




รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

A 

สํานักงาน กปร.
ธันวาคม 2565

 โครงการปลูกปาเพื่อฟ นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่
บานตนขนุน ตาํบลน้ําไผ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอุตรดติถ ดาํเนนิการเพ่ือสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแกไขปญหาอุทกภัยรุนแรงและดินถลม 
โดยมีการนําพระราชดําริที่เกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกมาใชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา การปลูกปาตามแนว
พระราชดาํร ิและการปลกูตนไมในพืน้ทีเ่กษตรทีม่คีวามเสีย่งจากปญหาอทุกภยัรุนแรงและดนิถลม มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานโครงการ 

 กรมปาไมไดดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการปลูกปาเพ่ือฟ นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม
จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ ในป 2556 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในพื้นที่ดังกลาวไดประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงและดินถลมในพื้นท่ี
บานตนขนุน สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก รวมท้ังสรางความเสียหาย
ตอทรัพยากรปาไมอยางรุนแรงและกวางขวาง โดยคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง
จนถึงปจจุบัน 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ซึ่งมีหนาท่ีในการประสาน ติดตาม และประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงไดทําการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการฯ ดังกลาว เพื่อจะไดศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการฯ ซึ่งจะไดนําผลการศึกษาที่ไดไปที่ใชในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการฯ และใชในการขยายผล
การดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ตอไป

 สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ กรมปาไม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีสนับสนุนในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน 
ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ .ในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน
กับหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานสนองพระราชดําริโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการใชหญาแฝกเพื่อฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการแกไขปญหาอุทกภัยรุนแรงและดินถลม ตอไป
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E 

บทสรุปผู�บริหาร

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นวา การชะลาง
พงัทลายของดนิทีเ่กดิข้ึนในพืน้ทีต่าง ๆ ของประเทศเปนปญหาทีส่าํคญัตองมกีารจดัการหาแนวทางในการแกไขปญหาดงักลาว 
ดังน้ัน จึงไดพระราชทานพระราชดําริ ใหนําหญาแฝกมาใชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตัง้แตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา ซึง่ทาํใหเกิดการนําหญาแฝกมาใชในการอนุรกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
 ตอมา ปญหาอุทกภัยรุนแรงและดินถลมไดเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงขึ้น พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
เกีย่วของกบัปญหาอทุกภัยรนุแรงและดนิถลม สรปุความตอนหน่ึงวา ควรมกีารแกไขปญหาดินถลม โดยใชพชืทีม่รีากแกว 
ตนไมโตเร็ว ไมเศรษฐกิจตาง ๆ และหญาแฝกสลับกันบนที่สูงและบนภูเขา ซึ่งตองมีการดําเนินการหลาย ๆ อยาง 
ไมใชเฉพาะหญาแฝกอยางเดียว เพื่อบรรเทาปญหาดินถลมและเก่ียวกับนํ้าท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยู
ของราษฎร  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดแตงต้ังคณะทํางานศึกษาการปองกันดินถลมโดยมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่แกไขปญหาดินถลมตามพระราชดําริ 
ซึ่งไดผลการศึกษาท่ีเปนประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูลเพ่ือการกําหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหาดินถลม
ในพื้นที่ตาง ๆ ตอไปได
 โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน 
ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอน้ําปาด จงัหวดัอตุรดติถ มสีาเหตุมาจากเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 ไดเกดิอทุกภัยรุนแรงและดินถลม
ในพ้ืนที่บานตนขนุน สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก รวมท้ังสรางความเสียหายตอ
ทรัพยากรปาไมอยางรุนแรงและกวางขวาง ดังนั้น ในป 2556 กรมปาไมไดดําเนินโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนา
ระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพื้นที่บานตนขนุนฯ เพื่อสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและ
ฟนฟทูรพัยากรปาไมทีไ่ดรบัความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลม โดยมีพืน้ทีด่าํเนนิโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟแูละพัฒนา
ระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพ้ืนที่บานตนขนุน จํานวนทั้งส้ิน 64,444 ไร ตั้งอยูในตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2556 ถึง ปงบประมาณ 2565 
เพื่อใหโครงการฯ มีการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
 ทั้งนี้เมื่อมีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 10 ป สํานักงาน กปร. จึงเห็นควรที่จะทําการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่บานตนขนุนฯ 
มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษารวบรวมขอมลูและประเมินผลการดําเนนิงานของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพฒันาระบบนิเวศ
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F 

ปาไมจากเหตุการณอทุกภัยและดินถลม ในพ้ืนท่ีบานตนขนุนฯ วเิคราะหผลสําเร็จ ปญหา อปุสรรค ในการดําเนินงาน
ของโครงการฯ และจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฯ ในระยะตอไป โดยดําเนินการระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2565 
 กรอบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการปลกูปาเพือ่ฟนฟแูละพฒันาระบบนเิวศปาไมจากเหตกุารณอทุกภยัและ
ดนิถลม ในพ้ืนทีบ่านตนขนุนฯ ไดนาํกรอบแนวคิดเก่ียวกับพระราชดําร ิในการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดนิและน้ํา รวม
ถึงพระราชดําริ ดานปาไม แนวทางของแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -2565) มาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน ซึ่งกําหนดไดเปน 5 มิติ คือ 
มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ มิติที่ 3 ความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต และมิติที่ 5 การมีสวนรวมและการบริหารโครงการ

 ในชวงป 2556 ถึง 2565 ในสวนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประกอบดวยการสรางฝายตนนํ้า
แบบถาวร 25 แหง แบบก่ึงถาวร 65 แหง และแบบผสมผสาน 490 แหง เพาะชํากลาไมทั่วไป 400,000 กลา เพาะชํา
หญาแฝก 3,600,000 กลา สงเสริมการปลูกไมผล ไมเศรษฐกิจ วนเกษตร ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 660 ไร ปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง 200 ไร และฝกอบรมราษฎร 19 ครั้ง ประโยชนที่เกิดข้ึนกับโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดานการเกษตร ในชวงฤดูฝน ไดแก พื้นที่ปลูกขาว จํานวน 335 ไร พื้นที่ปลูกพืชสวน จํานวน 934 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 
จํานวน 40 ไร และพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 2 ไร สําหรับในชวงฤดูแลง ไดแก พื้นที่ปลูกขาว จํานวน 335 ไร 
พื้นที่ปลูกพืชสวน จํานวน 934 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 40 ไร และพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 2 ไร
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 ผลการประเมินจากแบบสอบถามประชาชน
  ขอมูลทั่วไป
  ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรพัยากรปาไมทีไ่ดรบัความเสยีหายจากอทุกภยัและดินถลมในพ้ืนทีบ่านตนขนุนฯ โดยใชแบบสอบถามในการเกบ็ขอมูล
ประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 154 คน ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวาอาชีพหลัก
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร คดิเปนรอยละ 96.4 รองลงมาประกอบอาชีพรบัราชการ 
คดิเปนรอยละ 1.5 ดานการประกอบอาชพีรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมอีาชพีรองในการรบัจาง คดิเปน
รอยละ 40.2 รองลงมาประกอบอาชีพรองดานการเกษตร และดานการเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 27.2 และรอยละ 22.8 
ตามลําดับ 
  ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ของชุมชน ประกอบดวย ยางพารา มะมวงหิมพานต กลวย ขาว 
ขาวโพด สับปะรด เงาะ มันสําปะหลัง ทุเรียน ไผซางหมน มะขาม และสมโอ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว
  ขอมูลดานรายไดและรายจายในปพ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 76,137 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมาจากการเกษตร เฉลี่ย 49,095 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวัสดิการของ
รฐั เฉลีย่ 6,832 บาท/ป และรายไดจากการรบัจางทางการเกษตร เฉลีย่ 13,225 บาท/ป ขอมลูดานทีม่าของรายไดสงูสดุ
มาจากธุรกจิ/คาขาย จาํนวน 360,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํา่สดุมาจากการรับจางทัว่ไป จาํนวน 1,000 บาท/ป 
และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 59,302 บาท/ป
  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ
  ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดข้ึนจากการมีโครงการใน 5 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวมและการบริหารโครงการ 
  ผู ตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ได รับจากโครงการฯ ประกอบดวย การอนุรักษและฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และการมีสวนรวมการบริหารโครงการฯ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.97 มีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมาคือ ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 มีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก และคุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชน
ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.29 มีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง (คะแนนเต็ม 5.00)

ฅ
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 ผลสําเร็จและปญหาอุปสรรคจากแบบสอบถามและเวทีประชุมผูที่เกี่ยวของ
 โครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่บานตนขนุนฯ 
มีผลสําเร็จ อาทิ
  ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม มีกิจกรรมปองกันไฟปา มีการปลูกหญาแฝกเพื่อ
อนุรักษดิน มีการรวมกันปลูกพืชผสมผสาน
  ปจจบุนัทรัพยากรปาไมในพืน้ท่ีบานตนขนนุ ตาํบลน้ําไผ อาํเภอนํา้ปาด และพ้ืนท่ีโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้น เนื่องจากราษฎรไมมีการบุกรุกปาไมและไมมีการทําไรเลื่อนลอย 
  โครงการมีการเพาะหญาแฝกจายแจกใหกับราษฎร ชาวบานมีความรูความเขาใจในประโยชนของหญาแฝกท่ี
ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดีมาก

 ภาพแสดงประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ฆ
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 ในสวนของปญหา อาทิ
  ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวน อาศัยนํ้าตามธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งมีเพียงพอในชวงฤดูฝน 
แตนํ้ายังคงไมเพียงพอตอการทําการเกษตรชวงฤดูแลง ถึงแมวาจะมีฝายไวคอยกักเก็บนํ้า แตยังไมเพียงพอสําหรับ
การเกษตรในชวงฤดูแลง อยากใหมีการสรางฝายชะลอนํ้าเพิ่ม
  ราษฎรอยากใหโครงการฯ ขยายผลไปใหกับชุมชนขางเคียงครอบคลุมในระดับตําบลเพ่ิมมากข้ึน อยากใหมี
โครงการปลูกปาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการแจกตนกลาไมและไมผลเพิ่มมากขึ้นทุกปและพันธุตนกลาไมและไมผลใหตรง
ตามความตองการของชุมชน 

 ข�อเสนอแนะ
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
  ดานการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและการใชประโยชนจากหญาแฝก ประกอบดวย ควรมกีจิกรรม
เกีย่วกบัการขยายผลแนวพระราชดํารทิีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมใหราษฎรในพ้ืนที่
ไดเรียนรูและนําไปปฏิบติอยางตอเนื่อง โดยฉพาะการปลูกหญาแฝก และการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ และควรมี
การสรางจิตสํานึกและในการดูแลรักษาสภาพปาและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางตอเนื่อง 
  ดานคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย ควรมีการวางแผนในพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานท่ีจําเปน โดยเฉพาะแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เปนรอยตอกับ
เขตปาสงวนแหงชาติ ควรสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อใหเกิดการตอยอดผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถจําหนายได
เพื่อใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น และควรมีการกําหนดแผนปองกันและการจัดการภัยพิบัติรวมถึงมีการซักซอมการปฏบิัติ
เปนประจําดวย
  ดานการบรหิารโครงการฯ ประกอบดวย หนวยงานของกรมปาไมทีร่บัผดิชอบในระดบัจงัหวดั ควรมกีารตดิตาม
ขอมูลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนในพืน้ที ่ทัง้ดานทรัพยากรธรรมชาต ิเศรษฐกจิ และสงัคม และควรมกีารจดัทาํแผนพฒันา
ของโครงการฯ ในระยะ 3 ป โดยบูรณาการกับแผนงานของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานในระดับทองถิ่น เพื่อ
ใหเห็นเปาหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเปนประโยชนในการติดตามประเมินผลตอไป

ฉ
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 1. หลักการและเหตุผล
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นวา การชะลางพังทลาย
ของดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศเปนปญหาที่สําคัญ ตองมีการจัดการหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
ดังนั้น จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหนําหญาแฝกมาใชเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า รวมท้ังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมต้ังแต ป พ.ศ. 2534 เปนตนมา ซึง่ทาํใหเกิดการนําหญาแฝกมาใชในการอนุรกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
  ตอมา ปญหาอุทกภัยรุนแรงและดินถลมไดเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงข้ึน พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
เกีย่วของกบัปญหาอทุกภัยรนุแรงและดนิถลม สรปุความตอนหน่ึงวา ควรมกีารแกไขปญหาดินถลม โดยใชพชืทีม่รีากแกว 
ตนไมโตเร็ว ไมเศรษฐกิจตาง ๆ และหญาแฝกสับกันบนที่สูงและบนภูเขา ซึ่งตองมกีารดําเนินการหลาย ๆ อยาง ไมใช
เฉพาะหญาแฝกอยางเดยีว เพือ่บรรเทาปญหาดนิถลมและเกีย่วกบันํา้ทีส่งผลกระทบตอชวีติและความเปนอยูของราษฎร 
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษาการปองกันดินถลม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยคัดเลือกพื้นที่เพื่อเปนโครงการนํารอง 
2 แหง คือ พื้นที่ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ และพื้นที่ในตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่แกไขปญหาดินถลมตามพระราชดําริ ซึ่งไดผลการศึกษาที่ไดเปน
ประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการกําหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหาดินถลมในพื้นที่ตาง ๆ ตอไปได
 ทั้งนี้ การดําเนินงานในการแกไขปญหาอุทกภัยและดินถลมในพื้นท่ีบานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ นั้น มีสาเหตุมาจาก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ไดเกิดอุทกภัยรุนแรงและดินถลม ในพ้ืนที่บานตนขนุน 
ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก 
รวมทั้งสรางความเสียหายตอทรัพยากรปาไมอยางรุนแรงและกวางขวาง ประชาชนไดรับความเดอืดรอน 705 ครัวเรือน 
2,028 คน มีผูเสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ดังนั้น ในป 2556 กรมปาไมไดดําเนินโครงการปลูกปา
เพือ่ฟนฟแูละพฒันาระบบนเิวศปาไมจากเหตกุารณอทุกภยัและดนิถลม ในพ้ืนท่ีบานตนขนนุ ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอนํา้ปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อสนองพระราชดําริในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
และดินถลม มีการนอมนําแนวพระราชดําริ การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และการปลูกหญาแฝกมาขยายผล 
เพือ่ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติทัง้เรือ่งภยัแลง นํา้ทวม และไฟปา สงเสริมและสนับสนนุกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไมในทองถิน่กบัเจาหนาทีข่องรัฐ และพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎรใหมคีวามเปนอยูทีด่ี 
โดยมพีืน้ทีด่าํเนนิโครงการปลกูปาเพือ่ฟนฟแูละพฒันาระบบนเิวศปาไมจากเหตกุารณอทุกภยัและดนิถลม ในพืน้ท่ีบานตนขนนุ
จํานวนทั้งสิ้น 64,444 ไร ตั้งอยูในตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

บทท่ี 1
บทนํา
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 การดําเนินงานโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่
บานตนขนุน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใหมกีารดําเนินการมาอยางตอเน่ือง ตัง้แตปงบประมาณ 2556 ถงึ ปงบประมาณ 2564 เพือ่ใหโครการฯ 
มีการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อมีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลาเกือบ 10 ป สํานักงาน กปร. จึงเห็นควรที่
จะทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการปลูกปาเพ่ือฟ นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย
และดินถลมในพ้ืนที่บานตนขนุน โดยไดเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานกล่ันกรองโครงการดานวิชาการโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2564 ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ 
โดยให กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. เปนผูดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตอไป

 2. วัตถุประสงค�ของการประเมิน
  2.1 เพือ่ศกึษารวบรวมขอมลูและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบ
นิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพื้นที่บานตนขนุน ต.นํ้าไผ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ 
  2.2  เพื่อวิเคราะหผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของโครงการฯ
  2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฯ ในระยะตอไป

 3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ดําเนินการระหวาง เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2565 

 4. ขอบเขตและข�อจํากัดของการประเมิน
  4.1 กรอบระยะเวลาในการประเมินนั้น จะทําการประเมินผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริตั้งแตเร่ิม
ดําเนินโครงการตั้งแตปงบประมาณ 2556 ถึง 2564 ในกิจกรรมตาง ๆ โดยมีประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
ประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ
  4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย
และดินถลมในพ้ืนที่บานตนขนุน ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีขอจํากัด เน่ืองจากดําเนินการ
ในชวงการแพรระบาดของโรค Covid-19 ทาํใหไมสามารถเดินทางไปสมัภาษณประชาชนในพ้ืนทีโ่ครงการได จงึดําเนนิการ
โดยการสงแบบสอบถามใหประชาชนตอบและนํามาวิเคราะหประมวลผล และมีการประสานขอมูลกับผูที่รับผิดชอบ
โครงการทางชองทางออนไลน

 5. ประโยชน�ท่ีได�รับ
  5.1 มีขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย
และดินถลมในพ้ืนทีบ่านตนขนนุ ต.นํา้ไผ อ.นํา้ปาด จ.อตุรดิตถ ทีส่ามารถนําไปใชในการติดตามการดําเนนิงานโครงการ
เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  5.2 สามารถเผยแพรประชาสัมพันธผลสัมฤทธ์ิของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม
จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ต.นํ้าไผ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ ใหประชาชนและผูที่สนใจไดรับรู
ความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  5.3 สํานักงาน กปร. มีรายงานผลผลสัมฤทธิ์ของโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจาก
เหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ต.นํ้าไผ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ สําหรับใชประโยชนและเผยแพรแก
หนวยงานและผูที่สนใจ
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 6. กรอบการดําเนินงาน

ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการโดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ในพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง

การสํารวจและรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบ
นิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน

การวิเคราะหและสังเคราะห ผลสัมฤทธิ์เพื่อติดตามประเมินผล

จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ฉบับสมบูรณ

การจัดทํารางรายละเอียดการดําเนินงาน (Draft Proposal)

นําเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่

วิเคราะห และประมวลผลขอมลู

ศึกษาขอมูลโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม
จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน เบื้องตนจากเอกสาร

ศึกษาขอมูลจากผลการดําเนินงาน
และงบประมาณโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟู
และพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณ
อุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน 

ที่ไดรับงบประมาณจาก กปร. 
เพื่อนํามาประกอบการทํารายงาน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

พัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
- การสรางแบบสอบถามทีส่อดคลองกบับรบิทของโครงการฯ 
 จาํนวน 3 ชดุ ไดแก แบบสอบถามสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน
 ในโครงการฯ / แบบสอบถามสําหรับผู นําชุมชน และ
 แบบสอบถามสําหรับประชาชนผู ที่มีส วนไดส วนเสีย
 ในโครงการฯ 
- ในชวงการเก็บขอมูลยังอยูในสถานการณการระบาดของ
 ไวรัสโควิด-19 ซึ่งต องรักษาระยะหางตามนโยบาย
 ดานสาธารณสุข ทําใหจําเปนตองปรับวิธีการทํางาน 
 โดยการประสานไปยังพื้นที่เพื่อสงแบบสอบถามไปให
 เจาหนาท่ีในพืน้ท่ีชวยดาํเนนิการในการเกบ็ขอมูล และสงกลบั
 มาที่สํานักงาน กปร.
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บทท่ี 2
พระราชดําริและการดําเนินงานโครงการฯ

 2.1 พระราชดําริ
  2.1.1 พระราชดําริเกี่ยวกับหญ�าแฝก
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 เพื่อแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดินและการ
อนุรักษดินและน้ํา อันเปนการใชเทคโนโลยีที่ประหยัด เรียบงาย และมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยมีแนวพระราชดําริใหนํา
“หญาแฝก” มาใชเปนพืชอนุรักษดินและนํ้า ดังมีพระราชดําริ ความวา...
  “...ปลกูหญาแฝกเพือ่จะใหดนินัน้พัฒนาขึน้มาเปนดินท่ีสมบรูณ โดยทีป่ลกูหญาแฝกและทาํคนัก้ันไมให
ตะกอนเหลานั้นไหลลงไปในหวยก็สามารถฟนฟูไดอยางดี ถาหากวาไมไดปฏิบัติเชนน้ี ดินน้ัน...”
  พระราชดาํรใินการปลกูหญาแฝกเพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิและอนรุกัษความชุมชืน้ไวในดนิ ซึง่
ขั้นตอนการดําเนินงานเปนวิธีการแบบงาย ๆ และประหยัด ดังมีพระราชดําริ ความวา...
   “...การปลูกหญาแฝกจะตองปลูกใหชิดติดกันเปนแผงและวางแนวใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ 
เปนตนวาบนพืน้ทีส่งูจะตองปลกูตามแนวขวางของความลาดชนัของรองนํา้ บนพืน้ทีร่าบจะตองปลกูรอบแปลงหรอื
ปลกูตามรองสลับกบัพชืไร ในพืน้ทีเ่กบ็กกันํา้จะตองปลูกเปนแนวเหนือแหลงน้ํา หญาแฝกมีหลกัวธิกีารดังน้ี จะชวย
ปองกันการพังทลายของหนาดิน รักษาความชุมชื้นในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษตาง ๆ ไมใหลงในน้ํา ซึ่ง
อํานวยผลประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและนํ้า ตลอดจนฟนฟูดินและปาไมใหสมบูรณขึ้น ...”
  ทั้งนี้ พระราชดําริที่เกี่ยวของกับการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินนั้น ในสวนของการอนุรักษ
ความสมบูรณของดิน ไดมีพระราชดําริ ความวา
  “...การปรับปรุง พฒันาดินทีส่าํคญั คอื ตองอนุรกัษผวิดนิซึง่มคีวามอดุมสมบรูณไวใหได ไมลอกหนาดนิ
ทิ้งไป ตองสงวนไมยืนตนที่ยังเหลืออยู เพ่ือรักษาความชุมชื้นของผืนดินไว...”
  สวนพระราชดําริที่เก่ียวของกับการปองกันการพังทลายของดินนั้น ไดมีพระราชดําริใหนํา “หญาแฝก” 
มาใชเปนพชือนุรักษดินและนํ้า ดังมีพระราชดําริ ความวา...
  “...ปลูกหญาแฝกเพื่อจะใหดินนั้นพัฒนาขึ้นมาเปนดินที่สมบูรณ โดยที่ปลูกหญาและทําคันกั้นไมให
ตะกอนเหลานั้นไหลลงไปในหวยก็สามารถฟนฟูไดอยางดี...”
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ไดรวบรวมพระราชดําริที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทาน
ไวในโอกาสตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้ 
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 (1) ดานการศึกษา ทดลอง
  ศึกษา ทดลองการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดิน ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาและพื้นที่
อืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และศูนยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการทดลองปลูกใหศึกษาในพื้นที่ 2 ลักษณะ ไดแก พื้นที่ภูเขา ใหปลูกตามแนวขวาง
ของความลาดชนัและในรองนํา้ของภเูขาเพือ่ปองกนัการพงัทลายของหนาดนิ และชวยเกบ็ความชืน้ในดนิ และพืน้ทีร่าบ 
ใหปลูกโดยรอบแปลง ปลูกในแปลง ๆ ละ 1-2 แนวตอแปลง พืชไรใหปลูกตามรองสลับกับพืชไร และควรเก็บขอมูล
การศึกษา ทดลองทางดานการเจริญเติบโตของลําตน และรากมีความสามารถในการอนุรักษความสมบูรณของดิน 
และการเก็บความช้ืนในดิน และเรื่องพันธุหญาตาง ๆ ดวย ตลอดจนใหศึกษาทดลองประสิทธิภาพของหญาแฝก
วาจะทนเค็มไดระดับใด 
 (2) ดานการอนุรักษดินและนํ้า 
  การใชหญาแฝกในการปรับปรงุดนิ ฟนฟดูนิใหมคีวามอุดมสมบรูณ และแกไขปญหาดนิเสือ่มโทรม การดาํเนนิงาน
ขยายพันธุจะชวยใหสามารถผลิตกลาหญาแฝกไดอยางเพียงพอตามความตองการ และที่สําคัญตองคํานึงถึงประโยชน
ของหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ําเปนหลักสําคัญ และเรงรัดการดําเนินงานปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันรักษาดิน
และนํา้อยางถกูตองตามหลกัวชิาการ เพือ่ใหบรรลเุปาหมายอยางเรงดวน รวมทัง้ควรปลกูหญาแฝกกอนการปลกูไมยนืตน 
หรือปลูกรวมกับแปลงปลูกไมยืนตน โดยเฉพาะในบริเวณบนภูเขาหรือไหลเขาจะชวยปองกันการชะลางหนาดิน 
 (3) ดานการขยายพันธุ 
  หนวยงานและหนวยราชการท่ีมีศักยภาพในการขยายพันธุใหความรวมมือกับกรมพัฒนาท่ีดินในการผลิต
กลาหญาแฝกท่ีมคีณุภาพแจกจายกลุมเปาหมายท่ีตองการใหเพียงพอ และหากดําเนินงานขยายพันธุโดยวิธกีารเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ จะตองหมั่นหมุนเวียนกลับมาเริ่มจากตนแมพันธุ เพราะหากมีการขยายพันธุหลายชวงตอเนื่องกันมากเกินไป
จะทําใหกลาหญาแฝกออนแอได รวมถึงใหศึกษา วิจัย ทดลองขยายพันธุดวยเมล็ด
 (4) ดานวิธีการปลูก 
  ควรปลูกหญาแฝกในที่ลาดชัน ตองปลูกใหถูกวิธี คือ ปลูกขวางความลาดชัน นอกจากน้ี การปลูกหญาแฝก
ควรทําชวงตนฤดูฝนหรือชวงที่ดินมีความชื้น เพื่อใหเจริญเติบโตทันในชวงฤดูฝน และตองมีการดูแล และบํารุงรักษา 
ในชวงแรกของการเจริญเติบโต จนกระท่ังกลาหญาแฝกต้ังตัวได โดยมีการตัดใบเพ่ือใหหญาแฝกมีความสูงจากระดับ
ผิวดิน 20-30 เซนติเมตร เพื่อใหโคนหญาแฝกสามารถทําหนาที่รักษาดินไดตลอดไป 
 (5) ดานการสงเสริมขยายผล
  ควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณการผลิตหญาแฝกใหเพียงพอ และมีการใชประโยชนหญาแฝก
ทั้งบนที่สูง และพื้นท่ีตอนลางท่ีมีปญหาเส่ือมโทรม เชน พื้นที่ดินดาน พื้นที่ดินเปร้ียว ในบริเวณปาพรุ นากุงราง 
และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ปาชายเลน ตลอดจนสรางความเขาใจอยางถูกตอง และชัดเจน
ใหเกษตรกรไดเห็นประโยชนของการปลูกหญาแฝกแลวดินดีขึ้นอยางไร เชน ความอุดมสมบูรณที่เกิดจากดินดํา
หนาแถบหญาแฝก 
 (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  การรวมมือดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครองพันธุพืช สายพันธุ และพัฒนาพันธุหญาแฝกจากทุกภูมิภาค
ของประเทศ ไมวาจะเปนชนิดท่ีนํามาใชแลวเกิดประโยชนหรือเกิดผลเสียหายก็ตาม สําหรับการปลูกหญาแฝก
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เพ่ือเปนแนวกันไฟ เปนประโยชนที่สําคัญอีกประการหน่ึงของหญาแฝกซ่ึงจะชวยลดความเสียหายจากไฟปา 
และใหมีการสาธิตการใชแถบหญาแฝกในการปองกันไฟปาทั้งในพ้ืนที่ปาไม และปาหญาคา

