดวย เกิดความประหยัดอยางแทจริงดวย…”

 8. ทรงนาํความรูในดานเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสมเขาไปถงึมอืชาวชนบทอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเลือกใชเทคนิควิธีการตาง ๆ หลายประการ

เพื่อบรรลุถึงเปาหมายที่ทรงมุงหวังเพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชน ดังเชน
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  ก. การรวมกลุมประชาชนเพ่ือแกไขปญหาหลักของชุมชนชนบท 
  ข.  การสงเสริมโดยกระตุนผูนําชุมชนใหเปนผูนําในการพัฒนา ดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา

  “…ในการทาํงานทัง้ปวงน้ัน ทกุคนจะตองต้ังใจจรงิ อดทน และขยนัหมัน่เพยีร ซือ่ตรง เหน็อกเห็นใจกนั 
ถอยทถีอยอาศยักนั มเีมตตามุงดมีุงเจรญิตอกนั ยดึมัน่ในสามัคคธีรรม ความสจุรติ ทัง้ในความคดิและการกระทํา 
ถือเอาความมั่นคงและประโยชนรวมกันเปนจุดหมายสําคัญ…”

  ค. การสงเสริมการพัฒนาเพ่ือพึ่งตนเองนั้นจะตองทําอยางคอยเปนคอยไป ดังพระราชดํารัส        

ความตอนหนึ่งวา

  “…ในดานหนึ่งที่ไมเคยคิดกัน ในดานการพัฒนา เชน เจาหนาที่บัญชี ถาหากวาทําการเพาะปลูก            
ชาวบานทําการเพาะปลูก เม่ือมีผลแลวเขาบริโภคเองสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงก็ขายเพ่ือใหไดมีรายได                              
แลวก็เมื่อมีรายไดแลวก็ไปซื้อของที่จําเปนและสิ่งที่จะมาเกื้อกูลการอาชีพของตัว อยางน้ีไมคอยมีการศึกษากัน 
เมื่อผลิตอะไรแลวก็จาํหนายไปก็มีรายไดก็ตองทําบัญชี ชาวบานทําบัญชีบางที่ไมคอยถูก…”

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                      

ทรงมีพระราชดํารชิีแ้นะแนวทางทางเพ่ือการดําเนินชวีติใหแกพสกนิกรไทย เศรษฐกิจพอเพียงไดพระราชทานพระราชดําริ 

มานานกวา 30 ป โดยเฉพาะเม่ือคร้ังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ทรงเนนยํ้าแนวทางแหงความพอเพียง          

เพื่อใหพสกนิกรสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงยั่งยืนภายใตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

 หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางสายกลาง กลาวคือ เปนเศรษฐกิจแบบพอประมาณไมใชอดอยากขาดแคลน 

ใชจายอยางมเีหตมุผีล มนีอยใชนอยไมฟุมเฟอย มมีากตองรูจกัเกบ็ออมเอาไวใชในยามจาํเปน และตองรูจกัชวยเหลอื

เกื้อกูลและแบงปนกัน สวนในระดับของการพัฒนาประเทศ ควรพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนและมีคุณธรรม                      

ซึง่จะทาํใหเกดิการพฒันาทีม่ัน่คงยัง่ยนื หากทาํใหเชนนีก้จ็ะสรางภมูคิุมกนัทีด่ใีหกบัตนเองและประเทศชาตติลอดไป

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ

ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน          

ในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัย

ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวงัอยางยิง่ ในการนาํวชิาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนนิการ 

ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ          

นักธุรกิจใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน      

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว           

และกวางขวางท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนปรชัญาทีย่ดึหลกัทางสายกลาง ทีช่ีแ้นวทางการดาํรงอยูและปฏบิตัิ

ของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลง โดยคาํนงึถึงความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการสรางภมูคิุมกนัทีด่ใีนตวั ตลอดจนการใช 

ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดี ที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภค                 

ที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลักเหตุในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย                        

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปจจัยเหลานี้จะเกิดข้ึนไดนั้น จะตองอาศัยความรูและคุณธรรมเปน

เงือ่นไขพืน้ฐาน กลาวคอื เงือ่นไขความรู หมายถงึ ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการดาํเนนิชวีติ

และการประกอบการงาน สวนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตาง ๆ อาทิ ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน 

ความเพียร การมุงตอประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง

 เศรษฐกิจพอเพียงไมใชการหยุดอยูกบัที ่แตเศรษฐกิจพอเพียงใชไดกบัทกุกลุมบคุคล ชมุชน มคีวามเปนพลวตั

สามารถพัฒนาไดตามเหตุผลใหเหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลงไป กลาวสรุปคอื เศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ระดับ 

คือ

 ระดับที่หนึ่ง เปนเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานที่เนนความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว

 ระดับที่สอง เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ ยกระดับความพอเพียงเปนระดับกลุม มีการรวมตัวทั้ง

ความคิด ความรวมมือ ความชวยเหลือสวนรวม รักษาผลประโยชนภายในชุมชน มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนสรางความ

เขมแข็งในชุมชน

 ระดับที่สาม เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวไกล ระดับสรางเครือขาย เนนความรวมมือระหวางชุมชน           

กลุม องคกร เอกชน หรือธุรกิจภายนอก โดยประสานงานใหไดรับประโยชนรวมกันทุกฝาย

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนบทพิสูจนที่แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดใน

ทกุคน ทกุบรบิท ทกุสาขาอาชีพ และยงัจะเปนพลงัในการพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปได โดยผูทีน่อมนาํปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใชจนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
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วิธีการศึกษา
บทที่ 4
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 การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี    

ในป 2560  ครั้งนี้ มีขั้นตอนการศึกษา 5 สวน  ประกอบดวย

 1. ขอบเขตของการประเมินผล

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 3. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง

 4. การวิเคราะหขอมูล

 5. นิยามศัพท

 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

วิธีการศึกษาบทที่ 4

 1.1 กรอบระยะเวลาของการประเมิน
  ดานเวลา ประเมินผลชวงการดําเนินงานโครงการฯ ป 2555-2559

 1.2 พื้นที่ดําเนินการของการประเมิน
  ดานพื้นที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย 

พืน้ทีใ่นเขตปาสงวนแหงชาต ิปาชยับาดาล มพีืน้ที ่3,027 ไร และบานลาํนํา้เขยีว หมูที ่5 ตาํบลเขานอย อาํเภอลําสนธิ 

จังหวัดลพบุรี

 1.3 ประชากรกลุมเปาหมาย
  ดานประชากร ประกอบดวยประชากร 2 สวน ไดแก

  1.3.1 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจาก

    พระราชดําริ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

  1.3.2 ประชาชน/ผูนําชุมชนในพ้ืนที่รับประโยชนจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. ขอบเขตของการประเมินผล
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 ในการประเมินผลโครงการฯ ครั้งนี้ จะเนนการศึกษา 2 ลักษณะ คือ 

 1. การศึกษาคนควารวบรวมจากเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลโครงการฯ

 2.  การศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมอืเพือ่สมัภาษณ

และสํารวจขอมูลตามสภาพความเปนจริง โดยแบงเปน 2 ชวง คือ

   - การดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) ระหวางวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งไดนํามา

   ปรับปรุงแบบสอบถาม และการใชแบบสัมภาษณ 

  -  เก็บขอมูลจริงระหวางวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 โดยการสัมภาษณแบงเปน 2 ระดับ ไดแก

   2.1 การสัมภาษณเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติซึ่งเปน

    หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ จํานวน 7 หนวยงานโดยทําการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะ

    เจาะจง (Purposive Sampling)

   2.2  การสัมภาษณประชาชน เพื่อทราบถึงผลประโยชน และผลกระทบท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จ

    ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฯ ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษา 2 ระดับ คือ

 1. เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโครงการฯ หนวยงานรวมดําเนินงาน และผูแทนผูนําชุมชน

ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 2. ประชากรในพืน้ท่ีหมูบานภายในเขตโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

จาํนวน 2 หมูบาน โดยใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของทาโร ยามาเน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

ศึกษา เทากับ 86 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งไดกลุมตัวอยางของแตละหมูบาน                                  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี

3. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง

ตารางแสดงจํานวนครัวเรอืนท้ังหมด เปนจาํนวนครัวเรอืนทีใ่ชเกบ็ขอมลูจรงิโดยใชขอมลูจาํนวนครัวเรอืน 
ในหมูบานภายในเขตโครงการฯ ป 2560

จํานวนครัวเรือน
ที่สุมตัวอยางรอยละ 20จํานวนครัวเรือนชื่อบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ

เหวตาบัว

ลํานํ้าเขียว

4

5

เขานอย

เขานอย

ลําสนธิ

ลําสนธิ

316

114

430

63

23

86รวม



36 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

4. การวิเคราะหขอมูล

5. นิยามศัพท

 สําหรับข้ันตอนในการประมวลผลขอมูลที่ได เร่ิมจากการนําขอมูลภาคสนามมาทําการบรรณาธิการขอมูล 

(Edit) และจัดทําคูมือลงรหัส (Coding) และลงรหัสขอมูลดวยคอมพิวเตอร จากนั้นเปนขั้นตอนของการประมวลผล

โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows กอนท่ีจะนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชคาทางสถิติที่สําคัญ 4 สวน คือ 

 1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชวัดการแจกแจงความถ่ีของขอมูล โดยนําเสนอในรูปของตาราง

 2. คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพ่ือนําขอมูลที่แสดงจํานวนมาพิจารณาคาเฉลี่ย

 3. คาความสัมพนัธระหวางตวัแปร (Crosstabs) เพือ่นาํขอมลูของตัวแปรมาเช่ือมโยงหาความสัมพนัธทางสถิติ

 4. คาสงูสดุ (Maximum) และคาตํา่สดุ (Minimum) เพือ่นาํมาวดัหาคาสงูสุด และคาต่ําสดุในชวงของขอมลู

ที่แสดงจํานวน

 หลังจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแลว ไดนําคาสถิติจากการแปรผลขอมูลมานําเสนอในรูปแบบของ

ตารางขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และนําขอมูลมาแปลความหมายใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ                         

(Qualitative Data) เพ่ือนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงตรรกะ โดยการอธิบายและพรรณนาประกอบกับ                     

ฐานขอมลูทตุยิภูม ิและขอมลูเอกสารงานวจิยัอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ จากนัน้จะนาํผลการศกึษามารวบรวมเปนรางรายงาน

เสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนจัดทําเปนรายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน

เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ หมายถงึ โครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชดําริ วางแผนพัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ      

โดยเสด็จพระราชดําเนินรวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํรนิีม้กีระจายอยูทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย เปนโครงการทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของสาํนกังาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ซึ่งมีลักษณะที่เปน

โครงการพัฒนาดานตางๆ ใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะส้ัน และระยะยาวท่ีมีเวลามากกวา 5 ป ขณะเดียวกันมี

ลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ เชน โครงการเพื่อการศึกษา คนควา ทดลองหรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย

 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่               

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รบัปาชมุชนเขาซับแกงไก  

ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี          

ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา ขอใหทรงรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก บานลํานํ้าเขียว ตําบลเขานอย 

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพื่อเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชนและเปนเครือขายในการดําเนินการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม              

แกพื้นที่ปาชุมชนโดยรอบ (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.2/21750 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555) 
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รายงานการประเมินผล

 พื้นท่ีโครงการ หมายถึง พื้นท่ีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

และบริเวณปารอบ ๆ เขตเขาซับแกงไก พื้นที่ประมาณ 3,027 ไร  ประกอบดวย

 1. พื้นที่ปาชุมชนบานลํานํ้าเขียว  เนื้อที่ 1,800  ไร

 2. พื้นที่แปลงปลูกปาของกรมปาไม เนื้อที่   300  ไร

 3. พื้นที่วัดปาชุมชน   เนื้อที่   427  ไร

 4. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนผืนเดียวกัน เนื้อที่   500  ไร

 สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกที่อยูอาศัยในครัวเรือนจริงๆ ในชวงระยะเวลาระหวางการสํารวจขอมูล 

ในที่นี้จะนับรวมสมาชิกที่ยายออกไปหางานทําที่อื่นในชวงเวลาที่วางจากการเกษตรดวย

 ที่ถือครอง หมายถึง ที่ดินที่ราษฎรเปนเจาของครอบครอง และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

 ทีท่าํกนิ หมายถงึ ทีด่นิทีร่าษฎรใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ในทีน่ีใ้หหมายรวมถึงทีด่นิทีเ่ชาจากผูอืน่ดวย

 เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสวนราชการเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของบุคคล

 โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.4 หมายถึง หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ใบจอง หรือ น.ส. 2  หมายถึง หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว

 น.ส.3 หมายถึง เอกสารรับรองการทําประโยชนในที่ดิน (กรณีไมมีระวางรูปถายทางอากาศ)

 น.ส.3 ก หมายถึง เอกสารรับรองการทําประโยชนในท่ีดิน (มีระวางรูปถายทางอากาศ)

 ส.ค.1 หมายถึง แบบแจงการครอบครองที่ดิน

 สทก. หมายถึง หนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัยภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ

 ส.ป.ก. 4-01 หมายถึง หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซึ่งไดประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน             

และจัดเกษตรกรลงแปลงที่ดินแลว

 ภบท. หมายถึง ภาษีบํารุงทองที่

 อาชีพหลัก หมายถงึ อาชพีทีส่รางรายไดสวนใหญใหแกครวัเรอืน และกระทาํติดตอกนัเปนระยะเวลานานกวา

อาชีพอื่นๆ

 อาชีพรอง หมายถึง อาชีพอื่นๆ ที่สรางรายไดเสริมใหแกครัวเรือน นอกเหนือจากอาชีพหลัก อาจจะมีได

มากกวา 1 อาชีพ

 Check Dam หรือฝายชะลอความชุมชื้น ซึ่งเปนแนวพระราชดําริรัชกาลที่ 9 หมายถึง สิ่งกอสรางขวางก้ัน

ทางเดินของลํานํ้า ซึ่งปกติมักจะกั้นหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนนํ้าหรือพื้นท่ีมีความลาดชันสูง หากชวงที่

นํา้ไหลแรงกส็ามารถชะลอการไหลของนํา้ใหชาลง และกกัเกบ็ตะกอนไมใหไหลลงไปในบรเิวณลุมนํา้ตอนลาง นบัเปน

วิธีการอนุรักษดินและนํ้าไดดีมากอีกทางหนึ่ง
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 ปาชุมชน หมายถึง ปาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปาที่ปลูกขึ้นมาทดแทนปาเดิมเพ่ือซอมแซมปาที่                     

ถูกทําลาย โดยประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาที่อยูบริเวณใกลเคียง ตามกฎเกณฑ

ที่ชุมชนกําหนดไว ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถิ่นเพื่อใหชุมชนสามารถ

นําไปใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน เชน การเก็บหาของปา การเลี้ยงสัตว และอื่น ๆ ดังนั้นปาชุมชนจึงไมไดเปน

กรรมสิทธิ์ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะแตเปนของประชาชนในชุมชนโดยสวนรวม

 จากระเบยีบวธิกีารศกึษา กองตดิตามประเมนิผล สาํนกังาน กปร. ไดนาํมาใชเปนฐานขอมลูและวธิกีารในการ

วิเคราะหการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี 

เพื่อใหการประเมินผลเปนไปตามหลักวิชาการและสอดคลองตามพระราชดําริและวัตถุประสงคของโครงการฯ                  

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอไป
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ผลการประเมิน
บทที่ 5
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 การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานลํานํ้าเขียว 

ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรีในป 2560 ครั้งนี้ กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. ไดกําหนด

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ

 1.  เพื่อศึกษาผลผลิต (output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ ฯ 

 2.  เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการฯ ประกอบดวยผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ            

(impact) ในการดําเนินงาน

 ทัง้นี ้ไดทาํการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเกีย่วของ และการศึกษาภาคสนาม ดวยการเก็บขอมลูจากเจาหนาที่

ของรัฐ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปน

ขาราชการระดับหวัหนาสวนราชการของจังหวัด และปฏิบัตงิานระดับนโยบาย รวมถึงเจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานในโครงการฯ 

มาเปนตัวอยางในการศึกษา จํานวน 8 ตัวอยาง และผูนําชุมชน จํานวน 6 ตัวอยาง สําหรับประชาชนท่ีเปน                       

กลุมตัวอยางในครั้งนี้ประกอบดวยประชาชนในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 2 หมูบานคือ

 หมูที่ 4 บานเหวตาบัว จาํนวน 316 ครัวเรือน ประชากร 773 คน แบงเปน ชาย 383 คน หญิง 390 คน 

 หมูที่ 5 บานเขานอย จํานวน 114 ครัวเรือน ประชากร 405 คน แบงเปน ชาย 193 คน หญิง 212 คน 

 ซึ่งเปนพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ โดยการสัมภาษณตัวแทนแตละครัวเรือน จํานวนรอยละ 20                       

จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด

 การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริในครั้งนี้               

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรโดยใชเกณฑรอยละ เปนวิธีการหน่ึงที่จะตองทราบจํานวนประชากร                        

ที่คอนขางแนนอนกอน และเปนวิธีการท่ีสามารถทราบกลุมประชากรที่เปนตัวอยางไดเหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการฯ 

แลวคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือน 2 หมูบาน รวมทั้งส้ิน 430 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 20            

ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางที่จะดําเนินการสัมภาษณจํานวนประชากรตัวอยางจํานวน 86 ราย

 การศึกษาจากการประเมินผลโครงการอนุรกัษและฟนฟูปาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารใิน

บทที่ 5 นี้ แบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้

ผลการประเมินบทที่ 5



41โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 จากการดําเนินงานในปงบประมาณ ป 2555 - 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปงบประมาณ 2555 งบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 1,605,000 บาท ประกอบดวย
  1. กิจกรรมฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ

  2. กิจกรรมปองกันรักษาปา

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

 ปงบประมาณ 2556 งบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 1,285,000 บาท ประกอบดวย
  1. กิจกรรมฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ

  2. กิจกรรมปองกันรักษาปา

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

 ปงบประมาณ 2557 งบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 1,187,600 บาท ประกอบดวย
  1. กิจกรรมฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ

  2. กิจกรรมปองกันรักษาปา

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

 ปงบประมาณ 2558 งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 867,200 บาท ประกอบดวย
  1. กิจกรรมฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ

  2. กิจกรรมปองกันรักษาปา

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

 ปงบประมาณ 2559 งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 884,200 บาท ประกอบดวย
  1. กิจกรรมฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ

  2. กิจกรรมปองกันรักษาปา

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

1.ผลการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิในการประเมินผลโครงการอนุรักษ
และฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



42 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2555 - 2559 มีรายละเอียดดังน้ี

 1. กิจกรรมฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ปาตามแนวพระราชดําริ
  1.1 กิจกรรมปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 50 ไร  อาทิ มะคาโมง มะขามเปร้ียว สะเดา 

ไผรวก นุน นอยหนา ฝางเสน เปนตน 

  1.2  กิจกรรมแปลงธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) จํานวน 50 ไร  เชน ไผรวก ไผซางหมน สะเดา 

แค มะมวงปา ฝาง เปนตน

  1.3 กิจกรรมจัดทําฝายชะลอน้ํา (Check Dam) ประกอบดวยฝายผสมผสาน จํานวน 10 แหง                       

ฝายกึ่งถาวร จํานวน 4 แหง และฝายถาวร จํานวน 1 แหง

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555

กิจกรรมจัดทําฝายชะลอน้ําถาวร และฝายกึ่งถาวร

แปลงปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 50 ไร
อาท ิมะคาโมง มะขามเปรี้ยว สะเดา ไผรวก นุน นอยหนา ฝางเสน เปนตน

แปลงปลูกปาพื้นบานอาหารชุมชน จํานวน 50 ไร
เชน ไผรวก ไผซางหมน สะเดา แค มะมวงปา ฝาง เปนตน



43โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 2. กิจกรรมปองกันรักษาปา
  2.1  กิจกรรมลาดตระเวนปาและสรางเครือขายปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา

  2.2  กิจกรรมจัดทําแนวปองกันไฟปา จํานวน 5 กิโลเมตร ประกอบดวย ฝงเสาปูน จับพิกัด และ

   ปายโครงการฯ

  2.3  กิจกรรมจัดทําแนวเขตปา จํานวน 5 กิโลเมตร 

สํารวจเขาซับแกงไก สํารวจเสนทางลาดตระเวน และสํารวจพันธุพืชและสัตวปา
กิจกรรมจัดทําแนวเขตปาฯ ฝงเสาปูน จับพิกัด และปายโครงการฯ

กิจกรรมแนวกันไฟปา และทางเดินศึกษาธรรมชาติ



44 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก
  3.1  กิจกรรมจัดทําทางเดินศึกษาธรรมชาติ หองเรียนธรรมชาติ

  3.2  กิจกรรมประชาสัมพันธ (ชุดประชาสัมพันธเคลื่อนที่)

  3.3  ฝกอบรมราษฎร 1 รุน ดานการพัฒนาอาชีพ

  3.4  ฝกอบรมเยาวชน 1 รุน ดานการอนรุกัษทรพัยากรปาไมและสัตวปารวมทัง้ทศันศกึษาปาจาํปสรินิธร

เยาวชนโรงเรียนบานทาพลู อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีและโรงเรียนเหวตาบัว
อําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบุร ีรวมกิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 10 แหง

ทิวทัศนเขาซับแกงไก เสนทางสวนหินซอน และจันทนผายักษเดินศึกษาธรรมชาติ



45โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 1. กิจกรรมปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 50 ไร เพื่ออนุรักษฟนฟูปาและเปนแหลงพันธุกรรม 

อาหาร สรางความสมดุล ราษฎรใชประโยชนจากปา ไมฟน เชน มะคาโมง สะเดา ฝาง ไผรวก ไผซางหมน โดยมเียาวชน 

เขารวมโครงการ ไดแก โรงเรียนบานทาพูล ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เขารวมกิจกรรมปลูกปา 

 2. กิจกรรมปลูกปาธนาคารอาหารชุมชน จํานวน 50 ไร เพื่อเปนแหลงอาหารใหชุมชน เชน ไผรวก ไผซาง

หมน สะเดา แค มะมวงปา มะขามเปรี้ยว ฝาง เปนตน

 3. กจิกรรมจดัทําฝายตนน้ําลาํธารแบบกึง่ถาวร จาํนวน 10 แหง บริเวณหวยลกึดานทศิตะวนัตกของโครงการ

 4. กจิกรรมกลุมพึง่พาตนเองตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีง รวมกลุมแมบานลํานํา้เขยีวลดรายจาย 

สรางรายได โดยทําผลิตภัณฑนํ้ายาอเนกประสงค ไดแก นํ้ายาซักผาขาว นํ้ายาลางจาน สบูเหลวอาบนํ้า                         

แชมพูสระผมสมุนไพร นํ้ายาลางหองนํ้า และนํ้ายาปรับผานุม มีสมาชิกประมาณ 20 คน เพื่อใชสอยในชุมชน               

และจําหนายทั่วไป การดําเนินการอยูในขั้นเริ่มตนและพัฒนาตอไป ทั้งนี้กรมปาไมจัดอบรมทํานํ้ายาเอนกประสงค 

ใหกับราษฎรตําบลเขานอย และตําบลลําสมพุง

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556

นักเรียนโรงเรียนบานทาพลู ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รวมกิจกรรมปลูกปา



46 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

กิจกรรมทําฝายชะลอน้ําแบบกึ่งถาวร

กรมปาไมจัดอบรมทํานํ้ายาอเนกประสงค โดยมีราษฎรตําบลเขานอย และตําบลลําสมพุงเขารวม
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รายงานการประเมินผล

