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ABSTRACT

 The objectives of the study were to determine the socio-economic condition, dependency  
on  forest  resource  and  factors  affecting  the  dependency  on  forest  resource  of  people  residing  
around  the  buffer  zone  of  Nam  Pui  National  Reserved  Forest.  A  total  of  226  respondents  
was  used  for  the  study.  A  designed  questionnaire  was  employed  as  a  tool  for  the  data  
collection.  The  statistical  analysis  methods  used  were  percent,  minimum,  maximum,  mean,  
standard  deviation,  t-test  and  F-test,  with  the  given  significance  level  of  0.05.
 The  results  of  the  study  revealed  that  most  respondents  were  male  with  an  average  
age  of  41.04  years.  Ethnicity  of  most  was  low  land  Lao  and  most  had  a  primary  school  
educational  level.  Rice  cultivation  was  their  main  occupation.  About  65.93  percent  had  a  
secondary  occupation  and  the  average  resettled  period  was  37.02  years.  The  average  land  
holding was 13.53 rai. The average annual household income and expenditure were 73,996.46  
and  44,505.31  baht,  respectively.  About  95.54  percent  received  information  about  conservation  
from  government  officers  and  98.23  percent  had  participated  in  forest  resource  conservation  
activities.  The  types  of  forest  resources  that  the  targeted  groups  depended  on  were  firewood,  
timber,  bamboo,  herbs,  wild  fruits,  bamboo  shoot,  rattan,  mushroom  and  edible  insects  
with  their  combined  value  being  5,880,007.28  baht  per  annum.
 Based on the hypothesis that the differences in the educational level, main occupation,  
secondary  occupation,  number  of  household  members,  size  of  land  holding,  household  
income  and  participation  in  forest  resource  conservation  activities  caused  significantly  
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ค�าน�า

 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อ�านวย

ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สังคมส่วนรวม  

ในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  ที่ผ่านมานั้นอยู่บนพื้นฐาน

ของการน�าเอาทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์อย่าง

ฟุม่เฟือย และการเพิม่ขึน้ของประชากรท�าให้มกีารขยาย

และจับจองพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�าการเกษตรท�าให้เนื้อที่

ป่าไม้ลดลง  (ภูเวียง,  2548)

 ป่ากนัชนของป่าสงวนแห่งชาตนิ�า้ปุย๋ ได้ก่อตัง้

ขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2536  มีเนื้อที่ทั้งหมด  32,189  เฮกแตร์  

(กรมป่าไม้,  2536)  ครอบคลุมเน้ือท่ีสามเมืองคือ  

เมืองเพียง  เมืองปากลาย  และเมืองท่งมีไซ  ปัจจุบัน

ป่ากันชนดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์จากการลักลอบ

ตัดไม้  เก็บของป่าและล่าสัตว์จากราษฎรที่ไม่มีงานท�า  

และในขณะเดียวกันภาครัฐมีการส่งเสริมให้ราษฎร

ปลูกพืชเศรษฐกิจท�าให้มีการขยายพื้นที่ท�าการเกษตร

และท�าไร่เลือ่นลอยเพิม่ขึน้  ท�าให้เกดิปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับราษฎรในพ้ืนท่ี  ดังน้ัน  

แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง  ได้จัดแบ่งพ้ืนท่ีเขต

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  และสังคม  การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และปัจจัยที่

มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย  คือ  ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย  จ�านวน  226  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย  คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าต�่าสุด  ค่าสูงสุด  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  t-test  และ  F-test  ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

 ผลการวิจัย  พบว่า  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุเฉลี่ย  41.04  ปี  ส่วนใหญ่มีเผ่าพันธุ์เป็นลาวลุ่ม  จบการ

ศึกษาระดับชั้นประถม  อาชีพหลักท�านา  ร้อยละ  65.93  มีอาชีพรอง  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  เฉลี่ย  37.02  ปี  มีที่ดิน

ถือครองเฉลี่ย  13.53  ไร่  มีรายได้เฉลี่ย  73,996.46  บาทต่อปี  รายจ่ายเฉลี่ย  44,505.31  บาทต่อปี  ราษฎรร้อยละ  

95.54 ได้รับข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 98.23 เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์  ทรัพยากร

ป่าไม้ที่ราษฎรพึ่งพิง  ได้แก่  ฟืน  ไม้  ไผ่  พืชสมุนไพร  ผลไม้  หน่อไม้  หวาย  เห็ด  และแมลงกินได้  โดยมีมูลค่า