 2.1.2 พระราชดําริเกี่ยวกับดินถลม
   เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชดําริ 
กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
พรอมดวยเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช มีใจความสาํคัญ ดังนี้
   สถานการณดินถลมที่มีเพิ่มขึ้นอยางมากท้ังภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต รับสั่งวา แตเดิมเคยมี 
ดินถลมครั้งใหญที่ตําบลกระทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 เนื่องจากมีพายุ
ดเีปรสชัน่เขากอนหนานัน้ 3 - 4 วนั ครัน้ถึงวนัที ่22 มฝีนตกใหญบรเิวณพืน้ทีเ่ชงิเขาทีช่าวบานทาํสวนยางพารา ดนิอุมนํา้
ไวไมไหว ก็พังทลายทําความเสียหายทั้งพื้นที่เชิงเขาและบริเวณชายเขาดานลางที่ดินถลมไปทับถม 
   รับสั่งวา ในกรณีทั่ว ๆ  ไปใหใชความระมัดระวังในการดําเนินงาน เพราะแมกระทั่งหญาแฝกซ่ึงตามหลัก
จะปองกนัดนิพงัทลาย กอ็าจจะเปนตวัการใหดนิถลมได เพราะรากเจาะลึกทาํใหดนิแตกแยก และนาํนํา้ลงไปอาจจะเปน
เหตุใหดินพังทลายเสียเอง ตลอดจนการปลูกตนไมมักจะใชตนไมโตเร็ว ซึ่งสวนมากไมมีรากแกว ก็จะไมยึดดินไวได 
ฉะนั้น ควรศึกษาอยางรอบคอบวาโครงสรางดินลักษณะใด ควรจะดําเนินการอยางไร ปลูกพืชชนิดไหน จะไดแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพได หรือแมกระทั่งการทดลองใชกระสอบพลาสติกแบบมีปกก็ตองระมัดระวัง ศึกษาสภาพพื้นที่ใหดี 
เพราะอาจจะเหมาะสมกับบางพื้นที่เทานั้นไมสามารถใชแบบเดียวกันไดทั้งหมด
   ทรงกังวลเรื่องการใชพื้นที่เพาะปลูกในปจจุบันที่รุกขึ้นไปบนเขา เขาไปในปา รับสั่งวา เมื่อเสด็จนิวัติ
ประเทศไทยครั้งทรงพระเยาวนั้น ประเทศไทยมีประชากร 18 ลานคน ขณะน้ีมีเกือบ 70 ลานคนแลว จึงมีความตองการ
พืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่เตมิ แตทีด่นิในพืน้ทีร่าบกม็เีจาของหมด หากเขาไปเพาะปลูกใชประโยชนกเ็ปนการบุกรุกผิดกฎหมาย 
ยิ่งขับไล ก็ยิ่งรุกขึ้นไปบนเขาเขาในปามากขึ้น จึงเห็นพื้นที่ปลูกยาง ปลูกปาลม ปลูกไมโตเร็วตาง ๆ เพิ่มขึ้นมาก ทั้งภาค
อีสาน ภาคเหนือ พืน้ทีด่นิถลมกเ็พิม่ข้ึนตามมา ดนิถลมสรางความเสียหายอยางมาก กวาจะฟนหนาดนิมาใชเพาะปลกูอีก
ก็ใชเวลาหลายป เมื่อเปดพื้นที่ใหมขึ้นไปบนเขาก็สรางถนน ถนนท่ีสรางผิดไปขวางทางน้ํากอความเสียหายท้ังนํ้าทวม
และดินถลม เหน็ทั้งท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร ภาคเหนือ และท่ีเพิ่งเกิดเมื่อเดือนมีนาคมนี้ที่อําเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบ่ี อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นภาพสะพานพัง ถนนเสียหาย ตองใชสะพานเชือกกัน 
การจดัการทีอ่ยูอาศยัท่ีทาํมาหากนิจะตองใชเวลาแกไขอกีนาน ระหวางนีก้ต็องหาวธิกีารทีเ่หมาะใหอยูไดไมใหเกดิเสยีหาย
อันตราย ใหชาวบานปองกันตนเองได จัดการปญหาดินถลมจากการบุกรุกนี้ไดอยางถาวร 
   มีพระราชดํารัสถึงประสบการณปญหานํ้าทวมท่ีเกิดจากการสรางถนนและวิธีการที่ทรงแกไขปญหา
นํ้าทวมวา เมื่อกอสรางถนนสี่ชองทางหนาวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เสร็จใหม ๆ มีฝนตกหนัก 
นํ้าไหลตามแนวถนนมาทวม บริเวณหนาวังไกลกังวลฝงตะวันตกเพราะเปนพื้นที่ตํ่า เกาะกลางถนนขวางนํ้าไวไมใหไหล 
จงึรบัส่ังใหทบุเกาะกลางถนนใหนํา้ไหลผานวงัไกลกังวลไปลงทะเล แกปญหานํา้ทวมได ตอมาวางทอระบายนํา้ แตนํา้ก็ยงั
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ทวมและขังอยูบรเิวณสถานีจายกระแสไฟฟา เจาหนาท่ีนาํกระสอบมาก้ันรอบสถานีแลวสบูออก นํา้ไหลวนอยูอยางนัน้ 
ตองรับสั่งใหหยุดสูบ แลวทําทางระบายน้ําลงทะเล จะเห็นไดวาการสูบนํ้าไมใชทางแกไขเสมอไป การจัดการนํ้าไปเก็บ
หรือระบายใหถูกตองจะดีกวา
   มีพระราชดําริวา หากจะแกปญหาเหลานี้ที่ตนเหตุ คือ การปรับที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย อยางเหมาะสม 
ถูกตอง ก็จะตองใชเวลา 10 - 20 ป ไมทันกับความเสียหายที่รุนแรงและขยายตัวไปทั่วทุกภาค จึงจําเปนตองศึกษา วิจัย 
ทดลองใหไดคาํตอบวาจะปลกูพชือยางไร ใหมรีากแกวลึก สลบักบัแฝก หรอืพืชอืน่ทีเ่หมาะสมตามสภาพ เชน ทีร่มไมมแีดด
ก็อาจใชตนไครนุ น จัดการรองน้ําไมใหนํ้ามากัดเซาะ เพราะหากน้ําซึมลงไปไดทั้งดิน ถนน สะพาน ก็ทลายลง 
การกระทําอยางน้ีจะเหมาะสมกับความลาดเอียงอยางไร ตองปรับความลาดเอียงชวยหรือไม และหากพ้ืนท่ีชันมาก
จะตองเสริมโครงสรางเขาไปอยางไร หากจะสรางถนนในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานี้จะตองสรางอยางไรไมใหนํ้ากัดเซาะแลว
พงัทลายเปนอนัตรายกับคน เหลานีล้วนแตเปนปญหาโจทย คอื มลูนธินิํา้ควรสนับสนุนสงเสริมหรือทําวจิยัใหไดแนวทาง
การจัดการปญหาใหได แลวเผยแพรใหเปนประโยชน ถึงแมคนเหลานี้จะทําผิดละเมิดกฎหมาย และหากจะแกปญหา
เหลานี้ทั้งประเทศ เงินเทาไรก็ไมพอ จึงตองทําตัวอยางใหชัดเจน แลวคอยขยายผลใหชุมชนอื่นทํา
  ตอมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ไดมีพระราชดํารัส กับ คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟู
และสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
ณ หองประชุมสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 14 อาคาร
เฉลมิพระเกียรต ิโรงพยาบาลศิรริาช สรปุความวา ควรปลกูปาแกปญหานํา้ทวม - ดนิถลม โดยทรงแนะนาํใหปลกูปาผสม 
ไมเนื้อแข็งที่โตชากับไมเนื้อออน ทั้งนี้ การปลูกไมเนื้อแข็งรากลึกชวยปองกันดินถลม โดยเฉพาะไมเนื้อแข็งจะตองเนน
เรื่องการอุมนํ้า และรักษาหนาดิน รวมทั้งการระบายน้ํา

 2.1.3 พระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดมีพระราชดําริ 
ใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาไม โดยสรางความตระหนักใหมีความรักปาไมดวยจิตสํานึก 
มากกวาวิธีการใชอํานาจบังคับ ดังมีพระราชดําริ ความวา...
   “...เจาหนาท่ีปาไม ควรปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นจะพากันปลูกตนไมลงบน
แผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...”
   วิธีการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงเนนวิธีการที่เรียบงาย และประหยัด ตลอดจนสงเสริมระบบวงจรปาไมในลักษณะอันเปนธรรมชาติ
ดั้งเดิม ซึ่งพระราชดําริที่พระราชทาน มีหลายวิธี ประกอบดวย
  (1) ปลูกปาโดยไมตองปลูก มีวิธีการ 3 วิธี คือ
   (ก) “...ถาเลือกไดที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงน้ัน ไมตองไปทําอะไรเลยปาจะเติบโตข้ึนมา
เปนปาสมบูรณโดยไมตองปลูกเลยสักตนเดียว...”
   (ข) “...ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไมเพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทาน้ัน...”
   (ค) “...ในสภาพเต็งรัง ปาเส่ือมโทรมไมตองทําอะไรเพราะ ตอไมก็จะแตกก่ิงออกมาอีกถึงแม
ตนไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได...”
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  (2) ปลูกปาในที่สูง ทรงแนะนําวิธีการ ดังนี้
   “...ใชไมจําพวกท่ีมีเมล็ดท้ังหลายขึ้นไปปลูกบนยอดท่ีสูง เมื่อโตแลวออกฝกออกเมล็ดก็จะลอย
ตกลงมาแลวงอกเองในที่ตํ่าตอไป เปนการขยายพันธุโดยธรรมชาติ...”
  (3) ปลูกปาตนนํ้าลําธาร หรือการปลูกปาธรรมชาติ ทรงมีแนวปฏิบัติ คือ
    (ก) ปลูกตนไมที่ขึ้นอยูเดิม
   “...ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมดั้งเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซมตามรายการชนิดตนไมที่ทําการ
ศึกษามาได...”
   (ข) งดปลูกไมที่ผิดแผกจากถ่ินเดิม
   “...ไมควรนาํไมแปลกปลอมตางพนัธุ ตางถ่ินเขามาปลกูโดยยงัไมไดศกึษาอยางแนชดัเสยีกอน...”
  (4) การปลูกปาทดแทน ไดมพีระราชดําริใหใชวิธีการผสมผสาน ดังพระราชดําริ ตอนหนึ่ง วา
   “...การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผนโดยการดําเนินการไปพรอมกับการพัฒนาชาวเขา 
ในการน้ี เจาหนาท่ีปาไม ชลประทาน และฝายเกษตรจะตองรวมมือกันสํารวจตนน้ําในบริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบ
เพื่อการวางแผนปรับปรุง ตนนํ้าและพัฒนาอาชีพไดอยางถูกตอง...”
  (5) การปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง เปนพระราชดําริที่ทรงแนะนําการปลูกปาในเชิงผสมผสาน 
ทั้งดานเกษตร วนศาสตร และเศรษฐกิจสังคม ดังพระราชดํารัส ความวา
   “...การปลูกปาถาราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกปา 3 อยางแตมีประโยชน 4 อยาง 
คอื ไมใชสอย ไมกนิได ไมเศรษฐกจิ โดยปลูกรองรบัการชลประทาน ปลกูรับซบันํา้ และปลกูจดุชวงไหลตามรองหวย 
โดยรับนํ้าฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ 4 คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา...”
 ในดานการอนรุกัษและฟนฟปูาไมนัน้ แนวพระราชดาํรอิกีสวนหนึง่คอื ทรงแนะนาํใหสราง “ฝายชะลอความชุมชืน้” 
หรือ Check Dam เนื่องจากนํ้าเปนปจจัยสําคัญในการอยูรอดของปาไม
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริเก่ียวกับ 
การปลูกปาทดแทนปาไมที่ถูกทําลาย ความวา...
 “...จะตองสรางฝายเล็ก เพ่ือหนุนนํ้าสงไปตามเหมืองไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งสองดานซ่ึงจะใหนํ้าคอย ๆ 
แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย...”
 ในสวนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ไดมีพระราชดํา ความวา...
 “...ใหพจิารณาดําเนนิการสรางฝายราคาประหยดั โดยใชวสัดรุาคาถูกและหางายในทองถิน่ เชน แบบทิง้หินคลุม
ดวยตาขายปดกั้นรองน้ํากับลําธารเล็กเปนระยะ ๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําท่ีกักเก็บไว
จะซมึเขาไปในดินทาํใหความชุมชืน้แผขยายออกไปทงสองขาง ตอไปจะสามารถปลูกพนัธุไมปองกันไฟ พนัธุไมโตเรว็
และพันธุไมไมทิ้งใบ เพ่ือพื้นที่ตนนํ้าลําธารมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ...”
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดมีพระราชดําริ เกี่ยวกับ
การพิจารณาสรางฝายชะลอความชุมชื้น เพื่อสรางระบบวงจรนํ้าแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด ความวา...
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   “...ใหดาํเนนิการสาํรวจหาทาํเลสรางฝายตนนํา้ลาํธารในระดบัทีส่งูทีใ่กลบรเิวณยอดเขามากทีส่ดุเทาที่
จะเปนไปได ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหม เพ่ือใหสามารถเก็บกักนํ้าไวไดปริมาณมาก
พอสมควรเปนเวลานาน 2 เดือน...การเก็บรักษาน้ําสํารองไดนานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว จะทําใหมีปริมาณ
นํ้าหลอเล้ียงและประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรงและโตเร็วท่ีใชปลูกซอมแซมในปาแหงแลงอยางสม่ําเสมอ
และตอเนือ่ง โดยการจายนํ้าออกไปรอบ ๆ ตัวฝายจนสามารถต้ังตัวได...”
  2.1.4 การดําเนินงานสนองพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝก
   การดําเนินงานสนองพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า สํานักงาน กปร. 
ไดทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานสนองพระราชดําริในดานตาง ๆ ตั้งแตป 2536 เปนตนมา โดยแบงเปนดาน
ตาง ๆ สรุปไดดังนี้
    (1) ดานการศึกษา วิจัย 
   การศึกษา ทดลอง วิจัย มีการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ.2535 สวนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก กปร. ไดดาํเนนิการวจิยัแลว แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก การอนรุกัษดนิและน้ํา การเขตกรรม วทิยาศาสตรพืน้ฐาน 
(การเจริญเติบโต การขยายพันธุ ) การปลูกรวมกับพืชเกษตร การสงเสริม การใชประโยชน และสิ่งแวดลอม 
โดยไดมีการจัดทําทะเบียนงานวิจัยเพื่อรวบรวมรายชื่องานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว
   พนัธุหญาแฝกท่ีใชในการดําเนินงาน สวนใหญใชพนัธุทีก่รมพัฒนาท่ีดนิไดศกึษาวิจยัแลววามคีวามเหมาะสม
ในการใชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และไมขยายพันธุดวยเมล็ด รวม 10 พันธุ คือ หญาแฝกลุม 4 พันธุ ไดแก
พันธุสุราษฎรธานี ศรีลังกา กําแพงเพชร 2 และสงขลา 3 และหญาแฝกดอน 6 พันธุ ไดแก พันธุนครสวรรค 
กาํแพงเพชร 1 เลย รอยเอ็ด ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ
   ผลจากการศึกษาวิจัย ไดนําไปประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ และในพ้ืนที่เกษตร พื้นที่เสี่ยงภัย 
พื้นที่สูง และพื้นท่ีที่มีปญหาสารพิษ และสารปนเปอนโลหะหนักตาง ๆ รวมถึงการศึกษา ทดลอง วิจัย แฝกเสริมปา 
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ชวยกําหนดรูปแบบการปลูกสรางสวนปาใหไดรับประโยชนสูงสุด และสามารถอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน และชวยลดระยะเวลาในการฟนตัวของพื้นที่ตนนํ้าที่เสื่อมโทรมของประเทศ
   การศึกษา ทดลอง วิจัย พันธุหญาแฝกท่ีสามารถทนตอรมเงาไดระดับหน่ึง ทําใหเกิดประโยชนในการนํา
ไปใชในการอนุรักษดินและน้ํา และลดปญหาการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธารซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีรมเงา 
ผูที่ไดรับประโยชนเปนสวนใหญในช้ันตน คือ หนวยงานของรัฐที่จะไดมีพันธุหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา
ในพ้ืนที่ปา และผูที่ไดประโยชนในระยะยาว คือ ประชาชนท่ีจะไดตนนํ้าลําธารท่ีสมบูรณขึ้น เปนแหลงนํ้าและ
แหลงทรัพยากรที่ชวยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
   การขยายพันธุ หญาแฝกจากเมล็ด จะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการแยกหนอ 
ซึ่งหากวิธีการนี้สามารถผลิตตนพันธุหญาแฝกได ก็จะเปนขอไดเปรียบอยางยิ่งท่ีสามารถชวยลดปญหาตาง ๆ  ที่เกิดจาก
ขอจํากัดในการขยายพันธุโดยวิธีแยกหนอ โดยไมตองขนยายกลาพันธุหญาแฝกจากแหลงผลิตไปยังสวนและไรของตน 
จะชวยกระตุนใหเกษตรกรอยากปลกูหญาแฝกเพือ่ใชประโยชนมากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้การผลติตนพนัธุหญาแฝกจากเมลด็
ใชพืน้ทีใ่นการปฏิบตัไิมมาก ไมเบยีดเบียนพืน้ท่ีในการเพาะปลูก และส้ินเปลืองคาใชจายนอย จงึเปนการจูงใจใหเกษตรกร
หันมาใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้ากวางขวางขึ้น
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  การใชหญาแฝกในการบาํบัดนํา้เสยี นํา้ทีป่นเปอนสารพษิ โลหะหนกัตาง ๆ  โดยนํา้ทีผ่านการบาํบดัดวยหญา
แฝกสามารถนํามาหมุนเวียนใชใหมได ชวยลดตนทุนในการนํานํ้ามาใชในการอุปโภค บริโภค เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได 
ลดการปลอยของเสยีลงสูสิง่แวดลอม เปนมติรกบัสิง่แวดลอม ตลอดจนสามารถขยายผลจากการศึกษาทีไ่ดไปยงัหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ใหสามารถนําไปประยุกตการใชประโยชนในการบําบัดคุณภาพนํ้าได
 (2) ดานการจัดการองคความรู 
 การรวบรวมและประมวลองคความรูหญาแฝก หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและตางประเทศ 
ไดรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัพระราชดําร ิและขอมลูทางวชิาการ ไดแก ลกัษณะพนัธุหญาแฝก การขยายพนัธุ การดแูลรกัษา 
การปลูก และรูปแบบการปลูกท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมี กรมพัฒนาที่ดินเปนแกนในการขับเคลื่อนดําเนินงาน 
ซึง่ไดดาํเนนิกจิกรรมอยางตอเนือ่ง ตัง้แตป พ.ศ. 2550 และชดุความรูนีจ้ะใชเปนฐานขอมลูเพือ่นาํไปเรยีบเรยีงเปนเอกสาร 
คูมือการปฏิบัติงานหญาแฝก และเอกสารวิชาการตาง ๆ
 การจัดการประชุมวิชาการและการฝกอบรม เพื่อการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนา
มทีัง้ในระดบัประเทศและระดับนานาชาต ิโดยการจดัประชมุสมัมนาการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริในประเทศ และมีการจัดการประชุมสมัมนาหญาแฝกนานาชาติ (International Conferences on Vetiver 
(ICV) นอกจากน้ี ยังมีการฝกอบรมหญาแฝกในระดับนานาชาติ รวมถึงมีการจัดการประกวดการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งจัดรวมกันโดย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. กรมพัฒนาท่ีดิน 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน
 รางวัลในระดับนานาชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไดพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards แบงเปน 3 ดาน 6 รางวัล ประกอบดวย (1) ดานงาน
วิจัยหญาแฝกดีเดน ประกอบดวย ผลงานในภาคเกษตรกรรม และผลงานนอกภาคเกษตรกรรม (2) ดานการสงเสริม
และการใชงานระบบหญาแฝกดีเดน ประกอบดวย งานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี และงานประยุกตใชระบบ
หญาแฝก และ (3) ดานการมีสวนรวมของประชาชนดีเดน ประกอบดวย งานประยุกตใชในพืน้ทีเ่กษตรและผลทางเศรษฐกิจ
และสังคม และงานบรรเทาภัยพิบัติและการปองกันสิ่งแวดลอม และมีการมอบรางวัล TVNI Awards ของเครือขาย
หญาแฝกนานาชาติ จํานวน 13 รางวัล
 การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สถาบันการศึกษาไดสอดแทรกเน้ือหาสาระการใชประโยชน
หญาแฝกในหลกัสตูรทีเ่ปนแกนกลางของระบบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ในหวัขอการอนรุกัษดนิและนํา้ทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยเขตการศึกษาในระดับพื้นท่ีที่มีความพรอมก็สามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปประยุกตจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
ตามความเหมาะสม
 (3) ดานการสงเสริม
 การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อวัตถุประสงคในดานตาง ๆ อาทิ การปลูกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา การปลูกเพื่อ
ปรับปรุงฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปลูกเพื่อสงเสริมสาธิต ฝกอบรม และการขยายพันธุ 
นอกจากน้ี ยงัไดใชประโยชนในดานการกรองสารพิษ และประโยชนทางเศรษฐกิจ ไดแก ลดคาใชจายเร่ืองปุย ใชมงุหลงัคา 
ใชคลุมหนาดิน ทําหัตถกรรม อาหารเล้ียงสัตว เปนตน
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 สําหรับพันธุหญาแฝกที่ใชในการสงเสริม ขยายผล สวนใหญ จํานวน 10 พันธุ ที่กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษาวิจัยแลว
วามีความเหมาะสมตอการใชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และไมขยายพันธุดวยเมล็ด ไดแก หญาแฝกลุม 4 พันธุ ไดแก 
พนัธุศรลีงักา กาํแพงเพชร 2 สรุาษฎรธาน ีและสงขลา 3 และหญาแฝกดอน 6 พนัธุ ไดแก พนัธุนครสวรรค กาํแพงเพชร 1 
เลย รอยเอด็ ราชบรุ ีและประจวบคีรขีนัธ ในการสงเสริม ขยายผลสวนใหญไดรบัการสนบัสนนุกลาหญาแฝกจากหนวยงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไม 
 (4) ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
 การจัดทําสือ่เพือ่การเผยแพรประชาสมัพนัธองคความรูดานหญาแฝก กรมพฒันาทีด่นิ สาํนกังาน กปร. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมเรียบเรียงและปรับปรุงฐานขอมูลเอกสารดานวิชาการท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาทิ คูมือ
การปฏบิตังิานหญาแฝก เอกสารวชิาการ “Technical Bulletin” จลุสาร “ภมูวิารนิอนรุกัษ” และเอกสารภาษาองักฤษ 
“Vetiverim Newsletter” ซึ่งไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการจัดพิมพหนังสือสาระนารูเรื่อง
หญาแฝกเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ นอกจากน้ี หนวยงานตาง ๆ ไดมีกิจกรรมในการผลิต
และเผยแพรชุดความรูเกี่ยวกับหญาแฝกผานสื่อวีดีทัศนในรูปของซีดี เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิธีการปลูก พันธุและ
การขยายพันธุ การดูแลรักษา และการใชประโยชนตามหลักวิชาการ
 การจัดระบบขอมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทํา web site หญาแฝก prvn.rdpb.go.th 
เพื่อเผยแพรขอมูลและความรูดานหญาแฝกของประเทศในเครือขายบริเวณมหาสมุทรแปซิฟค และจัดทําระบบบริหาร
และติดตามโครงการปลูกหญาแฝก VGT (Vetiver Grass Tracking)
 การจดันทิรรศการเผยแพรความรู ขอมลูขาวสารการใชประโยชนหญาแฝก โดยมีหนวยงานรวมสนบัสนนุดําเนนิงาน 
อาทิ ศูนยปฏิบัติการหญาแฝก กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดแสดงขอมูลและความรูเกี่ยวกับหญาแฝก โดยเปดใหหนวยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษาเขาเยี่ยมชม ซึ่งเนนการใหความรูดานรูปแบบการปลูก การใชประโยชนในการอนุรักษ
ดินและนํ้า และใหการสนับสนุนการถายทอดความรู โดยจัดเตรียมแบบจําลองการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ลาดชันตาง ๆ 
ตัวอยางรากหญาแฝก และเอกสารเผยแพรตาง ๆ แกผูที่สนใจ รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรและถายทอด
ความรูในสถานท่ีตาง ๆ ตามการขอรับสนับสนุนของหนวยงานราชการ และเอกชนในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่อง
 จดักิจกรรมการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเพ่ือสงเสริมการปลูก
หญาแฝกและกระตุนใหเจาหนาท่ีรัฐ และเกษตรกรในพ้ืนที่เขาใจ พรอมท้ังเห็นความสําคัญของหญาแฝกใหมากข้ึน 
โดยดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ตอเนื่องถึงปจจุบัน มีองคกรหลักในการจัดประกวด ประกอบดวย สํานักงาน กปร. 
มูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมีการจัดตั้งเครือขายหมอดินอาสาของ
กรมพัฒนาที่ดิน และการตั้งเครือขายคนรักษแฝก ตั้งแตป 2551 มีเครือขายระดับประเทศและระดับภาค 
 ในระดบันานาชาติมเีครอืขายหญาแฝกในระดับนานาชาต ิจาํนวน 10 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายหญาแฝก
ละตินอเมริกา เครือขายหญาแฝกแอฟริกาตะวันตก เครือขายหญาแฝกประเทศเวเนซุเอลา เครือขายหญาแฝกยุโรปและ
ตะวันออกกลาง เครือขายหญาแฝกแอฟริกาใต เครือขายหญาแฝกประเทศจีน เครือขายหญาแฝกประเทศฟลิปปนส 
เครือขายหญาแฝกของกลุมประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟกเครือขาย  และเครือขายหญาแฝกประเทศไทย
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 2.2 แผนแม�บทการพัฒนาและรณรงค�การใช�หญ�าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบับท่ี 6 
  (พ.ศ. 2560 -2565)
  แผนแมบทการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
กาํหนดวิสยัทศัน คอื “สนองพระราชดํารดิานการพัฒนาและการใชประโยชนหญาแฝก ภายใตปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยบรหิารจัดการแบบบูรณาการผานเครอืขายทกุระดับทัง้ในประเทศและนานาชาติ เพือ่การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
  โดยมีเปาหมาย เพือ่ใหการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรใหกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
(1) เปาหมายเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ปละ 650,000 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาการ  ชะลางพังทลายปานกลางและสูง 
ในพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก พื้นที่ที่มีความลาดชันจําเปนตองมีระบบการอนุรักษดินและน้ํา พื้นที่วิกฤตท่ีมีความเสี่ยงตอ
ดนิถลมและนํา้ปาไหลหลาก พืน้ท่ีสงู และพืน้ท่ีเขตพฒันาทีด่นิ ปละ 600,000 ไร และพืน้ทีท่ีม่ปีญหาการชะลางพงัทลาย
ที่เปนพื้นที่นอกภาคเกษตรกรรม ไดแก พื้นที่เปดใหมในโครงการกอสรางท่ีมีความลาดชัน พื้นที่ในโครงการชลประทาน 
พื้นที่กรมอุทยานฯ โครงการปลูกปา โครงการกอสรางบํารุงรักษาทางหลวง และทางรถไฟ เปนตน ปละ 50,000 ไร 
(2) เปาหมายเพือ่การฟนฟคูณุภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ปละ 65,000 ไร พืน้ทีใ่ชประโยชนดานเกษตรกรรม 
ปละ 40,000 ไร และพ้ืนที่ปรับปรุงสภาพแวดลอม ปละ 25,000 ไร (3) เปาหมายเพ่ือสงเสริม สาธิต ฝกอบรมการ
ใชประโยชน และการขยายพันธุ กําหนดพื้นที่เปาหมาย ใหครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินงานพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกของหนวยงานตาง ๆ และ (4) เปาหมายเพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอมในเขตอุตสาหกรรม ไดแก 
พื้นที่จัดสรางโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ควบคุมคุณภาพนํ้า
  ในแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 6 กําหนดแนวทาง
และมาตรการไว 5 ดาน คือ 
  (1) ดานการศกึษา วจิยั มวีตัถปุระสงค เพือ่การศึกษาวจิยัการนาํหญาแฝกมาใชประโยชนใหมคีวามถกูตอง
ครบถวน เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยที่ประสบผลสําเร็จแลว ไปขยายผลสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิง่องคกรและชมุชนสวนทองถิน่ และเพือ่ศกึษาวจิยัประสทิธภิาพการใชหญาแฝกในการฟนฟพูืน้ทีว่กิฤต
และพื้นที่เกษตรกรรม โดยกําหนดเปาหมาย ประกอบดวย งานศึกษาวิจัย มีสัดสวนการนําไปใชประโยชนในการแกไข
ปองกนัปญหาในพืน้ทีว่กิฤตหิรอืพืน้ท่ีทางการเกษตรมากข้ึน สรางองคความรูใหมเฉพาะดานเกีย่วกบัเทคนิค วธิ ีรปูแบบ
ที่มีความเหมาะสมสําหรับแตละสภาพปญหา และไมยุงยากซับซอน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และระบบขอมูลการ
ศึกษา วิจัย มีมาตรฐานครบถวน และทันสมัย รวมถึงมีแนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน ประกอบดวย สงเสริม
งานศึกษา วิจัย เพ่ือใหไดองคความรูใหม สนับสนุนงานวิจัยและทดลองเพื่อแกปญหาในพื้นท่ี และสนับสนุนงานวิจัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนหญาแฝก
  (2) ดานการจัดการองคความรู มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการถายทอด
ความรูการใชเทคโนโลยีหญาแฝก โดยกําหนดเปาหมาย คือ เกษตรกรหรือกลุมเปาหมายมีการใชเทคโนโลยีหญาแฝก
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพปญหาในพื้นที่ รวมถึงมีแนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย สนับสนุนการรวบรวมขอมูลและการจัดระบบองคความรู สงเสริมการเขาถึงองคความรู และ สนับสนุน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูทองถิ่น
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  (3)  ดานการสงเสรมิ มวีตัถปุระสงค เพือ่สงเสรมิการปลูกหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและนํา้รวมกับแนวคิด
ปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพยีง ใหกวางขวาง และแพรหลายอยางเปนระบบมากย่ิงขึน้ สงเสริมการสรางความรู ความ
เขาใจ และสรางจิตสํานึกในเชิงรุกใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของใชประโยชนจากหญาแฝกรวมกับระบบ
การปลูกพืชและอ่ืน ๆ และนําพันธุ หญาแฝกมาสงเสริมใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ และสภาวะแวดลอม 
โดยมีเปาหมาย คือ พื้นที่การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกตองตามหลักวิชาการมีมากข้ึน 
และเครอืขายผูใชประโยชนจากหญาแฝกมีความเขมแขง็ยิง่ขึน้ รวมถงึมแีนวทางและมาตรการในการดําเนนิงาน ประกอบดวย 
สงเสริมกิจกรรมการใชประโยชนหญาแฝก และสงเสริมการถายทอดความรู ความเขาใจ
  (4)  ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับหญาแฝกและการใชประโยชนจากหญาแฝกใหมีประสิทธิภาพ และเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางกวางขวาง โดยมีเปาหมาย คอื กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจท่ีถกูตองเก่ียวกับการนําหญาแฝกไปใชประโยชน
ไดตามหลักวิชาการ รวมถึงมีแนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน ประกอบดวย สงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ
ในหลากหลายรูปแบบ และสนับสนุนใหการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย
  (5)  ดานการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กําหนดเปาหมาย คือ ระบบการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมนิผล มปีระสทิธภิาพและไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวน รวมถงึมแีนวทางและมาตรการในการดาํเนนิงาน 
ประกอบดวย สนับสนุนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และสนับสนุนการติดตามและประเมินผล 