 1. กิจกรรมปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
  ดําเนินการบริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 3 ไร โดยชนิดไมที่ปลูก ประกอบดวย                          

ชนิดพันธุไมโตเร็ว (ไมใชสอย) ไมกินไดและไมโตชา (ไมเศรษฐกิจ) เพ่ือหวังผลลัพธตามชนิดของไมตาง ๆ และ               

เพ่ือประโยชนอยางท่ีสี่ในการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีปาท่ีเสื่อมโทรมท่ีมีแตวัชพืชและไมพุมหนาข้ึนปกคลุม ตลอดท้ังชวย

อนุรักษดินและนํ้า โดยในอนาคตราษฎรสามารถเขาไปเก็บผลผลิตของไมเหลานี้ได ตามชนิดพันธุไมที่ปลูก ไดแก 

มะคาโมง ประดู มะขามเปรี้ยว ไผรวก ฝางเสน เสี้ยวดอกขาว นอยหนา แคบาน สะเดา นุน กระถินยักษ เฉลี่ยไรละ 

200 ตน กระจายคละในพื้นที่

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557

 2. กิจกรรมปลูกปาธนาคารอาหารชุมชน
  ดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันดานทิศใตของโครงการ จํานวน 50 ไร (ติดกับแปลงปลูกไม 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง ป 2556)  ชนดิไมทีด่าํเนนิการปลกูจะมุงเนนชนดิพันธุทีร่าษฎรอาศัยเกบ็หาเพือ่บรโิภค ลดคาใชจาย 

ในครวัเรอืนและเปนการอนรุกัษและฟนฟูสภาพพืน้ท่ีใหมคีวามอดุมสมบูรณขึน้ดวย ไดแก ไผรวก ไผซางหมน มะมวง

ปา มะขามเปรี้ยว เสี้ยวดอกขาว แคบาน ขี้เหล็ก ฝางเสน เปนตน เมื่อตนไมโตในระดับหนึ่งจะสามารถเปนแหลง

อาหารใหกบัชมุชนเพือ่ลดรายจายในครอบครวัและยงัสามารถนาํผลผลติมาแปรรปู เชน หนอไมรวกดองเปรีย้ว เปนตน 

(ความตั้งใจของชุมชนในการใชประโยชนจากแปลงปลูกปานี้)



48 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 3. กิจกรรมสรางฝายนํ้าชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ ประเภทฝายก่ึงถาวร
  ดําเนินการกอสรางฝายชะลอความชุมชื้นแบบกึ่งถาวร จํานวน 10 แหง บริเวณหวยลึกดานทิศตะวันตก

ของโครงการฯ โดยการจางแรงงานราษฎรในพื้นที่ในการกอสรางฝายโดยใชหินเรียงและดาดปูนเปนชั้น ๆ

 4.  กิจกรรมจัดทําแนวกันไฟ
  ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร บริเวณแนวเขตโครงการดานทิศใต ใกลบริเวณ              

แปลงปลูกป 2556 และแปลงบํารุงป 2555 โดยการกําจัดวัชพืชและปองกันไฟ

 5.  กิจกรรมจัดทําแนวเขตโครงการฯ
  ดําเนินการจัดทําแนวเขตโครงการฯ โดยการติดต้ังเสาปูนแสดงหลักเขตพื้นที่โครงการฯ ลักษณะเสาปูน

ขนาดกวาง 4 นิ้ว ยาว 150 เซนติเมตร ติดตั้งแสดงแนวเขตรอบพ้ืนที่โครงการฯ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2555 ที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 กิโลเมตร
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 6.  กิจกรรมจัดตั้งกลุมพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียง
  ดําเนินการสงเสริมราษฎรในตําบลเขานอย รวมกลุมผลิตภัณฑชุมชนและจําหนายใหแกสมาชิกในราคา

ยอมเยาเพื่อลดรายจายในครัวเรือน โดยใชวัตถุดิบที่เปนผลผลิตจากปานํามาทําเปนผลิตภัณฑชุมชนโดยวิธีการ               

เรียนรูรวมกันของกลุม เพื่อพัฒนาปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหดีขึ้น ในเบ้ืองตนไดสงเสริมใหราษฎร         

หมูที่ 5 บานลํานํ้าเขียวทํานํ้ายาอเนกประสงค เชน นํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน นํ้ายาปรับผานุม แชมพูสระผม                 

ครีมอาบน้ํา นํ้ายาลางหองน้ํา โดยนําสมุนไพรในชุมชนมาเปนสวนผสมในแชมพูสระผม และไดมีการพัฒนา                   

สวนผสมใหมๆ เพิ่มเติม นอกจากน้ียังไดเริ่มตนรวมกลุมเล้ียงกบ และจ้ิงหรีด ซึ่งยังตองพัฒนาและตองประสาน               

หนวยงานที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน การพาไปดูตัวอยางฟารมกบ เปนตน

 7.  กิจกรรมจัดฝกอบรมราษฎร
  ฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปาเขาซับแกงไก จํานวน 2 วัน ระหวางวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 

ณ ศาลาประชาคมวิสาหกิจชุมชนบานสวนสบายดีหมูที่ 5 บานลํานํ้าเขียว อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งผูเขารับ

การอบรมเปนผูแทนปาชุมชนในพื้นที่ตําบลเขานอย จํานวน 5 หมูบานๆ ละ 10 คน รวมจํานวน 50 คน หัวขอการ

อบรม ประกอบดวยการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปาไม การดําเนนิการกรณีพบผูกระทําความผิดกฎหมาย

หรือกติกาชุมชนในเขตปาชุมชน การสรางกติกาชุมชนใหสอดคลองกับกฎหมายปาไม การสํารวจเสนทางเดินปา         

เพื่อตรวจตราโดยชุมชน ความรูเกี่ยวกับการปองกันไฟปา เปนตน
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 8.  กิจกรรมจัดตั้งกลุมอาสาสมัครพิทักษปา
  ดําเนินการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครพิทักษปาชุมชนเขาซับแกงไก ซึ่งตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไวจํานวน 
3 หมูบาน แตไดรับความรวมมือจากทุกหมูบาน โดยมีอาสาสมัครจากกรรมการปาชุมชนของหมูบานทั้ง 5 หมูบาน
ของตาํบลเขานอย กจิกรรมประกอบดวยการจดัประชมุใหความรูและคาํแนะนาํในการกาํหนดกตกิาชมุชน การกาํกบั
ไมใหมผีูละเมิดกฎกตกิาในการควบคมุดแูลรกัษาปาชมุชนในพ้ืนท่ีหมูบานของตนเอง การประสานการดําเนนิงานรวมกนั 
เปนเครือขายอาสาสมัครของตําบลเขานอยเพ่ือปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนที่ตําบลเขานอย โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการ
อนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ โดยทางโครงการฯ ใหการสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ 
และนํ้ามันเชื้อเพลิงแกอาสาสมัครในการรวมปฏิบัติงานลาดตระเวนในพ้ืนที่และการประชาสัมพันธในหมูบานดวย

 9.  กิจกรรมฝกอบรมเยาวชน
  ดําเนินการฝกอบรมเยาวชน หลักสูตรเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจํานวน 1 รุน จํานวน 50 คน 
จากโรงเรียนบานทาพลู ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  และโรงเรียนบานเหวตาบัว ตําบลเขานอย 
อาํเภอลําสนธ ิจงัหวดัลพบุร ีระหวางวันที ่6 - 8 กนัยายน 2556 ณ วดัปาชมุชน ตาํบลเขานอย อาํเภอลําสนธ ิจงัหวดัลพบรุี 
ใหความรูเยาวชนเก่ียวกับแนวพระราชดําริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม           
บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยมีเจาอาวาสวัดปาชุมชน และวิทยากรจากกรรมการ            
ปาชุมชนบานลาํนาํเขยีวเปนผูแนะนาํ กจิกรรมหองเรยีนธรรมชาติ กิจกรรมส่ือความหมายธรรมชาติ เรยีนรูระบบนเิวศ 
แบบชาวบาน และกิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนตน

 10. กิจกรรมพัฒนาฟนฟูโครงการฯ ใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี ดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ                    
มีสวนรวมอนุรักษฟนฟูธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ กิจกรรมกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบกึ่งถาวร กิจกรรม       
ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมขุดบอบาดาลโดยไดรับการสนับสนุน         

งบประมาณจากงบปกติ จํานวน 6,356,200 บาท 
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 1. กิจกรรมเพาะชํากลาไมมีคา จํานวน 15,000 กลา
  ผลการดําเนินงานผลิตกลาไมมีคาในทองถ่ินตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 15,000 กลา ใชงบประมาณ 

จํานวน 114,000 บาท หรือรอยละ 100 ชนิดกลาไมที่ดําเนินการเพาะชํา ไดแก

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558

ลําดับ ชนิดกลา จํานวน แจกจาย คงเหลือ
1

2

3

4

5

6

จันทนผา

มะเกลือ

พญามือเหล็ก

หวานเจย

มะยมเงินมะยมทอง

มะคาโมง

รวม

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

3,500

300

200

300

500

700

5,500

6,500

700

800

700

500

300

9,500

กิจกรรมเพาะชํากลาไมมีคา

 2. กิจกรรมจัดสรางฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน 10 แหง 
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 3.  กิจกรรมฝกอบรมเยาวชน 
  ดําเนินการจัดฝกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 รุน 

 4.  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ
  สนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณของกลุมอาชีพ ไดแก กลุมทํานํ้ายาอเนกประสงค กลุมมะนาว               

ในวงบอซีเมนต กลุมแปรรูปสมุนไพร 

 5.  กิจกรรมพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
  เสนทางเดนิศกึษาธรรมชาตปิาเขาซบัแกงไก เริม่จดัทาํขึน้ในปงบประมาณ 2555 ระยะทาง 1,600 เมตร

โดยมจีดุสือ่ความหมายธรรมชาติจาํนวน 5 แหง  สาํหรบัปงบประมาณ 2558 ไดรบังบประมาณ จาํนวน 50,000 บาท 

เพื่อใชในการดูแลรักษาเสนทางเพ่ือใหคงอยู โดยงบประมาณใชเพื่อจางแรงงานในพ้ืนที่ในการกําจัดวัชพืชที่ขึ้นมา             

ในเสนทาง การตกแตงตัดกิ่งไมที่ยื่นหรือขวางเสนทางเพื่อใหผูใชเสนทางสะดวก 
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 6.  กิจกรรมสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา
  ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา ประกอบดวยการกําจัดวัชพืช การสํารวจ

และซอมแซมหลักเขตโครงการเรียนรูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชสวนครัว 

การสาธิตการทํานํ้ายาอเนกประสงค การสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อใชสอยในครัวเรือน)การจัดเวทีชาวบาน               

เพื่อประชุมหารือการดําเนินงานของคณะกรรมการปาชุมชนเขาซับแกงไกหลังจากที่เปนโครงการอันเนื่องมาจาก           

พระราชดําริ

 7.  กิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ
  ดาํเนินการจัดงานปลูกปาเทิดพระเกียรตเินือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลเขานอย ในรูปแบบ “Bike for Mom ปนเพ่ือแมไปชวยสรางปาเขาซับแกงไก” ในวันอาทิตยที่                       

16 สิงหาคม 2558 จุดเร่ิมตนจากองคการบริหารสวนตําบลเขานอย ถึงโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน                          

เขาซับแกงไกฯ หมูที่ 5 ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และมีกิจกรรม

บรรยายสรุปความเปนมา พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ                                

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดูแลปาไมของชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนําเยี่ยมชม          

การดําเนินงานเพาะชํากลาไม ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และนํากลาไมไปรวมกันปลูก พื้นที่ประมาณ 4 ไร (800 หลุม) 

ซึ่งประชาชนที่รวมกิจกรรมนอกจากจะไดรับประโยชนจากกิจกรรมดังกลาวยังไดรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติ

กิจกรรมสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา
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ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลรักษาปาและรวมกันแสดงความจงรักภักดีพรอมกันนี้ยังไดมีสวนรวมในการ

อนรุกัษและฟนฟปูาในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารดิวย รวมถึงไดเขาใจถึงประโยชนของโครงการฯ และการ

ใชประโยชนจากปาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

 8. กิจกรรมอื่นๆ (อาชีพเสริมรายได)
  การสาธติปลกูมะนาวนอกฤดูในวงบอซเีมนต พรอมการสาธิตระบบการใหนํา้จาํนวน 100 วง และดําเนนิการ 

ตกแตงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานช่ัวคราวใหเปนแปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัว การปลูกปา 3 อยาง                            

ประโยชน 4 อยาง และปรับปรุงสภาพพื้นที่ทั่วไป
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ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559

ลําดับ ชนิดกลา ปริมาณงาน หนวยนับ งบประมาณ
(บาท)

 1. กิจกรรมเพาะชํากลาไมมีคา จํานวน 15,000 กลา
  ดําเนินการเพาะชํากลาไมมีคาในทองถ่ินประกอบดวยจันทนผา จํานวน 6,000 กลา จันทนหนู                    

จาํนวน 6,000 กลา มะคาโมง จาํนวน 1,000 กลา สกั จาํนวน 1,000 กลา และแคนา จาํนวน 1,000 กลา รวมท้ังสิน้ 

จาํนวน 15,000 กลา ซึง่สวนใหญเปนไมประจาํถิน่บรเิวณเขาหนิปนูในพืน้ทีโ่ครงการฯ ทัง้น้ีเพือ่การอนรุกัษพนัธกุรรม 

พรอมแจกจายใหแกประชาชนหรือหนวยงานราชการในพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือนําไปปลูก สําหรับการเพาะชํากลาไม                

มีตนทุนกลาละ 7.60 บาท รวมเปนเงิน 114,000 บาท ซึ่งเปนไปตามอัตราราคางานตอหนวย (unit cost)                         

ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เพาะชํากลาไมมีคา

งานปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า

จัดสรางฝายแบบกึ่งถาวร

ฝกอบรมราษฎร (อาชีพดานปาไม)

ฝกอบรมเยาวชน

งานกิจกรรมปลูกปาเทิดพระเกียรติฯ

งานสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา

งานพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาซับแกงไก

งานสาธิตการผลิตเตาถานคุณภาพสูง

งานสงเสริมการใชประโยชนสมุนไพร

งานขยายผลการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ

กิจกรรมอํานวยการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

25

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลา

ไร

แหง

รุน

รุน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

111,000

24,250

280,000

50,000

55,000

30,000

52,000

30,000

65,000

25,000

100,000

58,200

880,450
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 2. กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า จํานวน 25 ไร
  ดาํเนินการปลูกปาบนพ้ืนท่ีตนนํา้ทีเ่สยีหายปานกลางหรือคอนขางเส่ือมโทรม และพ้ืนทีต่นนํา้ทีเ่สยีหาย

นอยหรือมีความอุดมสมบูรณตํ่า เพื่อคืนความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของระบบนิเวศตนนํ้าโดยการ                     

ปลูกตนไมจํานวน 25 ตนตอไร จํานวน 1,250 ตน และปลูกซอมรอยละ 20 ประกอบดวย จันทนผา มะคาโมง              

สัก พะยูง และแคนา นอกจากนี้ดําเนินการถางวัชพืช ถางหญารอบโคนตนไม และการทําแนวปองกันไฟปาดวย 

ถางวัชพืชเพื่อเปดชองแสงใหกลาไม
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การเตรียมกลาไม ไดแก มะคาโมง พะยูง ประดู สัก มะขาม

 3. กิจกรรมจัดสรางฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน 8 แหง
  ดาํเนนิการกอสรางฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณตอนกลาง และตอนลางของลาํธารหรอืรองนํา้ (second 

order) ความกวางไมเกนิ 3 เมตร ฝายชนดิน้ีจะสามารถดกัตะกอน ชะลอการไหลของน้ําทีไ่หลมาดวยความแรง และ

กระจายความชื้นบริเวณโดยรอบ
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 4. ดําเนินการฝกอบรมราษฎรในทองที่ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี และพ้ืนที่ใกลเคียง              
จาํนวน 1 รุน 50 ราย โดยสถานทีด่าํเนนิโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี และวิสาหกิจชุมชนบานสวยสบายดี ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

 5. กิจกรรมการฝกอบรมเยาวชน
  ดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” ขึ้น โดยมีหัวขอ

การฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อถายทอดความรู ความเขาใจใหแกเยาวชนในพื้นที่เปาหมาย                       

รอบโครงการและพ้ืนทีใ่กลเคยีงใหมจีติสาํนกึในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแกเยาวชนระดับ

ประถมศึกษาในเขตพ้ืนทีโ่ครงการฯ และพืน้ทีใ่กลเคยีงจาํนวน 1 รุน 50 คน โดยใชสถานทีฝ่กอบรม ณ วสิาหกจิชมุชน 

บานสวยสบายดี ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี และโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก         

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
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 6. กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์               

พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จ                     

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  2.  เพื่อฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก           

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิโดยรณรงคใหเครอืขายอาสาสมคัรพทิกัษปาในแตละหมูบานเยาวชนและราษฎรทีส่นใจ 

เขามามีสวนรวมในการฟนฟูปา

  กิจกรรมประกอบดวย การจัดงานรณรงคปลูกปาเทิดพระเกียรติฯ ในพ้ืนที่โครงการฯ โดยรวมกัน                     

ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร ไดรับการรวมมือจากหนวยงาน                  

ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ เพื่อสรางจิตสํานึกและรณรงคใหเครือขายอาสาสมัครพิทักษปาในแตละหมูบาน เยาวชนและ

ราษฎรที่สนใจมีสวนรวมในการฟนฟูปา โดยมีนายอาํเภอลําสนธิเปนประธานเปดงาน
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 7. กิจกรรมสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา
  ดาํเนนิการโดยประชาสัมพนัธการปองกนัพืน้ทีโ่ครงการฯ ใหทาํงานแบบมวลชนสัมพนัธ  นาํขอมลูขาวสาร

ของราชการไปถายทอด ใหความรูและคาํแนะนาํ เพือ่สรางเครอืขายใหมปีระสทิธภิาพ โดยรวมมอืกนัระหวางราษฎร

จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรีในการเฝาระวังพื้นที่ปาในพ้ืนที่โครงการฯ และพื้นที่ใกลเคียง

 8. กิจกรรมพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาซับแกงไก
  ดําเนินการกําจัดวัชพืชบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,600 เมตร และบริเวณ                          

จุดสื่อความหมายธรรมชาติ เพื่อใหผูสนใจไดเรียนรูและขอมูลจากปายสื่อความหมายเพ่ือใหไดรับความสะดวก                   

และปลอดภัยยิ่งขึ้น

 9. กิจกรรมสาธิตการผลิตเตาถานคุณภาพสูง
  เตาอิวาเตะเปนเตาเผาถานท่ีประยุกตรูปแบบมาจากเตาเผาของชาวญี่ปุน ใชเผาเศษไมหรือเศษวัสดุ

ทางการเกษตรเนือ่งจากการเผาดวยเตานีท้าํใหความรอนท่ีเกดิเพ่ิมขึน้ ไดถานไมทีม่คีณุภาพและทาํใหไดปรมิาณถาน

มากกวาเตาเผาถานท่ัว ๆ ไป นอกจากน้ันยังไดนํ้าสมควันไมจากการเผา ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนําไปใชเปน                   

ยาไลแมลงสําหรับการทําการเกษตรไดอีกดวย
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  ทางโครงการฯ ไดขอความอนุเคราะหเจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน             

หนวยงานของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมที่ศึกษาวิจัยพลังงานจากไม และเชี่ยวชาญดานการสรางเตาเผาถาน

คุณภาพสูง เพื่อใหคําแนะนําในการสรางเตาเผาถานคุณภาพสูงในพื้นท่ีโครงการฯ ในการใชประโยชนจากเศษไม 

ปลายไม และนาํมาผลิตเปนถานและน้ําสมควนัไม เพือ่สรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบ

โครงการฯ อีกท้ังยังเปนการสรางแหลงการเรียนรูชุมชนเพิ่มขึ้นอีกดวย

 10. กิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนสมุนไพร
  ดาํเนนิการจดัหากลาสมุนไพรแจกจายใหแกชมุชนนําไปปลูกในบริเวณพืน้ท่ีโครงการฯ (เรือนยอดช้ันเร่ียดิน) 

พรอมใหความรูในสรรพคุณของสมุนไพร ไดแก วานนางคํา วานชักมดลูก ขมิ้นชัน กระชายดํา จํานวน 5,000 กลา
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 11. กิจกรรมขยายผลการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ
  สงเสริมใหราษฎรและสถานศึกษารอบพ้ืนที่โครงการฯ นํากลาไมเศรษฐกิจและกลาไผเศรษฐกิจมาปลูก

ในพื้นที่เพ่ือเปนแหลงอาหารในครัวเรือนและสถานศึกษา และเพ่ือประโยชน ในการอนุรักษดินและน้ํา (ปลูกขวาง

ทางลาดชันของพืน้ท่ี) และสรางมลูคาทางเศรษฐกิจ ซึง่ไผสามารถใหผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4 ป และไมอืน่ ๆ        

โดยมีการซื้อกลาไผเลี้ยงทนแลง (แยกเหงา) จํานวน 4,000 กลา มาปลูกในพื้นที่โครงการอีกดวย

 12. กิจกรรมอํานวยการประกอบดวย
  การเผยแพรกิจกรรมโครงการฯ และการบูรณาการการมีสวนรวมการปลูกจิตสํานึกแกคนรุนใหม                   

และการสํารวจปาบริเวณโครงการฯ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการฯ เชน           

ชนิดของพันธุไม ชนิดของพันธุสัตว พืชอาหารสัตว พืชสมุนไพร ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 13. กิจกรรมชลประทาน
  กรมชลประทานสนับสนนุงบประมาณปกติ จาํนวน 9,830,500 บาท ดาํเนนิโครงการกอสรางฝายชมุชน

เขาซับแกงไก เพื่อเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและการเพาะปลูกพืชสวนครัวในฤดูแลง                    

การอุปโภค – บริโภค การเลี้ยงสัตว ใหแกราษฎรหมูที่ 5 ประมาณ 300 คน รวมทั้งเปนแหลงขยายพันธุปลานํ้าจืด 

และเปนแหลงทองเที่ยว อีกแหงหนึ่งของโครงการฯ อีกดวย 
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ผลสัมฤทธิ์จากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ผลสมัฤทธิข์องปาชมุชนเขาซับแกงไก บรเิวณพืน้ที ่3,027 ไร มคีวามสมบรูณขึน้ เปลีย่นจากปาโลนเปนปาเตง็รงั 

มีความอุดมสมบูรณจากการสํารวจสภาพพื้นที่ปาของกรมปาไม พบวา ปจจุบันมีพันธุพืชนานาชนิดซึ่งมีมากกวา           

300 ชนิด และสัตวนานาชนิดกวา 200 ชนิด รวมทั้งมีพืชอาหารปาและพืชสมุนไพร เปนตน นอกจากราษฎรยังมี   

ความรักความหวงแหนพ้ืนทีป่าแหงนี ้และเขามามีสวนรวมในการปกปองและพิทกัษปาอยางตอเน่ือง ทีส่าํคญัราษฎร

สามารถใชพื้นที่ที่เคยแหงแลงกลับมาใชประโยชนในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน สรางรายไดใหแกตนเอง                

และเริ่มจะดีขึ้น ผลักดันใหกลุมวิสาหกิจตอไปดวย

เกษตรกรพัฒนาอาชีพจากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเปนเกษตรทฤษฎีใหม ปลูกพืชผสมผสาน

การใชประโยชนจากปา เชน สมุนไพรที่พบไดในเขาซับแกงไกนํามาเปนสวนผสมตัวยาสมุนไพร
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สรุปผลการประเมินการศึกษาจากขอมูลทุติยภูม ิ สรุปไดดังนี้