 2.3 โครงการปลูกป�าเพื่อฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�จากเหตุการณ�อุทกภัยและดินถล�ม 
  ในพื้นท่ีบ�านต�นขนุน ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�

  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
โดย นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
ไดลงนามแตงตั้งคณะทํางานศึกษาการปองกันดินถลม ตามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ 02/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนประธาน มีคณะทํางานผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ 
รวม 13 คน เปนคณะทํางาน มหีนาทีศ่กึษาแนวทางดําเนนิการดานการปองกนัดนิถลม วางแผน ประสานงาน กํากับดูแล 
และขบัเคลือ่นการศกึษาแนวทางดําเนนิการดานการปองกนัดนิถลม รวมทัง้สงเสริม สนบัสนนุและขยายผลการดําเนนิงาน
ดานการปองกันดินถลมใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร และภูมิสังคมของแตละพื้นที่คณะทํางานฯ 
ไดคดัเลอืกพืน้ทีด่าํเนนิการ ซึง่เคยเกดิเหตกุารณดนิถลม จาํนวน 2 แหง คอื (1) พืน้ทีใ่นตาํบลนํา้ไผ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดั
อุตรดิตถ และ (2) พื้นที่ในตําบลกรุงชิง ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดยมีการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
  (1)  พื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีหนวยงานรวมดําเนินงาน ดังนี้
    (1.1) กรมพัฒนาที่ดิน ไดแก การศึกษาผลของระบบพืช และระบบอนุรักษดินและนํ้ารวมกับ
หญาแฝก ตอคุณสมบัติของดิน (รวม 2 กิจกรรม) 
    (1.2) กรมปาไม ไดแก โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย
และดินถลม ใน 2 พื้นที่ 
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    (1.3) กรมทางหลวง จัดทํา “โครงการศึกษาการปองกันดินถลมและน้ําปาไหลหลาก” กิจกรรมระบบ
วิธีการการปองกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาดตลิ่งลํานํ้า โดยการปลูกหญาแฝกรวมกับกําแพงกลองลวด
ตาขายบรรจุหิน (Gabion wall system)
    (1.4) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทํา “งานปองกันและลดผลกระทบจากโคลนถลม 
โดยใชโครงสราง” ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 งานสํารวจและออกแบบ และ กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง
โครงการ
    (1.5) กรมทรัพยากรธรณี  จดัทํา “โครงการจัดทําแผนท่ีดนิถลมระดับชุมชน ประกอบดวย 2 กจิกรรม 
ไดแก กิจกรรมที่ 1 การติดตามการเคล่ือนตัวของรอยแยก (3 ครั้ง/พื้นที่) กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม
ระดับชุมชนขั้นรายละเอียด (แผนที่ดินถลมหมูบาน) 
   (2)  พืน้ทีใ่นตาํบลตําบลกรุงชงิ และตาํบลนบพิตาํ อาํเภอนบพิตาํ จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหีนวยงาน
รวมดําเนินงาน ดังนี้
    (1.1) กรมพัฒนาที่ดิน ไดแก งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
    (1.2) กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื ไดแก โครงการฟนฟพูืน้ทีด่นิถลม โดยการปลูกตนไม
รวมกับหญาแฝกและวิธีกล ประกอบดวย (1) การปลูกหญาแฝก (2) ปลูกไมยืนตนผสมในแปลงหญาแฝก (3) งานแปลง
ศึกษาการสูญเสียดินและนํ้า โดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
    (1.3) กรมทางหลวง จัดทํา “โครงการศึกษาการปองกันดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก” กิจกรรม
การปองกันแกไขการชะลางพังทลายและการเคล่ือนตวัในระดับต้ืนของดินเชิงลาดถนน โดยการปลูกหญาแฝกรวมกับวธิี
กําแพงกลองลวดตาขายบรรจุหิน (Gabion wall system) 
 ในการสนองพระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาดินถลมน้ัน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนา
ระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน
 โครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพ้ืนที่บานตนขนุน 
ตําบลน้ําไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีวตัถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพือ่สนองพระราชดําริในการอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรปาไมในพืน้ทีป่าสงวนแหงชาติทีไ่ดรบัความเสียหาย
จากอุทกภัยและดินถลมและบริเวณโดยรอบใหสามารถฟนฟูกลับคืนความสมบูรณและอํานวยประโยชนอยางยั่งยืน
  2. เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริ การปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยางและการปลูกหญาแฝกมาขยายผล
  3. เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติทั้งในเร่ืองภัยแลง นํ้าทวม และไฟปา
  4. เพือ่สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไมในทองถ่ินรวมกบั
เจาหนาที่ของรัฐ
  5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม
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 สาเหตุของป�ญหา 
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 01.00 น. ไดเกิดอุทกภัยที่รุนแรงและสถานการณดินถลม ในพ้ืนที่บานตนขนุน 
ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก
ทั้งยังสรางความเสียหายตอทรัพยากรปาไมอยางรุนแรงเปนบริเวณกวาง ราษฎรไดรับความเดือดรอน 705 ครัวเรือน 
2,028 คน มีรายละเอียด คือ
   มีผูเสียชีวิต 6 ราย สูญหาย  1 ราย  บาดเจ็บ 1 ราย
   บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 77 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 27 หลัง
   อาคารเรียนเสียหายบางสวน 3 หลัง  
   ถนน 21 สาย   
   สะพาน 14 แหง ลําหวย 4 แหง  
   ประปาหมูบาน 8 แหง   
   วัด 2 แหง  
   พื้นที่การเกษตร 4,197 ไร  
   ปศุสัตว 1,959 ตัว

ภาพความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม
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ภาพความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม
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 พื้นที่โครงการฯ ประกอบดวย พื้นที่ลาดภูเขา ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง ไมปาเดิม ไดแก แดง ประดู มะคา 
มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ คือ ปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา และปาสงวนแหงชาติปานํ้าปาด อยูในพื้นที่ลุมนํ้า
คลองตรอน และลุมนํ้าหวยพังงา
 ราษฎรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการฯ จํานวน 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานนาผักฮาด หมูที่ 2 บานหวยเดื่อ 
หมูที่ 3 บานตนขนุน หมูที่ 4 บานหวยคอม หมูที่ 5 บานหวยเนียม หมูที่ 6 บานเพีย หมูที่ 7 บานกกมอนแกว หมูที่ 8 
บานปางขามปอม จํานวนครัวเรือนทั้งตําบล ทั้งหมด 1,324 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 3,999 คน มีประชากรชาย
ทั้งหมด 2,060 คน มีประชากรหญิง ทั้งหมด 1,930 คน

  2.3.1 ข�อมูลพื้นฐานตําบลน้ําไผ� 

  ตําบลนํ้าไผ อาํเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีพื้นที่ 363.38 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใต
ของตวัจงัหวดั เปนเขตติดตอกบัจงัหวดัพษิณโุลก พืน้ทีส่วนใหญมลีกัษณะเปนแนวเทอืกเขาสงูสลับกบัทีร่าบระหวางหบุเขา 
ซึง่มอียูประมาณ รอยละ 10 ของพืน้ทีท่ัง้หมด แนวเทือกเขาดังกลาว วางตัวเปนแนวยาวอยูในแนวตะวันออกเฉยีงเหนอื - 
ตะวันตกเฉียงใต โดยมียอดเขาที่สูงที่สุด สูง 1,669 เมตร ซึ่งอยูทางขอบดานตะวันออกเฉียงใตของตําบล
  เขตการปกครอง 
  ตาํบลนํา้ไผ แบงการปกครองออกเปน 8 หมูบาน คอื บานนาผกัฮาด บานหวยเดือ บานตนขนนุ บานหวยคอม 
บานหวยเนยีม บานเพีย บานกกหมอนแกว บานปางขามปอม มีประชากรท้ังส้ิน 3,784 คน มีทางน้ําที่สําคัญไหลผาน
อยูสองสาย คือ ลําหวยพังงา ไหลผานบานหวยเดื่อ และบานตนขนุน และมีคลองตอน ซึ่งไหลผานจากบานหวยคอม 
บานหวยเนียม บานฝาย บานเพีย และบานปางขามปอม
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  สภาพภูมิประเทศ 
  ตําบลน้ําไผ มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชัน ขนาบสองขางท้ังทางดานตะวันออกและตะวันตก 
และมีที่ราบระหวางหุบเขาเล็กตามแนวรอยตอของหนวยหินภูพานและเสาขัวที่วางตัวอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต และแนวเทือกเขาก็วางตัวอยูในแนวเดียวกัน โดยยอดเขาท่ีสูงที่สุดอยูทางดานตะวันออกของตําบล 
เรยีกวาภูเมีย่ง มคีวามสงู 1,669 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง ดงันัน้ ลกัษณะทางน้ํา จงึมลีกัษณะการไหลของทางน้ํา
สาขาจากเทือกเขาสูงทั้งสองดาน ไหลเขาสูแกนกลางของพื้นที่ ซึ่งมีทางสายใหญ หรือคลองตรอนไหลผาน แลวจึง
ไหลผานไปตามแนวหุบเขาและไหลออกนอกพื้นที่ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต
  สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศของตําบลนํ้าไผ พบวา มีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนตุลาคม 
ฤดรูอนตัง้แตเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม และฤดหูนาวตัง้แตเดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนกมุภาพนัธ ดนิถลมจะเกดิขึน้
เม่ือฝนตกหนักหรือตกติดตอกนัเปนเวลานาน วัดปริมาณนํ้าฝนไดมากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน และปริมาณสะสมเกิน 
300 มิลลิเมตรตอสามวัน นํ้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดิน จนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวดวยนํ้า ความดันของนํ้าในดินเพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนการเพ่ิมความดันในชองวางของเม็ดดิน โดยนํ้าจะเขาไปแทนท่ีชองวางระหวางเม็ดดิน ทําใหแรงเฉือนลดลง 
ถาหากปริมาณนํา้ในมวลดินเพิม่ข้ึนจนระดับนํา้ในช้ันดนิสงูขึน้มาทีร่ะดับผวิดิน จะเกิดการไหลบนผิวดิน และกดัเซาะหนาดนิ 
ทําใหลาดดินเริ่มมีการเคลื่อนตัวและเกิดการถลมในที่สุด
 
 2.3.2 ผลการดําเนนิงานโครงการปลูกป�าเพือ่ฟ��นฟแูละพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�จากเหตุการ ณ�อทุกภัย
   และดินถล�ม ในพื้นท่ีบ�านต�นขนุน

  กรมปาไมและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุ
อุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยนอมนําแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการปลูกตนไม เพ่ือการ
ปองกันอุทกภัยและดินถลมเปนแนวทางในการดําเนินงาน โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจาก
เหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ เริ่มดําเนินงานต้ังแตป 
2556 ตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน (ป 2565) 
  สาํนกังาน กปร. ไดประสาน สนบัสนนุการดาํเนนิงานโครงการปลกูปาเพือ่ฟนฟแูละพฒันาระบบนเิวศปาไม
จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม ในพ้ืนท่ีบานตนขนุน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. 
ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณ ป 2556 - 2565 ใหแก กรมปาไม รวมทั้งส้ิน 23,296,860 บาท 
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 ผลการดําเนินงานโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม 
ในพื้นที่บานตนขนุนสรุปแยกเปนรายป ดังนี้

ป�
งบประมาณ

แบบ
ถาวร

แบบก่ึง
ถาวร

แบบ
ผสม
ผสาน

เพาะชํา
กล�าไม�ทั่วไป 

(กล�า)

เพาะชํา
หญ�าแฝก 

(กล�า)

ทดแทน
การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว

จัด
ฝ�กอบรม
ราษฎร 
(คร้ัง)

ปลูกป�า 
3 อย�าง
ประโยชน� 

4 อย�าง (ไร�)

กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ

สร�างฝายต�นน้ํา

 2556 - - - - 200,000 70 - -
 2557 - - 50  50,000 300,000 40 3 -
 2558 5 10 50 50,000 300,000 50 - 100
 2559 2 10 50 50,000 300,000 50 4 50
 2560 4 10 70 50,000 500,000 50 4 50
 2561 4 10 70 50,000 500,000 100 4 -
 2562 4 10 80 50,000 500,000 100 4 -
 2563 - - - 50,000 - - - -
 2564 4 10 80 50,000 500,000 100 - -
 2565 2 5 40 - 500,000 100 - -
 รวมทั้งสิ้น 25 65 490 400,000 3,600,000 660
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  สภาพพื้นที่หลังดําเนินโครงการฯ

  สภาพพื้นที่กอนดําเนินโครงการฯ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่จากการดําเนินงานโครงการฯ
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  กิจกรรมสํารวจขอมูลชุมชนในพื้นที่โครงการฯ

  ประชาสัมพันธสงเสริมถึงประโยชนของโครงการฯ
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  กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป 
         โครงการฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมเพาะชํากลาไมทัว่ไป โดยมชีนดิของกลาไมทีท่าํการเพาะชํา ไดแก สกั มะคาโมง 
พยูง มะขามเปรี้ยว มะขามฝกใหญ ขี้เหล็ก ยางนา มะมวงหิมพานต ตะแบก มะขามปอม จํานวนทั้งส้ิน 400,000 กลา 
โดยไดนํากลาไมมาปลูกในพ้ืนที่โครงการฯ และแจกจายใหแกราษฎรผูขอรับกลาไมนําไปปลูก เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
และลดการกดัเซาะพงัทลายของหนาดนิ ทาํใหเกดิการฟนฟรูะบบนเิวศ ภเูขาหวัโลน ปาเสือ่มโทรมใหกลบัมาอดุมสมบรูณ
เหมือนเดิม คิดเปนพื้นที่มากกวา 2,000 ไร จากราษฎรที่เขารวมโครงการ จํานวนกวา 500 คน

  ประชาสัมพันธสงเสริมถึงประโยชนของโครงการฯ
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25 

  การแจกจายกลาไมแกประชาชน
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  การเพาะชําหญาแฝก 
  โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นท่ีบาน
ตนขนนุฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมเพาะชําหญาแฝก โดยใชแฝกสายพนัธุ ศรลีงักา และกาํแพงเพชร 2 จาํนวนทัง้สิน้ 3,600,000 กลา 
โดยไดนาํหญาแฝกมาปลูกตามแนวระดับความชันในพ้ืนทีเ่สีย่งเกิดดนิโคลนถลมและสงเสริมใหราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการฯ 
และการปลูกหญาแฝกรอบกลาไมผล เพิ่มความอุดมสมบูรณใหดิน ลดการชะลางพังทลายของดิน และลดความแรง
ของน้ําที่ไหลบา ตลอดจนลดความรุนแรงของเหตุการณดินโคลนถลมในพ้ืนที่  ทั้งน้ี ไดดําเนินการแจกจายใหราษฎร
นํากลับไปปลูกในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น จํานวน 405 ครัวเรือน คิดเปนพื้นที่ จํานวน 550 ไร
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27 

  กิจกรรมการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา
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  กิจกรรมปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา/ปลูกรวมไมผล
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  กิจกรรมการสรางฝายชะลอนํ้า
  ไดดาํเนนิการจดัสรางฝายตนนํา้แบบถาวร จาํนวนรวมทัง้สิน้ 25 แหง ฝายตนนํา้แบบกึง่ถาวร จาํนวน 65 แหง  
เพื่อใชในการกักเก็บนํ้าไวใชซึ่งมักจะขาดแคลนในชวงฤดูแลงและจัดสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวนทั้งสิ้น 
490 แหง เพื่อใชในการชะลอน้ํา ดักจับตะกอน และสรางความชุมชื้นใหพื้นที่ปา โดยราษฎรในพ้ืนที่ไดรับประโยชน 
จํานวน 5 หมูบาน รวมจํานวนทั้งสิ้นกวา 802 ครัวเรือนและคิดเปนพื้นที่ไดรับประโยชนมากกวา 610 ไร
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30 

  กิจกรรมสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน

  กิจกรรมการสรางฝายตนนํ้าแบบถาวร

  กิจกรรมการสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร
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  กจิกรรมสงเสริมการปลูกไมผลและไมเศรษฐกิจพันธุพืน้เมอืง หรอืกิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนทีด่นิ
  ในรูปแบบวนเกษตรเพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว
  โดยสงเสรมิการปลกูไมผลและไมปาหลากหลายชนดิ ไดแก ไผซางหมน ทเุรียน มงัคดุ เงาะ มะมวงหมิพานต 
ขนุน นอยหนา กลวย สัก มะคาโมง พยูง มะขามเปรี้ยว มะขามฝกใหญ ยางนา แกราษฎรใหปลูกแทนไรขาวโพด ทําให
สภาพพืน้ท่ีมลีกัษณะมีไมยนืตนหลากหลายชนิดสลบักับพืชเกษตรในพืน้ท่ี ลดการชะลางพังทลายของดนิและลดการปลกู
พชืเชงิเดีย่ว ทาํใหราษฎรมีไมผลบรโิภคตลอดท้ังปและสามารถนําไปสงขาย สรางรายไดใหกบัประชาชนในพ้ืนทีโ่ครงการฯ 
ผลการดําเนินงานคิดเปนพื้นที่ จํานวน 660 ไร
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  กิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบวนเกษตรเพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว

  กจิกรรมสงเสริมการปลูกไมผลและไมเศรษฐกิจพนัธุพืน้เมืองหรือกจิกรรมสงเสริมการใชประโยชนทีด่นิ
  ในรูปแบบวนเกษตรเพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว
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  กิจกรรมปลูกปา 3 อยางประโชน 4 อยาง
  โดยการปลูกไมยืนตน ชนิดของพันธุไม ไดแก พยูง ขี้เหล็ก ประดู ตะแบก มะขามปอม หวา ระยะการปลูก 
2×4 เมตร เปนการชวยสรางความชุมชื้นใหกับพื้นที่ในการอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาระบบนิเวศปาไม ทําใหสภาพพื้นที่
จากมีลักษณะภูเขาหัวโลนกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้งในพ้ืนที่คิดเปนจํานวน 200 ไร

  กิจกรรมปลูกหญาแฝกรวมกับหนวยงานของภาครัฐ
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  ฝกอบรมโครงการสรางงานสรางอาชีพใหกับชุมชน

  ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาอาชีพ

  คณะศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการ
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35 

  คณะจาก สํานักงาน กปร. ตรวจเยี่ยมโครงการ

  ตอนรับคณะตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
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บทท่ี 3
วิธีการศึกษา และผลการวิเคราะห�ข�อมูล

 3.1 กรอบแนวทางในการประเมิน
  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย
และดนิถลมในพืน้ทีบ่านตนขนนุ ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ โดยนาํแนวพระราชดํารเิกีย่วกบัการปองกัน
ดนิถลม การปลูกหญาแฝก และการอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรปาไม รวมถึงกรอบของแผนแมบทการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2565) มาเปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดในมิติ
ตาง ๆ ดังนี้
  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต
  มติิที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
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 3.2 วิธีการศึกษา
  3.2.1 ขอบเขตของการประเมินผล
  ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการครอบคลมุ 8 หมูบานใน ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอน้ําปาด จงัหวดัอตุรดิตถ ประชากร 1,324 
ครัวเรือน 3,999 คน
  3.2.2 ประชากรกลุ�มตัวอย�างของการประเมินผล 
  ประชากรกลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ สวนราชการรวมท้ังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และกลุมราษฎรผูรับ
ประโยชน ตําบลน้ําไผ  โดยกําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้

1. สวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
 1.1  กรมปาไม    5  
 1.2 อําเภอนํ้าปาด   5
 1.3 อบต. นํ้าไผ   5
 1.4 โรงเรียนบานหวยคอม  5
 1.5  ผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 12 

      รวมทั้งส้ิน 32 

2. ราษฎรผูรับประโยชน ตําบลนํ้าไผ  ไดแก
 2.1 หมู 1 บานนาผักฮาด      จํานวน  203 ครัวเรือน 31 ใชเกณฑ
 2.2 หมู 2 บานหวยเดื่อ        จํานวน  139 ครัวเรือน  21 รอยละ 15                              
 2.3 หมู 3 บานตนขนุน        จํานวน    86 ครัวเรือน 11 (Krejcie & 
 2.4 หมู 4 บานหวยคอม       จํานวน  145 ครัวเรือน 21 Morgan)
 2.5 หมู 5 บานหวยเนียม      จํานวน    62 ครัวเรือน 24
 2.6 หมู 6 บานเฟย             จํานวน  108 ครัวเรือน 16                                   
 2.7 หมู 7 บานกกหมอนแกว จํานวน    60 ครัวเรือน 9
 2.8  หมู 8 บานปางขามปอม  จํานวน  135 ครัวเรือน 21

                         รวมทั้งสิ้น 1,038  ครัวเรือน  154

ที่ จํานวน
(กลุ�มตัวอย�าง/ราย) หมายเหตุประชากร
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  3.2.3  การเก็บรวบรวมข�อมูลและเคร่ืองมือที่ใช�
  การประเมินผลครั้งนี้ มีการศึกษาเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
  (1) การศกึษาคนควารวบรวมขอมลูจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก แผนทีภ่าพถาย และรายงาน
   ผลการดาํเนนิงานโครงการฯ ทีผ่านมาของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพ่ือนาํมาเปนขอมลูพืน้ฐานประกอบการ
   ประเมินผลโครงการฯ
  (2) การศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูล
   ตามสภาพความเปนจริง ดังนี้
   (2.2.1) การใชแบบสอบถามจดัสงใหประชาชนทีไ่ดรบัประโยชนจากโครงการฯ เพ่ือทราบถึงการไดรบัประโยชน
     และผลกระทบจากโครงการฯ โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   (2.2.2) การใชแบบสอบถามจัดสงใหสวนราชการและเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน
     โครงการฯ และผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
     โครงการฯ ทําการตอบแบบสอบถาม
  3.2.4 การวิเคราะห�ข�อมูล
  ขั้นตอนในการประมวลผล เริ่มจากการนําขอมูลภาคสนามมาทําการบรรณาธิกรณขอมูล (Edit) จัดทําคูมือ
ลงรหัส (Coding) และลงรหัสขอมูลดวยคอมพิวเตอร จากนั้นเปนขั้นตอนของการประมวลผล กอนที่จะนําผลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชคาทางสถิติที่สําคัญ 3 สวน คือ 
  (1) คารอยละ (Percentage) เพื่อใชวัดการแจกแจงความถ่ีของขอมูล โดยนําเสนอในรูปตาราง
  (2) คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อนําขอมูลที่แสดงจํานวน มาพิจารณาคาเฉลี่ย
  (3) คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด  (Minimum)   เพื่อนํามาวัดคาสูงสุดและคาตํ่าสุดในชวงของขอมูล
   ที่แสดงจํานวน
  หลงัจากการประมวลผลดวยคอมพวิเตอร ไดนาํคาสถติจิากการแปรผลขอมลูมานาํเสนอในรปูแบบของตาราง
ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และนําขอมูลมาแปลความหมายใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
เพื่อนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงตรรกะ โดยการอธิบายและพรรณนาประกอบกับฐานขอมูลทุติยภูมิและขอมูล
เอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  ในสวนของการวิเคราะหระดับความเห็นไดใชเกณฑเทียบระดับความคิดเห็นตามมาตรวัดของลิเคิรท 
(Likert Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้
   ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด  ให     5    คะแนน
   ระดับการมีสวนรวมมาก  ให     4    คะแนน
   ระดับการมีสวนรวมปานกลาง ให     3    คะแนน
   ระดับการมีสวนรวมนอย  ให     2    คะแนน
   ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด ให     1    คะแนน
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   เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในชวงคะแนนดังตอไปนี้
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความวา มีผลมากที่สุด
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความวา มีผลมาก
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความวา มีผลปานกลาง
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความวา มีผลนอย
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความวา มีผลนอยที่สุด
   ความกวางของอันตรภาคช้ันของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.8 ซึ่งไดคามาจากการคํานวณโดยการใชสมการ
ทางคณิตศาสตรดังนี้

ความกวางของอัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ

 จํานวนชั้น

 3.3  ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
  (1) ข�อมูลจากเจ�าหน�าท่ี 
  ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป
  ผลจากการศกึษาขอมลูการประเมนิผลสัมฤทธิใ์นการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริ ในการอนรุกัษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนท่ีบานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในสวนของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ จํานวน 14 คน มีผลการ
ศึกษา ดังตอไปน้ี
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อายุของเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถาม อายุมากที่สุด 57 ป 
อายุนอยที่สุด 23 ป โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 34.7 ป 
  หนวยงานที่เปนผูใหคําตอบจากแบบสอบถาม ประกอบดวย ศูนยปาไมอุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบล
นํ้าไผ และโรงเรียนบานหวยคอม
  โดยเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามที่ไดปฏิบัติงานที่โครงการนี้เปนระยะเวลานานที่สุดคือ 8 ป 6 เดือน 
และนอยที่สุด 1 ป 7 เดือน มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เฉลี่ย 6 ป 7 เดือน

  ส�วนท่ี 2 ข�อมูลการดําเนินงานโครงการ
  ขอมูลดานการดําเนินงานโครงการของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ปที่เร่ิมดําเนินการคือ ป พ.ศ. 2556 
โดย 3 ปงบประมาณลาสุด ไดแก ปพ.ศ. 2563 ปพ.ศ. 2564 และปพ.ศ. 2565 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สํานักงาน กปร. จํานวนท้ังสิ้น 6,579,500 บาท (หกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) มีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 1) บํารุงปาใชสอย 2) จัดทําฝายตนนํ้า 3) เพาะชําหญาแฝก กลาไม 4) สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่
ในรูปแบบวนเกษตร เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดังตารางท่ี 1
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ป�งบประมาณ

ฤดูฝน จํานวนไร�

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ 
(กปร./ปกติ/อื่น ๆ สรุปรายละเอียดกิจกรรม

 ป พ.ศ. 2563 365,000 งบปกติ 1) บํารุงปาใชสอย 
    2) เพาะชํากลาไม

 ป พ.ศ. 2564 3,594,000 งบปกติ/กปร. 1) บํารุงปาใชสอย

 ป พ.ศ. 2565 2,620,500 งบปกติ/กปร. 2) จัดทําฝายตนนํ้า
    3) เพาะชําหญาแฝก กลาไม
    4) สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่
    ในรูปแบบวนเกษตร เพือ่ทดแทน
    การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 รวม 6,579,500

 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานการเกษตร ในชวงฤดูฝน ไดแก พื้นที่ปลูกขาว 
จํานวน 335 ไร พื้นที่ปลูกพืชสวน จํานวน 934 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 40 ไร และ พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 
2 ไร ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ขอมูลงบประมาณโครงการฯ ป 2563-2565

ตารางที่ 2 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ ดานการเกษตร

พื้นที่ปลูกขาว  335

พื้นที่ปลูกพืชสวน  934

พื้นที่ปลูกพืชไร  40

พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว  2

อื่น ๆ   0

 รวม 1311

 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานการปศุสัตว แบงออกเปน การเลี้ยงสัตวปก 
จาํนวน 90 ตวั และสตัวใหญ เชน โค กระบือ รวมจํานวน 35 ตวั นอกจากน้ียงัมกีารเพาะเล้ียงสตัวนํา้ในพืน้ทีท่ัง้หมด 7 ไร
 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ ดานแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค สามารถสงนํ้าเพื่อชวยเหลือราษฎร 173 
ครัวเรือน จํานวน 607 คน
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 ประโยชนที่เกิดขึ้นในภาพรวมของท้ังโครงการ สามารถแบงออกไดดังตอไปนี้ 
 1) นํ้าอุปโภคบริโภค จํานวน  173  ครัวเรือน 
 2) เพาะเลี้ยงปศุสัตว  จํานวน    4  ครัวเรือน
 3) เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน     6  ครัวเรือน 
 4) ทําเกษตรในฤดูฝน  จํานวน  488  ครัวเรือน

 ส�วนท่ี 3  ข�อมูลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการฯ

 3.1 การอนุรักษ�และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  ปจจุบันทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ และพ้ืนที่โดยรอบ
มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น จากปพ.ศ. 2554 ที่เกิดเหตุการณอุทกภัยและดินถลม โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากหลัง
จากมีโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศนปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่บานตนขนุน 
ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ปานอยลง ประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ทรัพยากรปาไม มีการชวยกันอนุรักษทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม เร่ิมปลูกไมยืนตนมากขึ้น มีการปลูกพืชยั่งยืน 
ชาวบานลดการบุกรุกพื้นที่ปา
  ปจจุบันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาลดนอยลงเปนอยางมาก มีการเปล่ียนแปลงมากหลังจากมีโครงการฯ เน่ืองจาก
ผูนาํชมุชนและเจาหนาท่ีตางชวยกนัสอดสองดูแลและสรางความเขาใจกับชาวบาน ชาวบานเริม่เขาใจในธรรมชาติมากขึน้ 
เห็นความสําคัญของปาไม และหันมาปลูกพืชแบบวนเกษตรมากขึ้น

 3.2 ประโยชน�จากการปลูกหญ�าแฝกในพ้ืนท่ี
  หญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิไดเปนอยางดี มกีารเปล่ียนแปลงขึน้มาก เนือ่งจากการปลกู
หญาแฝกชวยปองกันการพังทลายของดินไดเปนอยางดี ชาวบานเห็นประโยชนของหญาแฝก และในชุมชนไดรับการ
สนับสนุน สงเสริมหญาแฝกจากโครงการฯ และจากหนวยงานตาง ๆ 
  การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าไหลบาในพ้ืนที่ชุมชนไดดีมาก มีการเปล่ียนแปลง หลังจากมี
โครงการฯ ทําใหประชาชนไมไดรับความเดือดรอนจากปญหานํ้าไหลบาอีกเลย 

 3.3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
  บางปเกดิภยัแลงทาํใหนํา้เพือ่การเกษตรไมเพยีงพอ สงผลกระทบเปนอยางมาก เนือ่งจากพืน้ทีไ่มมแีหลงนํา้
ทีเ่พยีงพอ มแีตแหลงน้ําขนาดเลก็ มกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากมโีครงการฯ มกีารจดัสรางฝาย ทาํใหชวยบรรเทาภัยแลงได 
มฝีายชวยกักเก็บนํา้ในฤดูแลง ทาํใหความเดือดรอนของชาวบานลดลง มโีครการสงเสริมการปลูกพชืแบบวนเกษตรแทน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําใหชาวบานมีรายไดตลอดป 
  ความเปล่ียนแปลงการใชนํ้าเพื่อการเกษตรหลังจากมีโครงการฯ มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย เนื่องจากหลัง
จากการดําเนินโครงการฯ ทําใหสถานการณนํ้าเพื่อการเกษตรดีขึ้น โครงการฯ ไดสรางฝายชะลอนํ้า สรางความชุมช้ืน 
และชวยกักเก็บน้ําในฤดูฝนมีนํ้าเพื่อการเกษตรเพียงพอ เพราะทางโครงการฯ มีการทําฝายชะลอนํ้าในพ้ืนที่ แตเมื่อเขา
สูฤดูแลง นํ้าเพื่อการเกษตรยังไมเพียงพอตอความตองการของชาวบาน แหลงกักเก็บนํ้ายังไมเพียงพอ 
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 3.4 คุณภาพชีวิต
  ประชาชนสามารถเขาถึงระบบสาธารณูปโภคดานนํ้าไดดีขึ้น หลังจากมีโครงการฯ ชวยแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง เนื่องจากมีฝายชวยชะลอนํ้า มีการใชนํ้าประปาภูเขาในการอุปโภค-บริโภค แตยังคงไมเพียงพอ 
หนาฝนคอนขางลําบาก เพราะนํ้าขุนใชไมได 
  ดานไฟฟาในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน แตจะมี
ปญหาไฟดับบอยในชวงที่มีพายุฝน
  การคมนาคมมีความสะดวก ภายหลงัจากมโีครงการฯ ไดมกีารนําหญาแฝกมาปลูกเพือ่ชวยลดการชะลางพัง
ทลาย ทําใหลดการพังของผิวถนนได แตการคมนาคมเพื่อการเกษตร เสนทางยังคงเปนดินลูกรัง เมื่อเวลามีฝนตกทําให
เกิดแองนํ้า เดินทางไมสะดวก
  ดานสาธารณสุข มโีรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลน้ําไผ อาํเภอน้ําปาด จงัหวัดอตุรดิตถ เปนสถานพยาบาล
ในพื้นที่ และเนื่องจากเปนพื้นที่หางไกลเมือง จึงทําใหการสงตอการรักษาใชเวลาคอนขางนาน
  ดานการศึกษาของคนในชุมชนทั่วถึง และมีโรงเรียนอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 3.5 การบริหารโครงการฯ
  ราษฎรในชุมชนมสีวนรวมกบัโครงการฯ เชน การรวมกนัทาํกจิกรรม ไดแก การปลกูแฝกในพ้ืนทีเ่ส่ียงดนิถลม 
การเขารวมโครงการเอาท่ีดินทํากินเขามาปลูกพืชแบบวนเกษตร และการมีสวนรวมในการชวยดูแลพ้ืนที่ปา มีสวนรวม
ในการชวยกันรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
  ในกรณีที่ราษฎรมีปญหา จะมีการดําเนินการแกไขปญหาที่ราษฎรในชุมชนเรียกรอง โดยมีวิธีกาดําเนินการ
ทั้งทางพ้ืนที่และการทําความรูความเขาใจกับราษฎร รวมท้ังขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ตามท่ีชาวบาน
ในชุมชนตองการ เชน การใชหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางและดินถลมในพื้นที่เกษตร การสรางฝายเพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง การสงเสริมระบบวนเกษตรเพ่ือสรางความมั่นคงในรายไดในอนาคต เปนตน
  ทั้งนี้มีขอเสนอแนะอยากใหมีการสรางฝายชะลอน้ําเพิ่ม

 (2) ข�อมูลจากผู�นําชุมชน 
 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป
  ผลจากการศกึษาขอมลูการประเมนิผลสัมฤทธิใ์นการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํร ิในการอนรุกัษและฟนฟู
ทรพัยากรปาไมทีไ่ดรบัความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนทีบ่านตนขนุน ตาํบลน้ําไผ อาํเภอน้ําปาด จงัหวัดอตุรดิตถ 
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในสวนของผูนําชุมชนที่เกี่ยวของกับโครงการฯ จํานวน 13 คน มีผลการศึกษา 
ดังตอไปนี้
  ขอมลูทัว่ไปของผูนาํชมุชนทีต่อบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.92 และเปนเพศหญิง 
รอยละ 23.08 โดยอายุของผูตอบแบบสอบถาม อายุมากที่สุด 58 ป อายุนอยที่สุด 47 ป มีอายุเฉลี่ย 51.2 ป 
  ดานตาํแหนงของผูนาํทีเ่ปนผูใหคาํตอบจากแบบสอบถาม ประกอบดวย นายกองคการบรหิารสวนตําบลนํา้ไผ 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าไผ กํานันตําบลนํ้าไผ และผูใหญบานในพ้ืนที่ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยผูนําชุมชนที่
เปนผูตอบแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในพื้นที่เปนระยะเวลานานที่สุดคือ 54 ป และนอยที่สุดคือ 20 ป เฉลี่ย 42 ป
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 ส�วนท่ี 2  ข�อมูลสภาพท่ัวไปของหมู�บ�าน
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประกอบอาชีพหลักของราษฎรในชุมชน พบวา อาชีพหลักของราษฎรคืออาชีพ
เกษตรกร โดยมผีลผลติทางการเกษตรหรอืผลติภณัฑอืน่ ๆ  ของชมุชน เชน ยางพารา กลวย ขาว มะมวงหมิพานต ขาวโพด 
สับปะรด เงาะ มันสําปะหลัง ทุเรียน ไผซางหมน มะขาม และสมโอ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว

 ส�วนท่ี 3 ข�อมูลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการฯ

 3.1 การอนุรักษ�และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  ปจจุบันทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ และพ้ืนที่โดยรอบ
มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากราษฎรไมมีการบุกรุกปาไมและไมมีการทําไรเลื่อนลอย มีการปลูกปาเพิ่มขึ้น และ
ในพื้นที่ไมมีการเผาปา ราษฎรในชุมชนชวยกันดูแลตนไมที่ปลูกเปนอยางดี ทําใหเกิดฝนตกเปนระยะตลอดป ราษฎรมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนอยูกับปา (ปลูกปาในใจคน) รวมท้ังการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
  ในปจจุบันราษฎรในชุมชนไมมีการบุกรุกพื้นที่ปา เพราะมีโครงการจัดฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม มีการใหความรูดานวนเกษตรทําใหประชาชนมีผลผลิตและมีรายไดตลอดป 

 3.2 ประโยชน�จากการปลูกหญ�าแฝกในพ้ืนท่ี
  หญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพังทลายของดินไดดมีาก ทางโครงการฯ มกีารเพาะชําหญาแฝกจายแจกให
กับราษฎร ชาวบานมีความรูความเขาใจในประโยชนของหญาแฝก คือ รากของหญาแฝกจะชวยในการยึดเกาะหนาดิน 
ลดการชะลางพังทลายของดินไดมาก
 การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าไหลบาไดมาก ชวยในการปองกันดินที่จะพังมาจากท่ีสูงในชวงที่ฝน
ตกแรงไดอยางดี หลังจากมีโครงการฯ ไมพบการไหลบาของนํ้าที่รุนแรงอีกเลย

 3.3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
  ในปพ.ศ. 2554 เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดินโคลนถลม ซึ่งในพ้ืนที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก และภายหลังจากมีโครงการฯ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอการ
เปลีย่นแปลงคอนขางมาก โดยชุมชนไดความรู เขารวมการอบรม สมัมนา ดงูาน  ในพืน้ทีต่าง ๆ  เพือ่นาํมาประกอบอาชีพ 
และขยายโอกาสในการดํารงชีวิต ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถลมทําใหที่สวนผลไมเสียหาย จึงทําใหราษฎรในชุมชน
หันมาการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนราษฎรมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบนิเวศในพื้นที่
 ปจจบุนัมกีารเปล่ียนแปลงเร่ืองน้ําเพ่ือทาํการเกษตร หรอืการประกอบอาชีพหลักในพ้ืนทีบ่านตนขนุน ตาํบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร อาศัยนํ้าตามธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งมีเพียงพอ
ในชวงฤดฝูน แตนํา้ยงัคงไมเพยีงพอตอการทาํการเกษตรชวงฤดแูลง ถงึแมวาจะมฝีายไวคอยกกัเกบ็นํา้ แตยงัไมเพยีงพอ
สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูแลง
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 3.4 คุณภาพชีวิต
  การเขาถึงน้ําของราษฎรในพ้ืนท่ีบานตนขนุน ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ สามารถเขาถึง
ระบบสาธารณูปโภคดานนํ้าไดทุกครัวเรือน แตยังคงไมเพียงพอในชวงฤดูแลง
  ดานไฟฟาในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน แตจะมี
ปญหาไฟดับบอยในชวงที่มีพายุฝน
  การคมนาคมมีความสะดวก แตการคมนาคมเพ่ือการเกษตร เสนทางยังคงเปนดินลูกรัง เมื่อเวลามีฝนตก
ทําใหเกิดแองน้ํา เดินทางไมสะดวก
  ดานสาธารณสุข มีการอํานวยความสะดวกเปนอยางดี สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก
  การศึกษาของคนในชุมชนมีโรงเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 3.5 การบริหารโครงการ
  การมีสวนรวมกับโครงการฯ นั้น ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม มีกิจกรรม
ปองกันไฟปา มีการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน มีการรวมกันปลูกพืชผสมผสานจากการท่ีโครงการฯ เขามาใหความรู
  การดาํเนนิการแกไขปญหาทีร่าษฎรในชมุชนเรยีกรอง โดยมวีธิกีารดาํเนนิการ ประกอบดวย   การสนบัสนนุ
สงเสรมิใหราษฎรในชมุชนปลกูพชืแบบวนเกษตร มกีารแจกพนัธุกลาไมตามทีร่าษฎรตองการ โครงการฯ มกีารออกพบปะ
ประชาชน เพื่อรับฟงความตองการ พรอมใหคําแนะนําในรูปแบบของโครงการ   ในการปลูกไมในระดับตาง ๆ
  ทั้งนี้มีขอคิดเห็น ประกอบดวย 
  1. อยากใหโครงการฯ ขยายผลไปใหกับชุมชนขางเคียงครอบคลุมในระดับตําบลเพิ่มมากขึ้น 
  2. อยากใหมีโครงการปลูกปาเพิ่มมากขึ้น 
  3. อยากใหมีโครงการ กปร. ตอไป 
  4. อยากใหทางโครงการมีการแจกตนกลาไมและผลไมเพ่ิมมากข้ึนทกุปและตรงตามความตองการของชุมชน 
  5. อยากใหมโีครงการฟนฟปูาตนนํา้แบบผสมผสานตอไป เนือ่งจากการดําเนนิงานท่ีผานมาทําใหประชาชน
   ในพื้นที่มีรายไดตลอดป  
 (3) ข�อมูลจากประชาชน 
  ผลจากการศกึษาขอมลูการประเมนิผลสัมฤทธิใ์นการดาํเนนิงานสนองพระราชดําร ิในการอนรุกัษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนท่ีบานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 154 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
เปนหวัหนาครอบครวั คดิเปนรอยละ 57 รองลงมาเปนสมาชกิในครอบครวั คดิเปนรอยละ 41.7 และเปนผูอาศยัรอยละ 1.3 
โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 55.3 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน 
คิดเปนรอยละ 42.7 และมีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 2 โดยเฉลี่ยแลวจะมีสมาชิกในครัวเรือน
จํานวน 4 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 54.6 
รองลงมามากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาอาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 13.2 และอาศัยอยู
ในพื้นที่ตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 3.9 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ประมาณ 52 ป
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  จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 64.6 รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.3 และจบการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 1.4 และ รอยละ 0.7 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนา
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3  ขอมูลทั่วไป 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  86 57
สมาชิกในครอบครัว  63 41.7
ผูอาศัย  2 1.3
  รวม 151 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1 - 3 คน  83 55.3
4 - 6 คน  64 42.7
มากกวา 6 คน  3 2
  จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน  
  รวม 150 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    
ตํ่ากวา 20 ป  6 3.9
21 - 40 ป  20 13.2
41 - 60 ป  83 54.6
มากกวา 60 ป  43 28.3
  ระยะเวลาเฉล่ีย 52  ป  
  รวม 152 100.0
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  95 64.6
ระดับมัธยมศึกษา  49 33.3
ระดับอาชีวศึกษา  2 1.4
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 0.7
  รวม 147 100
ศาสนา    
พุทธ  154 100
  รวม 154 100
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ตารางที่ 4  อาชีพหลัก

ตารางที่ 5  อาชีพรอง

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  132 96.4
เจาของธุรกิจ  1 0.7
รับจาง  1 0.7
รับราชการ  2 1.5
อื่น ๆ (พิการ)  1 0.7
  รวม 137 100

เกษตร  25 27.2
เลี้ยงสัตว  21 22.8
เจาของธุรกิจ  3 3.3
รับจาง  37 40.2
รับราชการ  3 3.3
ประมง  1 1.1
อื่นๆ (แมบาน)  1 1.1
อื่นๆ (อสม.)  1 1.1
  รวม 92 100
ไมมีอาชีพรอง  53 -

  ขอมูลการประกอบอาชีพ
  ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 96.4 รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 1.5 
และมีผูตอบเทากันประกอบดวยอาชีพเจาของธุรกิจ อาชีพรับจาง และไมไดประกอบอาชีพเนื่องจากเปนผูพิการ 
คิดเปนรอยละ 0.7 ดังตารางที่ 4
  ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในการรับจาง คิดเปน
รอยละ 40.2 รองลงมาประกอบอาชีพรองดานการเกษตรและดานการเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 27.2 และรอยละ 22.8 
ตามลําดับ รองลงมามีผูตอบเทากันคือ เจาของธุรกิจและรับราชการ คิดเปนรอยละ 3.3 และรองลงมามีผูตอบเทากันคอื 
ประกอบอาชีพรองดานประมง เปนอสม. และแมบาน คิดเปนรอยละ 1.1 โดยมีผูตอบวาไมมีอาชีพรอง จํานวน 53 คน 
ดังตารางที่ 5

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน
  ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สถานะบานพักอาศัยเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 97.4 และไมไดตอบคําถามดังกลาว คิดเปนรอยละ 2.6 ดังตารางท่ี 6
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1) สถานะที่ดินทํากินที่เปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน 10-20 ไร 
คิดเปนรอยละ 44 รองลงมามีพื้นท่ีทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 31 และที่มีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร 
คิดเปนรอยละ 25
  2) สถานะที่ดินอื่น ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน 10-20 ไร 
คดิเปนรอยละ 54.1 รองลงมามากกวา 20 ไร คดิเปนรอยละ 32.7 และต่ํากวา 10 ไร คดิเปนรอยละ 13.3 ดงัตารางท่ี 7
  ดานประเภทของเอกสารสิทธขิองท่ีอยูอาศัยและท่ีทาํกนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมเีอกสาร 
สปก./สปก.4-01 คดิเปนรอยละ 39.1 รองลงมาเปนพืน้ทีป่าสงวน คดิเปนรอยละ 31 รองลงมามีเอกสาร นส. 3/นส. 3ก. 
คดิเปนรอยละ 23.4 และเปนพืน้ทีส่าธารณะ คดิเปนรอยละ 0.5 นอกจากน้ีพบวามผีูตอบรอยละ 6 ตอบวา ไมมเีอกสารสิทธิ 
ดังตารางที่ 8
ตารางท่ี 6  สถานะบานพักอาศัย

ตารางท่ี 7  สถานะที่ดินทํากิน

สถานะ

สถานะ

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

ร�อยละ

ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 150 97.4
ไมตอบ  4 2.6
  รวม 154 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  21 25
10-20 ไร  37 44
มากกวา 20 ไร  26 31
  รวม 84 100
สถานะท่ีดินอื่นๆ (ปาอนุรักษ)   
10-20 ไร  1 100
  รวม 1 100
สถานะท่ีดินอื่นๆ (ปาสงวน)   
ตํ่ากวา 10 ไร  13 13.3
10-20 ไร  53 54.1
มากกวา 20 ไร  32 32.7
  รวม 98 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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ตารางที่  8  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

รายได�

เอกสารสิทธิ

ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�)

จํานวน (คน)

สูงสุด (บาท/ป�)