 การดําเนินงานตั้งแตไดรับพระมหากรุณา ทรงรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิและไดจดัทาํโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิบานลาํนํา้เขยีว 

ตําบลลําสนธิ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ตั้งแตป 2555 โดยมีหนวยงานตาง ๆ รวมบูรณาการทํางานรวมกัน                 

เชน กรมปาไม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี ชุมชนบานลํานํ้าเขียว หมูที่ 5 

บานเหวตาบัว และหมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลเขานอ ยและสํานักงาน กปร. ซึ่งโครงการไดรับการจัดสรร              

งบประมาณจากสํานักงาน กปร. อยางตอเนื่องต้ังแตป 2555 รวมท้ังงบประมาณปกติ โดยกรมปาไมใหการ              

สนบัสนนุเปนหลกั และหนวยงานอืน่ๆ  ผลการดาํเนนิงานจากการตรวจสอบจากเอกสาร เปนไปตามแนวพระราชดาํริ 

และบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการดําเนินงานเปนอยางดี
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2. ผลการศึกษาจากการประเมินผลโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชน
เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1 เจาหนาที่โครงการฯ 
 ผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่โครงการฯ โดยใชแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้

 1. ผลการศึกษา
  การสัมภาษณเจาหนาท่ีโครงการอนุรกัษและฟนฟูปาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารใินคร้ังนี้ 

กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการอนุรักษและฟนฟู

ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานลํานํ้าเขียว ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี                    

จํานวน 8 ราย โดยดําเนินการระหวางวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ประกอบดวย

  1. นายภานุ   แยมศรี ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี

  2. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์   ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย

  3.  นายฐิติพันธ  จูจันทร ตาํแหนง ผูอาํนวยการสาํนกัโครงการพระราชดาํรแิละกจิการพเิศษ

     กรมปาไม

  4.  นายไพโรจน นาครักษา ตําแหนง ผูอํานวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. ลพบุรี

  5.  นายสมชาย จันทรอินทร ตําแหนง ปลัดอําเภอลําสนธิ

  6.  นายนิคม   สุคันธพฤกษ ตําแหนง หัวหนาฝายวิศวกรรม กรมชลประทาน

  7.  นายวิศรุต  จีรางกูล ตําแหนง หัวหนาฝายกอสราง 2 

     (โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 10)

  8. นายอนุชา  กันเมือง ตําแหนง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ (กรมปาไม)

     หัวหนาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก ฯ

  การสัมภาษณตามแนวประเด็นคําถามที่กําหนดไว และการหารือรวมกัน มีผลโดยรวม ดังนี้

  1. ในอดีตสภาพพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ มีความสําคัญในระบบนิเวศ มีไมประจําถ่ินและสัตวปา

หายาก แตในระยะเวลาตอมากอนที่จะมีโครงการฯ พื้นที่ปาไดถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปล่ียนเปนพื้นที่ทําการเกษตร 

ไดแก ออย และมันสําปะหลังมากขึ้น เนื่องจากมีคนตางถิ่นอพยพเขามาอยูในพ้ืนที่เพิ่มขึ้น ชาวบานในพ้ืนที่ยังขาด

ความรูความเขาใจในเร่ืองการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษปา มีการลาสัตวปา

โดยการเผาปาเพื่อตอนสัตว จับสัตวเพื่อนําไปเปนอาหาร นอกจากนี้ยังมีการสูบนํ้าซับในเขตพื้นที่โครงการฯ                         

ไปใชประโยชน เนื่องจากชาวบานไมมีแหลงนํ้าสําหรับใชทําการเกษตรในชวงฤดูแลง

  2.  หลังจากทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อป  2555 แลว จังหวัดลพบุรีไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามคําส่ังจังหวัดลพบุรีที่ 

352/2536 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 (รายละเอียดในภาคผนวก) ซึ่งไดมีการดําเนินการดังนี้
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   2.1 ระดับนโยบาย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก                  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ

และปญหาอุปสรรคจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชเปนขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบาย และแนวทาง               

ในการบริหารโครงการฯ ในระยะตอไปใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

    สวนในระดับปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบดานการอนุรักษ/ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

ใหการสนับสนุน ประสานงานโครงการฯ พรอมทั้งเนนการมีสวนรวมโดยชุมชน เนื่องจากชาวบานสวนใหญ                          

มีความเขมแข็ง ทําใหการดําเนินงานทําไดดี มีแผนในการขยายเครือขายในพื้นท่ีโดยรอบมากขึ้น เชน การปลูกปา            

ในพ้ืนท่ีโครงการฯ การบํารุงรักษาปา การทําแนวกันไฟ  ในเร่ืองมวลชน มีการดูแลประชาสัมพันธและประสาน            

หนวยงานใกลเคียงท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบในการดูแลปองกันรักษาปา ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหการ      

ชวยเหลอืในเรือ่งงบประมาณการดําเนนิโครงการฯ อยางไรกต็ามในเรือ่งงบประมาณท่ีเกีย่วกบัโครงการฯ นอกเหนอื

งบประมาณจาก สํานักงาน กปร. แลว ยังไดรับการสนับสนุนจากแผนบูรณาการจังหวัด ซึ่งเปนงบประมาณจาก             

สวนกลางสําหรับดําเนินการโครงการอีกทางหนึ่งดวย

  3. การดําเนินงานในระดับนโยบายนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีปาชุมชน                 

เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงแกไขในสวนของคณะกรรมการฯ ใหเหลือเพียง                

2 คณะ เพื่อใหการดําเนินงานสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับการดําเนินการ 

ในพื้นที่  และใหเจาหนาที่ในพื้นที่ดําเนินการไปได เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ พึ่งตนเองไดมากขึ้น 

ในสวนคําสัง่ทีม่กีารแกไขน้ัน ควรเพ่ิมเติมอาํนาจหนาทีข่องจังหวัดในการใหคาํแนะนํา ปรกึษาและติดตาม ซึง่พิจารณา

ตามกรอบหนาที ่ใหความเห็นชอบของคณะกรรมการในพ้ืนที ่(ในสวนคณะกรรมการดําเนินงาน) และอาจนําตัวแทน

คณะกรรมการฯ ไปดงูานในพืน้ทีบ่าง เพือ่ใหเหน็สภาพพืน้ทีจ่รงิๆ วาในขณะนีโ้ครงการฯ มสีภาพ และผลการดําเนนิงาน 

เปนอยางไรบาง ในขณะเดียวกันเสนอใหหัวหนาโครงการฯ ควรสนับสนุนใหชาวบานและประชาชนในพื้นที่                    

มีสวนรวมมากขึ้นกวาเดิมในการเพิ่มกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการฯ อาทิ การอบรมสงเสริมอาชีพใหเชื่อมโยง    

เก่ียวกับปา การสงเสรมิใหประชาชนมอีาชพีพึง่พาตนเองไดโดยการอยูรวมกบัปา และตอยอดไปถงึเยาวชน โดยสราง

จิตสํานึกใหรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

   ในระดบัปฏบิตักิาร เนนการดาํเนนิงานตามแผนงานท่ีวางไว โดยแผนงานในระยะตอไป ดาํเนนิการ

ในเรื่องของรูปแบบและองคความรูที่มีอยูเดิม การถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน คือ ผลิตภัณฑเดนของโครงการ 

(product champion) เพื่อใหมีความสอดคลองกับงานของรัฐบาล และความตองการที่จะพัฒนาเรื่องสมุนไพร                

ยา ปราชญชาวบาน ซึ่งเยาวชนรอบพื้นที่โครงการฯ ควรเปนกลุมเปาหมายหลักที่จะตองถายทอดความรูความเขาใจ

เพื่อใหเกิดจิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่บานเกิดตนเอง

  4.  ในเรื่องงบประมาณดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการฯ                     

นอกเหนือจากงบประมาณ กปร. ที่เปนหลักในการสนับสนุนงบประมาณแลว ยังมีกรอบในการสนับสนุนการ                   

บูรณาการของแผนงานทางจังหวัด ซึ่งจะมีงบประมาณสวนกลางสําหรับดําเนินการดวย โดยมีกํานัน/ผูใหญบาน              

ชวยสนับสนุนเรื่องกําลังคน แรงงาน 
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  5.  จากแผนการดําเนินงานที่ผานมา พบวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการฯ ทั้งหมด            

กลาวคือ มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันรักษาปาใหยั่งยืน สําหรับผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ  

ในสวนของผลลัพธ เห็นไดชัดวา ปาอุดมสมบูรณขึ้น โดยเฉพาะ หนอไม ไมรวก สัตวปาไดพบเห็นมากขึ้น ชาวบาน 

มีนํ้าใชเพียงพอมากข้ึนจากการกอสรางฝาย และกําลังเรงดําเนินการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า โดยเปนชาวบานในพ้ืนที่                    

หมูที่ 4 หมูที่ 5 สวนผลกระทบในการดําเนินงาน ยังคงมีการลักลอบลาสัตวจากคนภายนอก แตชาวบานในพื้นที่          

ชวยกันเปนหูเปนตา ทําใหไฟปาลดนอยลงแทบจะไมมีเพราะทําแนวกันไฟทุกป

  6. ในการติดตามการดําเนินงานนั้น จากทางจังหวัดและอําเภอ มีแผนงานและนโยบายในการติดตาม 

ปละ 2 ครั้ง โดยมีทีมงานที่รับผิดชอบในพื้นท่ีตําบล หนวยงานราชการในพื้นท่ี มีการติดตามวาการดําเนินงาน                 

ไดประโยชนหรือไม นอกจากนี้ไดมีการลงพื้นท่ีในการไปพบปะพูดคุยกับชาวบานเพ่ือสังเกตความกระตือรือรน               

ของคนในพ้ืนที ่ดคูวามอดุมสมบรูณของพืน้ทีป่า โดยรวมมอืกบัอาสาสมัครพทิกัษปา ทัง้กอนและหลังการดําเนนิงาน

วามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือไม เนื่องจากชาวบานมีสวนสําคัญในการดูแลกันเองมาก โดยจะมีการแจง                         

เรื่องราวตาง ๆ ผานผูนําชุมชน  

   ในสวนของกรมปาไม ทางสํานกัโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ มกีารต้ังคณะทํางานประสาน

การปฏิบตังิานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริและกิจการพิเศษเพือ่ติดตามประเมินผลในสวนของโครงการจาก

หนวยงานในสังกัดโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ

  7.  ประโยชนทีไ่ดรบัจากโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

    ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นเนื่องจากไดรับการปองกันฟ นฟูและดูแลใหมีความ

    อุดมสมบูรณดังเดิม โดยวัดจากอาหารจากปา นํ้าซับดีขึ้น อากาศดีขึ้น ไฟปาลดนอยลง

    แทบจะไมมี

   ดินในพื้นที่เกษตรกลับมามีคุณภาพดีขึ้น โดยวัดจากผลผลิตดีขึ้น อาจจะมีผลจากปริมาณนํ้า

    ที่เพิ่มมากขึ้นดวย

   การจัดทําฝายเพ่ือเปนแหลงนํ้าในการเกษตรในชวงฤดูแลง ทําใหมีพื้นที่รับประโยชนเพิ่มข้ึน

    จํานวน 350 ไร 

   การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาไม (ใหอนุรักษปาไมอยางยั่งยืน)

   การสงเสริมอาชีพใหชาวบานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

   คณะกรรมการปาชุมชนไดรับประสบการณและความรูใหม ๆ จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขามา

    ใหการแนะนาํ และมโีอกาสไดไปศึกษาดงูานเกีย่วกบัการดูแลรกัษาปา พนัธุไมตาง ๆ สมนุไพรตาง ๆ 

    เปนตน

  8.  ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับโครงการฯ

   ชาวบานในพื้นที่ อยากใหมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพและหาตลาดที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับ

    พืช ผัก สมุนไพร ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการโดยนําความตองการจากพ้ืนที่ เสนอผานอําเภอ

    ไปยังจังหวัด เพื่อจะไดจัดหา และสงเสริมในเรื่องอาชีพตอไป

   ตองการใหมีการอนุรักษปาควบคูกับการสงเสริมอาชีพ เพื่อเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะ

    ทําใหคนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน
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   ตองการใหหนวยงานทุกภาคสวนท่ีมีศักยภาพมารวมกันดําเนินการ ซึ่งจะชวยใหประสบ

    ผลสําเร็จได เชน การจัดกจิกรรมแรลลีข่ีจ่กัรยานเพ่ือรณรงค/ประชาสัมพันธการอนรุกัษฟนฟูปา 

    เปนตน

   ควรมีการปลูกสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาไมเพื่อความยั่งยืน

    เสรมิสรางความเขมแขง็ใหชาวบาน เพ่ือใหชวยเหลอืตัวเอง มใิชรอรบัการชวยเหลอืจากรฐับาล

    เพียงอยางเดียว

   เสนอแนะให สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตอไป เนื่องจากเปนโครงการ

    ที่ตองการระยะเวลาในการพัฒนาใหเห็นผลท่ีชัดเจนตลอดไป

 ปญหา/อุปสรรค
 1.  พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยูบริเวณรอยตอของจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมา ซึ่งหางไกลจาก

  หนวยงานปาไมทีเ่กีย่วของมาก ทาํใหการดแูลอาจไมทัว่ถงึ จงึมกัมบีคุคลจากนอกพืน้ทีแ่อบลกัลอบเขาไป

  ตัดตนไมและลาสัตวปา

 2.  สภาพพื้นที่เปนแหลงตนนํ้าลําธาร สวนหน่ึงที่จะไหลลงอางเก็บนํ้าของเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จึงควรคา

  ในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ใหมีสภาพเปนปาตนนํ้าตลอดไป

 3.  ลํานํ้าซับท่ีไหลจากแหลงตนนํ้าในเขตปาชวยหลอเลี้ยงชีวิตใหราษฎรไดทําการเกษตร บางครั้งก็ประสบ

  ปญหานํา้ไมพอใชในฤดแูลง หรอืเกดิการกดัเซาะพงัทลายของตลิง่ในฤดฝูน ตลอดจนประชาชนรอบพืน้ที่

  โครงการฯ ยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องการอนุรักษดินและน้ําที่เปนเขตปาตนนํ้าลําธาร

 4.  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางราชการ ชุมชน เยาวชน และวัด ควรสรางใหเปนวัฒนธรรม

  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรักในพื้นที่ของตนเอง  อันจะกอใหเกิดการรักษาปาไดอยางยั่งยืนตอไป

  ในอนาคต และสามารถทําใหพื้นที่ปาไมเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากภาพถายระหวางป 2555 และ

  ป 2560 (ดังรูปประกอบ) ความอุดมสมบูรณของปาไมเพิ่มขึ้น สัตวปาเพิ่มขึ้น ชนิดท่ีพบ อาทิ หมีควาย 

  เลียงผา หมูปา สุนัขจิ้งจอก ลิง เมน อีเห็น ไกปา กระตายปา เปนตน มีนกมากกวา 150 ชนิด เชน 

  นกปรอดหัวจุก นกกางเขนดง ไกฟาพญาลอ ฯลฯ และมีผีเสื้อสวยงามหลากหลายชนิด ตลอดจนพันธุไม

  หายาก เชน จันทนผา ปรงเขา กลวยไมปา รวมทั้งพืชสมุนไพรกวา 200 ชนิด ชุมชนเขามามีสวนรวม

  ในการใชประโยชนจากโครงการฯ และปองกันรักษาปามากขึ้น โดยมีอาสาสมัครพิทักษปา และเปน

  ศูนยการเรียนรูดานปาชุมชน

 5.  การดําเนินงานของหนวยงานราชการไมมีความตอเน่ือง เนื่องจากมีการโยกยายบุคลากรผูปฏิบัติงาน

  ซึ่งอาจสงผลใหงานลาชากวาแผนที่วางไว อยางไรก็ตามยังสามารถดําเนินงานตามแผนในภาพรวมได

 6.  หนวยงานราชการท่ีเกีย่วของไมมเีจาหนาที ่(ขาราชการ) สาํหรบัปฏิบตัหินาทีใ่นพ้ืนทีโ่ครงการฯ โดยตรง 

  แตใชวิธีมอบหมายใหขาราชการจากสวนงานอ่ืนมาชวยปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่โครงการฯ แทน ทําให

  ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่

 7.  ยังมีการบุกรกุทําลายปา และลักลอบลาสัตวปาโดยการเผาปาเพื่อตอนจับสัตวปาในพ้ืนที่โครงการฯ อยู
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 สวนที่ 2 ผูนําชุมชน
 ผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูนําชุมชนโดยใชแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้
 การสมัภาษณผูนาํชุมชน กองตดิตามประเมนิผล สาํนกังาน กปร. ไดสมัภาษณผูนาํชมุชนทีเ่กีย่วของกบัโครงการ
อนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานลํานํ้าเขียว ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี จํานวน 6 ราย โดยดําเนินการระหวางวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2560 ประกอบดวย
  1. พระอธิการปริญญา  สุปริญโญ ตําแหนง เจาอาวาสวัดปาชุมชน
  2. นายเสงี่ยม  ฝาเฟยม ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเขานอย
  3. นายฉัตรชัย  ใหญไลบาง ตําแหนง กํานันตําบลเขานอยและผูใหญบานหมูที่ 4
  4. นายจําลอง  จิตติรัศมี ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 5
  5. นายชูชัย  โพธิชัย ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหวตาบัว จ.ลพบุรี
  6. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทาพลู จ.สระบุรี

 การสัมภาษณตามแนวประเด็นคําถามที่กําหนดไว และการหารือรวมกัน มีผลโดยรวม ดังนี้
 1. กอนมีโครงการฯ แตเดิมมีการบกุรุกพื้นที่ปาจนทําใหเปลี่ยนสภาพเปนภูเขาหัวโลน มีการบุกรุก เผาปา
ทําใหสภาพพ้ืนที่แหงแลง ตอมาพระอธิการปริญญาไดมาชวยบุกเบิก ริเริ่มการปลูกปาและกอตั้งโครงการฯ อาชีพ
สวนใหญของชาวบานสมัยกอน คืออาชีพเลี้ยงวัว ตัดไม เผาถาน  
   นํ้าในคลองตาง ๆ  ในพื้นที่มีที่มาจากนํ้าซับบนภูเขาซึ่งชาวบานนํามาใชทําการเกษตรในชวงฤดูแลง  
   นํ้าอุปโภคบริโภคของชาวบานในพ้ืนท่ีใชนํ้าฝน นํ้าใชมาจากคลองลําพญากลาง ในปที่ผานมา 
   (ป 2559) ไมถึงกับแหงแตขาดแคลนชวงฤดูแลง การมีสวนรวมของชุมชนไมไดเหนียวแนนนัก 
   มีเพียงแตไปรวมทําบุญบาง สวนใหญจะเปนชาวบาน หาเชากินคํ่า มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
   เชน ขาวโพดมันสําปะหลัง ออย เปนตน
  สภาพปา เดิมมีสภาพสมบูรณ แตชวงหลังชาวบานมีการตัดไมทําลายปาจนทําใหเปนสภาพภูเขา
   หัวโลน ตอมาพระอธิการปริญญา เริ่มทําการปลูกปาดวยกําลังตัวเองดวยแรงกายและแรงใจ
   อันเกิดจากความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   สรางปาชมุชนโดยนําตนกระถินยกัษมาเปนไมเบกินาํรวมกับพนัธุไมพืน้ถิน่ และสวนราชการตาง ๆ  
   ไดเขามาชวยในการปลูกปาจนสภาพปาสมบูรณขึ้น และเร่ิมมีการรณรงคปลูกปา
   เสนทางคมนาคม ถนนในอดีตเปนดินลกูรัง บรเิวณทางเขาโครงการฯ และไดมกีารปรับปรุงเสนทาง
   มาเปนถนนลาดยางประมาณ 10 ป เนื่องจากในอดีตเมื่อ 10 ปที่ผานมาถนนเปนดินลูกรัง จังหวัด
   สระบุรี จะมีการขนหินจากเขาซับแกงไกฯ ไปตกแตง มีนายทุนจางคนไปเอามูลคางคาวไปขาย
  สภาพถํ้าบนเขาซับแกงไก มีหินงอก หินยอยสวยงามมาก ยังมีสภาพสมบูรณดีมาก แตยังไมมีการ
   เปดใหเปนสถานที่ทองเที่ยว และรูจักกันในวงแคบ
  การมีสวนรวมของชุมชน เดมิสมัยทีย่งัไมมสีวนรวมกับชมุชนมากนัก พระอธิการปริญญา จะไมคอย
   เปดใหมีการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในวัดมากนัก แตภายหลังจากที่องคการบริหารสวนตําบล/
   ผูนําชุมชน เขาไปชวย พระอาจารยปริญญา เริ่มใหชุมชนเขามามีสวนรวมแตมีขอจํากัดในบางเร่ือง 
   เนือ่งมาจากพระอาจารยปรญิญาเปนพระสายปฏบิตัแิละเครงมาก ทาํใหการเขาไปทาํกจิกรรมตาง ๆ 
   ระหวางพระกับชาวบานมีไมมากนัก แตระยะหลังพระอาจารยเร่ิมเปดใหชาวบานเขาไปทํา

   กิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น
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 2.  หลังมีโครงการฯ ไดเกิดการเปล่ียนแปลงเปนไปในทางท่ีดีขึ้น เชน การมีสวนรวมในการปลูกปา                          

ในวันสําคัญ มีการปลูกปานอกเหนือวันสําคัญดวย ซึ่งกิจกรรมสวนใหญจะเปนการปองกันไฟปา ทําแนวกันไฟ                    

มีเจาหนาที่ควบคุมไฟปาประกอบดวยเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล พนักงานดับเพลิง อาสาสมัครพิทักษปา            

มีแหลงเก็บกักนํ้ามากขึ้นกวาเดิม มีการกอสรางฝายชะลอนํ้า ฝายกั้นนํ้า นํ้าบริโภคมาจากนํ้าฝน และซ้ือจากชุมชน 

สวนน้ําอุปโภคใชนํ้าประปา และบอบาดาล

  องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนงบประมาณประจําปใหแกคณะกรรมการปาชุมชนตั้งแตเริ่ม

   มีโครงการ ป 2555 เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท ทุกป แตในป 2560 

   ไดสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้นเปน จํานวน 50,000 บาท 

  การสนับสนุนนํา้อปุโภค บรโิภค ใหแกชาวบาน รวมถงึเมือ่มกีารปลกูปา ถาหากปลกูปาแลวฝนไมตก

   ก็จะนํารถนํ้าไปชวย (นํ้าสูบจากคลองลําพญากลาง/นํ้าบาดาล)

 3.  การมีสวนรวมของชุมชุนในพื้นที่ พบวาราษฎรหมูที่ 5 มีความรวมมือและมีความรับรูรวมกับโครงการฯ 

ไดมากกวาหมูที่ 4 เนื่องจากหมูที่ 5 มีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน และชาวบานมีสวนรวมในการมาเขารวม

ประชุม และสวนใหญมีพื้นที่ทํากินเปนของตนเอง สวนหมูที่ 4 มีสวนรวมแคเพียงใหความรวมมือในกิจกรรมปลูกปา

เนื่องในวันสําคัญ จึงไดประโยชนบางสวน การเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เชน การอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนา

เขาหินซอนฯ เกษตรกรสวนมากประกอบอาชีพรับจาง และไมมีพื้นที่ทํากินเปนของตัวเอง 

  นอกจากน้ียังไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ที่อยูในพ้ืนที่เขารวมกิจกรรมดวย 

ในสวนความรวมมอืระหวางหนวยงานภาครัฐ ราษฎรตองการใหมกีารประสานความรวมมอืในกจิกรรมตาง ๆ มากขึน้ 

เพื่อใหทุกฝายไดรวมมือกัน และมีการบูรณาการรวมกันในการชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ             

ใหบรรลุวัตถุประสงคและประสบผลสําเร็จ

 4.  มีการรวมกันจัดทําแผนกับทุกภาคสวน และใหการสนับสนุนทุกแผนงานของโครงการฯ โดยองคการ

บริหารสวนตําบลสนับสนุนงบประมาณ ปละ 30,000 บาท ในเกือบทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมของหนวยงาน

ราชการ วดั หรือชุมชน เชน เม่ือมกีารจัดอบรมก็จะชวยหากลุมเปาหมาย สนับสนุนงบประมาณและไปเขารวมกิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ

  มีแผนการในการประสานเพ่ือสรางความรวมมือในการจัดต้ังกลุมเล้ียงแพะ แตชาวบานบางสวน

   ยังไมเขาใจในการสรางกลุม สงผลใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร ทําใหไมสามารถแขงขัน

   เรื่องการตลาดได ตัวอยางเชน ราคาแพะปกติจะรับซื้อกิโลกรัมละ 115 บาท หากมีการจัดต้ังกลุม 

   จะสามารถรับซ้ือไดสูงกวากิโลกรัมละ 115 บาท ซึ่งการตั้งกลุมอาชีพจะทําใหเกิดความเขมแข็ง

   และยั่งยืนในการประกอบอาชีพของประชาชน

  มีการประสานความรวมมือในการวางแผนการดําเนินงานระหวางโครงการฯ วัดและผูนําชุมชน

   ในการกาํหนดกจิกรรมรวมกนัดแูลชวยเหลอืกนัท้ังการปองกนัดูแลรกัษาปาและการชวยใหชาวบาน

   มีรายได มีงานทํา จะไดไมทําลายปา หรือหาของปาและลาสัตวปาอยางผิดวิธี โดยตองคอยแนะนํา

   ใหชาวบานเขาใจวิธีเก็บของปาอยางถูกตอง เชน เก็บไผอยางไรเพ่ือที่จะใหแตกหนอขึ้นมาอีก 

   การหาหอยหอมในปาที่ถูกตองตามฤดูกาล การบริหารจัดการการเก็บผลผลิตจากปา เชน ไมควร

   เกบ็ผลผลติจากปาในปรมิาณมากจนเกินไปเพยีงเจาเดียว ควรรูจกัแบงปนและเผือ่แผใหแกผูอืน่บาง 

   ซ่ึงจะทําใหมีผลผลิตสําหรับเก็บกินไดตลอดป และเกิดความยั่งยืนดานอาหาร
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 5. โครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกฯ ควรเนนหรือใหความสาํคญักบัการดาํเนนิงานพฒันา

แหลงนํา้ อยากใหมกีารเพ่ิมแหลงนํา้มากข้ึน เพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนทีโ่ครงการฯ 

การเล้ียงสัตว อยากใหสนับสนุนชาวบานใหเลีย้งสัตวประจําบาน เชน เปด ไก เพราะสามารถเปนแหลงอาหารโปรตีน

ใหแกชาวบานได ซึง่ในปจจบุนัชาวบานเลีย้งแตสตัวใหญ เชน แพะ และววันม เปนตน การเกษตรอยากใหมหีนวยงาน 

ที่เก่ียวของมาสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชหลายๆ ชนิด เพราะยังมีพื้นที่ตามหัวไรปลายนาท่ียังไมได

ทําการเกษตรอยูอีกสวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดพืช สามารถเก็บไวบริโภคได การสงเสริมอาชีพ

เสริมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาชีพที่สามารถสรางประโยชนและมีรายไดจากปาไม เชนการประดิษฐของใช

จากเมล็ดพืชจากเปลือกหอยหอม ฯลฯ การหารายไดเสริมมากขึ้น เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นเมื่อมีรายไดมั่นคง                       

จะไมมาบุกรุกปา

 6. ปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

  6.1 ดานการดําเนินงาน ในพื้นที่มีการจางแรงงานคอนขางมาก ชาวบานจึงไมคอยกระตือรือรนที่จะทํา

   เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนหรือทําการเกษตรในพื้นท่ีตัวเองมากนัก เนื่องจากเมื่อไปรับจาง

   ไมกี่ชั่วโมงก็ไดคาจางแลว

  6.2  ดานแหลงนํ้า ควรเพิ่มแหลงเก็บนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ มากขึ้น

  6.3  ดานอาชีพ อยากใหสงเสริมอาชีพภาคเกษตร และควรประยุกตเร่ืองการอนุรักษและการดูแล

   รักษาปา อยากใหชาวบานชวยกันรักษาปา อนุรักษสัตวปา ไมลาสัตวปา

  6.4 ปญหาการตดัไมทาํลายปา เรือ่งการลาดตระเวน มเีจาหนาท่ีอาสาพิทกัษปานอย ทาํใหยงัมีการลกัลอบ

   ลาสัตวปาโดยคนนอกพื้นที่ หรือชาวบานในพ้ืนท่ีบางคนเปนสายใหกับคนนอกพ้ืนท่ี มีการยึดปน 

   ตักเตือน และดําเนินคดี  มีสัตวปาที่ยึดไดจากการลักลอบลาสัตวปา ไดแก ตัวนิ่ม และเลียงผา

 สวนที ่3 ประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจาก
   พระราชดําริ
 ขอมูลในสวนน้ีไดจากการสัมภาษณประชาชนหมูที่ 4 และหมูที่ 5 รอบพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 86 ราย                  

คิดเปนรอยละ 20 ของตัวแทนจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน โดยมีผลการศึกษาจากแบบสอบถาม

ระหวางวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ดังนี้

 ดานที่ 1  ขอมูลทั่วไป

 ดานที่ 2  ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน และการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร

 ดานที่ 3  ขอมลูเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกฯ ตอประชาชน

   ในพื้นที่

 ดานที่ 4  ขอมูลดานการเสนอแนะ และแนวทางแกไข
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รอยละจํานวนคนขอมูลทั่วไป

ดานที่ 1  ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไป

 

43

57

15.1

64

11.6

4.7

1.2

3.5

 

37

49

13

55

10

4

1

3

 20 ป

90 ป

49 ป

4 คน

 

1 คน

2 คน

1 คน

จํานวนตัวอยาง = 86

เพศ
  1.  ชาย

  2.  หญิง

อายุ
 อายุนอยที่สุด

  อายุมากที่สุด

  อายุเฉลี่ย

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูจริง (รวมผูสัมภาษณ) เฉลี่ย

จํานวนสมาชิกจําแนกตามอายุตอครัวเรือน (เฉลี่ย)
 จาํนวนสมาชิกอายุไมเกิน 13 ป ตอครัวเรือน

 จํานวนสมาชิกอายุตั้งแต 13 - 59 ป ตอครัวเรือน

 จํานวนสมาชิกอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตอครัวเรือน

ระดับการศึกษา
 1.  ไมเคยเรียนหนังสือ

 2.  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)

 3.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

 4.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.

 5.  อนุปริญญา, ปวส.

 6. ปริญญาตรี

 ตารางที่ 1 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไป พบวาผูรับการสัมภาษณรอยละ 43 เปนเพศชาย และรอยละ 57                

เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูที่อายุ 49 ป อายุนอยที่สุดคือ 20 ป และอายุมากที่สุดคือ 90 ปจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ที่อาศัยอยูจริง (รวมผูสัมภาษณ) เฉลี่ย จํานวน 4 คนตอครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุไมเกนิ 13 ป             

โดยเฉลี่ย 1 คนตอครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต 13 - 59 ป โดยเฉลี่ย 2 คนตอครัวเรือนและ

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยเฉล่ีย 1 คนตอครัวเรือนผูรับการสัมภาษณสวนใหญ                       

จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) รอยละ 64 
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รอยละจํานวนคนอาชีพหลัก

ตารางที่ 2 แสดงอาชีพหลัก

50

25.6

12.8

5.8

4.7

1.2

43

22

11

5

4

1

จํานวนตัวอยาง = 86

  1. ทําไร ทําสวน (มัน ออย ขาวโพด)

  2.  รับจาง

  3.  เลี้ยงสัตว

  4.  คาขาย

  5.  แมบาน

  6.  ธุรกิจสวนตัว

 ตารางที่ 2 จากการศึกษาอาชีพหลัก พบวาผูรับการสัมภาษณรอยละ 50 ประกอบอาชีพทําไร ทําสวน                      

(มัน ออย ขาวโพด) รองลงมามีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 25.6 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวรอยละ 12.8 และ               

ประกอบอาชีพคาขายรอยละ 5.8 ตามลําดับ

ภาพที่ 1 แสดงอาชีพหลัก
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รอยละจํานวนคนอาชีพรอง

ตารางที่ 3 แสดงอาชีพรอง

1.2

17.4

25.6

9.3

2.3

44.1

1

15

22

8

2

38

จํานวนตัวอยาง = 86

  1.  ทําไร ทําสวน (มัน ออย ขาวโพด)

  2.  รับจาง

  3.  เลี้ยงสัตว (วัวนม แพะ)

  4.  คาขาย

  5.  ธุรกิจสวนตัว

  6.  ไมมีอาชีพรอง

ภาพที่ 2 แสดงอาชีพรอง

 ตารางที่ 3 จากการศึกษาอาชีพรอง พบวาผูรับการสัมภาษณรอยละ 44.1 ไมมีอาชีพรอง รองลงมารอยละ 

25.6 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว (วัวนม แพะ) รอยละ 17.4 ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 9.3 ประกอบอาชีพ

คาขาย ตามลําดับ
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จํานวน (บาท)/ป

จํานวน (บาท)/ป

รายได

รายจาย

ตารางที่ 4 แสดงรายไดสุทธิของครัวเรือนตอป จําแนกตามที่มาของรายไดตอป

ตารางที่ 5 แสดงรายจายของครัวเรือนตอป จําแนกตามที่มาของรายจายตอป

 166,974.42 

 107,467.44 

 59,506.98 

109,942.85 

52,953.55 

60,593.95 

จํานวนตัวอยาง = 86

จํานวนตัวอยาง = 86

หมายเหตุ รายไดของครัวเรือนมีมากกวา 1 แหลง

หมายเหตุ รายจายของครัวเรือนมีมากกวา 1 แหลง

1. รายไดสุทธิ (เฉลี่ย)

2. รายไดในภาคเกษตร (เฉลี่ย)

3. รายไดนอกภาคเกษตร (เฉลี่ย)

1. รายจาย (เฉลี่ย)

2. รายจายในภาคเกษตร (เฉลี่ย)

3. รายจายนอกภาคเกษตร (เฉลี่ย)

 ตารางที่ 4 จากการศึกษารายไดสุทธิของครัวเรือนตอป จําแนกตามท่ีมาของรายได พบวาครัวเรือนมีรายได

สทุธเิฉลีย่ 166,974.42 บาทตอป เมือ่จาํแนกตามทีม่าของรายได มรีายไดในภาคเกษตร เฉล่ีย 107,467.44 บาทตอป             

ซึ่งเปนรายไดจากการทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว และทําการเกษตร รายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 59,506.98 บาทตอป 

ซึ่งเปนรายไดจากการรับจาง คาขาย การทําหัตกรรมในครัวเรือน คาเชา และบุตรหลานสงมาให เปนตน 

 ตารางที่ 5 จากการศึกษารายจาย (เฉลี่ย) ของครัวเรือนตอป จําแนกตามที่มาของรายจายจากจํานวน                      

ผูตอบแบบสัมภาษณ พบวาครัวเรือนหน่ึง ๆ  มรีายจายเฉล่ีย 109,942.85 บาทตอป เม่ือจําแนกตามท่ีมาของรายจาย 

ไดแกรายจายในภาคเกษตร (เฉลีย่) 52,953.55 บาทตอป ซึง่เปนรายจายจากคาปุย คายากาํจดัศตัรพูชื คาขนสงจาก

การทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว และรายจายนอกภาคเกษตร เฉล่ีย 60,593.95 บาทตอป ซึ่งเปนรายจายจาก                    

คาใชจายภายในครัวเรือน คาเลาเรียนของบุตรหลาน เปนตน 
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รอยละจํานวนครัวเรือนจํานวนเฉลี่ย (บาท)

มีหนี้สิน (ครัวเรือน) ไมมีหนี้สิน (ครัวเรือน)รอยละ รอยละ

ที่มาของหนี้สิน

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนหนี้สิน จําแนกตามที่มาของหนี้สิน

จํานวนตัวอยาง = 86

จํานวนตัวอยาง = 73

 ตารางที่ 6 จากการศึกษาจํานวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน พบวา สวนใหญรอยละ 84.8 มีหนี้สิน (73 ครัวเรือน) 

และรอยละ 15.2 ไมมีหนี้สิน (13 ครัวเรือน)

 ตารางที่ 7 จากการศึกษาจํานวนหนี้สิน จําแนกตามที่มาของหนี้สิน พบวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด จํานวน 86 ราย มีหนี้สินจํานวน 73 ราย ที่มาของหนี้สินที่มีจํานวนหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคาร มีจํานวน

หนีส้นิเฉลีย่ 116,682.30 บาท รองลงมา คอื กองทนุหมูบาน มจีาํนวนหนีส้นิเฉล่ีย 39,722.27 บาท และจากเพ่ือนบาน 

จํานวนหน้ีสินเฉลี่ย 8,819.67 บาท จากผลการศึกษาพบวาแหลงเงินกูที่ครัวเรือนนิยมกูยืมมากที่สุดจํานวน 48 ครัว

เรือน คือ กองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาที่ครัวเรือนนิยมกูยืม คือ ธนาคาร จํานวน 39 ครัวเรือน                 

คิดเปนรอยละ 35.7 และครัวเรือนนิยมกูยืมจากเพื่อนบาน จํานวน 8 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.3

73 1384.8 15.2

35.7

1.8

2.7

2.7

7.3

44.0

2.7

1.8

0.9

39

2

3

3

8

48

3

2

1

116,682.30

1,032.09

2,439.48

1,932.82

8,819.67

39,722.27 

   334.02 

   938.26

   562.96 

1.  ธนาคาร

2.  สหกรณโคนม

3.  กลุมออมทรัพย

4. เงินกูนอกระบบ

5 เพื่อนบาน

6. กองทุนหมูบาน

7.  โครงการแกไขปญหาความยากจน(กขคจ.)

8.  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

9.  กองทุนการปฏิรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สปก.)
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รอยละ

รอยละรอยละรอยละ
มีสวนรวมใน
กิจกรรม

(ครัวเรือน)
ลด

รายจาย
เพิ่ม
รายได

จํานวนครัวเรือนความพอเพียงของรายได

ความพอเพียงของรายได

ตารางที่ 8 แสดงความพอเพียงของรายได

ตารางที่ 9 แสดงประเภทกลุมที่เปนสมาชิก

จํานวนตัวอยาง = 86

จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 8 จากการศึกษาความพอเพียงของรายได พบวาครัวเรือนมีรายไดเพียงพอ รอยละ 67.3                            

และแยกความพอเพียงที่มีเงินเก็บและไมมีเงินเก็บ ดังนี้ ครัวเรือนรอยละ 51.1 มีรายไดเพียงพอ แตไมมีเหลือเก็บ 

สวนครัวเรือนอีกรอยละ 16.2 มีรายไดเพียงพอและมีเงินเหลือเก็บ ขณะที่มีครัวเรือนรอยละ 31.6 ระบุวามีรายได 

ไมเพียงพอ

51.1

16.2

31.6

1.1

28.5

40.4

23.8

7.1

-

-

-

12

17

10

3

-

-

-

10.2

10.2

10.2

53.8

-

7.6

7.6

4

4

4

21

-

3

3

27.6

20

13.8

25.3

5.3

3.8

3.8

36

26

18

33

7

5

5

44

14

27

1

1.  เพียงพอ แตไมมีเหลือเก็บ

2.  เพียงพอ และมีเหลือเก็บ

3.  ไมเพียงพอ

4.  ไมระบุ

1. อาสาสมัครพิทักษปา

2. นํ้ายาเอนกประสงค

3. ทําถาน

4. เลี้ยงสัตว(วัวนม แพะ)

5. ปลูกปา

6. ทําดอกไมจันทน,พวงหรีด

7. วิสาหกิจชุมชนเขาซับแกงไกฯ

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

 ตารางท่ี 9 จากการศึกษาการเปนสมาชิกกลุม พบวาครัวเรือนเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษปามาก              

เปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมารอยละ 25.3 เขารวมกิจกรรมเล้ียงสัตว และเขารวมกิจกรรมทําถาน           

คิดเปนรอยละ 13.8

 กจิกรรมท่ีเพิม่รายไดสงูสดุคอื กจิกรรมเล้ียงสตัว คดิเปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือ กจิกรรมอาสาสมัครพทิกัษปา 

กิจกรรมน้ํายาเอนกประสงค กิจกรรมทําถาน คิดเปนรอยละ 10.2 เทากัน 

 สวนกิจกรรมท่ีลดรายจายสูงสุดคือ กิจกรรมน้ํายาเอนกประสงค คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาคือกิจกรรม

อาสาสมัครพิทักษปา คิดเปนรอยละ 28.5
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หมายเหตุ 1 แปลง ประมาณ 8.5 ไร

รอยละจํานวนครัวเรือนการถือครองที่ดิน

ดานที่ 2 ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน และการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค (นํ้ากิน-นํ้าใช)
และการเกษตร
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด

 

52.3

29.0

13.9

4.6

56.9

16.2

6.9

6.9

4.6

8.1

 

45

25

12

4

49

14

6

6

4

7

1 แปลง

4 แปลง

2 แปลง

0.125 ไร

181 ไร

17.42 ไร

จํานวนตัวอยาง = 86

จํานวนพื้นท่ีถือครอง
 -  1 แปลง

 -  2 แปลง

 -  3 แปลง

 -  4 แปลง

พื้นท่ีถือครองนอยที่สุด 
พื้นท่ีถือครองมากที่สุด 
พื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 
ขนาดพื้นท่ีถือครอง
 -  ไมเกิน 10 ไร

 -  11-20  ไร

 -  21-30  ไร

 -  31-40  ไร

 -  41-50  ไร

 -  51 ไรขึ้นไป

พื้นท่ีถือครองนอยที่สุด 
พื้นท่ีถือครองมากที่สุด 
พื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 

 ตารางที่ 10 จากการศึกษาจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด พบวาครัวเรือนรอยละ 52.3 มีพื้นที่ถือครอง 1 แปลง 

รองลงมารอยละ 29.0 มีพื้นที่ถือครอง 2 แปลง และรอยละ 13.9 มีพื้นที่ถือครอง 3 แปลง 

 เมื่อเฉลี่ยเปนรายครัวเรือนพบวาครัวเรือนหนึ่งมีจํานวนพื้นที่ถือครอง 17.42 ไร หรือ 2 แปลงโดยประมาณ 

สําหรับผูที่ถือครองที่ดินมากที่สุดมีที่ดินมากถึง 4 แปลง 

 เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ถือครองจะพบวาครัวเรือนรอยละ 56.9 มีพื้นที่ไมเกิน 10 ไร โดยเฉลี่ยแลวครัวเรือน

หนึ่งมีขนาดพ้ืนที่ถือครอง 17.42 ไร หรือ 17 ไร โดยประมาณ ขณะท่ีครัวเรือนมีพื้นที่ถือครองนอยท่ีสุด                              

ขนาด 0.125 ไร ซึ่งถือวานอยมาก สวนครัวเรือนที่มีพื้นที่ถือครองขนาดใหญที่สุดมีพื้นที่ขนาด 181 ไร
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รอยละจํานวนครัวเรือนการถือครองที่ดิน

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่อยูอาศัย
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 11 จากการศึกษาการจําแนกพ้ืนที่ถือครองดานที่อยูอาศัย พบวาในพ้ืนที่มีการใชประโยชนที่ดิน            

เพื่อเปนที่อยู อาศัยจํานวน 60 ครัวเรือน สําหรับเร่ืองการถือครองที่ดินพบวาสวนใหญกวารอยละ 96.6                                

เปนที่ทํากินของตัวเอง โดยมีที่เชาผูอื่นเพียงรอยละ 3.3  เทานั้น 

 สําหรับเรื่องเอกสารสิทธิพบวาแปลงที่ดินของครัวเรือนสวนใหญคิดเปนรอยละ 68.3 เปน สปก. และ               

รอยละ 28.3 เปนที่ดินซึ่งไมระบุ/ไมทราบ

 

(จํานวน =60)
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68.3

1.6

1.6
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58

41

1

1
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การใชประโยชนที่ดิน

 1. ที่อยูอาศัย

  1.1 การถือครอง

   - เชา

   -  ที่ทํากินของตัวเอง

     1.2  เอกสารสิทธิ์

   - สปก.

   - ภบท.5

   - น.ส. 4

   - ไมระบุ/ ไมทราบ

หมายเหตุ ครัวเรือนมีแปลงที่ดินใชประโยชนมากกวา 1 แปลง



80 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนการถือครองที่ดิน

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่ทํากิน
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 12 จากการศึกษาการจําแนกพื้นที่ถือครองดานที่ทํากิน พบวาในพ้ืนที่มีการใชประโยชนที่ดิน                    

เพื่อเปนที่ทํากิน จํานวน 43 ครัวเรือน 

 ในเร่ืองการถือครองท่ีดินพบวาสวนใหญกวารอยละ 90.6 เปนที่ทํากินของตัวเอง โดยมีที่เชาผูอื่นเพียง                      

รอยละ 9.3 เทานั้น เนื่องจากบางครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งสองแปลงในท่ีทํากินทั้งเชาและท่ีทํากินของตัวเอง

 สําหรับเรื่องเอกสารสิทธิ์ พบวาแปลงที่ดินของครัวเรือนสวนใหญคิดเปนรอยละ 67.4 เปน สปก. โดยรอยละ 

25.5 เปนที่ดินซึ่งไมระบุ/ไมทราบ

 

(จํานวน = 43)

9.3
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การใชประโยชนที่ดิน

 1. ที่ทํากิน

  1.1  การถือครอง

   - เชา

   - ที่ทํากินของตัวเอง

  1.2  เอกสารสิทธิ์

   - สปก.

   - ภบท.5

   - น.ส. 4

   - ไมระบุ/ ไมทราบ

หมายเหตุ ครัวเรือนมีแปลงที่ดินใชประโยชนมากกวา 1 แปลง



81โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนการถือครองที่ดิน

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองดานที่อยูอาศัยและที่ทํากิน
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที ่13  จากการศึกษาการจาํแนกพ้ืนท่ีถอืครองดานท่ีอยูอาศยัและท่ีทาํกิน พบวาในพืน้ทีม่กีารใชประโยชน

ที่ดิน เพื่อเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน จํานวน 26 ครัวเรือน สําหรับเร่ืองการถือครองที่ดินพบวารอยละ 100                       

เปนที่ทํากินของตัวเอง สําหรับเรื่องเอกสารสิทธิพบวาแปลงที่ดินของครัวเรือนสวนใหญคิดเปนรอยละ 84.6 เปน 

สปก. โดยรอยละ 11.5 เปนที่ดินซึ่งไมระบุ/ไมทราบ

 

( จํานวน=26 )
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3.8
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0

26

22

1

0
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การใชประโยชนที่ดิน

 1. ที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

  1.1 การถือครอง

   - เชา

   -  ที่ทํากินของตัวเอง

     1.2  เอกสารสิทธิ์

   - สปก.