ร�อยละ

รายไดรวม 76,137 5,000 360,000

นส. 3/นส. 3ก.  43 23.4
สปก./สปก.4-01  72 39.1
ปาสงวน  57 31
ไมมีเอกสารสิทธิ  11 6
สาธารณะ  1 0.5
  รวม 184 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
  ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 76,137 บาท/
ป โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมาจากการเกษตร เฉลี่ย 49,095 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวัสดิการ
ของรัฐ เฉลี่ย 6,832 บาท/ป และรายไดจากการรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 13,225 บาท/ป ดังตารางท่ี 9
  ขอมลูดานทีม่าของรายไดสงูสดุมาจากธรุกจิ/คาขาย จาํนวน 360,000 บาท/ป และทีม่าของรายไดตํา่สดุมา
จากการรับจางท่ัวไป จาํนวน 1,000 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสงูสดุมาจากการรับเงินเดือนประจํา 
เฉล่ีย 103,489 บาท/ป รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 71,667 บาท/ป และธุรกิจ/คาขาย เฉลี่ย 68,091 บาท/ป และ
ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดตํ่าท่ีสุดมาจากสวัสดิการของรัฐ เฉล่ีย 6,832 บาท/ป รองลงมาคือการรับจาง
ทางการเกษตร เฉลี่ย 13,225 บาท/ป และการรับจางท่ัวไป เฉลี่ย 14,351 บาท/ป ดังตารางท่ี 10
  สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 76,137 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 59,302 บาท/ป ดงัตารางท่ี 7 และ 
ตารางที่ 11

ตารางที่  9  รายไดรวมของครัวเรือน 
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1. เกษตร 49,095 5,000 250,000 148
2. รับจางทางการเกษตร 13,225 3,000 30,000 40
3. รับจางทั่วไป 14,351 1,000 60,000 37
4. ธุรกิจ/คาขาย 68,091 10,000 360,000 11
5. รับเงินเดือนประจํา 103,489 8,400 250,000 9
6. รายไดจากลูก/ญาติให 28,770 5,500 200,000 30
7. จากสวัสดิการของรัฐ 6,832 2,200 84,000 82
8. หาของปา 15,000 5,000 20,000 12
9. อื่น ๆ (เลี้ยงสัตว) 71,667 15,000 100,000 3

ที่มาของรายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ (คน)

ตารางท่ี 10  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตางๆ

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 59,302 5,000 300,000

ตารางท่ี 11  รายจายรวมของครัวเรือน

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 5 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการมีสวนรวมการบริหารโครงการ มีคาเฉลี่ย
เทากนัคอื 3.97 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก รองลงมาคอื ไดรบัประโยชนจากการปลกูหญาแฝกในพืน้ที ่มคีาเฉลีย่
เทากับ 3.79 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และคุณภาพชีวิตท่ีไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 มีระดับ
ความคดิเหน็ในระดบัมาก และประโยชนทีเ่กดิจากการมโีครงการฯ ทาํใหเกดิความมัน่คงในการประกอบอาชพี มคีาเฉลีย่
เทากับ 3.29 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 12 และแผนภาพท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.97 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.79 มาก
มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.29 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.67 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.97 มาก
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 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ 
ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากบั 4.01 รองลงมาปาไมในปจจบุนัในพืน้ท่ีหมูบานหรอืโดยรอบมคีวามอดุมสมบรูณ
ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.99 รองลงมาราษฎรในหมูบานลดการบุกรกุพืน้ทีป่าในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.90 
และการมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา 
การรวมลาดตระเวน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดังตารางท่ี 13 และแผนภาพท่ี 2

แผนภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 13  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.97 มาก
1. ความอุดมสมบูรณของปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบ 3.99 มาก
 ในปจจุบัน  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปา 3.90 มาก
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน  4.01 มาก
 การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกัน 3.97 มาก
 การบุกรุกทําลายพื้นที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา 
 การรวมลาดตระเวน เปนตน  

แผนภาพที่ 2  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ความอุดมสมบูรณ

ปองกันการบุกรุก ลดการบุกรุก

อนุรักษปา

3.99

3.97 3.90

4.01

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

4.21 - 5.00 = มากที่สุด
1.81 - 2.60 = นอย 1.00 - 1.80 = นอยที่สุด

3.41 - 4.20 = มาก 2.61 - 3.40 = ปานกลาง
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แผนภาพที่ 3  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลกูหญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิในพืน้ท่ี และ การปลกูหญาแฝกชวยลดความรนุแรงของ
นํา้ทีไ่หลบาในพืน้ที ่อยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากนัคอื 3.81 รองลงมาคือการปลูกหญาแฝกชวยทาํใหผลผลติ
ทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.78 และการปลกูหญาแฝกชวยปรบัปรงุบาํรงุดนิในพืน้ที่
ใหอุดมสมบูรณขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ดังตารางท่ี 14 และแผนภาพท่ี 3

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 14  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที ่ 3.79 มาก
1. การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ใหอุดมสมบูรณ 3.74 มาก
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ 3.81 มาก
3. การปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3.78 มาก
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ 3.81 มาก
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 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.69 รองลงมาหน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.42 รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และมีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการ
ประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 ดังตารางท่ี 15 และแผนภาพท่ี 4

แผนภาพที่ 4  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 15  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.29 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.69 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) กระทบตอการประกอบอาชีพ 
2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอ 2.89 ปานกลาง
3. รายไดของทานเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.16 ปานกลาง
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.42 มาก
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.67 มาก
1. สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก 3.82 มาก
2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.16 ปานกลาง
 และบริโภคอยางเพียงพอ  
3. ไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 3.77 มาก
4. ไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.83 มาก
 การบริการไดทันทวงที  
5. สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม  3.76 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชน  

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงทีในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.83 รองลงมาคือ
สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวกในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 รองลงมาในระดับ
ใกลเคียงกนัคอื ไดรบัความสะดวกในการคมนาคม และสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม 
และสะดวกสําหรบัเยาวชน ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.77 และ 3.76 ตามลาํดบั และการมนีํา้สะอาดเพ่ือการอปุโภค 
(ใช ซกั ลาง อาบ ฯลฯ) และบรโิภคอยางเพยีงพออยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากบั 3.16 ดงัตารางท่ี 16 และแผนภาพท่ี 5
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 71.4 
และมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คิดเปนรอยละ 83.7 และอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพ
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 79.2 ดังตารางที่ 17



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

57 

แผนภาพที่ 5  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

ตารางที่ 17  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ค�าเฉลี่ย

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี 44 28.6
 มี 110 71.4
  รวม 154 100
2.  อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ 25 16.3
 เพียงพอ 128 83.7
  รวม 154 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ 32 20.8
 เพียงพอ 122 79.2
  รวม 154 100
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ตารางที่ 18  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

 มติทิี ่5  การมสีวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศกึษาขอมลูประโยชนทีเ่กดิจากการมีโครงการฯ ในมิตขิองการมสีวนรวม และการบรหิารโครงการ พบวา 
หนวยงานทีเ่กีย่วของมกีารดาํเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเรว็ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
เทากับ 4.04 รองลงมา ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชนในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก 
การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 
ดังตารางที่ 18 และแผนภาพที่ 6

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.97 มาก
1. ทานมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกีย่วกบัหญาแฝก  3.89 มาก
 ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ 
 กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมสีวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาทีช่วยเหลือ 3.99 มาก
 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน 3.97 มาก
 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 
4. ทานคดิวาหนวยงานทีเ่กีย่วของมกีารดาํเนนิการในการแกไขปญหา 4.04 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
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แผนภาพที่ 6  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

 3.4 ผลการติดตามและเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
  การตดิตามและเกบ็ขอมลูผลการดาํเนนิงานในพืน้ทีโ่ครงการปลูกปาเพือ่ฟนฟแูละพฒันาระบบนเิวศปาไมฯ 
ตําบลนํ้าไผ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ ในระหวางวนัที ่  7 - 8  กรกฎาคม 2565 เจาหนาทีก่องติดตามประเมินผล 
สํานักงาน กปร. และเจาหนาท่ีจากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมฯ ตําบลนํ้าไผ อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ 
  สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมไดใชวิธีการประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดเสียของโครงการฯ ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยปาไมอุตรดิตถ ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริ 
หวัหนาโครงการฯ และเจาหนาทีจ่ากกรมปาไมทีเ่ก่ียวของ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ เลขาฯ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลน้ําไผ  กํานันตําบลน้ําไผ  ผูใหญบาน หมู 3 บานตนขนุน ผูใหญบาน หมู 4 บานหวยคอม 
และผูใหญบาน หมู 7 บานกกหมอนแกว รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการฯ 
ไดแก การสรางฝายชะลอน้ํา การปลกูหญาแฝกรวมกบัไมผล การปลกูหญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดนิและน้ํา และการปลกูปา 
3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

มีสวนรวมเกี่ยวกับ
หญาแฝก

แกปญหาตรงความตองการ
4.04

เสนอความตองการ
3.99

ดูแลรักษาโครงการ

4.21 - 5.00 = มากที่สุด
1.81 - 2.60 = นอย 1.00 - 1.80 = นอยที่สุด

3.41 - 4.20 = มาก 2.61 - 3.40 = ปานกลาง

3.89

3.97

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารจัดการโครงการ
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  สรุปประเด็นการประชุมประชุมกลุมยอย (Focus group) ไดดังนี้
  (1) ปญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ตําบลนํ้าไผ คือ การไมมีที่กักเก็บนํ้า รวมถึงไมมีแหลงนํ้าท่ีจะชวยสราง
   ความชุมชื้น ซึ่งการที่  สํานักงาน กปร.  และผูนําชุมชนเขามาสนับสนุนการใชประโยชนจากหญาแฝก 
   การจัดทําฝาย  และการปลูกปา  อยางถกูตองและมีประสิทธิภาพจึงตอบวัตถุประสงคในการแกปญหา
   ไดเปนอยางด ีโดยเฉพาะดานการเกษตร ชาวบานไดมกีารนาํหญาแฝกไปใชประโยชนกนัอยางแพรหลาย
   เปนรูปธรรม ชวยใหผลผลิตทางการเกษตรตาง ๆ ดีขึ้น 
  (2) กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขามาสนบัสนนุในการฝกสงัเกตการณใหกบัชาวบานในชมุชน 
   เนือ่งจากพ้ืนท่ีมปีระสบการณดนิถลม ชวยสรางความตระหนักรู รวมรับผิดชอบตามพ้ืนทีใ่นแตละชุมชน 
   มกีารวางแผนระบบเตรยีมการปองกนั ในชวงหนาฝนจะมีการแบงหนาทีส่งัเกตการณ เฝาระวงัรวมกัน 
   เปนตน
  (3) ทีป่ระชุมเหน็วาเพือ่ใหเกดิการการสานตอและบรูณาการงานโครงการพระราชดํารริวมกนัอยางตอเนือ่ง 
   จงึตองมกีารไดขอความรวมมอืหนวยงานสวนทองถิน่กบัหนวยงานอืน่ ๆ  ในระดบัจังหวดั เพือ่ทาํกจิกรรม
   พัฒนารวมกัน
  (4) ความเห็นจากที่ประชุม นั้น พบวา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาของโครงการฯ ระยะ 3 ป เพื่อสนับสนุน
   รองรบัความตองการของราษฎร ในเรือ่งตาง ๆ  อาท ิแหลงนํา้  ถนนเขาพืน้ทีก่ารเกษตร และการปรับเปลีย่น
   การปลูกพืช เปนตน รวมถึงควรมีการนําผลสําเร็จของโครงการไปเผยแพรขยายผลในพ้ืนที่อื่น ๆ  ตอไป 
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การติดตามการดําเนินโครงการฯ และการประชุมกลุ�มย�อย (Focus group)
ในวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ�

กิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา บานหวยเนียม 

กิจกรรมการปลูกหญาแฝกรวมกับไมผล  บานกกมอนแก

กิจกรรมการปลูกแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา บานตนขนุน
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กิจกรรมการปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง  บานตนขนุน

เกษตรกรผูรับประโยชนจากโครงการฯ
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ภาพการประชุมกลุมยอย (Focus group)



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

64 

บทท่ี 4
สรุปและข�อเสนอแนะ

 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม 
ในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลและประเมิน
ผลการดําเนินงานของโครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่
บานตนขนุน วเิคราะหผลสาํเรจ็ ปญหา อปุสรรค ในการดําเนนิงานของโครงการฯ และจดัทาํขอเสนอแนะการพัฒนาการ
ดําเนินงานของโครงการฯ ในระยะตอไป โดยดําเนินการระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2565
 การประเมนิผลสัมฤทธิใ์นครัง้นีใ้ชวธิกีารศกึษาคนควารวบรวมขอมลูจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก 
แผนที ่ภาพถาย และรายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ ทีผ่านมาของหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพ่ือนาํมาเปนขอมลูพืน้ฐาน
ประกอบการประเมินผลโครงการฯ และการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมเก็บขอมลู โดยเปนแบบสอบถามในการสอบถามเจาหนาทีจ่ากหนวยงานทีเ่กีย่วของในการดําเนนิงานโครงการฯ 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 14 ตัวอยาง สอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม ที่เก่ียวของในการดําเนินงานโครงการฯ 
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 13 ตัวอยาง และสอบถามประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ เพื่อทราบถึงการไดรับ
ประโยชนและผลกระทบจากโครงการฯ โดยทําการสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 154 ตัวอยาง และนํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ไดนําคาสถิติจากการแปรผลขอมูลมานําเสนอในรูปแบบ
ของตารางขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และนําขอมูลมาแปลความหมายใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) รวมกับขอมูลท่ีลงไปสํารวจติดตามขอมูลในพ้ืนที่บานตนขนุน ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ และประชุมแบบสนทนากลุมยอย (Focus group) ในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และนําขอมูล
ทีไ่ดทัง้ 2 สวนมาวเิคราะหเชงิตรรกะ โดยอธบิายและพรรณาประกอบกบัขอมลูทตุยิภมูแิละขอมลูเอกสารงานวจิยัอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของ
 4.1 สรุปผลการประเมิน
  4.1.1 ผลการดาํเนนิงานของโครงการปลกูป�าเพือ่ฟ��นฟแูละพัฒนาระบบนเิวศป�าไม�จากเหตกุารณ�
    อุทกภัยและดินถล�ม ในพื้นท่ีบ�านต�นขนุน ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
    โครงการปลูกปาเพื่อฟ นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม 
ในพ้ืนที่บานตนขนุน ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีพื้นที่ดําเนินโครงการฯ จํานวนท้ังสิ้น 64,444 ไร 
ตั้งอยูในตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ครอบคลุม 8 หมูบาน ประชากร 1,324 ครัวเรือน 3,999 คน 
โดยมีกิจกรรมหลักประกอบดวย 1) การบํารุงปาใชสอย 2) การจัดทําฝายตนนํ้า 3) การเพาะชําหญาแฝก กลาไม 
เพื่อแจกจายใหประชาชนในพื้นที่ และ 4) สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ในรูปแบบวนเกษตร เพื่อทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว
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    ผลการดําเนินงานในชวงป 2556 ถึง 2565 ในสวนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประกอบดวย สรางฝายตนนํ้า แบบถาวร 23 แหง แบบกึ่งถาวร 60 แหง และแบบผสมผสาน 450 แหง เพาะชํากลาไม
ทัว่ไป 400,000 กลา เพาะชาํหญาแฝก 3,100,000 กลา  สงเสรมิการปลกูไมผล ไมเศรษฐกจิ วนเกษตร แทนพชืเชงิเดีย่ว 
560 ไร ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 200 ไร และ ฝกอบรมราษฎร 19 ครั้ง 
    ประโยชนที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานการเกษตร ในชวงฤดูฝน ไดแก 
พื้นที่ปลูกขาว จํานวน 335 ไร พื้นที่ปลูกพืชสวน จํานวน 934 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 40 ไร และ พื้นที่ปลูกพืชผัก
สวนครัว จํานวน 2 ไร สําหรับในชวงฤดูแลง ไดแก พื้นที่ปลูกขาว จํานวน 335 ไร พื้นที่ปลูกพืชสวน จํานวน 934 ไร 
พื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 40 ไร และ พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 2 ไร

  4.1.2 ผลการประเมินจากแบบสอบถามประชาชน
    (1) ขอมูลทั่วไป
    ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 154 คน 
    ขอมลูดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 96.4 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 1.5 
ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีอาชีพรองในการรับจาง คิดเปนรอยละ 40.2 
รองลงมาประกอบอาชีพรองดานการเกษตร และดานการเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 27.2 และรอยละ 22.8 ตามลําดับ 
รองลงมามีผูตอบเทากัน คือเจาของธุรกิจและรับราชการ คิดเปนรอยละ 3.3 และรองลงมามีผูตอบเทากัน คือประกอบ
อาชีพรองดานประมง เปนอสม. และแมบาน คิดเปน รอยละ 1.1 
    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ของชุมชน ประกอบดวย ยางพารา มะมวงหิมพานต 
กลวย ขาว ขาวโพด สับปะรด เงาะ มันสําปะหลัง ทุเรียน ไผซางหมน มะขาม และสมโอ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว
    ขอมูลดานรายไดและรายจายในปพ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 76,137 
บาท/ป โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉลีย่ 49,095 บาท/ป รองลงมามรีายไดจากสวสัดกิาร
ของรัฐ เฉลี่ย 6,832 บาท/ป และรายไดจากการรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 13,225 บาท/ป ขอมูลดานที่มาของรายได
สูงสุดมาจากธุรกิจ/คาขาย จํานวน 360,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุดมาจากการรับจางทั่วไป จํานวน 1,000 
บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 59,302 บาท/ป
    (2) ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ
    ผลจากการศึกษาดานประโยชนทีเ่กดิขึน้จากการมีโครงการใน 5 มติ ิประกอบดวย มติทิี ่1 การอนรุกัษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
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 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนทีไ่ดรบัจากโครงการ ประกอบดวย การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 
และการมีสวนรวมการบริหารโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.97 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือ ไดรับ
ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และคุณภาพชีวิตที่ได
จากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
ทาํใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มคีาเฉลีย่เทากบั 3.29 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง (คะแนนเตม็ 5.00)

ตารางแสดงประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.97 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.79 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.29 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.67 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.97 มาก

 มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ 
ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากบั 4.01 รองลงมาปาไมในปจจบุนัในพืน้ท่ีหมูบานหรอืโดยรอบมคีวามอดุมสมบรูณ
ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.99 รองลงมาราษฎรในหมูบานลดการบุกรกุพืน้ทีป่าในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.90 
และการมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา 
การรวมลาดตระเวน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
 มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลกูหญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิในพืน้ท่ี และ การปลกูหญาแฝกชวยลดความรนุแรงของ
นํา้ทีไ่หลบาในพืน้ที ่อยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากนัคอื 3.81 รองลงมาคือการปลูกหญาแฝกชวยทาํใหผลผลติ
ทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.78 และการปลกูหญาแฝกชวยปรบัปรงุบาํรงุดนิในพืน้ที่
ใหอุดมสมบูรณขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
 มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.69 รองลงมาหน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.42 รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และมีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการ
ประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 
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 มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงทีในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.83 รองลงมาคือ
สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวกในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 รองลงมาในระดับ
ใกลเคยีงกนัคอื ไดรบัความสะดวกในการคมนาคม และสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม 
และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และ 3.76 ตามลําดับ และการมีนํ้าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 
 มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็วในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
มากทีส่ดุเทากบั 4.04 รองลงมา ไดมสีวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาทีช่วยเหลือแกไขปญหาชมุชนในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก 
การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

 4.1.3 ผลสําเร็จและป�ญหาอุปสรรคจากแบบสอบถามและเวทีประชุมผู�ท่ีเกี่ยวข�อง
   โครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่
บานตนขนุน มีผลสําเร็จ อาทิ
    ราษฎรในชมุชนมสีวนรวมในการดแูลรักษาทรพัยากรปาไม มกีจิกรรมปองกนัไฟปา มกีารปลกูหญาแฝก
    เพื่ออนุรักษดิน มีการรวมกันปลูกพืชผสมผสาน
    ปจจุบันทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีบานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด และพื้นที่โดยรอบ
    มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากราษฎรไมมีการบุกรุกปาไมและไมมีการทําไรเลื่อนลอย 
    โครงการมีการเพาะชําหญาแฝกจายแจกใหกับราษฎร ชาวบานมีความรูความเขาใจในประโยชน
    ของหญาแฝกที่ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดีมาก
   ในสวนของปญหา อาทิ
    ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวน อาศัยนํ้าตามธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งมีเพียงพอ
    ในชวงฤดูฝน แตนํา้ยงัคงไมเพียงพอตอการทําการเกษตรชวงฤดูแลง ถงึแมวาจะมีฝายไวคอยกักเก็บนํา้ 
    แตยังไมเพียงพอสําหรับการเกษตรในชวงฤดูแลง อยากใหมีการสรางฝายชะลอน้ําเพิ่ม
    ราษฎรอยากใหโครงการฯ ขยายผลไปใหกับชุมชนขางเคียงครอบคลุมในระดับตําบลเพิ่มมากขึ้น 
    อยากใหมีโครงการปลูกปาเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการแจกตนกลาไมและไมผลเพ่ิมมากข้ึนทุกป
    และพันธุตนกลาไมและไมผลใหตรงตามความตองการของชุมชน 
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 4.2 ข�อเสนอแนะ
  การดําเนินงานของโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟแูละพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอทุกภัยและดินถลม 
ในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องและมีผลสําเร็จ
ที่เกิดขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
  4.2.1 ด�านการอนุรักษ�และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการใช�ประโยชน�จากหญ�าแฝก
    (1) ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการขยายผลแนวพระราชดําริที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ ฟ  นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมใหราษฎรในพ้ืนทีไ่ดเรยีนรูและนําไปปฏบิตอิยางตอเน่ือง โดยฉพาะการปลูกหญาแฝก 
และการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ ใหราษฎรในพื้นที่ไดเขาใจและนําไปปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสม
    (2) ควรมีการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสภาพปาและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง
ตอเนือ่ง โดยการกาํหนดเปนกจิกรรมใหความสาํคญักบัการปองกนัการบกุรกุพืน้ทีป่า เพือ่จะไดรกัษาสภาพปาไมใหอดุม
สมบูรณอยางยั่งยืน
  4.2.2 ด�านคุณภาพชีวิต และความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
    (1) ควรมกีารวางแผนในพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจาํเปนโดยฉพาะ แหลงน้ําเพือ่การอปุโภคบรโิภค
และการเกษตร ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปนรอยตอกับเขตปาสงวนแหงชาติ รวมถึงการสรางความรูความเขาใจกับ
ราษฎรในพื้นท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางในการใชพื้นที่ปาเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหราษฎร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    (2) ควรสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อใหเกิดการตอยอดผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถจําหนาย
ไดเพื่อใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น และรวมทั้งมีการพัฒนาชองทางการตลาดท่ีเหมาะสม
    (3) ควรมีการกําหนดแผนปองกันและการจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นซ่ึงกระทบตอชีวิตความ
เปนอยู การประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ อยูในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติสูง รวมถงึมีการซักซอม
การปฏิบัติเปนประจําดวย
  4.2.3 ด�านการบริหารโครงการ
    (1) หนวยงานของกรมปาไมทีร่บัผดิชอบในระดบัจงัหวดัควรมกีารตดิตามขอมลูการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จากการที่ราษฎรไดเขารวมโครงการทั้งดานทรัพยกรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม เชน ความสมบูรณ
ของพื้นที่ปา รายไดของราษฎร คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ เปนตน
    (2) ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาของโครงการฯ ในระยะ 3 ป โดยบูรณาการกับแผนของหนวยงาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานในระดับทองถิ่น เพื่อใหเห็นเปาหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเปนประโยชนใน
การติดตามประเมินผลตอไป
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คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2559)  แผนแมบทพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564). กรุงเทพฯ : บริษัท ลักกี้ สตาร มีเดีย จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2557)  หญาแฝก 23 ป 
 ของการสนองพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน กปร.
สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร.ิ (2557)  รายงานการประชุมสมัมนา
 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สํานักงาน กปร.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2557) โครงการศึกษา
 ปองกันดินถลม : สํานักงาน กปร.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2554) รายงานการประเมินผล
 การใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้านํารองในพื้นที่ชะลางพังทลายสูง จังหวัดอุตรดิตถ : 2554
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2554) แผนที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ : 2554
กัลยา วานิชยบัญชา. 2542 การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารนําเสนอในที่ประชุม
กรมปาไม.(2565) เอกสารนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟแูละพัฒนาระบบนิเวศปาไม จากเหตุการณอทุกภัย
 และดินถลมในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลน้ําไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ

บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 1 บ�านผักฮาด ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลท่ัวไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่หมูที่ 1 บานผักฮาด ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมา เปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 30.0 โดยสวนใหญมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 33.3 
และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.3 โดยเฉลี่ยแลวจะมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3 คนตอ
ครัวเรือน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมามีผูตอบ
เทากัน คือ อาศัยอยูในพื้นที่ 21-40 ป และ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 16.7 ไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 6.7 และ
อาศัยอยูในพื้นที่ตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 3.3 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ประมาณ 52 ป
 จากการศกึษาขอมลูดานการศกึษาและศาสนา พบวา สวนใหญมรีะดบัการศกึษาตํา่กวาระดบัมธัยมศกึษา คดิเปน
รอยละ 86.7 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 10.0 และการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา คิดเปน
รอยละ 3.3 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  21 70.0
สมาชิกในครอบครัว  9 30.0
  รวม 30 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  19 63.3
4-6 คน  10 33.3
7 คนขึ้นไป  1 3.3
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน    
  รวม 30 100
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ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)

ตารางท่ี 2  อาชีพหลัก

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    
ตํ่ากวา 20 ป  1 3.3
21-40 ป  5 16.7
41-60 ป  17 56.7
61-80  5 16.7
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  2 6.7
  ระยะเวลาเฉล่ีย 52  ป    
  รวม 30 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  26 86.7
มัธยมศึกษา  3 10.0
อาชีวศึกษา  1 3.3
  รวม 30 100
ศาสนา    
พุทธ  30 100
  รวม 30 100

  ขอมูลการประกอบอาชีพ
  ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 90.0 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 10.0 ดังตารางที่ 2
  ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในดานการเกษตรและ
การรับราชการ คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางและอื่น ๆ ไดแก อสม. คิดเปนรอยละ 16.7 
ดังตารางที่ 3

อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  27 90.0
ไมตอบ  3 10.0
  รวม 30 100
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ตารางที่  4  สถานะบานพักอาศัย

ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน

ตารางที่ 3  อาชีพรอง

สถานะ

สถานะ

อาชีพหลัก

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 30 100
  รวม 30 100

ที่อื่น ระบุ ปาสงวน     
ตํ่ากวา 10 ไร  6 20.0
11-20 ไร  12 40.0
มากกวา 20 ไร  12 40.0
  รวม 30 100