   - ภบท.5

   - น.ส. 4

   - ไมระบุ/ ไมทราบ

หมายเหตุ ครัวเรือนมีแปลงที่ดินใชประโยชนมากกวา 1 แปลง



82 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนการถือครองที่ดิน

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองที่ใหผูอื่นเชา
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 14 จากการศึกษาการจําแนกพ้ืนทีถ่อืครองท่ีใหผูอืน่เชา พบวาพืน้ทีท่ีใ่หผูอืน่เชาไดมกีารใชประโยชน

ที่ดินเพ่ือทํากินของตัวเองเพียงจํานวน 2 ครัวเรือน สําหรับเรื่องการถือครองที่ดินพบวารอยละ 100 เปนท่ีทํากิน              

ของตัวเอง สําหรับเรื่องเอกสารสิทธิพบวาแปลงที่ดินของครัวเรือนสวนใหญรอยละ 50 เปน สปก. และรอยละ 50  

เปนที่ดินซึ่งไมระบุ/ไมทราบ

 

( จํานวน=2 )
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การใชประโยชนที่ดิน

 1. ที่ใหผูอื่นเชา

  1.1  การถือครอง

   - เชา

   - ที่ทํากินของตัวเอง

  1.2  เอกสารสิทธิ์

   - สปก.

   - ภบท.5

   - น.ส. 4

   - ไมระบุ/ ไมทราบ

หมายเหตุ ครัวเรือนมีแปลงที่ดินใชประโยชนมากกวา 1 แปลง



83โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนการเพาะปลูก

ตารางที่ 15 แสดงการเพาะปลูกและสาเหตุของการเพาะปลูก
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 15 จากการศึกษาการเพาะปลูกและสาเหตุของการเพาะปลูก พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 67.4 

ไดทําการเพาะปลูก สําหรับเหตุผลที่เกษตรกรเลือกเพาะปลูกพืช รอยละ 43.1 ของผูที่เพาะปลูกระบุวาเปนเพราะ

ความเคยชิน รองลงมารอยละ 37.9 ใหเหตุผลวาปลูกเพราะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และรอยละ 18.9 ระบุวา            

ปลูกตามการสงเสริม/คําแนะนําของเจาหนาที่

 ดวยเหตุนี้ เจาหนาท่ีควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริม/ใหคําแนะนําเพื่อขยายผลงานศึกษา ทดลอง                         

วิจัยทางการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ มีความเรียบงายและประหยัด จะเปนประโยชนตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของเกษตรกรทีป่ลกูพชืตามความเคยชนิมาปลกูพชืท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่หรอืปลกูพชืตามขัน้ตอนอยางถกูหลกั

วิชาการมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น

32.5

67.4

จํานวนตัวอยาง = 58

43.1

18.9

37.9

12.0

15.5

28

58

 

25

11

22

7

9

1.  ไมทําการเพาะปลูก
2.  ทําการเพาะปลูก
สาเหตุของการเพาะปลูก
    -  ปลูกตามความเคยชิน

    -  ปลูกตามการสงเสริม/คําแนะนําของเจาหนาที่

    -  ปลูกเพราะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

    -  อื่น ๆ เชน ปลูกตามราคาตลาด

 - ลดคาใชจาย ปลูกไวกินเหลือขายเพื่อเปนอาหาร

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ



84 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนการเลี้ยงสัตว

ตารางที่ 16 แสดงการเลี้ยงสัตวและสาเหตุของการเลี้ยงสัตว
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 16 จากการศึกษาการเลี้ยงสัตวและสาเหตุของการเลี้ยงสัตว พบวาครัวเรือนรอยละ 54.6 มีการ             

เลี้ยงสัตว โดยสัตวที่นิยมเลี้ยงมากเปนอันดับหน่ึงคือแพะ คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมามีการเลี้ยงไก/เปด วัว และ

ปลา/กบ/กุง คิดเปนรอยละ 36.1 , 34.0 และ 10.6 ตามลําดับ ซึ่งรอยละ 42.5 ของผูที่เลี้ยงสัตวระบุวาเลี้ยงเพราะ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รอยละ 34.0 ระบุวาเลี้ยงตามความเคยชิน และรอยละ 31.9 เลี้ยงตามการสงเสริม/                

คําแนะนําของเจาหนาที่    

1.  ไมเล้ียงสัตว
2.  เล้ียงสัตว
ชนิดสัตวที่เล้ียง
     -  แพะ

     -  ไก/เปด

     -  วัว

     -  ปลา/กบ/กุง

สาเหตุของการเลี้ยงสัตว
     -  เลี้ยงตามความเคยชิน

     -  เลี้ยงเพราะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

     -  เลี้ยงตามการสงเสริม/คําแนะนําของเจาหนาที่

     -  อื่น ๆ เชน เลี้ยงตามเพื่อนบานราคาดีเลี้ยงงาย ขายเร็ว

 - มีทุนนอยเลี้ยงเพราะสนใจเล้ียงไวบริโภค

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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จํานวนตัวอยาง =47

จํานวนตัวอยาง =47



85โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนแหลงนํ้า

ตารางที่ 17 แสดงแหลงนํ้าอุปโภค-บริโภค
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 17 จากการศึกษาแหลงนํ้าอุปโภค-บริโภค พบวาครัวเรือนรอยละ 86.0 ใชนํ้าฝน รองลงมารอยละ 

82.5 ใชนํ้าประปาหมูบาน สวนครัวเรือนรอยละ 24.4 ซื้อนํ้าด่ืม และใชนํ้าจากบอบาดาล รอยละ 16.2 นํ้าจาก

ชลประทาน (ฝาย) รอยละ 4.6 และใชนํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองธรรมชาติ รอยละ 2.3

86.0

82.5

16.2

4.6

2.3

24.4

74

71

14

4

2

21

1.  นํ้าฝน

2.  ประปาหมูบาน

3.  บอบาดาล

4.  นํ้าจากชลประทาน (ฝาย)

5.  นํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองธรรมชาติ

6.  ซื้อนํ้าดื่ม

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ



86 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนความเพียงพอ

ตารางที่ 18 แสดงความเพียงพอของน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 18 จากการศึกษาความเพียงพอของน้ําเพือ่การอุปโภค-บริโภค พบวาครวัเรือนสวนใหญรอยละ 83.7 

ระบวุาปรมิาณน้ําใชเพือ่การอุปโภค-บรโิภคมีเพยีงพอ ขณะท่ีครวัเรอืนรอยละ 16.2 มนีํา้ใชไมเพยีงพอ โดยเฉล่ียแลว

ครัวเรือนหน่ึงจะขาดน้ํา 2.04 เดือน สําหรับชวงเดือนท่ีพบวาครัวเรือนขาดน้ํากิน-นํ้าใชมากเปนอันดับหน่ึง คือ                

เดือนเมษายน คิดเปนรอยละ 92.8 รองลงมารอยละ 64.2 เดือนมีนาคม

83.7

16.2

7.1

28.5

64.2

92.8

35.7

7.1

7.1

0

0

0

0

7.1

72

14

1

4

9

13

5

1

1

0

0

0

0

1

1.  เพียงพอ
2.  ไมเพียงพอ
ชวงเดือนท่ีขาดนํ้า
 -  มกราคม

    -  กุมภาพันธ

    -  มีนาคม

    -  เมษายน

    -  พฤษภาคม

    -  มิถุนายน

    -  กรกฎาคม

    -  สิงหาคม

    -  กันยายน

    -  ตุลาคม

    -  พฤศจิกายน

    -  ธันวาคม

เฉล่ียจํานวนเดือนที่ขาดนํ้า 2.04 เดือน

จํานวนตัวอยาง = 14



87โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนแหลงนํ้า

ตารางที่ 19 แสดงแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 19 จากการศึกษาแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก พบวาครัวเรือนรอยละ 53.4 อาศัยนํ้าฝนในการ                   

ทําการเกษตร รองลงมารอยละ 36.0 ใชนํ้าจากประปาหมูบาน รอยละ 12.7 ใชนํ้าบาดาล รอยละ 9.3 ใชนํ้าจาก

แมนํ้า/ลําคลองธรรมชาติ และรอยละ 5.8 ใชนํ้าจากชลประทาน (ฝาย/อางเก็บนํ้า) สวนอีกรอยละ 4.6 ซื้อนํ้า                  

จากแหลงอ่ืนมาใช

53.4

36.0

12.7

5.8

9.3

4.6

46

31

11

5

8

4

1.  นํ้าฝน

2.  ประปาหมูบาน

3.  บอบาดาล

4.  นํ้าจากชลประทาน (ฝาย/อางเก็บน้ํา)

5.  จากแมนํ้า/ลําคลองธรรมชาติ

6.  ซื้อนํ้า

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละจํานวนครัวเรือนความเพียงพอ

ตารางที่ 20 แสดงความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 20 จากการศึกษาความเพียงพอของน้ําเพื่อการเพาะปลูก พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 63.9                

ระบุวาปริมาณน้ําใชเพื่อการเพาะปลูกมีเพียงพอ ขณะท่ีครัวเรือนรอยละ 36.0 มีนํ้าใชไมเพียงพอโดยเฉล่ียแลว             

ครัวเรือนหนึ่งจะขาดนํ้าทําการเกษตร 2.6 เดือน หรือเกือบ 3 เดือนโดยประมาณ สําหรับชวงเดือนที่พบวาครวัเรือน

ขาดนํ้าทําการเกษตรมากเปนอันดับหนึ่ง คือเดือนเมษายน คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมารอยละ 27.2 ขาดนํ้า                 

ชวงเดือนมีนาคม โดยรอยละ 12.7 ขาดนํ้าชวงเดือนพฤษภาคม จะเห็นไดวาครัวเรือนที่ขาดนํ้ากวารอยละ 72.6                   

ระบุวาชวงที่ขาดนํ้าคือเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 

 ดังนั้น ถามีการปลูกพืชในชวงดังกลาวจะตองอาศัยนํ้าจากแหลงอื่นมาชวยในการเพาะปลูก หรือหาพืชที่

ตองการน้ํานอยมาปลูกแทน

1.  เพียงพอตลอดป
2.  ไมเพียงพอ
ชวงเดือนท่ีขาดนํ้า
 -  มกราคม

    -  กุมภาพันธ

    -  มีนาคม

    -  เมษายน

    -  พฤษภาคม

    -  มิถุนายน

    -  กรกฎาคม

    -  สิงหาคม

    -  กันยายน

    -  ตุลาคม

    -  พฤศจิกายน

    -  ธันวาคม

เฉล่ียจํานวนเดือนที่ขาดนํ้า 2.6 เดือน

63.9

36.0

3.6

9.0

27.2

32.7

12.7

5.4

5.4

1.8

0

0

0

1.8

55

31

2

5

15

18

7

3

3

1

0

0

0

1

 

จํานวนตัวอยาง = 55
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของแหลงนํ้า



90 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตอประชาชนในพื้นที่
ตารางที ่21 แสดงเหตผุลที่ทาํใหนกึถงึโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชุมชนเขาซบัแกงไกอนัเนื่องมาจาก
   พระราชดําร ิ

รอยละจํานวนครัวเรือนเหตุผล

จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 21 จากการศึกษาเหตุผลเปนลําดับแรกท่ีทําใหนึกถึงโครงการ ฯ พบวารอยละ 87.2 คือการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมใหสมบูรณ และรอยละ 5.8 นึกถึงเร่ืองการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร                     

และอุปโภค-บริโภค และการเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร/อนุรักษ เทากัน

87.2

5.8

5.8

1.1

75

5

5

1

1. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมใหสมบูรณ

2. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

3. การเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร/

 อนุรักษ

4. แหลงสมุนไพร

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละจํานวนครัวเรือนแหลงขาวสาร

ตารางที่ 22 แสดงแหลงที่ประชาชนไดรับขาวสาร
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 22 จากการศึกษาแหลงที่ประชาชนไดรับขาวสาร พบวาครัวเรือนรอยละ 76.7 ไดรับขาวสาร                  

จากผูนาํชุมชนเชน กาํนัน ผูใหญบาน รองลงมารอยละ 29.0 ไดรบัขาวสารจากเจาหนาท่ีโครงการฯ และรอยละ 12.7 

ไดรับขาวสารจากเพื่อนบาน ตามลําดับ

29.0

76.7

12.7

9.3

1.1

0

25

66

11

8

1

0

1. เจาหนาที่โครงการฯ

2. ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ

3. เพื่อนบาน

4. คนในครอบครัว/ญาติ พี่นอง

5. หนังสือพิมพ

6. วิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ



91โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเขารวมกิจกรรมปลูกปา

 แผนภูมทิี ่1 จากการศึกษาการเขารวมกิจกรรมปลูกปา พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 76 ไดเขารวมกิจกรรม

ปลูกปา และรอยละ 24 ไมไดเขารวมกิจกรรมปลูกปา ซึ่งถือวาประชาชนสวนใหญใหความรวมมือกับทางโครงการฯ

เปนอยางดี

รอยละจํานวนครัวเรือนชนิดของตนไม

ตารางที่ 23 แสดงชนิดตนไมที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ฯ 
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 23 จากการศึกษาชนิดตนไมที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ฯ พบวาครัวเรือนรอยละ 41.8                     

ไดรบัสนบัสนนุตนจนัทนผา รองลงมารอยละ 27.9 ไดรบัการสนบัสนุนตนไผ รอยละ 23.2 ไดรบัการสนบัสนนุตนจนัทนหนู 

และมะนาว รอยละ 23.2 ตามลําดับ

23.2

41.8

2.3

27.9

8.1

23.2

1.1

8.1

1.1

20

36

2

24

7

20

1

7

1

1. จันทนหนู

2. จันทนผา

3. โมกขราชินี

4. ไผ

5. แคสันติสุข

6. มะนาว

7. ขี้เหล็ก

8. สะเดา

9. ประดู

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ



92 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนความเพียงพอ

จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 24 จากการศึกษาสภาพตนไมที่ไดรับการสนับสนุน พบวาครัวเรือนรอยละ 71.0 ไดรับการสนับสนุน
ตนไม เมื่อไดรับตนไมมาแลวสภาพตนไมที่ไดรับการสนับสนุนสามารถเจริญเติบโตเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 57.3 
และตนไมตาย คิดเปนรอยละ 42.7 ซึ่งสาเหตุที่ตนไมตายเพราะไมมีเวลาปลูก ไมไดรดน้ํา ไมไดดูแลรักษา คิดเปน             
รอยละ 29.5 สวนสาเหตุรองลงมาตนไมตายเพราะไมมีแหลงนํ้า หรือแหลงนํ้าอยูหางไกล คิดเปนรอยละ 13.1

29.0

71.0

57.3

42.7

29.5

13.1

25

61

35

26

18

8

1. ไมไดรับตนไม

2. ไดรับตนไม

สภาพตนไมที่ไดรับการสนับสนุน
1. เจริญเติบโตดี

2. ตาย

 2.1 ตายเพราะไมมีเวลาปลูก ไมไดรดนํ้าไมไดดูแลรักษา

 2.2  ตายเพราะไมมีแหลงนํ้า/แหลงนํ้าอยูไกล

รอยละจํานวนครัวเรือนประโยชนจากโครงการฯ

ตารางที่ 25 แสดงประโยชนจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

ตารางที่ 24 แสดงสภาพตนไมที่ไดรับการสนับสนุน

จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 25 จากการศึกษาประโยชนทีไ่ดรบัจากโครงการฯ พบวาครัวเรือนไดประโยชนเปนพันธุพชื/พนัธุสตัว
มากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมาเปนคุณภาพชีวิตดีขึ้น/รายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 33.7                    
สวนครัวเรือนรอยละ 24.4 ไดรับความรูในการประกอบอาชีพภาคการเกษตร เทากันกับไดรับนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
รอยละ 19.7 ไดรับน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค รอยละ 17.4 เห็นวาทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ มีการรักษาปาและ             
ปารมรื่น นอกจากน้ี รอยละ 12.7 ไดรับความรูในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร รอยละ 10.4 ไดรับการ             
แกปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม ตามลําดับ

24.4

40.6

19.7

33.7

10.4

24.4

12.7

17.4

21

35

17

29

9

21

11

15

1. นํ้าเพื่อการเพาะปลูก

2. ไดรับพันธุพืช/พันธุสัตว

3. นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

4. คุณภาพชีวิตดีขึ้น/รายไดเพิ่มขึ้น

5. แกปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม

6. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพภาคการเกษตร

7. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร

8. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณขึ้น/รักษาปา/รมรื่น

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวนตัวอยาง = 61
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รายงานการประเมินผล

รอยละจํานวนครัวเรือนความรูจากโครงการฯ

จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 26 จากการศึกษาการไดรับความรูจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ พบวา               

ครัวเรือนไดรับความรูดานการปองกันรักษาปาเปนอันดับหน่ึง คิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาไดรับความรูดานการ

อนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ใหคงความอุดมสมบูรณ คิดเปนรอยละ 61.8 สวนรอยละ 44.7 ไดรับความรูในการ

ฟนฟูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และรอยละ 32.8 ไดรับความรูการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

1. ไมเคย

2. เคย

   2.1 การฟนฟูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

   2.2  การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

   2.3  การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

   2.4  การปองกันรักษาปา

   2.5  การพัฒนาที่ดิน

   2.6  การอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ใหคงความ

   อุดมสมบูรณ

   2.7  การพัฒนาคุณภาพชีวติใหดขีึน้ เพิม่รายได ลดรายจาย

   2.8  สรางจิตสํานึก เชน การอบรมเยาวชนอาสาสมัคร

   พิทักษปา, การปลูกปาในวันสําคัญตางๆ ฯลฯ

   2.9  การศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อขยายผลใหประชาชน

   2.10 การพัฒนาโครงการฯ ใหเปนแหลงศึกษาดูงานและ

   แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร/อนุรักษ

   2.11 การเลี้ยงสัตว

ตารางที่ 26 แสดงการไดรับความรูจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

11.63

88.37

44.7

32.8

27.6

65.7

21.0

61.8

27.6

28.9

11.8

17.1

1.3

10

76

34

25

21

50

16

47

21

22

9

13

1

จํานวนตัวอยาง = 76
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รอยละจํานวนครัวเรือนการนําความรูไปใช

ตารางที่ 27 แสดงการนําความรูไปใช
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 27 จากการศึกษาการนําความรูไปใช พบวาความรูที่ครัวเรือนไดรับสามารถนําไปใชไดทันที รอยละ 

69.7 สวนครัวเรือนรอยละ 25.0 ไมคอยไดใช ขณะท่ีครวัเรือนอีกสวนหน่ึงคดิเปนรอยละ 5.2 ระบุวาไมไดใชเลย ทัง้นี้

ครัวเรือนไดยกตัวอยางความรูที่สามารถนําไปใชไดทันที เชน ไดรับพันธุพืชนํามาปลูก คิดเปนรอยละ 39.4 ปลูกปา

ในวันสําคัญตาง ๆ คิดเปนรอยละ 19.7 และนําความรูมาถายทอด อาทิ การทํานํ้ายาลางจาน การอนุรักษปา                   

การเผาถานโดยใชเตาอิวาเตะ คิดเปนรอยละ 6.5 สําหรับครัวเรือนที่ไมคอยไดใชความรูระบุวาเปนเพราะไมมีเวลา 

คิดเปนรอยละ 15.7 สวนเหตุผลอื่น ๆ เปนเหตุผลรองลงมา คิดเปนรอยละ 3.9 เชน ปวย ชรา สวนครัวเรือนที่ไมได

ใชความรูเลยใหเหตุผลวาเปนเพราะไมไดทําการเกษตร และไมวางเน่ืองจากทําอาชีพอื่น เชน คาขาย คิดเปน                    

รอยละ 2.6 เทากัน

 แมการศึกษาเร่ืองการนําความรูไปใชจะปรากฏวาครัวเรือนรอยละ 69.7 สามารถนําความรูไปใชไดทันที                

แตยังมีครัวเรือนอีกรอยละ 30.2 (ครัวเรือนไมไดใชความรูเลย และไมคอยไดใชความรู) ซึ่งชี้ใหเห็นวาการขยายผล/

ใหความรูในครัง้ตอ ๆ  ไปควรเลือกครวัเรอืนทีม่ศีกัยภาพและมีความพรอมในดานตางๆ เชน สภาพพ้ืนทีท่าํกนิเหมาะสม 

อยูในชวงอายุทีเ่หมาะสม ตลอดจนสนใจ ในการนาํความรูไปใชประโยชนจรงิ ๆ  เพ่ือใหการนาํความรูไปใชไดประโยชนสงูสดุ

69.7

39.4

19.7

6.5

3.9

25.0
15.7

3.9

5.2

5.2
2.6

2.6

53

30

15

5

3

19
12

3

4

4
2

2

1. นําไปใชไดเลยทันที
ความรูที่ไดรับ

- ไดรบัพันธุพืชนํามาปลูก

- ปลูกปาในวันสําคัญตาง ๆ

- อื่น ๆ เชนนําความรูมาถายทอด การทํานํ้ายาลางจาน 

 การอนุรักษปา การเผาถานโดยใชเตาอิวาเตะ 

- ไมระบุ

1. ไมคอยไดใช
- ไมมีเวลา

- ปวย,ชรา

- ไมระบุ

2. ไมไดใชเลย
- ไมวางเน่ืองจากทําอาชีพอื่น เชน คาขาย

- ไมไดทําการเกษตร

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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รอยละจํานวนครัวเรือนการติดตามผลการอบรม/สิ่งที่แนะนํา

ตารางที่ 28 แสดงการติดตามผลการอบรม/สิ่งที่แนะนําของเจาหนาที่
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางที่ 28 จากการศึกษาการติดตามของเจาหนาที่ หลังจากไดนําความรูไปใช พบวาครัวเรือนรอยละ 16.2 

ไมทราบวามีเจาหนาที่เขามาติดตาม รอยละ 17.4 ระบุวาไมมีเจาหนาที่เขามาติดตาม และครัวเรือนรอยละ 65.1  

ระบุวามีเจาหนาที่เขามาติดตาม โดยรอยละ 46.5 ของครัวเรือนท่ีระบุวามีเจาหนาท่ีเขามาติดตามนั้น มีการ               

เขามาติดตามมากกวา 2 ครั้ง/ป และรอยละ 41.8 มีเจาหนาท่ีเขามาติดตาม 1 ครั้ง/ป โดยใชวิธีเขามาติดตาม                   

เมื่อมีการประชุมหมูบานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมารอยละ 25.5 ใชการสอบถามจากผูนําชุมชน                     

จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของการถายทอดความรูคือการนําความรูไปใชปฏิบัติจริง ดังนั้น การติดตามผลจึงเปนสิ่งที่

สาํคัญยิง่ และเพ่ือเปนการประหยดัเวลาของเจาหนาท่ีในการออกไปตดิตามผล อาจเลอืกใชแบบสอบถามเพ่ือติดตาม

ความคืบหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใช หรือการแจงขาวสารจากโครงการฯ ในการใหความรู  

ฝกอบรม กิจกรรมตางๆ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะทําใหมีเอกสารเก็บรวบรวมเพื่อแกไขขอบกพรองในการสงเสริม

ความรูครั้งตอ ๆ ไป อยางเปนระบบมากข้ึน

16.2

17.4

65.1

41.8

46.5

9.3

2.3

11.6

25.5

52.3

10.4

14

15

56

36

40

8

2

10

22

45

9

1. การมีเจาหนาที่เขามาติดตาม
 - ไมทราบ

 - ไมมี

 - มี

2. จํานวนคร้ังที่ติดตามผล
 - 1 ครั้ง/ป

 - มากกวา 2 ครั้ง/ป

 - ไมแนนอน

 - ไมระบุ

3. โดยวิธี
 - พบปะพูดคุยตามบาน

 - สอบถามผูนําชุมชน

 - การประชุมหมูบาน

 - ไมระบุ

หมายเหตุ เจาหนาที่เขามาติดตามมากกวา 1 วิธี
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 ตารางที ่29  จากการศกึษาการมสีวนรวมกบัโครงการอนรุกัษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ พบวา ครัวเรือนรอยละ 89.5 มีสวนรวมกับโครงการ ฯ ครัวเรือนที่ไมมีสวนรวม รอยละ 10.4 ซึ่งการมี

สวนรวมกบัโครงการฯ มากท่ีสดุคอืการเขารวมกจิกรรมกับโครงการฯ  เชน การปลูกปาในวนัสาํคญัตาง ๆ การเขารวม 

อบรมกับทางโครงการฯ เปนตน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา ครัวเรือนรอยละ 57.1 มีสวนรวมในการประชุม/             

รวมคิด/รวมวางแผนพัฒนาโครงการฯ ครัวเรือนรอยละ 14.2 รวมแลกเปล่ียนเรียนรูทางเทคนิคและวิธกีารประกอบอาชีพ 

และครัวเรือน รอยละ 6.4 รวมสรางและขยายเครือขาย ตามลําดบั

ตารางที่ 29 แสดงการมีสวนรวมกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ

รอยละจํานวนครัวเรือนความรูจากโครงการฯ

จํานวนตัวอยาง = 86

1. ไมมีสวนรวม

2. มีสวนรวม

   2.1  รวมประชุม/รวมคิด/รวมวางแผนพัฒนาโครงการฯ

   2.2  รวมกิจกรรมกับโครงการฯ

   2.3  รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางเทคนิคและวิธีการ

   ประกอบอาชีพ

   2.4  รวมสรางและขยายเครือขาย

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

10.4

89.5

57.1

71.4

14.2

6.4

9

77

44

55

11

5

จํานวนตัวอยาง = 77
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รอยละจํานวนครัวเรือนความพึงพอใจ

ตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ
จํานวนตัวอยาง = 86

 ตารางท่ี 30 จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ พบวาสาเหตุที่ครัวเรือนพอใจโครงการฯ เพราะ           

โครงการฯ ทําใหปาไมสมบูรณขึ้น/ฝนตกตองตามฤดูกาล/อนุรักษพันธุพืชพันธุสัตวคิดเปนรอยละ 58.8  รองลงมา 

พอใจเพราะไดรบัความรูดานการประกอบอาชีพเพ่ิมเติมคดิเปนรอยละ 22.0 พอใจเพราะสรางรายได (ความเปนอยูดขีึน้) 

คิดเปนรอยละ 5.8 และพอใจเพราะมีนํ้าใช/มีฝาย คิดเปนรอยละ 4.4

 สวนครัวเรือนท่ีไมพอใจโครงการฯ คิดเปนรอยละ 6.9 โดยรอยละ 50.0 ใหเหตุผลวาไมไดรับของแจก/                     

ไมไดรับสิ่งของตามท่ีตองการรอยละ 33.3 ใหเหตุผลวาไมพอใจเพราะขาดการติดตามดูแล/ไมมีนํ้าใชที่เพียงพอ            

และรอยละ 16.6 ใหเหตุผลวาไดรับความรูนอย

79.0
22.0

4.4

2.9

58.8

5.8

2.9

2.9

6.9
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16.6

33.3

13.9

68
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3

2
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4

2

2

6
3

1

2
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1. พอใจ เพราะ
 - ไดรับความรูดานการประกอบอาชีพเพิ่มเติม

 -  มีนํ้าใช/มีฝาย

 - หมูบานเจริญขึ้น/มีสถานที่ทองเที่ยว/มีการคมนาคม

  สะดวกขึ้น

 - ปาไมสมบูรณขึน้/ฝนตกตองตามฤดกูาล/อนรุกัษพนัธุพชื/

  พันธุสัตว

 -  สรางรายได (ความเปนอยูดีขึ้น)

 -  ไดมีงานทํา/ สงเสริมอาชีพ

 -  อื่น ๆ เชน ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่/

  ผูนําชุมชนติดตามผลงาน

2.  ไมพอใจเพราะ
 - ไมไดรับของแจก/ไมไดรับสิ่งของตามท่ีตองการ

 -  ไดรับความรูนอย

    -  ขาดการติดตามดูแล/ไมมีนํ้าใชที่เพียงพอ

3. ไมมีความคิดเห็น
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รอยละจํานวนครัวเรือนความพึงพอใจ

ตารางที่ 31 แสดงเรื่องที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ควรพัฒนา
จํานวนตัวอยาง = 86

4.6
50

50

27.9
41.6

25

25

8.3

25.5
81.8

9.0

9.0 
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1. พัฒนาดานดิน เพราะ
 - มีปญหาเรื่องดิน (ดินแหง,ดินไมคอยดี, แหงแลง)

 - อยากใหอบรมเรื่องการฟนฟูสภาพดินใหดีขึ้น

2. พัฒนาดานแหลงนํ้าเพราะ
 - ขาดแคลนนํ้า

 - ตองการแหลงน้ําเพิม่(แกมลงิ,ทอสงน้ํา,บอนํา้บาดาล,ฝาย)

 - ขยายนํ้าไปถึงพื้นที่เกษตรท่ีหางไกล

 - ชาวบานไดมีนํ้ากินนํ้าใช

3. พัฒนาดานปาไม เพราะ
 - ตองการใหปาไมอุดมสมบูรณขึ้น

 - ตองการสรางเครือขายเรื่องปา

 - แกไขปญหาสัตวปามากินผลผลิตของชาวบาน

4.  พัฒนาดานการเกษตร เพราะ
 - ชวยในเรื่องภัยแลง

 - ชาวบานทําการเกษตร

 - ใหมีตลาดรองรับผลผลิต,อยากใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

5. พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ เพราะ
 - ชาวบานจะไดมีอาชีพเสริม/มีรายไดเพิ่มขึ้น

 - จะไดมีความรูเพิ่มเติม

 - อื่นๆ เชน สรางงานใหผูวางงาน คนชรา คนพิการ 

  สนบัสนุนตลาด สนบัสนนุเครือ่งมอื สงเสรมิการเลีย้งสตัว

6. พัฒนาดานอื่น ๆ เพราะ
 - ดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน ไฟฟา)

 - เพื่อเพิ่มแหลงความรูเพิ่มเติม
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 ตารางที ่31 จากการศึกษาเรือ่งท่ีโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกฯ ควรพัฒนา พบวาครวัเรอืน 

ตองการใหพัฒนาดานแหลงนํ้ามากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 27.9 รองลงมารอยละ 25.5 ตองการใหพัฒนา

ดานปาไม รอยละ 20.9 ตองการใหพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ และรอยละ 15.1 ตองการใหพัฒนาดานการเกษตร                 

นอกจากน้ีครัวเรือนรอยละ 5.8 แสดงความคิดเห็นวาควรพัฒนาดานอื่น ๆ  และครัวเรือนที่ตองการใหพัฒนาดานดิน 

คิดเปนรอยละ 4.6 โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้

 1. การพัฒนาดานแหลงนํ้า ครัวเรือนรอยละ 41.6 เห็นวาควรพัฒนาดานแหลงน้ําเพราะประสบปญหา

ขาดแคลนนํา้ รองลงมารอยละ 25 เพราะตองการแหลงนํา้เพิม่ เทากนักบัเพราะตองการขยายนํา้ใหไปถงึพ้ืนทีเ่กษตร

ที่หางไกล และรอยละ 8.3 เพราะเห็นวาชาวบานจะไดมีนํ้ากินนํ้าใช

 2.  การพัฒนาดานปาไม ครัวเรือนที่เห็นควรพัฒนาดานปาไมรอยละ 81.8 ใหเหตุผลวาเพราะตองการให               

ปาไมอุดมสมบูรณขึ้น รองลงมารอยละ 9.0 ใหเหตุผลวาเพราะตองการสรางเครือขายเร่ืองปา เทากันกับที่ให                      

เหตุผลวาเพราะแกไขปญหาสัตวปามากินผลผลิตของชาวบาน

 3. การพัฒนาดานสงเสรมิอาชีพ ครวัเรือนท่ีเหน็วาควรพัฒนาดานสงเสริมอาชีพรอยละ 66.6 ใหเหตุผลวา 

เพราะชาวบานจะไดมีอาชีพเสริม/รายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 27.7 ใหเหตุผลอื่น ๆ เชน สรางงานใหผูวางงาน คนชรา  

คนพิการ สนับสนุนตลาด สนับสนุนเครื่องมือ สงเสริมการเล้ียงสัตว และรอยละ 5.5 ใหเหตุผลวาเพราะจะได                 

ความรูเพิ่มเติม

 4.  การพัฒนาดานการเกษตร ครัวเรือนท่ีเห็นวาควรพัฒนาดานการเกษตรรอยละ 46.1ใหเหตุผลวา เพราะ

อยากใหมีตลาดรองรับผลผลิต อยากใหผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น รองลงมารอยละ 38.4 ใหเหตุผลวา เพราะชาวบาน                     

ทําการเกษตรและรอยละ 15.3 ใหเหตุผลวา เพราะชวยในเรื่องภัยแลง

 5.  การพฒันาดานดนิ ครวัเรอืนทีเ่หน็วาควรพฒันาดานดนิรอยละ 50.0 ใหเหตุผลวาเพราะมีปญหาเรือ่งดนิ 

หลายลักษณะท้ังดนิแหง ดนิไมคอยดี แหงแลง เทากนักบัทีใ่หเหตุผลวา เพราะอยากใหอบรมเร่ืองการฟนฟูสภาพดิน

ใหดีขึ้น

 6.  การพัฒนาดานอื่น ๆ ครัวเรือนท่ีเห็นวาควรพัฒนาในดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน                   

รอยละ 60.0 ใหเหตุผลวา เพราะโครงสรางพื้นฐาน (ถนน ไฟฟา) ยังไมพอ รองลงมารอยละ 40.0 ใหเหตุผลวา             

เพื่อจะไดเพิ่มแหลงความรูเพิ่มเติม
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สวนที่ 4 ขอมูลดานขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
ตารางที่ 32 แสดงขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  

 ตารางที่ 32 จากการศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางแกไข พบวาครัวเรือนรอยละ 31.3 ไดใหขอเสนอแนะ

และแนวทางแกไขโดยขอเสนอแนะที่พบมากเปนอันดับหนึ่งคือตองการแหลงนํ้าเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 37.0                    

รองลงมารอยละ 18.5 อยากใหสงเสริมดานการพัฒนาอาชีพ เชน สงเสริมการเย็บผา สงเสริมการเลี้ยงสัตว การทํา

ถาน เทากันกับอยากไดปจจัยการผลิต (ปุย/พันธุพืช/พันธุสัตว) สวนรอยละ 14.8 อยากใหเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา                

เพิ่มเติมและรอยละ 11.1 เสนอแนะวาควรปรับปรุงเสนทางคมนาคม/ไฟฟา

รอยละจํานวนครัวเรือนขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

จํานวนตัวอยาง = 86

1.  ไมมี
2.  มี
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ....
 -  อยากไดแหลงนํ้าเพิ่มเติม

 -  อยากใหสงเสริมดานการพัฒนาอาชีพ เชน สงเสริม

  การเย็บผา สงเสริมการเล้ียงสัตว การทําถาน

    -  อยากใหเจาหนาที่มาใหคําแนะนําเพิ่มเติม

    -  อยากไดปจจัยการผลิต (ปุย/พันธุพืช/พันธุสัตว)

    -  ควรปรับปรุงเสนทางคมนาคม/ไฟฟา

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

68.6
31.3

37.0

18.5

14.8

18.5

11.1

59
27
 

10

5

4

5

3

จํานวนตัวอยาง = 27
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บทสรุปจากการประเมินและขอเสนอแนะ
บทที่ 6
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 จากการประเมินผลโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวัดลพบุรี

โดยทําการศกึษาจากการตอบแบบสอบถามและสมัภาษณผูทีม่สีวนเกีย่วของกบัโครงการฯ สามารถสรปุผลการศกึษา

ไดเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ผลการศึกษาเจาหนาที่โครงการฯ สวนที่ 2 ผลการศึกษาผูนําชุมชนในพื้นที่โครงการฯ 

และสวนที่ 3 ผลการศึกษาประชาชนในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ ดังนี้

บทสรุปจากการประเมิน
และขอเสนอแนะบทที่ 6

สรุปผลจากการประเมินโครงการ

สวนที่ 1 สรุปผลการศึกษาเจาหนาที่โครงการฯ
 จากการสอบถาม/สัมภาษณ นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี รวมทั้งผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับโครงการฯ ไดขอสรุป ดังนี้

 1.  การทราบปญหาในพ้ืนที่กอนมีโครงการฯ และการแกไขปญหา/พัฒนาพ้ืนที่ พบวา ผูรับการสัมภาษณ

ทราบปญหาวา กอนเริ่มมีโครงการฯ นั้น สภาพพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบาน

ในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน  ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม และสตัวปา นอกจากปญหาดานการอนรุกัษปาไมแลว ยงัมปีญหาในเรือ่งการขาดแคลนแหลงนํา้ทาํการเกษตร 

การคมนาคมท่ีไมสะดวกอีกดวย อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวไดรับแกไขพัฒนาตามแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ 

มาตามลําดับ 

 2.  บทบาทหนาที่ของผูรับการสัมภาษณ/หนวยงานของผูรับการสัมภาษณที่มีตอโครงการฯ พบวา ผูรับ

การสัมภาษณสวนใหญมีบทบาทหนาท่ีโดยเปนกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ซึ่งไดมีการแตงตั้งเมื่อป 2556 หลังจากที่ทรงรับโครงการฯ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เมือ่ป 2555 อนัประกอบดวยคณะกรรมการยอย จาํนวน 3 คณะ คอื คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนนิงาน 

และคณะกรรมการปาชมุชน ทาํหนาทีใ่นการกําหนดแนวทางบริหาร จดัทาํแผนดาํเนนิงาน และขบัเคล่ือนการปฏิบตัิ

ตามแผนที่วางไว ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและ

วางแผนในระยะตอไป

  ผูรับการสัมภาษณที่เปนกรรมการบริหารมีจํานวนกึ่งหนึ่ง (4 คน) เปนกรรมการดําเนินงาน จํานวน 1 คน 

เปนกรรมการดําเนินงานและกรรมการปาชุมชน จํานวน 1 คน และไมไดเปนกรรมการฯ จํานวน 3 คน ซึ่งแตละกลุม

มีบทบาทหนาที่ตอโครงการฯแตกตางกัน

  กลุมที่เปนกรรมการบริหาร มีหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารโครงการ จัดทําแผนดําเนินงาน 

และตดิตามผลการดาํเนินงาน โดยไดมปีระชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการพืน้ทีป่าชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดําริครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
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  กลุมที่เปนกรรมการดําเนินงานและกรรมการปาชุมชน มีหนาที่ในการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงาน                 

รับผิดชอบดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการดําเนินงานท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของและชุมชน            

ในพ้ืนที ่สนับสนนุอาํนวยความสะดวกในพืน้ที ่สรางการมสีวนรวมของชมุชนและขยายเครอืขายในการดาํเนนิกจิกรรม

โครงการฯ อาทิ กิจกรรมปลูกปา การบํารุงรักษาปา การทําแนวกันไฟ การประชาสัมพันธการดูแลปองกันรักษาปา 

ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เปนแหลงงบประมาณในการชวยสนับสนุนโครงการฯ

  สําหรับกลุมที่ไมไดเปนกรรมการฯ มีหนาที่ตามภารกิจของหนวยงาน เชน กรมชลประทานสนับสนุน             

ในเร่ืองการจัดหาแหลงนํ้า ปลัดอําเภอมีหนาที่ในการประสานมวลชนในพ้ืนที่

 3. นโยบายในการดําเนนิงานโครงการฯ ของผูรบัการสัมภาษณ/หนวยงานของผูรบัการสัมภาษณ พบวา 

การดําเนินงานในระดับนโยบาย ผูรบัการสัมภาษณมนีโยบายท่ีจะปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนทีป่าชมุชน

เขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยจะปรับใหมคีณะกรรมการยอยเพียง 2 คณะ คอื คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการดําเนินงานสวนคณะกรรมการปาชุมชนจะยุบรวมไปอยูในคณะกรรมการดําเนินงานแทน ทั้งนี้ 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของจังหวัดในการใหคําแนะนํา ปรึกษา 

และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ ตลอดจนใหความเห็นชอบการแกไขปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน         

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดาํเนนิงาน นอกจากนีย้งัเหน็วาควรใหผูแทนคณะกรรมการบรหิารไปตดิตามงาน 

ในพืน้ทีบ่าง เพือ่ใหเหน็ผลการดาํเนนิงานและรบัทราบปญหาอปุสรรคจากพืน้ทีจ่รงิ รวมทัง้เสนอใหหวัหนาโครงการฯ 

ควรสนับสนุนใหชาวบานมีสวนรวมมากข้ึน โดยเพ่ิมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับโครงการฯ อาทิ การอบรมสงเสริมอาชีพ

ที่เชื่อมโยงกับปา หรืออาชีพที่สามารถอยูรวมกับปาได และควรสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ              

ใหแกเยาวชนดวย

  สวนการดําเนนิงานในระดับปฏิบตั ิผูรบัการสมัภาษณ จะเนนการปฏบิตังิานใหเปนไปตามแผนท่ีกาํหนดไว 

ซึง่แผนงานในระยะตอไปยงัคงประกอบดวยกจิกรรมในรปูแบบและองคความรูเดิม โดยใหความสาํคญักบัการถายทอด

องคความรูจากรุนสูรุนในเร่ืองการทําผลิตภัณฑเดน (Product Champion) เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นอกจากนี้ควรพัฒนาในเรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร และการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนรอบพื้นท่ีโครงการฯ               

โดยการใหความรูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

 4.  การมีสวนรวมของผูรับการสัมภาษณ/หนวยงานของผูรับการสัมภาษณสังกัด
  ดานงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณ กปร. ซึ่งเปนงบประมาณหลักในการสนับสนุนการดําเนิน             

โครงการฯ แลว ยังมีกรอบในการสนับสนุนการบูรณาการของแผนงานทางจังหวัด ซึ่งจะมีงบประมาณสวนกลาง

สําหรับดําเนินงานโดยมีกํานัน/ผูใหญบานชวยสนับสนุนในเรื่องกําลังคน และแรงงาน 

 5.  ความสอดคลองของแผนดําเนินงานกับวัตถุประสงคของโครงการฯ พบวาผูรับการสัมภาษณทั้งหมด 

เห็นวาแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ สอดคลองกับแนวพระราชดําริ

ในเรือ่งการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกใหมคีวามอดุมสมบรูณ การสรางการมสีวนรวมในการอนุรกัษและ

ฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นท่ี การสรางเครือขายอนุรักษปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักตอนลาง เปนศูนยการเรียนรู                

ดานการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน และเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นที่หายากและใกลสูญพันธุ
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 6.  การติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการฯ โดยจังหวัดลพบุรีมีการติดตามผลการ                 

ดําเนินงาน ปละ 2 ครั้ง โดยติดตามในพื้นที่ในเรื่องการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหลังจากดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผน 

เชน ความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ปา ประโยชนที่ไดรับ และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม                  

นอกจากนี้ในสวนของกรมปาไมซึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะทํางาน

ประสานการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจการพิเศษที่แตงต้ังโดยกรมปาไมดวย 

 7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ           
มีหลายดาน อาทิ ทําใหปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เกิดไฟไหมปานอยลง มีแหลงนํ้าทําการเกษตรเพิ่มขึ้น           

ดนิในพ้ืนทีก่ารเกษตรมีคณุภาพดีขึน้ ประชาชนมีจติสํานกึในการอนุรกัษทรัพยากรปาไม มอีาชีพเสริมและรายไดเพ่ิมขึน้ 

คณะกรรมการปาชมุชนซึง่สวนใหญเปนชาวบานในพืน้ทีไ่ดรบัความรูและประสบการณในการอนรุกัษทรัพยากรปาไม 

เชน พันธุไม และสมุนไพรตาง ๆ

สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษาผูนําชุมชนในพื้นที่โครงการฯ
 จากการสัมภาษณผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่มีความเก่ียวของกับโครงการฯ จํานวน 6 ราย ตามประเด็น                  

การสัมภาษณที่กําหนดไว ไดขอมูลโดยสรุป ดังนี้

 1. สภาพหมูบานของผูรับการสัมภาษณกอนมีโครงการฯ พบวา

   สภาพปญหาการบุกรุกปากอนมีโครงการฯ มีการบุกรุกปาจนกลายสภาพเปนภูเขาหัวโลนโดยการ

   บุกรุกเขาไปตัดไมและเผาปาลาสัตว ทําใหเกิดความแหงแลงในพ้ืนที่ ตอมาพระอธิการปริญญา

   ไดรเิริม่การสรางปาชมุชนขึน้ โดยปลกูตนกระถนิยกัษเปนไมเบกินาํรวมกบัพนัธุไมทองถิน่ ภายหลงั

   สวนราชการไดเขามาใหการสนับสนนุในการปลูกปาจนสภาพปามคีวามสมบูรณ และเร่ิมมกีารรณรงค

   ปลูกปาเพิ่มขึ้น

  อาชีพและการมีงานทําของประชาชนในหมูบาน ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ตัดไม

   เผาถาน รับจางเก็บข้ีคางคาว (เนื่องจากมีถํ้าคางคาวในพ้ืนที่โครงการฯ)

   โครงสรางพื้นฐานในหมูบาน มีแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร ไดแก นํ้าฝน และน้ําจาก

   ลําคลองพญากลางซ่ึงมีตนนํ้ามาจากน้ําซับในภูเขา ในฤดูแลงจะมีปริมาณลดลงไมเพียงพอตอ

   ความตองการ การคมนาคมไมสะดวก ถนนเขาโครงการเปนดินลูกรัง มีทรัพยากรแหลงทองเท่ียว

   ในพื้นที่ที่โดดเดน คือ ถํ้าในเขาซับแกงไกที่มีหินงอก หินยอยสภาพสมบูรณสวยงาม แตยังไมเปน

   ที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก

  การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาไมมากนัก 

 2. สภาพหมูบานของผูรับการสัมภาษณหลังมีโครงการฯ หลังจากเกิดโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป               

ในทางที่ดีขึ้น ปญหาการบุกรุกทําลายปาลดลง สภาพปาอุดมสมบูรณขึ้น

  ในหมูบานมีแหลงนํ้าเพิ่มขึ้น เชน มีการกอสรางฝายทดน้ํา ฝายตนนํ้าลําธาร ประปาหมูบาน บอบาดาล 

และซ้ือน้ําด่ืมจากภายนอกชุมชน นอกจากนีย้งัมบีริการรถบรรทกุนํา้กรณเีกดิความแหงแลงเนือ่งจากฝนไมตกตามฤดกูาล 
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สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาประชาชนในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ

  ชุมชุนมีสวนรวมในการปองกันฟนฟูปามากข้ึน เชน การมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกปาวันสําคัญ และ           

ในโอกาสตาง ๆ  การมสีวนรวมในการจัดทาํแนวกนัไฟใหความรวมมอืและมีการรบัรูเกีย่วกบัการดาํเนนิกิจกรรมตาง ๆ 

ของโครงการฯ โดยชาวบานมีสวนรวมในการมาเขารวมประชุม 

 3.  การใหความรวมมอืของประชาชนในหมูบานกับเจาหนาทีโ่ครงการฯ พบวา ประชาชนใหความรวมมอื

กบัเจาหนาทีโ่ครงการฯ ด ี เชนรวมรบัทราบการดําเนนิงานของโครงการฯ รวมทาํกจิกรรมโครงการฯ เชน การปลกูปา 

เขารับการอบรม แตชาวบานตองการใหเจาหนาที่ประสานงานกับชาวบานในการเขารวมกิจกรรมใหมากกวาเดิม

 4.  การมีสวนรวมของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมกับหนวยงานที่เก่ียวของ พบวา ผูนําชุมชน/ ผูนํากลุมมีสวน

รวมในการประสานงาน การประชุม และรวมจดัทาํแผนกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพ่ือเสนอความตองการ และแนวทาง

แกไขปญหา เชน การกําหนดกิจกรรม การวางแผนปองกันรักษาปา การกําหนดหลักเกณฑในการเก็บหาของปา             