เกษตร  2 33.3
รับจาง  1 16.7
รับราชการ  2 33.3
อื่น ๆ ระบุ อสม.  1 16.7
  รวม 6 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน
 ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ทุกคนมีสถานะบานพักอาศัยเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว ดังตารางที่ 4
 ดานสถานะท่ีดนิทาํกนิ พบวา ผูตอบทุกคนมีสถานะท่ีดนิอืน่ ๆ  ไดแก ทีด่นิทาํกนิในพ้ืนทีป่าสงวน สวนใหญมพ้ืีนที่
ทํากิน 11-20 ไร และมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมามีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปน
รอยละ 20.0 ดังตารางที่ 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและท่ีทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบทุกคนมีประเภท
ของเอกสารสิทธิเปนแบบอื่น ๆ ไดแก ปาสงวน  ดังตารางท่ี 6



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

75 

ตารางท่ี 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

อื่น ๆ ระบุ ปาสงวน   30 100
  รวม 30 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
  ขอมลูดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มรีายไดเฉล่ีย 125,853 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมาจากการเกษตร เฉลี่ย 75,000 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากลูก/ญาติให 
เฉลี่ย 24,375 บาท/ป และรายไดจากการหาของปา เฉลี่ย 15,000 บาท/ป 
  ขอมูลดานที่มาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตรและรับเงินเดือนประจํา จํานวนเทากัน 250,000บาท/ป 
และที่มาของรายไดตํ่าสุดมาจากการรับจางทางการเกษตร รับจางทั่วไป และหาของปา จํานวนเทากัน 5,000 บาท/ป 
ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสงูสดุมาจากการรับเงินเดอืนประจํา เฉล่ีย 135,500 บาท/ป รองลงมาคือการเกษตร 
เฉลี่ย 75,000 บาท/ป และธุรกิจ/คาขาย เฉลี่ย 40,000 บาท/ป และในสวนของคาเฉลี่ยของที่มาของรายไดตํ่าท่ีสุดมา
จากสวัสดิการของรัฐ เฉลี่ย 10,600 บาท/ป รองลงมาคือ หาของปา เฉลี่ย 15,000บาท/ป และรับจางทางการเกษตร 
เฉลี่ย 20,625 บาท/ป ดังตารางที่ 8
  สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 125,853 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 98,100 บาท/ป ดังตารางที่ 7 
และ ตารางที่ 9
ตารางท่ี 7  รายไดรวมของครัวเรือน 

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 125,853 40,000 320,000

ตารางท่ี 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 75,000 10,000 250,000 30
2. รับจางทางการเกษตร 20,625 5,000 30,000 8
3. รับจางท่ัวไป 21,000 5,000 50,000 5
4. ธุรกิจ/คาขาย 40,000 40,000 40,000 2
5. รับเงินเดือนประจํา 135,500 12,000 250,000 4
6. รายไดจากลูก/ญาติให 24,375 10,000 90,000 16
7. จากสวัสดิการของรัฐ 10,600 7,200 15,600 6
8. หาของปา 15,000 5,000 20,000 12
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ตารางที่ 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 98,100 40,000 300,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การมสีวนรวม และการบริหารโครงการ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.15 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ และคุณภาพชีวิตท่ีไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.91 มีระดับ
ความคดิเหน็ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.60 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก และประโยชนทีเ่กดิจากการมโีครงการฯ 
ทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ดังตารางท่ี 10

ตารางแสดงประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.14 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.91 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.62 มาก
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.91 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.15 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา การมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา 
การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.23 รองลงมาคือราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปา
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรม
ปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 และปาไมในปจจุบันในพ้ืนที่หมูบานหรือโดยรอบ
มีความอุดมสมบูรณ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดังตารางท่ี 11
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ค�าเฉลี่ย

ค�าเฉลี่ย

ระดับ
ความคิดเห็น

ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางท่ี 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.14 มาก
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 4.00 มาก
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.20 มาก
3. การมสีวนรวมทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการอนุรกัษปามากนอยเพียงใด เชน  4.13 มาก
 การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 4.23 มาก
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 
 เปนตน  

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.91 มาก
1. การปลกูหญาแฝกชวยปรบัปรงุบํารงุดนิในพืน้ทีข่องทานใหอดุมสมบรูณขึน้ 3.83 มาก
 มากนอยเพียงใด  
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 4.00 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3. การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 4.00 มาก
 เพียงใด  
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.80 มาก
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพงัทลายของดินในพ้ืนท่ี และการปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลติทางการ
เกษตรของทานเพิ่มขึ้น ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากัน 4.00 รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุง
ดินในพื้นที่ใหอุดมสมบูรณขึ้น ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และการปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าท่ี
ไหลบาในพ้ืนที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดังตารางท่ี 12 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.62 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.80 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.38 ปานกลาง
 เพียงใด  
3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.60 มาก
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.70 มาก

 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชีพมภียัพบิตัทิางธรรมชาติ (นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชีพ ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.80 รองลงมาคือ หนี้สินของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.70 รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และมีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือ
การประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ดังตารางท่ี 13 

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที ในระดับมาก มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.07 
รองลงมาคือ สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบรเิวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ไดรับความสะดวกในการคมนาคม ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00  สามารถเขาถึง
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวก ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.83 และการมนีํา้สะอาดเพือ่การอปุโภค 
(ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพอ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 96.7 
และมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คิดเปนรอยละ 93.3 และอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพ
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 93.3 ดังตารางที่ 15
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.91 มาก
1. ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 3.83 มาก
 เพียงใด  
2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 3.60 มาก
 เพียงพอมากนอยเพียงใด  
3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 4.00 มาก
 เพียงใด  
4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดแีละสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 4.07 มาก
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  4.03 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

ตารางที่ 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  1 3.3
 มี  29 96.7
  รวม 30 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  2 6.7
 เพียงพอ  28 93.3
  รวม 30 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  2 6.7
     เพียงพอ  28 93.3
  รวม 30 100
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.15 มาก
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  4.03 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 4.43 มากที่สุด
 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 4.03 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.10 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดเทากับ 4.43 รองลงมาคือ หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว 
ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 4.10 และมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกีย่วกบัหญาแฝก ไดแก การเพาะชํา
กลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ และไดมีสวนรวมในการดูแล
รักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.03 ดังตารางท่ี 16

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 2 บ�านห�วยเด่ือ ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลท่ัวไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่หมูที่ 2 บานหวยเดื่อ ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเกบ็ขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 21 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมา เปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 33.3 และมีผูตอบเทากัน คือ 
เปนผูอาศยั รวมถงึไมไดตอบคาํถาม คดิเปนรอยละ 4.8 โดยสวนใหญมจีาํนวนสมาชกิในครวัเรือน 1-3 คน คดิเปนรอยละ 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

81 

66.7 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 33.3 โดยเฉลี่ยแลวจะมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 
3 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมา 
อาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 33.3 และมีผูตอบเทากัน คือ อาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป และอาศัยอยูในพื้นที่ 
81 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.8 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศยัอยูในพ้ืนที่ประมาณ 59 ป
 จากการศกึษาขอมลูดานการศกึษาและศาสนา พบวา สวนใหญมรีะดบัการศกึษาตํา่กวาระดบัมธัยมศกึษา คดิเปน
รอยละ 57.1 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.1 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.8 
ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  12 57.1
สมาชิกในครอบครัว  7 33.3
ผูอาศัย  1 4.8
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  14 66.7
4-6 คน  7 33.3
7 คนขึ้นไป  0 0.0
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน    
  รวม 21 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    
ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0
21-40 ป  1 4.8
41-60 ป  12 57.1
61-80  7 33.3
81 ปขึ้นไป  1 4.8
ระยะเวลาเฉลี่ย  59  ป    
  รวม 21 100
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  12 57.1
มัธยมศึกษา  8 38.1
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100
ศาสนา    
พุทธ  21 100
  รวม 21 100

  ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 95.2 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.8 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพรองมีผูตอบเทากัน คือ ในดานการเกษตร 
เลี้ยงสัตว และรับราชการ คิดเปนรอยละ 33.3 ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  20 95.2
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100

ตารางที่ 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  1 33.3
เลี้ยงสัตว  1 33.3
รับราชการ  1 33.3
  รวม 3 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน
  ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีสถานะบานพักอาศัย
เปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 95.2 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.8 ดังตารางท่ี 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้  
  1) สถานะท่ีดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากิน 11-20 ไร 
คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา มีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 33.3 
  2) สถานะที่ดินอื่น ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากิน มากกวา 20 ไร 
คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมา มีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 42.9 และมีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร 
คิดเปนรอยละ 9.5 ดังตารางที่ 5
  ดานประเภทของเอกสารสิทธิของท่ีอยู อาศัยและท่ีทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ 
เปนพื้นที่ปาสงวน คิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมา มีเอกสาร สปก./สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 34.8 ดังตารางที่ 6

ตารางท่ี  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 95.2
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100

ตารางท่ี  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  1 33.3
11-20 ไร  2 66.7
มากกวา 20 ไร  0 0.0
  รวม 3 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน    
ตํ่ากวา 10 ไร  2 9.5
11-20 ไร  9 42.9
มากกวา 20 ไร  10 47.6
  รวม 21 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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ตารางที่ 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

สปก./สปก.4-01  8 34.8
อื่น ๆ ระบุ ปาสงวน  15 65.2
รวม 23 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
  ขอมูลดานรายไดและรายจายในปพ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 69,371 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 50,000 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดิการของรัฐ 
เฉล่ีย 6,800 บาท/ป และรายไดจากลูก/ญาติให เฉลี่ย 22,000 บาท/ป 
  ขอมลูดานทีม่าของรายไดสงูสดุมาจากรับเงนิเดือนประจาํ จาํนวน 180,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํา่สดุ
มาจากสวัสดิการของรัฐ จํานวน 2,400 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการรับเงินเดือน
ประจาํ เฉลีย่ 180,000 บาท/ป รองลงมาคอื การเกษตร เฉลีย่ 50,000 บาท/ป และรายไดจากลกู/ญาตใิห เฉลีย่ 22,000 
บาท/ป และในสวนของคาเฉลี่ยของที่มาของรายไดตํ่าที่สุดมาจากสวัสดิการของรัฐ เฉลี่ย 6,800 บาท/ป รองลงมาคือ 
รับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 10,000 บาท/ป และการรับจางท่ัวไป เฉลี่ย 17,000 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
  สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 69,371 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 47,368 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 
และ ตารางที่ 9

ตารางที่ 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 69,371 42,000 230,000

ตารางที่ 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 50,000 20,000 100,000 20
2. รับจางทางการเกษตร 10,000 10,000 10,000 1
3. รับจางทั่วไป 17,000 10,000 24,000 2
4. รับเงินเดือนประจํา 180,000 180,000 180,000 1
5. รายไดจากลูก/ญาติให 22,000 10,000 40,000 5
6. จากสวัสดิการของรัฐ 6,800 2,400 12,000 16
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ตารางท่ี 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 47,368 20,000 150,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตท่ีไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชนที่เกิดจาก
การมีโครงการฯ ทําใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ดังตารางที่ 10

ตารางแสดงประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.77 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.50 มาก
มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.08 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.45 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.58 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา ราษฎรในหมูบานลดการบกุรกุพืน้ทีป่าในระดบัมาก และมสีวนรวมในการทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการอนรุกัษปา 
เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.81 รองลงมาคือ การมีสวนรวม
ในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และปาไมในปจจุบันในพ้ืนที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณในระดบัมาก 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.71 ดังตารางที่ 11
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ค�าเฉลี่ย

ค�าเฉลี่ย

ระดับ
ความคิดเห็น

ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางที่ 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.77 มาก
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 3.71 มาก
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.81 มาก
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.81 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรกุทําลาย 3.76 มาก
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 
 เปนตน  

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.50 มาก
1. การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.33 ปานกลาง
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 3.52 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3. การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 3.71 มาก
 เพียงใด  
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.43 มาก
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.71 
รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 การ
ปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพื้นที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และการปลูกหญาแฝก
ชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ใหอุดมสมบูรณขึ้นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ดังตารางท่ี 12
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 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.43 รองลงมาคือ หน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับปานกลาง 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 รายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 และมีนํ้าเพ่ือ
การเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.08 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.43 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.76 ปานกลาง
 เพียงใด  
3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.90 ปานกลาง
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.24 ปานกลาง

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา สามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวกในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.71 รองลงมาคือ สถานศึกษา
ภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 
ไดรบัความสะดวกในการคมนาคม และไดรบัการบรกิารสาธารณสขุทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบรกิารไดทนัทวงที 
ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากนั 3.57 และการมนีํา้สะอาดเพ่ือการอปุโภค (ใช ซกั ลาง อาบ ฯลฯ) และบรโิภคอยางเพยีงพอ 
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 47.6 
และมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คิดเปนรอยละ 23.8 และอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพ
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 23.8 ดังตารางที่ 15
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.45 มาก
1. ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 3.71 มาก
 เพียงใด  
2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 2.76 ปานกลาง
 เพียงพอมากนอยเพียงใด  
3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.57 มาก
 เพียงใด  
4. ทานไดรบัการบรกิารสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบริการได 3.57 มาก
 ทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5. ทานคิดวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.62 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

ตารางที่ 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  11 52.4
 มี  10 47.6
  รวม 21 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  16 76.2
 เพียงพอ  5 23.8
  รวม 21 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  16 76.2
 เพียงพอ  5 23.8
  รวม 21 100
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 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดเทากับ 3.76 รองลงมาคือ ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน 
ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.62 ไดมสีวนรวมในการดแูลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเตม็ที ่ในระดบัมาก 
มคีาเฉล่ียเทากบั 3.52 และมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกีย่วกบัหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก 
การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 
ดังตารางที่ 16

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.58 มาก
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.43 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.62 มาก
 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.52 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.76 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 3 บ�านต�นขนุน ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลทั่วไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่หมูที่ 3 บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาเปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 30.8 และเปนผูอาศัย คิดเปน
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รอยละ 7.7 โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมามีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 30.8 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 15.4 โดยเฉลี่ยแลวจะมีสมาชิก
ในครัวเรือนจํานวน 3 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ สวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ 41-60 ป 
คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาอาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 30.8 ไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 15.4 
และมีผูตอบเทากัน คือ อาศัยอยูในพื้นที่ตํ่ากวา 20 ป รวมถึงอาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 7.7 โดยเฉลี่ย
แลวจะอาศัยอยูในพื้นที่ประมาณ 52 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คดิเปนรอยละ 61.5 และการศกึษาในระดับมธัยมศกึษา คดิเปนรอยละ 38.5 ตามลาํดบั และดานการนบัถอืศาสนาทกุคน
นับถือศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  4 30.8
สมาชิกในครอบครัว  8 61.5
ผูอาศัย  1 7.7
  รวม 13 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  7 53.8
4-6 คน  4 30.8
7 คนขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  2 15.4
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย  3 คน/ครัวเรือน    
  รวม 13 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  1 7.7
21-40 ป  1 7.7
41-60 ป  5 38.5
61-80  4 30.8
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  2 15.4
ระยะเวลาเฉล่ีย  52  ป    
  รวม 13 100
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ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  8 61.5
มัธยมศึกษา  5 38.5
  รวม 13 100
ศาสนา    
พุทธ  13 100
  รวม 13 100

  ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 92.3 และมีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 7.7 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในการรับจาง คิดเปนรอยละ 
53.3 รองลงมาดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 26.7  ดานการเล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 13.3 และดานการประมง 
คิดเปนรอยละ 6.7 ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  12 92.3
รับราชการ  1 7.7
  รวม 13 100

ตารางท่ี 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  4 26.7
เลี้ยงสัตว  2 13.3
รับจาง  8 53.3
ประมง  1 6.7
  รวม 15 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน
 ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ทุกคนมีสถานะบานพักอาศัยเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว ดังตารางที่ 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1) สถานะท่ีดินทํากินที่เปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา มีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปน
   รอยละ 100 
  2) สถานะที่ดินอื่น ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวน/ปาอนุรักษ พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาต่ํากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 33.3 และมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 8.3 
   ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธขิองท่ีอยูอาศัยและท่ีทาํกนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ เปนพืน้ทีป่าสงวน 
คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมามีเอกสาร นส.3/นส.3ก. คิดเปนรอยละ 20.0 ไมมีเอกสารสิทธิ์ คิดเปนรอยละ 13.3 
และมีเอกสาร สปก./สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 6.7 ดังตารางท่ี 6

ตารางที่  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 13 100
  รวม 13 100

ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0
11-20 ไร  0 0.0
มากกวา 20 ไร  1 100
  รวม 1 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน ปาอนุรักษ    
ตํ่ากวา 10 ไร  4 33.3
11-20 ไร  7 58.3
มากกวา 20 ไร  1 8.3
  รวม 12 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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ตารางท่ี 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

นส.3/นส.3ก.  3 20.0
สปก./สปก. 4-01  1 6.7
อื่นๆ ระบุ ปาสงวน  9 60.0
ไมมีเอกสารสิทธิ   2 13.3
  รวม 15 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 77,838 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 42,917 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดกิารของรัฐ 
เฉลี่ย 4,800 บาท/ป และรายไดจากรับจางทั่วไป เฉลี่ย 13,000 บาท/ป 
 ขอมูลดานที่มาของรายไดสูงสุดมาจากรับเงินเดือนประจาํ จํานวน 180,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุด
มาจากการรับจางท่ัวไป จาํนวน 2,000 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสงูสุดมาจากการรับเงินเดือนประจํา 
เฉล่ีย 94,500 บาท/ป รองลงมาคือ ธุรกิจ/คาขาย เฉล่ีย 60,000 บาท/ป และการเกษตร เฉล่ีย 42,917 บาท/ป 
และในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดตํ่าที่สุดมาจากรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 3,000 บาท/ป รองลงมาคือ
จากสวัสดิการของรัฐ เฉลี่ย 4,800 บาท/ป และการรับจางท่ัวไป เฉลี่ย 13,000 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 77,838 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 55,615 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 
และ ตารางที่ 9
ตารางท่ี 7  รายไดรวมของครัวเรือน 

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 77,838 33,400 180,000

ตารางท่ี 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 42,917 20,000 100,000 12
2. รับจางทางการเกษตร 3,000 3,000 3,000 1
3. รับจางท่ัวไป 13,000 2,000 30,000 4
4. ธุรกิจ/คาขาย 60,000 60,000 60,000 1
5. รับเงินเดือนประจํา 94,500 9,000 180,000 2
6. รายไดจากลูก/ญาติให 26,750 5,500 48,000 2
7. จากสวัสดิการของรัฐ 4,800 2,400 10,800 8
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ตารางที่ 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 55,615 20,000 105,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การมสีวนรวม และการบริหารโครงการ มคีาเฉล่ียเทากบั 3.83 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 มีระดับความคิดเหน็ในระดับมาก ไดรับประโยชนจากการ
ปลกูหญาแฝกในพืน้ที ่มคีาเฉลีย่เทากบั 3.60 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก และประโยชนทีเ่กดิจากการมโีครงการฯ 
ทาํใหเกดิความมัน่คงในการประกอบอาชีพ มคีาเฉลีย่เทากบั 3.16 มรีะดับความคดิเห็นในระดับปานกลาง ดงัตารางท่ี 10

ตารางที่ 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.79 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.60 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.16 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.68 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.83 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา ปาไมในปจจุบันในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.92 
รองลงมา การมีสวนรวมในการทํางานหรือทาํกจิกรรมในการปองกันการบุกรุกทาํลายพ้ืนท่ีปา เชน อาสาสมัครพิทกัษปา 
การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา 
เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และราษฎรในหมูบานลดการ
บุกรุกพื้นที่ปาในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดังตารางท่ี 11
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ

ค�าเฉลี่ย

ค�าเฉลี่ย

ระดับ
ความคิดเห็น

ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางท่ี 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.79 มาก
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 3.92 มาก
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.62 มาก
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.77 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรกุทําลาย 3.85 มาก
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 
 เปนตน  

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.60 มาก
1. การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.69 มาก
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 3.62 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3. การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 3.31 ปานกลาง
 เพียงใด  
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.77 มาก
 มากนอยเพยีงใด  

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพื้นที่ ในระดับมาก มีคาเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 3.77 
รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ใหอุดมสมบูรณขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
การปลูกหญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพงัทลายของดินในพ้ืนทีใ่นระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.62 และการปลูกหญาแฝก
ชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 ดังตารางท่ี 12
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 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.62 รองลงมาหน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับปานกลาง 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 รายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.15 และมีนํ้าเพ่ือ
การเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.16 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.62 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.54 นอย
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.15 ปานกลาง
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.31 ปานกลาง

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา สามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาคือ ไดรับการ
บรกิารสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบริการไดทนัทวงที และไดรบัความสะดวกในการคมนาคม ในระดบัมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.85  สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน 
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง
เพียงพอ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 61.5 และมี
อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คิดเปนรอยละ 84.6 และอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 
คิดเปนรอยละ 84.6 ดังตารางที่ 15
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ตารางท่ี 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.68 มาก
1. ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 4.00 มาก
 เพียงใด  
2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 3.31 ปานกลาง
 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.85 มาก
 เพียงใด  
4. ทานไดรบัการบรกิารสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบรกิารได 3.85 มาก
 ทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5. ทานคิดวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.38 ปานกลาง
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

ตารางท่ี 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  5 38.5
 มี  8 61.5
  รวม 13 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  2 15.4
 เพียงพอ  11 84.6
  รวม 13 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  2 15.4
 เพียงพอ  11 84.6
  รวม 13 100
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 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 
4.00 รองลงมาคือ หนวยงานท่ีเกีย่วของมกีารดําเนนิการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน ในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลา
หญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ  ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
ดังตารางที่ 16

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.83 มาก
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.62 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.77 มาก
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมสีวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที ่ 4.00 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.92 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 4 บ�านห�วยคอม ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลทั่วไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่หมูที่ 4 บานหวยคอม ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 21 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 81.0 รองลงมา เปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 14.3 และไมไดตอบคําถาม 
คิดเปนรอยละ 4.8 โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมา มีจํานวนสมาชิก
ในครวัเรอืน 1-3 คน คดิเปนรอยละ 47.6 โดยเฉล่ียแลวจะมีสมาชกิในครวัเรือนจํานวน 4 คนตอครวัเรือน และระยะเวลา
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ สวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมา อาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป 
คดิเปนรอยละ 33.3 อาศยัอยูในพืน้ที ่21-40 ป คดิเปนรอยละ 14.3 และมผีูตอบเทากนั คอื อาศยัอยูในพืน้ทีต่ํา่กวา 20 ป 
รวมถึงไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.8 โดยเฉล่ียแลวจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ประมาณ 53 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.3 ไมไดตอบคําถาม คิดเปน
รอยละ 23.8 และการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนา
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  17 81.0
สมาชิกในครอบครัว  3 14.3
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  10 47.6
4-6 คน  11 52.4
7 คนขึ้นไป  0 0.0
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน    
  รวม 21 100
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  1 4.8
21-40 ป  3 14.3
41-60 ป  9 42.9
61-80  7 33.3
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  1 4.8
ระยะเวลาเฉล่ีย  53  ป    
  รวม 21 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  8 38.1
มัธยมศึกษา  7 33.3
ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 4.8
ไมตอบ  5 23.8
  รวม 21 100
ศาสนา    
พุทธ  21 100
  รวม 21 100

  ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 57.1 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 42.9 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในดานการเกษตร คิดเปน
รอยละ 44.0  รองลงมา ดานการเล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 32.0 การรับจาง คิดเปนรอยละ 120.0 และเปนเจาของธุรกิจ 
คิดเปนรอยละ 4.0 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  12 57.1
ไมตอบ  9 42.9
  รวม 21 100
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ตารางท่ี 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  11 44.0
เลี้ยงสัตว  8 32.0
เจาของธุรกิจ  1 4.0
รับจาง  5 20.0
  รวม 25 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมลูดานการถอืครองทีด่นิทํากนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมสีถานะบานพกัอาศยัเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.8 ดังตารางท่ี 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1)  สถานะท่ีดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากิน 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา มีพื้นท่ีทํากินต่ํากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 25.0 และมีพื้นท่ีทํากิน 
   มากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 10.0
  2)  สถานะทีด่นิอืน่ ๆ ไดแก ทีด่นิทาํกนิในพืน้ทีป่าสงวน พบวา มพีืน้ทีท่าํกนิมากกวา 20 ไร คดิเปนรอยละ 100 
   ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ มีเอกสาร 
สปก./สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 95.2 และเปนพื้นที่ปาสงวน คิดเปนรอยละ 4.8 ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 95.2
ไมตอบ  1 4.8
  รวม 21 100
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ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  5 25.0
11-20 ไร  13 65.0
มากกวา 20 ไร  2 10.0
  รวม 20 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน     
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0
11-20 ไร  0 0.0
มากกวา 20 ไร  1 100
  รวม 1 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางที่ 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

สปก./สปก. 4-01  20 95.2
อื่นๆ ระบุ ปาสงวน  1 4.8
  รวม 21 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 47,057 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 26,842 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากรับจางทางการ
เกษตร 13,056 บาท/ป และรายไดจากรับจางทั่วไป เฉลี่ย 13,077 บาท/ป 
 ขอมูลดานท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร จํานวน 50,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุดมาจาก
สวัสดิการของรัฐ จํานวน 3,600 บาท/ป ในสวนของคาเฉลี่ยของที่มาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร เฉลี่ย 26,842 
บาท/ป รองลงมาคือ รายไดจากลูก/ญาติให เฉลี่ย 20,000 บาท/ป และรับจางท่ัวไป เฉลี่ย 13,077 บาท/ป และในสวน
ของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดตํ่าที่สุดมาจากสวัสดิการของรัฐ เฉล่ีย 4,800บาท/ป รองลงมาคือจากรับจางทางการ
เกษตร เฉลี่ย 13,056 บาท/ป ดังตารางที่ 8
 สรปุรายไดรวมของครัวเรอืนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา รายไดรวม
ของครวัเรอืนเฉลีย่ 47,057 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉล่ีย 29,667 บาท/ป ดงัตารางท่ี 7 และ ตารางท่ี 9
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ตารางท่ี 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 47,057 10,000 80,000

ตารางท่ี 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 26,842 10,000 50,000 19
2. รับจางทางการเกษตร 13,056 5,000 20,000 18
3. รับจางทั่วไป 13,077 10,000 30,000 13
4. รายไดจากลูก/ญาติให 20,000 20,000 20,000 1
5. จากสวัสดิการของรัฐ 4,800 3,600 10,800 12