ชวยจัดตั้งกลุมอาชีพ ชวยหากลุมเปาหมายในการอบรม ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม

 5.  การดาํเนนิงานของโครงการฯ ทีค่วรใหความสาํคญัในปจจบุนั พบวา ควรใหความสาํคญักบัการพฒันา

แหลงนํ้าในพื้นที่ใหมีจํานวนมากขึ้นและเพียงพอตอการทําการเกษตร ควรสงเสริมการทําเกษตร เชน การเลี้ยงสัตว

ปกเพือ่เปนแหลงโปรตนี และการปลกูพชือาหารทีห่ลากหลาย การสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม อาท ิการประดษิฐ

ของใชจากวัสดุในทองถิ่น เชน เมล็ดพันธุไมปา เปลือกหอยหอม เปนตน 

 ขอมูลในสวนนี้ไดจากการสัมภาษณประชาชนในหมูที่ 4 และหมูที่ 5 รอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 86 ราย              

ซึ่งเปนตัวแทนจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย

 ขอมูลทั่วไป
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของประชาชน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 49 ป ระดับการศึกษา             

สวนใหญจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) อาชีพหลักอยูในภาคการเกษตร (ทําไร ทําสวน) สวนใหญ 

ไมมีอาชีพรอง มีบางสวนท่ีประกอบอาชีพรอง คือ อาชีพนอกภาคเกษตร เลี้ยงสัตวและรับจาง ผูรับการสัมภาษณ          

สวนใหญมีรายไดเพียงพอ มีหนี้สินแหลงเงินกูที่กูยืมมากที่สุด คือ กองทุนหมูบาน สวนใหญมีสวนรวมกับกิจกรรม 

อาสาสมัครพิทักษปา สวนกิจกรรมที่เพิ่มรายไดสูงสุด คือ กิจกรรมเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงวัวนม แพะ และไกชน เปนตน

 ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน และการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค (นํ้ากิน – นํ้าใช) และนํ้า                 
เพื่อการเกษตร
 จากการศึกษาขอมูลดานการใชประโยชนที่ดินและการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค (นํ้ากิน – นํ้าใช) และ

นํ้าเพื่อการเกษตร พบวา จํานวนพื้นที่ถือครองของประชาชน สวนใหญจะถือครองจํานวน 1 แปลง พื้นที่ถือครอง

มากที่สุดจํานวน 4 แปลง และพื้นที่ถือครองนอยที่สุดจํานวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ถือครองสวนใหญไมเกิน 10 ไร 
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พื้นท่ีถือครองนอยท่ีสุด คือ 0.125 ไร พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 17.42 ไร สวนใหญจะมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเองและ                             

มีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. และมีที่ทํากินเปนของตัวเองมีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. เปนจํานวนมากท่ีสุด                        

การเพาะปลูกสวนใหญปลูกพืชตามความเคยชิน สวนการเลี้ยงสัตว สวนใหญจะเลี้ยงแพะ รองลงมา คือ สัตวปก            

และวัว ตามความเหมาะสมของพื้นที่

 แหลงนํ้าอุปโภค – บริโภค พบวา ครัวเรือนสวนใหญใชนํ้าฝน รองลงมาใชนํ้าประปาหมูบาน ในดาน                      

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค สวนใหญเพียงพอ ซึ่งในชวงเดือนที่ขาดน้ํา จะเปนชวงเดือนเมษายน 

รองลงมาคือเดือนมีนาคม เฉลี่ยจํานวนเดือนท่ีขาดน้ําประมาณ 2.04 เดือน 

 แหลงนํ้าสําหรับการเพาะปลูก สวนใหญใชนํ้าฝน และสวนใหญมีความเพียงพอตลอดท้ังป ซึ่งในชวงเดือนท่ี

ขาดนํ้าจะเปนชวงเดือนเมษายน รองลงมาคือเดือนมีนาคม  เฉลี่ยจํานวนเดือนที่ขาดน้ําประมาณ 2.6 เดือน

ขอมูลเกี่ยวกับการดาํเนินงานของโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ตอประชาชนในพ้ืนที่
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและฟ นฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ                         

ตอประชาชนในพ้ืนที่ พบวาหากพูดถึงโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ผูตอบแบบสอบถาม                 

จะนึกถึงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมใหสมบูรณเปนลําดับแรก 

 ในเร่ืองการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา แหลงขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับขาวสารมากท่ีสุด คือ ผูนําชุมชน 

ไดแกกํานัน ผูใหญบาน

 ในการเขารวมกิจกรรมปลูกปาของโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขารวมกิจกรรม โดยตนไม

ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ในกิจกรรมปลูกปาสวนใหญ คือตนจันทนผา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตอบวาเจริญเติบโตดี และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 42.7 ระบุวาตนไมที่ไดรับไปแลวตาย สาเหตุเพราะสวนใหญ

ไมมีเวลาปลูก ไมไดรดนํ้า หรือไมไดดูแลรักษา

 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตอบวาประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ คือการไดรับพันธุพืช พันธุสัตว รองลงมาตอบวาทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น               

มีรายไดเพิ่มขึ้น ไดรับน้ําเพื่อการเพาะปลูก และไดรับความรูในการประกอบอาชีพภาคการเกษตร ตามลําดับ

 ความรูที่ไดรับจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก ฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ            

ไดรับความรูในเร่ืองการปองกันรักษาปามากท่ีสุด  รองลงมาไดรับความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม                

ใหคงความอุดมสมบูรณ  และเรื่องการฟนฟูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามลําดับ

 ในเรื่องการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน พบวาสวนใหญนําความรูไปใชประโยชนไดเลยทันที เชน                            

เมื่อไดรับพันธุพชืมาปลกู นาํไปใชในกจิกรรมปลกูปาในวนัสาํคญั หรอืนาํไปใชในการถายทอดแกผูอืน่ เชน การทาํ                

นํา้ยาลางจาน การอนุรักษปา การเผาถานดวยเตาอิวาเดะ

 ดานการตดิตามผลของเจาหนาที ่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา มเีจาหนาทีเ่ขามาตดิตามมากกวา 

2 ครั้ง/ป โดยใชวิธีเขามาติดตามเมื่อมีการประชุมหมูบานมากที่สุด รองลงมาใชวิธีสอบถามจากผูนําชุมชน และ             

วิธีพบปะพูดคุยตามบาน ตามลําดับ



107โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 ดานการมีสวนรวมกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีสวนรวมกับโครงการฯ โดยรวมทํากิจกรรมกับทางโครงการฯ มากท่ีสุด รองลงมาเปนการรวมประชุม/รวมคิด/             

รวมวางแผนพัฒนาโครงการฯ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางเทคนิคและวิธีการประกอบอาชีพ และรวมสรางเครือขาย 

ตามลําดับ

 ดานความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพอใจตอโครงการฯ เพราะ              

ปาไมสมบูรณขึ้น/ฝนตกตองตามฤดูกาล/อนุรักษพันธุพืช/พันธุสัตว รองลงมาพึงพอใจเพราะไดรับความรูดานการ

ประกอบอาชพีเพิม่เตมิ พงึพอใจเพราะชวยสรางรายได (ความเปนอยูดขีึน้) มนีํา้ใช/มฝีาย มงีานทาํ/อาชพีเสรมิ ทาํให

หมูบานเจริญขึ้น/มีสถานที่ทองเที่ยว/มีการคมนาคมสะดวกขึ้น และอื่นๆ เชน ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ี/

ผูนําชุมชน

 ปญหา/อุปสรรค
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ ผูนําชุมชน และประชาชนสามารถสรุปปญหาในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้

 1.  การดําเนินงานของหนวยงานราชการไมตอเน่ือง เนื่องจากมีการโยกยายบุคลากร ทําใหงานลาชากวา

  แผนที่กําหนดไว แตอยางไรก็ตามยังสามารถดําเนินโครงการฯ ไดอยางตอเนื่อง

 2.  ไมมีกรอบอัตรากําลังในการดูแลพื้นที่โครงการฯ อยางชัดเจน แตใชขาราชการจากสํานักอื่นๆ เขามา

  ชวยปฏิบัติหนาที่

 3.  มีการบุกรุกทําลายปาในพื้นท่ีโครงการฯ และลักลอบลาสัตว โดยเผาปาเพื่อตอนสัตว และจับสัตวปา

  อยูบาง

 4.  ในพื้นที่มีการจางแรงงานในลักษณะขายแรงงาน รับจางในงานตาง ๆ คอนขางมาก ชาวบานจึงไมคอย

  กระตือรือรนที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนหรือทําการเกษตรในพื้นที่ตัวเองมากนัก เนื่องจาก

  เมื่อไปรับจางไมกี่ชั่วโมงก็ไดคาจางแลว

 5.  การลาดตระเวน มีเจาหนาที่อาสาพิทักษปานอย ทําใหการลาดตระเวนทําไดไมเต็มที่นัก ยังมีบางสวน

  ลักลอบลาสัตวปา มีทั้งคนจากนอกพ้ืนที่ และในพื้นที่เปนสายใหกับคนนอกพื้นที่ มีการยึดปน ตักเตือน 

  และดําเนินคดีผูสัตวปา ทั้งตัวนิ่ม เลียงผาดวย

 6.  พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยูบริเวณรอยตอของจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมา ซึ่งหางไกลจาก

  หนวยงานปาไมทีเ่ก่ียวของมาก ทาํใหการดูแลอาจไมทัว่ถงึ จงึมกัมบีคุคลจากนอกพ้ืนทีแ่อบลักลอบเขาไป 

  ตัดตนไมและลาสัตวปา 

 7.  สภาพพืน้ท่ีเปนแหลงตนนํา้ลาํธารสวนหนึง่ท่ีจะไหลลงอางเกบ็นํา้ของเขือ่นปาสกัชลสทิธิ ์จงึควรคาในการ

  อนุรักษและคุมครองพื้นที่ใหมีสภาพเปนปาตนนํ้า ตลอดไป 

 8.  ลํานํ้าซับที่ไหลจากแหลงตนนํ้าในเขตปาชวยหลอเล้ียงชีวิตใหราษฎรไดทําการเกษตร บางคร้ังก็ประสบ

  ปญหานํา้ไมพอใชในฤดูแลง หรอืเกดิการกัดเซาะพังทลายของตล่ิงในฤดูฝน ตลอดจนประชาชนรอบพ้ืนที่

  โครงการฯ ยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษดินและน้ําที่เปนเขตปาตนนํ้าลําธาร
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 ขอเสนอแนะ
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ ผูนําชุมชน และประชาชน สรุปขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป ดังนี้
 ดานการบริหารจัดการโครงการฯ
 เห็นควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ โดยปรับใหมีคณะกรรมการยอยเพียง 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดําเนินงาน 

สวนคณะกรรมการปาชุมชนจะยุบรวมไปอยูในคณะกรรมการดําเนินงานแทน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงาน                           

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเหน็ควรเพิม่อาํนาจหนาทีข่องจังหวดัในการใหคาํแนะนาํ ปรกึษา และติดตามผลการการ

ดําเนินงานโครงการฯ ตลอดจนใหความเห็นชอบการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ           

คณะกรรมการดําเนินงาน

 ดานการดําเนินงาน
 ในการอบรมสงเสริมอาชีพ ควรประยุกตหรือสอดแทรกเรื่องการอนุรักษปาเขาไปในหลักสูตรการฝกอบรม            

สงเสริมอาชีพดวยเพราะตองการใหชาวบานชวยกันอนุรักษปาไม สัตวปา 

 ดานการฟนฟูทรัพยากรปาไม
 ประชาชนในพ้ืนทีต่องการใหมกีารอนุรกัษปาควบคูกบัการสงเสริมอาชีพ เพือ่ใหเศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ีดขีึน้ 

ซึ่งจะทําใหคนอยูกบัปาไดอยางยั่งยืน

 ดานการพัฒนาอาชีพ
 1. ประชาชนในพ้ืนที่ตองการใหมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพและจัดหาตลาดรองรับผลผลิต  พืชผัก สมุนไพร 

โดยขอใหนาํความตองการของชาวบานในพืน้ทีเ่สนอจังหวดัผานอาํเภอ เพ่ือดําเนนิการสงเสริมอาชพีตามความตองการ

ตอไป

 2. ประชาชนในบริเวณพืน้ทีโ่ครงการฯ ควรไดรบัการพฒันาความรูความเขาใจและมแีบบอยางในการบริหาร

จดัการและการใชประโยชนทรพัยากรปาไมอยางยัง่ยนื ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในพ้ืนที่

อยางเหมาะสม เพือ่อาํนวยประโยชนดานตาง ๆ  และพัฒนาคณุภาพชวีติใหดยีิง่ขึน้ ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

 ดานการมีสวนรวม
 1. ควรปลูกสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาไมเพื่อความย่ังยืน และเสริมสรางความเขมแข็ง                      

ใหชาวบาน เพื่อใหชวยเหลือตัวเองได

 2. ควรกําหนดใหเยาวชนรอบพื้นท่ีโครงการฯ เปนกลุมเปาหมายหลักในการถายทอดความรูความเขาใจ           

ในเรือ่งการอนรุกัษทรพัยากรปาไม เพือ่ใหเยาวชนเกดิจติสาํนกึ ตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรปาไมในทองถิน่              

ของตนเอง และเกิดความหวงแหน
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 ดานการติดตามประเมินผล
 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรไปติดตามผลการดําเนินงาน/ตรวจเยี่ยมในพื้นที่โครงการฯ เปนประจํา         

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความกาวหนา ผลการดําเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรค

 ดานงบประมาณ
 สํานักงาน กปร. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ อยางตอเนื่อง เนื่องจากการจะเห็นผลสําเร็จ

ของเปนโครงการฯ อยางชัดเจน ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานหลายป

 จากขอมลูแบบสอบถามและการสัมภาษณเจาหนาทีห่นวยงานท่ีเก่ียวของ ผูนาํชุมชน และประชาชนในโครงการ

อนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัลพบรุใีนป 2560 กองติดตามประเมินผล 

สํานักงาน กปร. ขอสรุปผลและขอเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก           

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้

 ผลจากการดําเนนิโครงการฯ พบวา หลงัจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในป 2555 หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการวางแผนการดําเนินงาน

โครงการฯ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ขึ้น โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงาน กปร. จากแผนการดําเนินงานตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการทุกประการ ไดแก มีการนอมนําแนวพระราชดําริมาเปนแนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม             

และสตัวปาใหมคีวามอดุมสมบรูณ มกีารเสรมิสรางการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในการอนรุกัษและพืน้ฟทูรพัยากร

ปาไมและสัตวปา และขยายผลสรางเครือขายอนุรักษปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักตอนลาง เปนศูนยการเรียนรูดานการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมและเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชและสมุนไพร รวมทั้งเปนแหลง

ที่อยูอาศัยของสัตวปา กลาวคือ มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันรักษาปาใหยั่งยืน 

 ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ในสวนของผลลัพธเห็นไดชัดวาปาอุดมสมบูรณขึ้น โดยดูจากสภาพปา             

มคีวามหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน ทัง้พนัธุพชื พนัธุสตัวและความชุมชืน้ในพ้ืนที ่กลาวคือ พนัธุพชืกวา 300 ชนดิ 

สัตวปา เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมกวา 20 ชนิด นกกวา 160 ชนิด ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาไปหาพืชอาหาร           

และเก็บหาของปาเปนจํานวนมาก ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าซับธรรมชาติมีมากขึ้น และไมมีการเกิดไฟไหมปาในพื้นที่ 

สวนประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ มีหลายดานทั้งการอนุรักษปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ แหลงนํ้าเพิ่มขึ้น มีการ

สงเสริมอาชีพ การปลูกจิตสํานึก สิ่งเหลานี้ยังประโยชนมาใหกับผู มีส วนเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อให

ทรัพยากรธรรมชาติ คงอยูสืบตอไปยังลูกหลาน 

 สําหรับในการดําเนินงานโครงการฯ ชาวบานมีความรวมมือและดูแลปาอยางชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชน มีการ

แจงเร่ืองราวตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และมีแกนนําในการอาสาสมัครพิทักษปา จึงทําใหปาไดรับการปกปองดูแล                  

สงผลใหมีสภาพที่มีความสมบูรณเร็วขึ้น

ขอคิดเห็นจากประเมินผลโครงการฯ
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 มีความรวมมือและมีความรับรูรวมกับโครงการฯ ทั้งการเขารวมประชุม และการรวมมือกับหนวยงานรัฐ               

ในการชวยอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จ มีการรวมกันจัดทําแผนงานกับทุกภาคสวน และมีการ  

บูรณาการรวมกันในการประสานความรวมมือ ทั้งในการวางแผน การปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรม ระหวาง 

เจาหนาที่โครงการฯ และผูนําชุมชน มีการชวยเหลือกันทั้งการปองกันดูแลรักษาปาและการชวยใหชาวบานมีรายได 

มงีานทาํ เพือ่จะไดไมบกุรกุทําลายปาและหาของปาลาสตัวอยางผดิวธิ ีมกีารใหความสาํคญักบัการพฒันาดานแหลงนํา้ 

การเล้ียงสัตว การเกษตร การสงเสริมอาชีพเสริม เพื่อใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดี มีรายไดมั่นคง พอเพียงตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงตอไป

 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น         

มีทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไมที่สมบูรณขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูปาโดยนอมนํา

แนวพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และการนําฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ                      

มาปรับใชในโครงการ ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดสงผลใหประชาชนมีความมั่นคง ทั้งอาชีพ                

รายได และเลิกบุกรุกปา หันกลับมาทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงหากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ                   

อยางตอเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะทําใหราษฎรมีความม่ันคงย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการสนองพระราชดําริ              

ในดานการเปนศูนยเรียนรูในการรักษาปาไมที่ยั่งยืน ชาวบานไดตระหนัก ใหความสําคัญและมีความพรอมที่จะผลัก

ดนัใหประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีอืน่ ๆ  ไดเขามาเรียนรูและนําแนวทางท่ีประสบผลสําเร็จจากพ้ืนทีใ่นโครงการอนุรกัษ

และฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ แหงนี้เปนตัวแทนและตนแบบที่ยั่งยืนตลอดไป

 ดงัน้ัน โครงการอนุรกัษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ จงัหวดัลพบุรจีงึมีบทบาท

และกลไกสําคัญในการเปนตนแบบการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติจากจุดเล็กๆ ดวยความรวมมือและประสาน

การทํางานรวมกันตามแนวพระราชดําริ “บวร” ทําใหการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก สามารถฟนคืน

ความสมบูรณไดอกีครัง้ ทัง้น้ีสามารถสรุปเชือ่มโยงการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน 4 มติ ิไดดงันี้

 มิติดานสังคม
 1.  ประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปาทําใหการดําเนินงานไดเปนไปอยางดี

 2.  ความตองการของประชาชนในการดูแลรักษาปาเพื่อเปนแหลงตนนํ้า อาหารและรายได

 3.  การเช่ือมโยงระหวางรุนสูรุนเพ่ือเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาปาและเปนการสรางความสัมพันธอันดี

  ในชุมชน

 4.  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนในการสรางปาและใชประโยชนจากปารวมกันและย่ังยืน

 5.  มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวและกลมเกลียวกัน

 6.  ราชการใหการสนับสนุนและทําหนาที่พี่เลี้ยง เพื่อใหชุมชนดูแลตัวเองไดอยางมั่นคง
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 มิติดานเศรษฐกิจ
 1.  เปนแหลงสรางอาหารและพืชสมุนไพรพื้นบาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมดานสมุนไพร

 2.  การเปลี่ยนอาชีพจากรับจางอยางเดียวมาทําการเกษตรผสมผสาน สรางความพออยูพอกินและพอเพียง

  ในชีวิต

 3.  สงเสริมใหมีการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

 4.  สรางแหลงทองเที่ยวที่มาจากการจัดการของชุมชน

 มิติดานสิ่งแวดลอม
 1. นอมนําแนวพระราชดําริ ปลูกปาโดยไมตองปลูก ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และปลูกปาในใจคน

  มาเปนแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูปาไม

 2. กําหนดแผนงานในการอนุรักษและฟนฟูปาไมที่ชัดเจนตอเนื่องเปนรูปธรรม

 3.  มีกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาจากการบูรณการรวมกัน

 4.  สรางแหลงเรยีนรูเรือ่งปาผสมผสานการพักผอนหยอนใจเพ่ือสรางความตระหนักและสํานกึถงึคณุคาของ

  ทรัพยากรปาไม

 มิติวัฒนธรรม
 1.  ดําเนินตามแนวพระราชดําริในลักษณะสามประสาน  บวร (บาน วดั ราชการ)

 2.  ชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 3.  การบริหารไมเนนวัตถุเนนหลักธรรมชาติ

 4.  ใชภูมิปญญาทองถิ่น เชน พืชสมุนไพร 

 5.  มีวัดเปนศูนยกลางและศูนยรวมจิตใจ และสวนกลางในการรวมมือ

 1. ดานการบริหารโครงการฯ (แผนงาน งบประมาณ และบุคลากร)
  1.1 ควรมีแผนงานและงบประมาณท่ีชัดเจนตอเนื่อง (แผน 3 ป หรือ 5 ป)

  1.2  ควรมกีารกาํหนดพืน้ท่ีเปาหมายทีช่ดัเจน ทัง้ในสวนของการอนรุกัษ ฟนฟู พฒันา และสวนของพืน้ท่ี

   ทํากิน เพื่อจะไดจัดทํากรอบแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน

  1.3  ควรระดมงบประมาณตามแผนงานโดยการบูรณาการรวมกัน ทั้งภาครัฐ (สํานักงาน กปร. 

   หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด) เอกชน  และชุมชน

  1.4  ควรมีการประชุมคณะทํางานอยางตอเนื่องและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

  1.5  ควรมีแผนการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่อง

  1.6  ควรทําการประเมินผลโครงการฯ ทุก 5 ป

ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป
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  1.7  ควรจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธในรปูแบบตางๆ เพือ่ใหเกดิกระบวนการเรยีนรูและเพิม่มลูคาการพฒันา

   ตามแนวพระราชดําริใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาในพื้นที่อื่นตอไป

  1.8  ควรทําเปนตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ บวร การฟนฟูปาในรูปแบบตาง ๆ   ในเขตพ้ืนที่

   ภาคกลางดวยการบริหารงานโดยชุมชน

  1.9  แตงตั้งคณะทํางานท่ีมาจากความรวมมือจากทุกภาคสวนและมีการปรับปรุงและและใหมี

   ความสมํ่าเสมอ

 2.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2.1 ควรสนบัสนนุทางดานวชิาการในการประกอบอาชพี โดยเขารับการอบรมและสรางใหเปนเครอืขาย

   การขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน การแปรรูป

   ผลผลิตทางการเกษตร หรือสมุนไพรใหเปนอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ

   เสริมอาหาร (Nutraceutics) ที่มีมูลคาสูง ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0

  2.2  ควรปรบัเปลีย่นอาชพีจากการรบัจางมาเปนการสรางอาชพีในพืน้ท่ีของตนเองโดยการใชทีด่นิใหเกดิ

   ประโยชนสูงสุด และพัฒนาไปสูการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) ตามนโยบายรัฐบาล

  2.3  ควรสรางกิจกรรมการมีสวนรวม และใชพื้นที่ปาในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ ๆ หรือกิจกรรม

   รวมกับสถาบันการศกึษาและองคกรเอกชน

  2.4  ควรพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว และจัดทําตลาดนัดชุมชน หรืออื่น ๆ เพื่อใหเกิดรายไดในชุมขน
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กรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป

จัดทําแผนงาน

มีอาชีพครบ

Unseen

ปาสมบูรณ/
แหลงอาหาร

นวัตกรรม

ชุมชนมีสวนรวม

สัตวปาเพิ่ม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายใน 5 ปขางหนา

ประชาชนมีความสุข

ทรัพยากรมั่นคงเปนทุน

ใหลูกหลานตลอดไป

ปรับแผนใหเกิด

ความยั่งยืน

-  ฟนฟูปา

-  ปองกันปา

-  อนุรักษปา

พัฒนาคุณภาพชีวิต

-  เกษตรผสมผสาน

- ทฤษฎีใหม

-  การเลี้ยงสัตว

แหลงทองเที่ยว

-  ชุมชน

-  เยาวชน

-  ทฤษฎีใหม

การประชาสัมพันธ

ติดตามประเมินผล

งบประมาณ กปร.

งบประมาณหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ

จังหวัด



114 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล
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115โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

ภาคผนวก
1. หนังสือสํานักงาน กปร. เห็นควรรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริ
2. หนังสือสํานักราชเลขาธิการ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปน
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
3. คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการพืน้ทีป่าชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
4. แผนท่ีโครงการฯ
5. ประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่ จํานวน 9 หนา
6. ประเด็นสําภาษณผูนําชุมชน/ผูนํากลุม จํานวน 6 หนา
7. แบบสอบถามประชาชน
8. ภาพการติดตามประเมินผล



116 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

หนังสือสํานักงาน กปร. 
เห็นควรรับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก

ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



117โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



118 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



119โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



120 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



121โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



122 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

หนังสือสํานักราชเลขาธิการ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
รับพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ



123โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



124 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

คําสั่ง



125โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



126 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



127โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



128 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



129โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

แผนที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



130 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



131โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล



132 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

ประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่
จํานวน 9 หนา



133โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

ประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่
การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 1. กอนมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน

  ทราบหรือไมวาในพื้นท่ีมีปญหาอะไร แกไขอยางไร (อธิบายพอสังเขป) (สภาพปญหาการบุกรุกปา 
  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน นํ้ากิน นํ้าใช ดานอาชีพมีงานทํา ดานสุขภาพอนามัย การศึกษา 
  การมีสวนรวมของชุมชน)
 2. หนาท่ีความรบัผดิชอบของทาน/หนวยงานของทานตอโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชน เขาซบัแกงไก

  อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจ.ลพบรุ ี(อธบิายพอสงัเขป) (คณะกรรมการบรหิารจดัการพ้ืนทีป่าชมุชน
  เขาซับแกงไกฯ คณะกรรมการดําเนินงานฯ)
 3. ทาน/หนวยงานของทานไดมีนโยบายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก   

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลพบุรี อยางไรบาง (อธิบายพอสังเขป)
 4. ทาน/หนวยงานของทานมีสวนรวมกับโครงการในดานใดบาง งบประมาณการดําเนินงาน วัสดุ/อุปกรณ 

  (งบปกติ งบกปร.) เจาหนาที่ อัตรากําลัง ความรูในพ้ืนที่/วิทยากร การบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ

  (จังหวัดและอําเภอ)

 5. ทานคิดวาทาน/หนวยงานของทานมแีผนการดําเนินงาน ทีม่คีวามสอดคลองตามวัตถปุระสงคของโครงการ

  หรือไม อยางไร 1. เพื่อศึกษาผลผลิต (output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

  2. เพือ่ประเมนิผลสาํเรจ็ของการดาํเนนิโครงการประกอบดวยผลลพัธ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

  ของการดําเนินงาน 3. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ

 6. ทาน/หนวยงานของทานมีการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการหรือไมอยางไร

  (ความถี่ในการติดตาม/วิธีการติดตามผล)

 7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   

  จ.ลพบุรี มีอะไรบาง (อธิบายพอสังเขป)

 8. ทาน/หนวยงานของทานมปีญหาและอปุสรรค ในการบรหิารจดัการบางหรอืไม (อตัรากาํลงั งบประมาณ
  การดําเนินงาน วัสดุ/อุปกรณ การบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ) (จังหวัดและอําเภอ)
 9. ทาน/หนวยงานของทานมีขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลพบุรี อยางไรบาง(เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามแนว

  พระราชดําริที่ไดพระราชทานไว)



134 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

แบบฟอรมลงขอมูลสัมภาษณเจาหนาที่
การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 1. ชื่อผูถูกสัมภาษณ…………………………………………………………………………………………………อายุ………ป

  ตําแหนง.................................................................................................................................

 2. กอนมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน

  ทราบหรือไมวาในพื้นที่มีปญหาอะไร แกไขอยางไร 

  (อธิบายพอสังเขป) (สภาพปญหา การบุกรุกปา ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน นํ้ากิน นํ้าใช 
  ดานอาชีพมีงานทํา ดานสุขภาพอนามัย การศึกษา การมีสวนรวมของชุมชน)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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135โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 3. หนาที่ความรับผิดชอบของทาน/หนวยงานของทานตอโครงการอนุรักษและฟ นฟูป าชุมชน

  เขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลพบุรี (อธิบายพอสังเขป) (คณะกรรมการบริหารจัดการ
  พื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ คณะกรรมการดําเนินงานฯ)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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136 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 4. ทาน/หนวยงานของทานไดมีนโยบายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลพบุรี อยางไรบาง (อธิบายพอสังเขป)

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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137โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 5. ทาน/หนวยงานของทานมีสวนรวมกับโครงการในดานใดบาง งบประมาณการดําเนินงาน วัสดุ/อุปกรณ 

  (งบปกติ งบกปร.) เจาหนาที่ อัตรากําลัง ความรูในพ้ืนที่/วิทยากร การบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  

  (จังหวัดและอําเภอ)

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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138 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 6. ทานคิดวาทาน/หนวยงานของทานมแีผนการดําเนินงาน ทีม่คีวามสอดคลองตามวัตถปุระสงคของโครงการ

  หรือไม อยางไร 1. เพื่อศึกษาผลผลิต (output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

  2. เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการประกอบดวยผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ 

  (impact)  ของการดาํเนนิงาน 3. เพือ่ศกึษา ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานตามโครงการ

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

5



139โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 7. ทาน/หนวยงานของทานมีการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการหรือไมอยางไร 

  (ความถ่ีในการตดิตาม/วธิกีารตดิตามผล)

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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140 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 8. ประโยชนทีไ่ดรบัจากโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจ.ลพบุรี 

  มีอะไรบาง (อธิบายพอสังเขป)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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  ..................................................................................................................................................................
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141โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 9. ทาน/หนวยงานของทานมปีญหาและอปุสรรค ในการบริหารจดัการบางหรอืไม

  (อัตรากําลัง งบประมาณการดําเนินงาน วัสดุ/อุปกรณ การบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ) 
  (จังหวัดและอําเภอ)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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142 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 10. ทาน/หนวยงานของทานมีขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก                    

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลพบุรี อยางไรบาง

  (เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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143โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

แบบฟอรมลงขอมูลสัมภาษณผูนําชุมชน
จํานวน 6 หนา



144 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

ประเด็นสัมภาษณผูนําชุมชน/ผูนํากลุม

การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 1. กอนมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน

  เปนอยางไร (อธบิายพอสงัเขป) (สภาพปญหาการบกุรกุปา ดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน นํา้กนิ นํา้ใช 
  ดานอาชีพมีงานทํา ดานสุขภาพอนามัย การศึกษา การมีสวนรวมของชุมชน)
 2. หลังมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน             

  เปนอยางไร (อธบิายพอสงัเขป) (สภาพปญหาการบกุรกุปา ดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน นํา้กนิ นํา้ใช
  ดานอาชีพมีงานทํา ดานสุขภาพอนามัย การศึกษา การมีสวนรวมของชุมชน)
 3. ในความคดิเหน็ของทานประชาชนในหมูบานใหความรวมมอืกบัเจาหนาทีข่องโครงการอนรุกัษ และฟนฟู

  ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือไม อยางไร (อธิบายพอสังเขป)
 4. ทานในฐานะผูนําชุมชน/ผูนํากลุมไดมีสวนรวมประชุม/ประสาน/จัดทําแผนงานรวมกับหนวยงาน

  ที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอความตองการ ตลอดจนเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในหมูบานหรือไม

 5. ปจจุบันทานคิดวาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ควรเนนหรือใหความสําคัญกับ 

  การดําเนินงานในดานใด

 6. ปญหา/อปุสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือใหประชาชนในหมูบานของทานมีคณุภาพชีวติความเปนอยูทีด่ขีึน้

  (อธิบายพอสังเขป)



145โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

แบบฟอรมลงขอมูลสัมภาษณผูนําชุมชน/ผูนํากลุม

การประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 1. ชื่อผูรับสัมภาษณ  ชื่อ.................................................................................................อายุ................ป

  ตําแหนง.........................................................................................................................................

 2. กอนมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน

  เปนอยางไร (อธบิายพอสงัเขป) (สภาพปญหาการบกุรกุปา ดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน นํา้กนิ นํา้ใช 
  ดานอาชีพมีงานทํา ดานสุขภาพอนามัย การศึกษา การมีสวนรวมของชุมชน)
  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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146 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 3. หลังมีโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูบานของทาน                      

  เปนอยางไร (อธบิายพอสงัเขป) (สภาพปญหาการบกุรกุปา ดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน นํา้กนิ นํา้ใช 
  ดานอาชพีมงีานทาํ ดานสุขภาพอนามัย การศกึษา การมสีวนรวมของชุมชน)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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147โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 4. ในความคิดเห็นของทานประชาชนในหมูบานใหความรวมมือกบัเจาหนาท่ีของโครงการอนุรกัษและฟนฟู

  ปาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิหรอืไม อยางไร (อธบิายพอสงัเขป)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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148 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 5. ทานในฐานะผูนาํชมุชน/ผูนาํกลุมไดมสีวนรวมประชมุ/ประสาน/จดัทําแผนงานรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

  เพือ่เสนอความตองการ ตลอดจนเสนอแนวทางแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ในหมูบานหรอืไม

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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149โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
รายงานการประเมินผล

 6. ปจจุบันทานคิดวาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ควรเนนหรือใหความสําคัญกับ

  การดาํเนนิงานในดานใด

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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 7. ปญหา/อปุสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือใหประชาชนในหมูบานของทานมีคณุภาพชีวติความเปนอยูทีด่ขีึน้

  (อธบิายพอสังเขป)
  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามประชาชน
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แบบสอบถามประชาชน

ผูรับการสัมภาษณ (นาย/นาง/นางสาว) …………………..……นามสกุล………………………….…….. อายุ ..................... ป 

อาชีพหลัก .............................................................................. อาชีพรอง .................................................................

การศึกษา....................................................................................................................................................................

บานเลขที่ ………………………ชื่อบาน…….………………………….……………หมูที่…..………. ตําบล.......................................

อําเภอ.....................................................จังหวัด.........................................................................................................

ผูสัมภาษณ…………………………………….…...........................…… วันที่สัมภาษณ……….......………………………………..……

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป
1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูจริง (รวมตัวผูรับการสัมภาษณ)  ............................ คน

 แบงเปน  ชาย  ................. คน หญิง ................ คน

2. จํานวนสมาชิกจําแนกตามอายุ

 จํานวนสมาชิกอายุไมเกิน 13 ป  จํานวน ........................ คน

 จํานวนสมาชิกวัยแรงงาน (อายุตั้งแต 13 - 60 ป)   จํานวน ........................ คน       

 จํานวนสมาชิกอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน ........................ คน

3. จํานวนสมาชิกจําแนกตามสถานภาพการทํางาน (วัยแรงงาน)

 จํานวนสมาชิกในภาคเกษตร จํานวน ........................ คน

 จํานวนสมาชิกนอกภาคเกษตร จํานวน ........................ คน

4. รายไดสุทธิในป 2559 ครัวเรือนของทานมีรายไดสุทธิ รวมทั้งส้ิน .................................... บาท 

 1. รายไดในภาคเกษตร จํานวน ................................. บาท

 2. รายไดนอกภาคเกษตร จํานวน................................... บาท

5. รายจายสุทธิ ในป2559 ครัวเรือนของทานมีรายจายสุทธิ รวมทั้งส้ิน .................................... บาท

 1. รายจายนอกภาคเกษตร จํานวน................................... บาท

 2. รายจายในภาคเกษตร จํานวน................................... บาท 

โครงการประเมินผล 
การประเมนิผลโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

บานลาํนํา้เขยีว ต.เขานอย อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี
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6. ในปจจุบันครัวเรือนของทานมีหนี้สินหรือไม

 1. มี จํานวน..........................บาท  2. ไมมี

 โปรดระบุ

  1.1 ธนาคาร………………………....……….…

  1.2 สหกรณ……………………….....……….…

  1.3 กลุมออมทรัพย……………….……………

  1.4 เงินกูนอกระบบ……………..…………….

  1.5 เพื่อนบาน……………………..………….…

  1.6 อื่นๆ …………….........………………….…

7. รายไดของครัวเรือนของทานในแตละปเพียงพอสําหรับการใชจายในครัวเรือนหรือไม

1. เพียงพอ แตไมมีเหลือเก็บ  2. เพียงพอ และมีเหลือเก็บ

3. ไมเพียงพอ

8. ทานหรือสมาชิกในครอบครัวไดเปนสมาชิกในกลุมตาง ๆ หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1.  กลุมพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียง

2.  กลุมอาสาสมัครพิทักษปา

3.  กลุมนํ้ายาเอนกประสงค

4.  กลุมทําถาน

5.  กลุมเลี้ยงสัตว

6.  กลุมแมบาน

7. อื่น ๆ ระบุ 1......................................

กลุมสมาชิก เปนสมาชิก ไมเปนสมาชิก
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สวนที่ 2 ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน และการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
9. การถือครองท่ีดิน 

ปจจุบันครัวเรือนทานมีที่ดินทั้งหมด รวม ........... แปลง ......... ไร ........ งาน ....... ตรว.

9.1   ที่อยูอาศัย    ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

 เอกสารสิทธิ .........................

9.2 ที่ทํากิน    ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

  ขาว    ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

 เอกสารสิทธิ ...........................

  พืชไร     ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

 เอกสารสิทธิ .........................

  พืชสวน   ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

 เอกสารสิทธิ .........................

ผักสวนครัว   ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

 เอกสารสิทธิ .........................

  เกษตรผสมผสาน/  ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

       เกษตรทฤษฎีใหม

 เอกสารสิทธิ .........................

9.3  ที่อยูอาศัย+ที่ทํากิน  ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

        เอกสารสิทธิ .........................

9.4 ที่ใหผูอื่นเชา    ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

        เอกสารสิทธิ .........................

9.5 ที่ดินที่ไมไดใชประโยชน  ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

        เอกสารสิทธิ .........................

9.6 ที่อื่น ๆ    ........... แปลง .......... ไร ....... งาน ....... ตรว.

        เอกสารสิทธิ .........................

10. กรณีที่เพาะปลูก โปรดระบุสาเหตุที่เพาะปลูกพืชชนิดนั้น ๆ 

1. ปลูกตามความเคยชิน

2. ปลูกตามการสงเสริม/คําแนะนําของเจาหนาที่

3. ปลูกเพราะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

4. อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................................

11. ครัวเรือนของทานเลี้ยงสัตวหรือไม และชนิดใดบาง

1. ไมเลี้ยง

2. เลี้ยง ระบุชนิดสัตวที่เลี้ยง ............................................................................................................
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12. กรณีที่เลี้ยงสัตว โปรดระบุสาเหตุที่เลี้ยงสัตวชนิดนั้น ๆ 

1. เลี้ยงตามความเคยชิน

2. เลี้ยงตามการสงเสริม/คําแนะนําของเจาหนาที่

3. เลี้ยงเพราะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

4. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................................

13. ทานใชแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคจากแหลงใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1. นํ้าฝน  2. นํ้าประปา   

3. นํ้าบาดาล 4. นํ้าจากชลประทาน (เขื่อน/อางเก็บนํ้า)

5. นํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาติ 6. ซื้อนํ้าดื่ม

7. อื่นๆ ระบุ .....................................................................................................................................

14. ความเพียงพอของปริมาณนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

  1. เพียงพอตลอดป

  2. ไมเพียงพอ โดยขาดน้ําในเดือน .......................................... รวม ............. เดือน

15. ทานใชแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรจากแหลงใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  1. นํ้าฝน  2. นํ้าประปา   

  3. นํ้าบาดาล 4. นํ้าจากชลประทาน (เขื่อน/อางเก็บนํ้า)

  5. นํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาติ 6. นํ้าจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให)

  7. อื่นๆ ระบุ .....................................................................................................................................

16. ความเพียงพอของปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตร

1. เพียงพอตลอดป

2. ไมเพียงพอ โดยขาดน้ําในเดือน .................................. รวม ................ เดือน

สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงฟนฟูสภาพปาไม
17. ครัวเรือนของทานปลูกตนไมหรือไม

1. ไมปลูก (ขามไปสวนที่ 4) 2. ปลูก

18. กรณีที่ปลูกตนไม ทานไดรับความรูในการปลูกตนไมจากแหลงใด

1. การศึกษาหาความรูดวยตนเอง

2. เจาหนาที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ เขามาสงเสริม

3. ผูนําชุมชน/ผูนํากลุมเปนผูแนะนํา

4. อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................................
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19. ประโยชนดานใดบางที่ทานไดรับจากการปลูกตนไม

1. การอนุรักษดินและนํ้า

2. ใชเปนเชื้อเพลิง

3. เปนแหลงอาหารไวบริโภค

4. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................................

20. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากการปลูกตนไม ฟนฟูสภาพปา

  1. ไมเปลี่ยนแปลง

2. เปลี่ยนแปลง โปรดระบุ ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

สวนท่ี 4 ขอมลูเกีย่วกบัการดําเนนิงานของโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกฯตอประชาชนในพืน้ที่
21. ทานรูจักโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ หรือไม

1. ไมรูจัก (ขามไปสวนที่ 5) 
2. รูจัก   

22. กรณีที่ทานรูจัก หากพูดถึงโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯทานนึกถึงเรื่องใดเปนลําดับแรก

1. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไม ใหอุดมสมบูรณ

2. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

3. การเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร/อนุรักษ

4. อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................................

23. ทานไดรบัขาวสารเกีย่วกบัโครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกฯจากแหลงใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  1. เจาหนาที่โครงการฯ 2. วิทยุ/โทรทัศน

3.หนังสือพิมพ 4. ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ

5. เพื่อนบาน 6. คนในครอบครัว/ญาติ พี่นอง 

  7. อื่น ๆ ระบุ ................................................

24. ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนเคยไดรับความรูจากโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯหรือไม และ

ในเร่ืองใด

1. ไมเคย (ขามไปสวนที่ 5) 
2. เคย เรื่อง  

 2.1  การฟนฟูปา3อยาง ประโยชน 4 อยาง

 2.2 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

 2.3  การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

 2.4  การปองกันรักษาปา
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 2.5 การพัฒนาที่ดิน

 2.6  การอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ใหคงความอุดมสมบูรณ

 2.7  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก

 2.8  การศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อขยายผลใหประชาชน

 2.9 การพัฒนาโครงการฯ ใหเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร/อนุรักษ

 2.10  การพัฒนาดานอื่น ๆ ระบุ .............................................................................................

25. กรณีที่ไดรับความรูทานสามารถนําความรูไปใชไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1. นําไปใชไดเลยทันที

       โปรดยกตัวอยางความรูที่ไดรับ ...................................................................................................

2. ใชไมคอยได  เพราะ.......................................................................................................................

3. ใชไมไดเลย  เพราะ.................................................................................................................................

4. อื่น ๆ  ระบุ....................................................................................................................................

26. หลังจากไดรับความรูมีเจาหนาท่ีของโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ เขามาติดตามผลการ

 อบรม/สิ่งที่แนะนําหรือไม

1. ไมทราบ

2. ไมมี

3. มี  จํานวนครั้งที่ติดตามผล............ครั้ง/ (เดือน-ป)  โดยวิธี

 1) พบปะพูดคุยตามบาน

 2) สอบถามจากผูนําชุมชน

 3) อื่น ๆ  ระบุ ........................................................................................................................

27. ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนไดมีสวนรวมกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯหรือไม

1. ไมมีสวนรวม

2. มีสวนรวม เชน 

 1) รวมประชุม/รวมคิด/รวมวางแผนพัฒนาโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกฯ

 2) รวมสละแรงกาย/เงิน/ที่ดิน

 3) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางเทคนิคและวิธีการประกอบอาชีพ

 4) รวมสรางและขยายเครือขาย

 5) รวมอื่น ๆ ระบุ ..................................................................................................................



158 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี
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28. ในภาพรวมปจจบุนัครวัเรอืนของทานไดรบัประโยชนจากโครงการอนุรกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซับแกงไกฯหรอืไม 

 ในดานใดบาง 

1. ไมไดรับประโยชนเลย

2. ไดรับประโยชนในดาน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1)  นํ้าเพื่อการเพาะปลูก   2) นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

   3)  ไดรับพันธุพืช/พันธุสัตว 4) คุณภาพชีวิตดีขึ้น/รายไดเพิ่มขึ้น

   5)  แกปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 

   6)  ไดรับความรูในการประกอบอาชีพภาคการเกษตร

 7)  ไดรับความรูในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร

 8)  อื่น ๆระบุ………………………………………….......................................……………………………...

29. ความพึงพอใจที่มีตอโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ  

1. พอใจ  เพราะ ...........................................................................................................................

2. ไมพอใจ เพราะ ............................................................................................................................

  3. ไมมีความคิดเห็น 

30. ในความคดิเหน็ของทาน โครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนเขาซบัแกงไกฯควรพฒันาในเรือ่งใดเปนเรือ่งเรงดวน

 มากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)   

1. พัฒนาดานดิน เพราะ ..............................................................

2. พัฒนาดานแหลงนํ้า เพราะ ..............................................................

3. พัฒนาดานปาไม เพราะ ..............................................................

4. พัฒนาดานการเกษตร เพราะ ..............................................................

5. พัฒนาดานสงเสริมอาชีพ  เพราะ ..............................................................

6. พัฒนาดานอื่น ๆ เพราะ ..............................................................

สวนที่ 5 ขอมูลดานขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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ภาพการติดตามประเมินผล
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รายงานการประเมินผล

ภาพการสัมภาษณเจาหนาที่
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ภาพการสัมภาษณผูนําชุมชนและประชาชน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษาดานการอํานวยการ
 1.  นายดนุชา  สินธวานนท  เลขาธิการ กปร.

 2.  นายลลิต  ถนอมสิงห  รองเลขาธิการ กปร.

 3.  นายปวัตร  นวะมรัตน  รองเลขาธิการ กปร.

คณะผูวิเคราะห และรายงานผล
 1. นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร  ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1

 2. นางศศิพร  ปาณิกบุตร  ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผล

 3. นางสาวจําเนียร เพียรไมคลาย  ผูอํานวยการกลุมประเมินผลโครงการ

 4. นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพ้ืนที่ 13

 5. นายขจรชัย  ฤทธิวงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 6. นางสาวศณภัส  จินา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 7. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

 8. นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทวี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

คณะผูเก็บขอมูลภาคสนาม
 1.  นางพิชญดา  หัศภาค   ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

 2.  นางสาวจําเนียร เพียรไมคลาย  ผูอํานวยการกลุมประเมินผลโครงการ

 3.  นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพ้ืนที่ 13

 4.  นายวาณิชย  พฤติพงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 5.  นางณัฐกิตติ์  วินิชสําเภาทิพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 6.  นางธัญวรัตน  สืบสาย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 7.  นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 8.  นางสาวศณภัส  จินา   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 9.  นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทวี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 10. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ผูจัดพิมพรายงาน
 1.  นางสาวศณภัส  จินา   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

 2.  นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 3.  นางอรพรรณ  ชินสา   พนักงานประจําสํานักงาน
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