ตารางท่ี 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 29,667 8,000 70,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 การประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย คุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.79 มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ มคีาเฉลีย่เทากบั 3.77 มรีะดบัความคิดเหน็ในระดับมาก 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดรับประโยชน
จากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชนที่เกิดจากการมี
โครงการฯ ทําใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.73 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.59 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.47 มาก
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.79 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.77 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปาในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.81 รองลงมา ปาไมในปจจุบัน
ในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 การมีสวนรวมในการทํางานหรือ
ทาํกจิกรรมในการปองกนัการบุกรกุทําลายพืน้ทีป่า เชน อาสาสมคัรพทิกัษปา การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก มคีาเฉลีย่
เทากับ 3.71 และมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา 
ทําแนวกันไฟ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62  ดังตารางท่ี 11

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.73 มาก
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 3.76 มาก
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.81 มาก
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.62 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรกุทําลาย 3.71 มาก
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 
 เปนตน  
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 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของน้ําท่ีไหลบาในพ้ืนท่ีในระดับมาก มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.67 
รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารงุดนิในพ้ืนทีใ่หอดุมสมบูรณขึน้ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากับ 3.57 และการปลูกหญาแฝก
ชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ดังตารางท่ี 12

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.59 มาก
1. การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.57 มาก
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของ 3.62 มาก
 ทานมากนอยเพียงใด  
3.  การปลูกหญาแฝกชวยทาํใหผลผลติทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 3.48 มาก
 เพียงใด  
4.  การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.67 มาก
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.67 รองลงมาคือ หน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับมาก 
มคีาเฉล่ียเทากบั 3.48 มนีํา้เพือ่การเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลกัอยางเพียงพอในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.43 
และรายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ดังตารางท่ี 13
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.47 มาก
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.67 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2. มนีํา้เพือ่การเกษตร หรอืการประกอบอาชีพหลกัอยางเพยีงพอมากนอยเพยีงใด 3.43 มาก
3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.29 ปานกลาง
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.48 มาก

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา สถานศึกษาภายใน
หมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมากมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.05 
รองลงมาคือ สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ไดรับ
ความสะดวกในการคมนาคมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถ
เขาถึงการบริการไดทันทวงทีในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  และการมีนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ 
ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพอ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 19.0 และมี
อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คิดเปนรอยละ 95.2 และอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 
คิดเปนรอยละ 95.2 ดังตารางที่ 15

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.79 มาก
1. ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 3.90 มาก
 เพียงใด  
2. มนีํา้สะอาดเพ่ือการอปุโภค (ใช ซกั ลาง อาบ ฯลฯ) และบรโิภคอยางเพยีงพอ 3.62 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3.  ทานไดรบัความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทัง้ปมากนอยเพียงใด 3.71 มาก
4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.67 มาก
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  4.05 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 
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ตารางท่ี 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  17 81.0
 มี  4 19.0
  รวม 21 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  1 4.8
 เพียงพอ  20 95.2
  รวม 21 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  1 4.8
 เพียงพอ  20 95.2
  รวม 21 100

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน และ หนวยงานที่เกี่ยวของมีการ
ดาํเนนิการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากนั 3.81 รองลงมาคือ ไดมสีวนรวม
ในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.76 และมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ 
กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดังตารางท่ี 16
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.77 มาก
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.71 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.81 มาก
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.76 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.81 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

5. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 5 บ�านห�วยเนียม ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลท่ัวไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่หมูที่ 5 บานหวยเนียม ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
เปนสมาชกิในครอบครวั คดิเปนรอยละ 62.5 รองลงมา เปนหวัหนาครอบครวั คดิเปนรอยละ 33.3 และไมไดตอบคาํถาม 
คิดเปนรอยละ 4.2 โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.2 โดยเฉล่ียแลวจะมีสมาชิก
ในครัวเรือนจํานวน 4 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปน
รอยละ 70.8 รองลงมา อาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 16.7 อาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 12.5 
โดยเฉล่ียแลวจะอาศัยอยูในพื้นที่ประมาณ 50 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.5 และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
คิดเปนรอยละ 4.2 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  8 33.3
สมาชิกในครอบครัว  15 62.5
ไมตอบ  1 4.2
รวม  24 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  9 37.5
4-6 คน  14 58.3
7 คนขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  1 4.2
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย  4  คน/ครัวเรือน    
  รวม 24 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0
21-40 ป  3 12.5
41-60 ป  17 70.8
61-80  4 16.7
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ระยะเวลาเฉลี่ย 50  ป    
  รวม 24 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  14 58.3
มัธยมศึกษา  9 37.5
อาชีวศึกษา  1 4.2
  รวม 24 100
ศาสนา    
พุทธ  24 100
  รวม 24 100
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  ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 95.8 และเปนผูพิการ คิดเปนรอยละ 4.2 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมอีาชพีรองในการรับจาง คดิเปนรอยละ 47.1  
รองลงมา ดานการเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 41.2 และเปนเจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 11.8 ดังตารางท่ี 3
ตารางที่ 2  อาชีพหลัก

อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  23 95.8
อื่น ๆ ระบุ ผูพิการ  1 4.2
  รวม 24 100

ตารางที่ 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เลี้ยงสัตว  7 41.2
เจาของธุรกิจ  2 11.8
รับจาง  8 47.1
  รวม 17 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมลูดานการถอืครองทีด่นิทํากนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมสีถานะบานพกัอาศยัเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 95.8 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.2 ดังตารางท่ี 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1)  สถานะที่ดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน มากกวา 20 ไร 
   คดิเปนรอยละ 41.7 รองลงมา มพีืน้ทีท่าํกนิตํา่กวา 10 ไร คดิเปนรอยละ 33.3 และมพีืน้ทีท่าํกนิ 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 25.0 
  2)  สถานะที่ดินอ่ืน ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพ้ืนท่ีปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากินต่ํากวา 10 ไร 
   และมีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร ในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50.0 ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสทิธขิองทีอ่ยูอาศยัและทีท่าํกนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ มเีอกสาร สปก./
สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 51.2  รองลงมา นส.3/นส.3ก. คิดเปนรอยละ 43.9 และเปนพื้นที่ปาสงวน/พื้นที่สาธารณะ 
คิดเปนรอยละ 4.9 ดังตารางที่ 6
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ตารางท่ี  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 23 95.8
ไมตอบ  1 4.2
  รวม 24 100

ตารางท่ี  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  8 33.3
11-20 ไร  6 25.0
มากกวา 20 ไร  10 41.7
  รวม 24 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน     
ตํ่ากวา 10 ไร  2 50.0
11-20 ไร  2 50.0
มากกวา 20 ไร  0 0.0
  รวม 4 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางท่ี 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

นส.3/นส.3ก.  18 43.9
สปก./สปก. 4-01  21 51.2
อื่น ๆ ระบุ ปาสงวน/พื้นที่สาธารณะ 2 4.9
  รวม 41 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 56,083 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 37,591 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดิการของรัฐ 
5,250 บาท/ป และรายไดจากรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 11,250 บาท/ป 
 ขอมูลดานท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร จํานวน 150,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุด
มาจากสวัสดิการของรัฐ จํานวน 3,600 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการเลี้ยงสัตว 
เฉล่ีย 71,667 บาท/ป รองลงมาคือ จากการเกษตร เฉล่ีย 37,591 บาท/ป และจากธรุกจิ/คาขาย เฉล่ีย 30,000 บาท/ป 
และในสวนของคาเฉล่ียของที่มาของรายไดตํ่าที่สุดมาจากสวัสดิการของรัฐ เฉล่ีย 5,250 บาท/ป รองลงมาคือ 
จากรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 11,250 บาท/ป และจากรับจางท่ัวไป เฉลี่ย 11,667 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 56,083 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 55,542 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 
และ ตารางที่ 9

ตารางที่ 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 56,083 13,600 173,600

ตารางที่ 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 37,591 5,000 150,000 22
2. รับจางทางการเกษตร 11,250 5,000 20,000 4
3. รับจางทั่วไป 11,667 5,000 20,000 3
4. ธุรกิจ/คาขาย 30,000 30,000 30,000 1
5. รายไดจากลูก/ญาติให 24,000 10,000 50,000 3
6. จากสวัสดิการของรัฐ 5,250 3,600 16,800 8
7. อื่น ๆ ระบุ เลี้ยงสัตว 71,667 15,000 100,000 3

ตารางที่ 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 55,542 5,000 150,000
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 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การมสีวนรวม และการบริหารโครงการ มคีาเฉล่ียมากทีส่ดุเทากบั 4.72 มรีะดับความคิดเหน็
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.69 มีระดับความ
คดิเห็นในระดับมากท่ีสดุ การอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.64 มรีะดับความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด คุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 3.95 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
และประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทําใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.64 มากที่สุด
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 4.69 มากที่สุด
มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.52 มาก
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.95 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.72 มากที่สุด

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปาในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.79 รองลงมา มีสวนรวมใน
การทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ ในระดับมากท่ีสุด 
มคีาเฉลีย่เทากบั 4.67 ปาไมในปจจบุนัในพืน้ทีห่มูบานหรอืโดยรอบมีความอุดมสมบรูณ และการมีสวนรวมในการทํางาน
หรอืทาํกิจกรรมในการปองกนัการบุกรกุทําลายพืน้ทีป่า เชน อาสาสมคัรพทิกัษปา การรวมลาดตระเวน ในระดบัมากทีส่ดุ 
มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.54  ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.64 มากที่สุด
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 4.54 มากที่สุด
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.79 มากที่สุด
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.67 มากที่สุด
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 4.54 มากที่สุด
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน  
 เปนตน  

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 
4.75 รองลงมาคอื การปลกูหญาแฝกชวยลดความรนุแรงของนํา้ทีไ่หลบาในพ้ืนทีใ่นระดับมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 4.71 
การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรงุบาํรงุดนิในพ้ืนทีใ่หอดุมสมบูรณขึน้ในระดับมากท่ีสดุ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.67 และการปลูก
หญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 ดังตารางท่ี 12

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 4.69 มากที่สุด
1. การปลกูหญาแฝกชวยปรบัปรงุบาํรงุดนิในพืน้ทีข่องทานใหอดุมสมบรูณขึน้ 4.67 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  
2.  การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 4.75 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  
3.  การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 4.62 มากที่สุด
 เพียงใด  
4.  การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 4.71 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  
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 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
พบวา การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพ
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.25 รองลงมาคือ หนี้สินของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) 
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 รายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 
และมีนํ้าเพ่ือการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 
และ ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.52 มาก
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 4.25 มากที่สุด
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.75 ปานกลาง
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.25 ปานกลาง
4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.83 มาก

 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา สามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.38 รองลงมาคือ 
ไดรบัการบริการสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบรกิารไดทนัทวงทีในระดับมากทีส่ดุ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.25 
ไดรับความสะดวกในการคมนาคมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09  สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง
มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค 
(ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพอ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 91.7 
และทุกคนมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ รวมถึงอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 
ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.95 มาก
1.  ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 4.38 มากที่สุด
 เพียงใด  
2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 3.08 ปานกลาง
 เพียงพอมากนอยเพียงใด  
3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 4.09 มาก
 เพียงใด  
4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดแีละสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 4.25 มากที่สุด
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.96 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

ตารางที่ 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  2 8.3
 มี  22 91.7
  รวม 24 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  24 100
  รวม 24 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  24 100
  รวม 24 100
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 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เก่ียวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงค
ปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน
ไดอยางเต็มที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก
ทีส่ดุ มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากนั 4.75 และไดมสีวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาท่ีชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน 
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ดังตารางท่ี 16 

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
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ตารางท่ี 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.72 มากที่สุด
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  4.75 มากที่สุด
 การเพาะชํากลาหญาแฝก  การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2.  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 4.63 มากที่สุด
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3.  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 4.75 มากท่ีสุด
 มากนอยเพียงใด  
4.  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.75 มากที่สุด
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 95.8 
และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไดแก อยากใหโครงการตาง ๆ  เขามาในพื้นที่ใหตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก คิดเปน
รอยละ 4.2 ดังตารางที่ 17

ตารางท่ี 17  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  23 95.8
มีขอเสนอแนะ
ไดแก:- อยากใหโครงการตาง ๆ เขามาในพื้นที่ใหตรงกับฤดูกาล 1 4.2
เพาะปลูก  
  รวม 24 100
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5. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 5 บ�านห�วยเนียม ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลท่ัวไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพื้นที่หมูที่ 5 บานหวยเนียม ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
เปนสมาชกิในครอบครวั คดิเปนรอยละ 62.5 รองลงมา เปนหวัหนาครอบครวั คดิเปนรอยละ 33.3 และไมไดตอบคาํถาม 
คิดเปนรอยละ 4.2 โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.2 โดยเฉล่ียแลวจะมีสมาชิก
ในครัวเรือนจํานวน 4 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปน
รอยละ 70.8 รองลงมา อาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 16.7 อาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 12.5 
โดยเฉล่ียแลวจะอาศัยอยูในพื้นที่ประมาณ 50 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.5 และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
คิดเปนรอยละ 4.2 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  8 33.3
สมาชิกในครอบครัว  15 62.5
ไมตอบ  1 4.2
  รวม 24 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  9 37.5
4-6 คน  14 58.3
7 คนขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  1 4.2
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย  4  คน/ครัวเรือน    
  รวม 24 100
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ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0
21-40 ป  3 12.5
41-60 ป  17 70.8
61-80  4 16.7
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ระยะเวลาเฉลี่ย 50  ป    
  รวม 24 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  14 58.3
มัธยมศึกษา  9 37.5
อาชีวศึกษา  1 4.2
  รวม 24 100
ศาสนา    
พุทธ  24 100
  รวม 24 100

   ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 95.8 และเปนผูพิการ คิดเปนรอยละ 4.2 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมอีาชพีรองในการรับจาง คดิเปนรอยละ 47.1  
รองลงมา ดานการเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 41.2 และเปนเจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 11.8 ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  23 95.8
อื่น ๆ ระบุ ผูพิการ  1 4.2
  รวม 24 100
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ตารางที่ 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เลี้ยงสัตว  7 41.2
เจาของธุรกิจ  2 11.8
รับจาง  8 47.1
  รวม 17 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมลูดานการถอืครองทีด่นิทํากนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมสีถานะบานพกัอาศยัเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 95.8 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 4.2 ดังตารางท่ี 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1)  สถานะที่ดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน มากกวา 20 ไร 
   คดิเปนรอยละ 41.7 รองลงมา มพีืน้ทีท่าํกนิตํา่กวา 10 ไร คดิเปนรอยละ 33.3 และมพีืน้ทีท่าํกนิ 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 25.0 
  2)  สถานะที่ดินอ่ืน ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพ้ืนท่ีปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากินต่ํากวา 10 ไร 
   และมีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร ในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50.0 ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสทิธขิองทีอ่ยูอาศยัและทีท่าํกนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ มเีอกสาร สปก./
สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 51.2  รองลงมา นส.3/นส.3ก. คิดเปนรอยละ 43.9 และเปนพื้นที่ปาสงวน/พื้นที่สาธารณะ 
คิดเปนรอยละ 4.9 ดังตารางที่ 6

ตารางที่  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 23 95.8
ไมตอบ  1 4.2
  รวม 24 100
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ตารางท่ี  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  8 33.3
11-20 ไร  6 25.0
มากกวา 20 ไร  10 41.7
  รวม 24 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน     
ตํ่ากวา 10 ไร  2 50.0
11-20 ไร  2 50.0
มากกวา 20 ไร  0 0.0
  รวม 4 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางท่ี 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

นส.3/นส.3ก.  18 43.9
สปก./สปก. 4-01  21 51.2
อื่น ๆ ระบุ ปาสงวน/พื้นที่สาธารณะ 2 4.9
  รวม 41 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 56,083 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 37,591 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวัสดิการ
ของรัฐ 5,250 บาท/ป และรายไดจากรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 11,250 บาท/ป 
 ขอมูลดานที่มาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร จํานวน 150,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุดมาจาก
สวสัดกิารของรัฐ จาํนวน 3,600 บาท/ป ในสวนของคาเฉลีย่ของทีม่าของรายไดสงูสดุมาจากการเล้ียงสตัว เฉลีย่ 71,667 บาท/ป 
รองลงมาคือ จากการเกษตร เฉลีย่ 37,591 บาท/ป และจากธรุกจิ/คาขาย เฉล่ีย 30,000 บาท/ป และในสวนของคาเฉลีย่
ของที่มาของรายไดตํ่าที่สุดมาจากสวัสดิการของรัฐ เฉลี่ย 5,250 บาท/ป รองลงมาคือ จากรับจางทางการเกษตร 
เฉลี่ย 11,250 บาท/ป และจากรับจางทั่วไป เฉลี่ย 11,667บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรปุรายไดรวมของครัวเรอืนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา รายไดรวม
ของครวัเรอืนเฉลีย่ 56,083 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉล่ีย 55,542 บาท/ป ดงัตารางท่ี 7 และ ตารางที ่9
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ตารางที่ 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 56,083 13,600 173,600

ตารางที่ 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 37,591 5,000 150,000 22
2. รับจางทางการเกษตร 11,250 5,000 20,000 4
3. รับจางทั่วไป 11,667 5,000 20,000 3
4. ธุรกิจ/คาขาย 30,000 30,000 30,000 1
5. รายไดจากลูก/ญาติให 24,000 10,000 50,000 3
6. จากสวัสดิการของรัฐ 5,250 3,600 16,800 8
7. อื่น ๆ ระบุ เลี้ยงสัตว 71,667 15,000 100,000 3

ตารางที่ 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 55,542 5,000 150,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มติทิี ่2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มติทิี ่3 ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ มติทิี ่4 คณุภาพชวีติ 
และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
ประกอบดวย การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากบั 4.72 มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 
รองลงมาคอื ไดรบัประโยชนจากการปลกูหญาแฝกในพืน้ที ่มคีาเฉลีย่เทากบั 4.69 มรีะดับความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คุณภาพชีวิตที่
ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.95 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชนที่เกิดจากการ
มีโครงการฯ ทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
ดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.64 มากที่สุด
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 4.69 มากที่สุด
มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.52 มาก
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.95 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.72 มากที่สุด

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปาในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.79 รองลงมา มีสวนรวมใน
การทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ ในระดับมากท่ีสุด 
มคีาเฉลีย่เทากบั 4.67 ปาไมในปจจบุนัในพืน้ทีห่มูบานหรอืโดยรอบมีความอุดมสมบรูณ และการมีสวนรวมในการทํางาน
หรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.54  ดังตารางที่ 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.64 มากที่สุด
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 4.54 มากที่สุด
 เพียงใด  
2.  ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.79 มากท่ีสุด
3.  การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.67 มากท่ีสุด
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4.  การมีสวนรวมทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการปองกนัการบกุรกุทาํลายพ้ืนท่ีปา 4.54 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน เปนตน 

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 
4.75 รองลงมาคอื การปลกูหญาแฝกชวยลดความรนุแรงของนํา้ทีไ่หลบาในพ้ืนทีใ่นระดับมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 4.71 
การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรงุบาํรงุดนิในพ้ืนทีใ่หอดุมสมบูรณขึน้ในระดับมากท่ีสดุ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.67 และการปลูก
หญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 ดังตารางท่ี 12



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

124 

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 4.69 มากที่สุด
1.  การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 4.67 มากที่สุด
 ขึ้นมากนอยเพียงใด
2.  การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 4.75 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  
3.  การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 4.62 มากที่สุด
 เพียงใด  
4.  การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 4.71 มากที่สุด
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
พบวา การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพ
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.25 รองลงมาคือ หนี้สินของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) 
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 รายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 
และมีนํ้าเพ่ือการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 
และ ดังตารางที่ 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.52 มาก
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 4.25 มากที่สุด
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.75 ปานกลาง
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.25 ปานกลาง
4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.83 มาก
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 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา สามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.38 รองลงมาคือ 
ไดรบัการบริการสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบรกิารไดทนัทวงทีในระดับมากทีส่ดุ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.25 
ไดรับความสะดวกในการคมนาคมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09  สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง
มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค 
(ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพอ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 91.7 
และทุกคนมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ รวมถึงอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 
ดังตารางที่ 15

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.95 มาก
1.  ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 4.38 มากท่ีสุด
 เพียงใด  
2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 3.08 ปานกลาง
 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 
3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 4.09 มาก
 เพียงใด  
4.   ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดแีละสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 4.25 มากท่ีสุด
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.96 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 
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ตารางที่ 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  2 8.3
 มี  22 91.7
  รวม 24 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  24 100
  รวม 24 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  24 100
  รวม 24 100

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูก
หญาแฝก ฯลฯ กบัชมุชน เครอืขาย หรอืหนวยงานตางๆ ไดมสีวนรวมในการดแูลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยาง
เต็มที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากัน 4.75 และไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาท่ีชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน 
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ดังตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 4.72 มากที่สุด
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  4.75 มากที่สุด
 การเพาะชํากลาหญาแฝก  การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2. ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 4.63 มากที่สุด
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3. ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 4.75 มากท่ีสุด
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.75 มากที่สุด
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 95.8 
และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดแก อยากใหโครงการตางๆ เขามาในพื้นที่ใหตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก 
คิดเปนรอยละ 4.2 ดังตารางที่ 17

ตารางท่ี 17  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  23 95.8
มีขอเสนอแนะ
ไดแก:- อยากใหโครงการตาง ๆ เขามาในพื้นที่ใหตรงกับ 1 4.2
ฤดูกาลเพาะปลูก  
  รวม 24 100
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  10 70.0
สมาชิกในครอบครัว  6 30.0
  รวม 16 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  5 31.3
4-6 คน  9 56.3
7 คนขึ้นไป  1 6.3
ไมตอบ  1 6.3
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน    
  รวม 16 100

6. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 6 บ�านเพีย ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลท่ัวไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนที่หมูที่ 6 บานเพีย ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมลูประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 16 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมา เปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 30.0 โดยสวนใหญมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 31.3 
และมีผูตอบเทากัน คือ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป รวมถึงไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 6.3 โดยเฉลี่ย
แลวจะมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 
41-60 ป คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา อาศัยอยูในพ้ืนที่ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 18.8 และมีผูตอบเทากัน คือ 
อาศัยอยูในพื้นที่ 61-80 ป รวมถึงไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 12.5 และอาศัยอยูในพ้ืนที่ตํ่ากวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 6.3 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศัยอยูในพื้นที่ประมาณ 45 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 31.3 และไมไดตอบคําถาม คิดเปน
รอยละ 6.3 ตามลําดับ และดานการนับถือศาสนาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  1 6.3
21-40 ป  3 18.8
41-60 ป  8 50.0
61-80  2 12.5
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  2 12.5
ระยะเวลาเฉลี่ย  45  ป    
  รวม 16 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  10 62.5
มัธยมศึกษา  5 31.3
ไมตอบ  1 6.3
  รวม 16 100
ศาสนา    
พุทธ  16 100
  รวม 16 100

   ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 87.5 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 12.5 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในดานการเล้ียงสัตว 
คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา มีผูตอบเทากัน คือ ดานการเกษตร การรับจาง และเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 20.0  
ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  14 87.5
ไมตอบ  2 12.5
  รวม 16 100
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ตารางที่ 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  1 20.0
เลี้ยงสัตว  2 40.0
รับจาง  1 20.0
อื่น ๆ ระบุ แมบาน  1 20.0
  รวม 5 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ทุกคนมีสถานะบานพักอาศัยเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว ดังตารางที่ 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1)  สถานะท่ีดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร 
   คดิเปนรอยละ 46.7 รองลงมา มพีืน้ทีท่าํกนิ 11-20 ไร คดิเปนรอยละ 33.3 และมพีืน้ทีท่าํกนิตํา่กวา 10 ไร 
   คิดเปนรอยละ 20.0   
  2)  สถานะที่ดินอื่น ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวน/ปาอนุรักษ พบวา สวนใหญมีผูตอบเทากัน คือ 
   มีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร และมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 50.0 ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีเอกสาร 
สปก./สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 93.8 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 6.3 ดังตารางท่ี 6
ตารางที่  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 16 100
  รวม 16 100
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ตารางท่ี  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  3 20.0
11-20 ไร  5 33.3
มากกวา 20 ไร  7 46.7
  รวม 15 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน ปาอนุรักษ    
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0
11-20 ไร  2 50.0
มากกวา 20 ไร  2 50.0
  รวม 4 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางท่ี 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

สปก./สปก. 4-01  15 93.8
ไมตอบ  1 6.3
  รวม 16 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 72,900 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 50,625 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดกิารของรัฐ 
เฉลี่ย 5,117 บาท/ป  
 ขอมูลดานท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากลูก/ญาติให จํานวน 200,000 บาท/ป และที่มาของรายไดตํ่าสุด
มาจากสวัสดิการของรัฐ จํานวน 2,200 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากลูก/ญาติใหเฉล่ีย 
105,000 บาท/ป รองลงมาคือ ธุรกิจ/คาขาย เฉลี่ย 60,000 บาท/ป และการเกษตร เฉลี่ย 50,625 บาท/ป และในสวน
ของคาเฉลีย่ของทีม่าของรายไดต่ําท่ีสดุมาจากรบัจางทัว่ไป เฉล่ีย 5,000 บาท/ป รองลงมาคอื จากสวสัดกิารของรฐั เฉลีย่ 
5,117 บาท/ป และการรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 10,000 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 72,900 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 55,615 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 
และ ตารางที่ 9
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ตารางที่ 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 72,900 42,000 300,000

ตารางที่ 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 50,625 30,000 100,000 16
2. รับจางทางการเกษตร 10,000 10,000 10,000 2
3. รับจางทั่วไป 5,000 5,000 5,000 1
4. ธุรกิจ/คาขาย 60,000 60,000 60,000 1
5. รายไดจากลูก/ญาติให 105,000 10,000 200,000 2
6. จากสวัสดิการของรัฐ 5,117 2,200 12,000 12

ตารางที่ 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 55,615 20,000 105,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.82 มีระดับความคิด
เห็นในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
คุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง และประโยชนที่เกิด
จากการมีโครงการฯ ทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.05 มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ดังตารางที่ 10
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ตารางท่ี 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.82 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.30 ปานกลาง
มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.05 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.12 ปานกลาง
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.78 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.94 รองลงมาคือ ปาไมในปจจุบันในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดม
สมบูรณ ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.87 ราษฎรในหมูบานลดการบุกรกุพืน้ทีป่าในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากับ 3.81 
และการมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา 
การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดังตารางท่ี 11

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.82 มาก
1.  ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 3.87 มาก
 เพียงใด  
2.  ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.81 มาก
3.  การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.94 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4.  การมีสวนรวมทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการปองกนัการบกุรกุทาํลายพ้ืนท่ีปา 3.67 มาก
 มากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน เปนตน 

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ใหอุดมสมบูรณขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.44 
รองลงมาคอื การปลกูหญาแฝกชวยปองกนัการชะลางพังทลายของดนิในพ้ืนท่ี และการปลกูหญาแฝกชวยลดความรนุแรง
ของนํ้าที่ไหลบาในพื้นที่ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.31 รวมถึงการปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรของทานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 ดังตารางท่ี 12
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.30 ปานกลาง
1.  การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.44 มาก
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2.  การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 3.31 ปานกลาง
 มากนอยเพียงใด  
3.  การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 3.13 ปานกลาง
 เพียงใด  
4.  การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.31 ปานกลาง
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพในระดับ
ปานกลาง มคีาเฉลีย่มากท่ีสดุเทากบั 3.38 รองลงมาคือ หนีส้นิของครอบครัวมกีารเปลีย่นแปลง (ลดลง) ในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 และมีนํ้า
เพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.05 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.38 ปานกลาง
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.63 ปานกลาง
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.88 ปานกลาง
4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.31 ปานกลาง
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 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.38 รองลงมาคือ ไดรับ
ความสะดวกในการคมนาคม และสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับ
เยาวชนในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากัน 3.31 สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวก 
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง
เพียงพอ ในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบวามปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด และผูตอบแบบสอบถาม
ทุกคนตอบวามีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ แตอยางไรก็ตาม อาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพ
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 68.8 ดังตารางที่ 15

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.12 ปานกลาง
1.  ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 3.27 ปานกลาง
 เพียงใด  
2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 2.31 นอย
 เพียงพอมากนอยเพียงใด  
3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.31 ปานกลาง
 เพียงใด  
4.  ทานไดรบัการบริการสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบริการได 3.38 ปานกลาง
 ทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5.  ทานคิดวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.31 ปานกลาง
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 
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ตารางที่ 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1.  ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  0 0.0
 มี  16 100
  รวม 16 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  16 100
  รวม 16 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  5 31.3
 เพียงพอ  11 68.8
  รวม 16 100

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 
3.87 รองลงมาคือ ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาท่ีชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก 
การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 
และหนวยงานที่เก่ียวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69 ดังตารางที่ 16 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.78 มาก
1. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.75 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2.  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.81 มาก
 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3.  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.87 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4.  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.69 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

7. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 7 บ�านกกม�อนแก�ว ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลทั่วไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรพัยากรปาไมทีไ่ดรบัความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลมในพ้ืนทีห่มูที ่7 บานกกมอนแกว ตาํบลน้ําไผ อาํเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเกบ็ขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 77.8 รองลงมา เปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.2 โดยสวนใหญมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 33.3 
โดยเฉล่ียแลวจะมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4 คนตอครัวเรือน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี สวนใหญอาศัย
อยูในพื้นที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมามีผูตอบเทากัน คือ อาศัยอยูในพื้นท่ี 21-40 ป และ 61-80 ป 
คิดเปนรอยละ 22.2 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ประมาณ 52 ป
 จากการศึกษาขอมูลดานการศึกษาและศาสนา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.3 และดานการนับถือศาสนา
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  2 22.2
สมาชิกในครอบครัว  7 77.8
  รวม 9 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน  6 66.7
4-6 คน  3 33.3
7 คนขึ้นไป  0 0.0
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน    
  รวม 9 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0
21-40 ป  2 22.2
41-60 ป  5 55.6
61-80  2 22.2
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ระยะเวลาเฉล่ีย 52 ป    
  รวม 9 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  6 66.7
มัธยมศึกษา  3 33.3
  รวม 9 100
ศาสนา    
พุทธ  9 100
  รวม 9 100

   ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 88.9 และรับราชการ คิดเปนรอยละ 11.1 ดังตารางท่ี 2
 ดานการประกอบอาชีพรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอาชีพรองในการรับจาง ดานคิดเปน
รอยละ 66.7 รองลงมา ดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 22.2 และการเล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 11.1 ดังตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  8 88.9
รับราชการ  1 11.1
  รวม 9 100

ตารางท่ี 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  2 22.2
เลี้ยงสัตว  1 11.1
รับจาง  6 66.7
  รวม 9 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมูลดานการถือครองที่ดินทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ทุกคนมีสถานะบานพักอาศัยเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว ดังตารางที่ 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1)  สถานะที่ดินทํากินที่เปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีผูตอบเทากัน คือมีพื้นที่ทํากิน
   ตํ่ากวา 10 และมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมา มีพื้นท่ีทํากิน 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 11.1 
  2)  สถานะท่ีดินอื่น ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพ้ืนที่ปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร 
   คิดเปนรอยละ 60.0 และมีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 40.0 ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธขิองท่ีอยูอาศัยและท่ีทาํกนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมผีูตอบเทากัน 
คือ มีเอกสาร นส.3/นส.3ก. และ สปก./สปก. 4-01 คิดเปนรอยละ 50.0 ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 9 100
  รวม 9 100
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ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  4 44.4
11-20 ไร  1 11.1
มากกวา 20 ไร  4 44.4
  รวม 9 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน     
ตํ่ากวา 10 ไร  2 40.0
11-20 ไร  3 60.0
มากกวา 20 ไร  0 0.0
  รวม 5 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางที่ 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

นส.3/นส.3ก.  6 50.0
สปก./สปก. 4-01  6 50.0
  รวม 12 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 70,825 บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 71,444 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดิการของรัฐ 
เฉล่ีย 4,200 บาท/ป และรายไดจากรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 8,000 บาท/ป
 ขอมูลดานท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร จํานวน 180,000 บาท/ป และท่ีมาของรายไดตํ่าสุด
มาจากสวัสดิการของรัฐ จํานวน 2,400 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของท่ีมาของรายไดสูงสุดมาจากการเกษตร 
เฉลีย่ 71,444 บาท/ป รองลงมาคือ รบัจางท่ัวไป เฉลีย่ 12,500 บาท/ป และรายไดอืน่ๆ ไดแก ขายหม ูเฉล่ีย 10,000 บาท/ป 
และในสวนของคาเฉลีย่ของทีม่าของรายไดตํา่ทีส่ดุมาจากสวสัดกิารของรฐัเฉลีย่ 4,200 บาท/ป รองลงมาคอื จากรบัจาง
ทางการเกษตร เฉลี่ย 8,000 บาท/ป และจากรับเงินเดือนประจํา เฉลี่ย 8,400 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 70,825 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 69,444 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 และ 
ตารางที่ 9
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ตารางท่ี 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 70,825 5,000 150,000

ตารางท่ี 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 71,444 5,000 180,000 9
2. รับจางทางการเกษตร 8,000 4,000 10,000 3
3. รับจางทั่วไป 12,500 10,000 15,000 2
4. รับเงินเดือนประจํา 8,400 8,400 8,400 1
5. จากสวัสดิการของรัฐ 4,200 2,400 7,200 4
6. อื่น ๆ ระบุ ขายหมู 10,000 10,000 10,000 1

ตารางท่ี 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 69,444 10,000 140,000

 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย ไดรบัประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที ่มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทากบั 3.90 มรีะดบัความ
คดิเห็นในระดับมาก รองลงมาคือ การอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ และการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.86 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
มีระดับความคิดเห็นในระดับมากและประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทําใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.86 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.90 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.11 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.80 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.86 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา มสีวนรวมในการทํางานหรือทาํกจิกรรมในการอนุรกัษปา เชน ปาไมในปจจุบนัในพ้ืนทีห่มูบานหรือโดยรอบมีความ
อุดมสมบูรณ ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
การรวมกจิกรรมปลกูปา ดบัไฟปา ทาํแนวกนัไฟ ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.89 และราษฎรในหมูบานลดการบกุรกุ
พื้นที่ปาในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ดังตารางท่ี 11

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.86 มาก
1.  ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 4.33 มากที่สุด
 เพียงใด  
2.  ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.22 ปานกลาง
3.  การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.89 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมสีวนรวมทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการปองกนัการบกุรกุทาํลายพืน้ทีป่า 4.00 มาก
 มากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน เปนตน 

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพ่ิมข้ึน และการปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรง
ของนํา้ทีไ่หลบาในพืน้ที ่ในระดบัปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากนั 4.13 รองลงมาคอื การปลกูหญาแฝกชวยปองกนัการชะลาง
พงัทลายของดินในพ้ืนท่ี ในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 3.78 และการปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบาํรงุดนิในพ้ืนทีใ่หอดุม
สมบูรณขึ้นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ดังตารางท่ี 12
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.90 มาก
1. การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.56 มาก
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2.  การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 3.78 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3.  การปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิ่มขึ้น 4.13 มาก 
 มากนอยเพียงใด  
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 4.13 มาก
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.56 รองลงมาคือ รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว และหน้ีสินของครอบครัว
มีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.11 และมีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพ
หลักอยางเพียงพอในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.11 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.56 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.67 ปานกลาง
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.11 ปานกลาง
4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.11 ปานกลาง
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 มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับการบริการ
สาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที และสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมี
ความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากัน 4.00 รองลงมาคือ สามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (น้ํา ไฟฟา) ไดสะดวก และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค
อยางเพียงพอ รวมถึงไดรับความสะดวกในการคมนาคม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.67 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 55.6 
และผูตอบทกุคนมีอาหารสาํหรบัการบรโิภคในครวัเรอืนเพยีงพอ รวมถงึอาหารทีบ่รโิภคในครอบครวัมคีณุภาพเพยีงพอ 
ดังตารางที่ 15 

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 14  มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต 3.80 มาก
1.  ทานสามารถเขาถงึสาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอย 3.67 มาก
 เพียงใด  
2.   มนีํา้สะอาดเพ่ือการอุปโภค (ใช ซกั ลาง อาบ ฯลฯ) และบรโิภคอยางเพยีงพอ 3.67 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3.  ทานไดรบัความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไดทัง้ปมากนอยเพยีงใด 3.67 มาก
4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 4.00 มาก
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  4.00 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 
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ตารางท่ี 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี  4 44.4
 มี  5 55.6
  รวม 9 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  9 100
  รวม 9 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
 ไมเพียงพอ  0 0.0
 เพียงพอ  9 100
  รวม 9 100

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาคือ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํา
กลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ และไดมีสวนรวมในการดูแล
รกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเตม็ที ่ในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากนั 3.89 รวมถงึไดมสีวนรวมในการเสนอความ
ตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดังตารางท่ี 16
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.78 มาก
1.  ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.89 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2.  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.67 มาก
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3.  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.89 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4.  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.00 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 88.9 
และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดแก อยากไดกลาตรงตามฤดูกาลและกลาไมที่ทนแลง คิดเปนรอยละ 11.1 
ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  8 88.9
มีขอเสนอแนะ 
ไดแก :- อยากไดกลาตรงตามฤดูกาลและกลาไมที่ทนแลง 1 11.1
  รวม 9 56
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8.  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหมู�ท่ี 8 บ�านปางขามป�อม ตําบลน้ําไผ� อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ�
  ขอมูลทั่วไป 
 ผลจากการศึกษาขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมทีไ่ดรบัความเสยีหายจากอทุกภยัและดนิถลมในพืน้ท่ีหมูที ่8 บานปางขามปอม ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอนํา้ปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานสถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา เปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 40.0 โดยสวนใหญมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 30.0 
และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.0 โดยเฉลี่ยแลวจะมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4 คนตอ
ครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ สวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา อาศัย
อยูในพื้นที่ 61-80 ป คิดเปนรอยละ 30.0 และมีผูตอบเทากัน คือ อาศัยอยูในพ้ืนที่ ตํ่ากวา 20 ป และอาศัยอยูในพื้นที่ 
21-40 ป คิดเปนรอยละ 10.0 โดยเฉลี่ยแลวจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ประมาณ 49 ป
 จากการศกึษาขอมลูดานการศกึษาและศาสนา พบวา สวนใหญมรีะดบัการศกึษาตํา่กวาระดบัมธัยมศกึษา คดิเปน
รอยละ 55.0 รองลงมา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 45.0 และดานการนับถือศาสนา สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 95.0 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไป
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ   
หัวหนาครอบครัว 12 60.0
สมาชิกในครอบครัว 8 40.0
รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1-3 คน 13 65.0
4-6 คน 6 30.0
7 คนขึ้นไป 1 5.0
จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน    
รวม 20 100
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไป (ตอ)
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ

สถานภาพ   
หัวหนาครอบครัว  12 60.0
สมาชิกในครอบครัว  8 40.0
  รวม 20 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  11 55.0
มัธยมศึกษา  9 45.0
  รวม 20 100
ศาสนา    
พุทธ  19 95.0
ไมตอบ  1 5.0
  รวม 20 100

   ขอมูลการประกอบอาชีพ
 ขอมูลดานการประกอบอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
ประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา ดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 15.0 และคาขาย คิดเปนรอยละ 
5.0 ดังตารางที่ 2
 ดานการประกอบอาชพีรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาชพีรองของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ประกอบ
อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 66.7  และดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 33.3 ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 2  อาชีพหลัก
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  3 15.0
คาขาย  1 5.0
รับจาง  16 80.0
  รวม 20 100



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

149 

ตารางท่ี 3  อาชีพรอง
อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร�อยละ

เกษตร  4 33.3
รับจาง  8 66.7
  รวม 12 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากนิ
 ขอมลูดานการถอืครองทีด่นิทํากนิของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมสีถานะบานพกัอาศยัเปนของตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 95.0 และไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 45.0 ดังตารางท่ี 4
  ดานสถานะท่ีดินทํากิน แบงเปน 2 สถานะ ดังนี้ 
  1) สถานะท่ีดินทํากินท่ีเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญมีพื้นที่ทํากินตํ่ากวา 10 ไร 
คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา มีพื้นที่ทํากิน 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 25.0 และมีพื้นท่ีทํากินมากกวา 20 ไร 
คิดเปนรอยละ 16.7
  2) สถานะที่ดินอ่ืน ๆ ไดแก ที่ดินทํากินในพ้ืนท่ีปาสงวน พบวา สวนใหญมีพื้นท่ีทํากิน 11-20 ไร คิดเปน
รอยละ 60.0 รองลงมา มีพื้นที่ทํากิน มากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 40.0 ดังตารางท่ี 5
 ดานประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากินของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีเอกสาร 
นส.3/นส.3ก. คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา เปนพื้นที่ปาสงวน คิดเปนรอยละ 10.0 และมีผูตอบเทากัน คือมีเอกสาร 
สปก./สปก. 4-01 รวมถึงไมไดตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี  4  สถานะบานพักอาศัย

สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0
ไมตอบ  1 5.0
  รวม 20 100
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ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน
สถานะ จํานวน (คน) ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  7 58.3
11-20 ไร  3 25.0
มากกวา 20 ไร  2 16.7
  รวม 12 100
ที่อื่น ระบุ ปาสงวน    
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0
11-20 ไร  12 60.0
มากกวา 20 ไร  8 40.0
  รวม 20 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ตารางที่ 6  ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ จํานวน (คน) ร�อยละ

นส.3/นส.3ก.  16 80.0
สปก./สปก.4-01  1 5.0
อื่น ๆ ระบุ ปาสงวน  2 10.0
ไมตอบ  1 5.0
  รวม 20 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  ขอมูลดานรายไดและรายจาย
 ขอมูลดานรายไดและรายจายในป พ.ศ. 2564 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายไดเฉล่ีย 66,870บาท/ป 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดมาจากการเกษตร เฉล่ีย 35,550 บาท/ป รองลงมามีรายไดจากสวสัดกิารของรัฐ 
เฉลี่ย 6,000 บาท/ป และรายไดจากรับจางทั่วไป เฉลี่ย 15,000 บาท/ป 
 ขอมูลดานที่มาของรายไดสูงสุดมาจากธุรกิจ/คาขาย จํานวน 360,000 บาท/ป และที่มาของรายไดตํ่าสุด
มาจากสวัสดิการของรัฐ จํานวน 2,400 บาท/ป ในสวนของคาเฉล่ียของที่มาของรายไดสูงสุดมาจากธุรกิจ/คาขาย 
เฉลีย่ 119,750 บาท/ป รองลงมาคือ การเกษตร เฉล่ีย 35,550 บาท/ป และรายไดจากรบัจางทัว่ไป เฉล่ีย 15,000 บาท/ป 
และในสวนของคาเฉลีย่ของทีม่าของรายไดตํา่ทีส่ดุมาจากสวัสดกิารของรัฐ เฉล่ีย 6,000 บาท/ป รองลงมาคือ รายไดจากลูก/
ญาติให เฉลี่ย 7,600 บาท/ป และการรับจางทางการเกษตร เฉลี่ย 9,000 บาท/ป ดังตารางท่ี 8
 สรุปรายไดรวมของครัวเรือนและรายจายรวมของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามในป พ.ศ. 2564 พบวา 
รายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 66,870 บาท/ป และรายจายรวมของครัวเรือน เฉลี่ย 52,200 บาท/ป ดังตารางท่ี 7 
และ ตารางที่ 9

ตารางท่ี 7  รายไดรวมของครัวเรือน 
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 66,870 26,600 303,600

ตารางท่ี 8  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ที่มาของรายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ

1. เกษตร 35,550 20,000 70,000 20
2. รับจางทางการเกษตร 9,000 3,000 20,000 3
3. รับจางทั่วไป 15,000 1,000 60,000 7
4. ธุรกิจ/คาขาย 119,750 24,000 360,000 4
5. รับเงินเดือนประจํา 12,000 12,000 12,000 1
6. รายไดจากลูก/ญาติให 7,600 7,600 7,600 1
7. จากสวัสดิการของรัฐ 6,000 2,400 12,000 16

ตารางท่ี 9  รายจายรวมของครัวเรือน
รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 52,200 20,000 150,000
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 ส�วนท่ี 2  ประโยชน�ท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ
 ผลจากการศึกษาดานประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 การประโยชนจากการปลูกหญาแฝก มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 4 
คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ประกอบดวย การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากบั 3.72 มีระดับความคิด
เห็นในระดับมาก รองลงมาคือ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดรบัประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที ่มคีาเฉล่ียเทากบั 3.50 มรีะดับความคิดเห็นในระดับมาก คณุภาพ
ชีวิตท่ีไดจากการมีโครงการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และประโยชนที่เกิดจากการมี
โครงการฯ ทําใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 5 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.70 มาก
มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.50 มาก
มิติที่ 3 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.93 ปานกลาง
มิติที่ 4 คุณภาพชีวิต  3.47 มาก
มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.72 มาก

 มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา มีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปา เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.95 รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกัน
การบุกรุกทําลายพื้นที่ปา เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวนในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ปาไมใน
ปจจุบันในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.80 และราษฎรใน
หมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปาในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15  ดังตารางท่ี 11
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.70 มาก
1. ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอย 3.80 มาก
 เพียงใด  
2. ราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.15 ปานกลาง
3. การมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.95 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. การมีสวนรวมทาํงานหรอืทาํกจิกรรมในการปองกนัการบกุรกุทาํลายพ้ืนท่ีปา 3.90 มาก
 มากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน เปนตน 

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่

มิติที่ 2 ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3.50 มาก
1.  การปลูกหญาแฝกชวยปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของทานใหอุดมสมบูรณ 3.45 มาก
 ขึ้นมากนอยเพียงใด  
2. การปลูกหญาแฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ของทาน 3.45 มาก
 มากนอยเพียงใด  
3. การปลกูหญาแฝกชวยทาํใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพิม่ขึน้มากนอย 3.50 มาก
 เพียงใด  
4. การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพ้ืนที่ของทาน 3.60 มาก
 มากนอยเพียงใด  

 มิติที่ 2  ประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของประโยชนจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 
พบวา การปลูกหญาแฝกชวยลดความรุนแรงของนํ้าที่ไหลบาในพื้นที่ ในระดับมาก มีคาเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 3.60 
รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของทานเพ่ิมข้ึนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 
และการปลูกหญาแฝกชวยปรบัปรงุบาํรงุดนิในพ้ืนทีใ่หอดุมสมบูรณขึน้ รวมถึงการปลูกหญาแฝกชวยปองกนัการชะลาง
พังทลายของดินในพื้นที่ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากัน 3.45 ดังตารางท่ี 12
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 มิติที่ 3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา 
การประกอบอาชพีมภียัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ทีก่ระทบตอการประกอบอาชพีในระดบัมาก 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.55 รองลงมาคือ หน้ีสินของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (ลดลง) ในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 รายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 และมีนํ้า
เพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 ดังตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 13  มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

มิติที่ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.93 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.55 มาก
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.42 นอย
 เพียงใด  
3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.80 ปานกลาง
4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.95 ปานกลาง

มิติที่ 4  คุณภาพชีวิต
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของคุณภาพชีวิต พบวา ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม และไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที ในระดับมาก 
มคีาเฉล่ียมากท่ีสดุเทากนั 3.70 รองลงมาคือ สามารถเขาถงึสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา) ไดสะดวกในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.68 สถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับ
เยาวชน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และการมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค
อยางเพยีงพอ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 ดังตารางท่ี 14 
 นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบวาไมมปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด และมีอาหารสาํหรบั
การบรโิภคในครวัเรอืนเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 75.0 และอาหารทีบ่รโิภคในครอบครวัมคีณุภาพเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 
70.0 ดังตารางที่ 15
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ตารางท่ี 15  ประเด็นดานคุณภาพชีวิต
ประเด็นด�านคุณภาพชีวิต จํานวน (คน) ร�อยละ

1. ปญหายาเสพติด    
 ไมมี 20 100
 มี 0 0.0
  รวม 20 100
2. อาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ  
     ไมเพียงพอ 4 20.0
     เพียงพอ 15 75.0
     ไมตอบ 1 5.0
  รวม 20 100
3. คุณภาพอาหารที่บริโภคในครอบครัว  
     ไมเพียงพอ 6 30.0
     เพียงพอ 14 70.0
  รวม 20 100

 มิติที่ 5  การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ
 ผลจากการศึกษาขอมูลประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติของการมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 
พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็ว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาคือ ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การเพาะชํากลาหญาแฝก 
การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
และไดมสีวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาทีช่วยเหลอืแกไขปญหาชุมชน ในระดับมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.53 
ดังตารางที่ 16
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 16  มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ

มิติที่ 5 การมีสวนรวม และการบริหารโครงการ 3.72 มาก
1.  ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ เกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก  3.60 มาก
 การเพาะชํากลาหญาแฝก การรณรงคปลูกหญาแฝก ฯลฯ กับชุมชน 
 เครือขาย หรือหนวยงานตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
2.  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.53 มาก
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
3.  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.75 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4.  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.00 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
 จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

157 

 

 
 

 
 

************************************************************************************** 
 

1.     

    

    

  email  

2.                                                

    

3. .    

 
4.                 

             

             

5.   

6.   
 

 

) 
 

 

     

     

     

    

  



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

158 

 
7.  
   

  1. ............................................................................................................................................. 

  2. ............................................................................................................................................. 

  3. .............................................................................................................................................. 

  4. .............................................................................................................................................. 

  5. ..............................................................................................................................................                

8.      

 8.1   
    

      
      

      
      

      
    

 8.2  
   -     .........................  
   -     .........................  
   -     .........................  
   -   ...............................  .........................  
 8.3  ...................  

 8.4  .......................  .....................  

 8.5   
  
  

 8.6   

  1.  

  2.  

  3.  



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

159 

 
 8.7  

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

 

3   

 
      1

 

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

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

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

 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
3  

1)  
 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
2  

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

 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

160 

 
3 3  

          
  

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

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

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

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

3 4  
       

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

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



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

161 

 
5  

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

   
 

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

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

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

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

 
******************************************* 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

162 

 
 

 

 
/  

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

  



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

163 

 1   
1               

2      ..............................  

  

4  ...........................................................................     
 

 
 

1  ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
2  ............. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

3   
3  
 

    
  

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

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

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

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

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



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

164 

3.  
1

 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
2  

 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.3  

  
 

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

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

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

 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
3.   

  
 

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



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

165 

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

1.5 .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3.5  
1   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
2  

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

     

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

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

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

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

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

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



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

166 

 

 
 

 
   

                                                                           
                                                                                 
 

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

 
1) - ………………......................……………. ........  ...............................................  

2) ....... ....   ...........................................  

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

3)  ..............  ..........  
 

4)                     
 

5)   
        
         

 

6)              ................................... 
7)                 

           ................................. 
8)  1    

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

9)         
10) 1   
      

       
      



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

167 

 
11)  1   

       3  3      -01 
       5        
 

12)   
 

  
  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  
 

 

13) ..........  

  
 

 

1)  
                     

2)  
                     

3)  
 

                     
4)  

  
                     



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

168 

 
 

 
                             

 

)  
                             

 

)  
                             

 

 
                             

 
 

  
1) 

  
                       

2)    
          
      

3)  
                      

4   
                   

 
4  

1)  
                     

2)  
         
       

3)  
                     



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

169 

4)    
                     

5)   
                     

6)   
       

7)  
       

8)  

       
 

5   
1)  

  
                     

2)   
                     

3)  
                     

4)  
 
                     

 
   

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

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

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

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

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

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

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



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

170 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

171 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

172 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

173 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

174 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

175 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

176 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

177 

174



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

178 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

179 



รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป�าเพ่ือฟ��นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป�าไม�

180 

 ท่ีปรึกษา
 1. นายปวัตร                 นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร.
 2. นางสุพร    ตรีนรินทร                 ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ
    รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร.
 3. นายหทัย                   วสุนันต ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ
    รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร.
 ผู�จัดทํารายงาน
 1. นายวัชระ   หัศภาค ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผล
 2. นางสาวกาญจนา   กําเนิดพันธ ผูอํานวยการกลุมประเมินผล
 3. นายวาณิชย   พฤติพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
 4. นางณัฐกิตติ์   วินิชสําเภาทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
 5. นายปราชญ   เศรษฐพานิช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 6. นายวีรพงษ   กําแพงทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 7. นางสาวญาณิศา  ณ มหาไชย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 8. นางสาวเบญจพร บุญคําภา เจาหนาที่วิเคราะหและประมวลผลขอมูล

 ผู�ร�วมดําเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห�ข�อมูล
 1. นางสาวจุไรรัตน  อินทรโต ผูอํานวยการกลุมติดตาม
 2. นางสาวแสงเพ็ญ   คุณภัทรสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
 3. นางสาวทัศพร      กาญจนเรขา    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 4. นางปริยาภัทร   เอี่ยมลือนาม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 ผู�ท่ีเกี่ยวข�องที่ให�การประสานและการสนับสนุนการศึกษาแลรวบรวมข�อมูล
 1. เจาหนาที่กรมปาไม
 2. เจาหนาที่กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
 3. เจาหนาที่กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 สํานักงาน กปร.

คณะผู�จัดทํา




	Blank Page
	Blank Page