เท่ากับ  5,880,007.28  บาท  

 การทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา  อาชีพหลัก  การมีอาชีพรอง  จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  

ขนาดพื้นที่ที่ถือครอง  รายได้ของครัวเรือน  และการเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ของราษฎรต่างกัน

มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีกันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05  เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้องสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้น้ีไปใช้ในการวางแผนในการจดัการพืน้ทีป่่ากนัชน

ของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยได้

ค�าส�าคัญ:  การพึ่งพิง  ป่าไม้  ป่ากันชน

differences  in  people  depending  on  forest  resource  in  buffer  zone  of  Nam  Pui  National  
Reserved  Forest  with  the  significance  level  of  0.05.  Thus,  the  relevant  government  officers  
should  employ  the  obtained  information  as  a  guideline  for  formulating  the  appropriate  
management  plan  of  this  National  Reserved  Forest.

Keywords: dependency, forest, buffer zone
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กันชนบางส่วนให้ท�าการเกษตรได้  ตลอดจนให้ราษฎร

สามารถล่าสัตว์  เก็บหาของป่าและตัดไม้ได้บางชนิด

เพื่อมาใช้สอยในครัวเรือนได้  และก�าหนดพื้นท่ีเพ่ือ

การอนุรักษ์ลักษณะที่โดดเด่นทางธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพไว้บางส่วนตามความเหมาะสม  

ดังนั้นการศึกษาการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎร

ที่อาศัยอยู่รอบแนวกันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย

จงึมคีวามจ�าเป็นเพือ่ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผน

ในการจัดการป่ากันชนที่เหมาะสม  เพื่อน�าไปสู่ความ

ยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเป้าหมายของการ

จัดการป่าไม้

 กรอบแนวคดิในการวิจยั  คอื  1)  ตวัแปรอสิระ

ได้แก่  ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก  การมีอาชีพรอง  

จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  ขนาดพืน้ทีถ่อืครอง  รายได้

ของครัวเรือน  และการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  และ  2)  ตัวแปรตามได้แก่  การพึ่งพิง

ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รายรอบป่ากันชน

ของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย  ได้แก่  ไม้ฟืน  ไม้  ไม้ไผ่  

พืชสมุนไพร  ผลไม้  หน่อไม้  หวายเส้น  เห็ด  พืชผัก  

และแมลงกินได้

 สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้  คือ  ระดับการ

ศึกษา  อาชีพหลัก  การมีอาชีพรอง  จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน  ขนาดพื้นที่ถือครอง  รายได้ของครัวเรือน  

และการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ของราษฎรที่ต่างกันท�าให้ราษฎรมีการพึ่งพิงทรัพยากร

ป่าไม้แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูล

ที่ใช้ประกอบในการศึกษา ซึ่งได้จากการค้นคว้าและ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�า้ปุ๋ย รวมทั้งผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูล

ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ครัวเรือนที่

ศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2553   

การสุ่มตัวอย่าง

 ในการศึกษาครั้งนี้จะท�าการสุ่มเลือกหมู่บ้าน

ตวัอย่างทีจ่ะใช้เป็นพืน้ทีศ่กึษาจ�านวน 9 หมูบ้่าน โดยจะ

จัดแบ่งออกเป็น 3 โซนคือ โซนตอนเหนือ โซนตอน

กลางและโซนตอนใต้ ของพื้นที่ในแนวเขตป่ากันชน 

ซึ่งในแต่ละโซนมีหมู่บ้านตัวอย่างจ�านวน 3 หมู่บ้าน

ที่ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก จากการสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างปรากฏว่า

หมู่บ้านที่ได้รับเลือกส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ของโซน

เหนือได้แก่หมู่บ้านนาแวน หมู่บ้านปากซอง หมู่บ้าน

วงัค�า เขตโซนกลาง ได้แก่ หมูบ้่านนาอมู หมูบ้่านนากอง 

หมู่บ้านนาคะยาง และเขตโซนใต้ ได้แก่ หมู่บ้านนาม่วง 

หมู่บ้านนาเปย และหมู่บ้านแค่น มีจ�านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 520 ครัวเรือน  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(sample size)   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

สัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับ 0.05 และความ

คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ  0.05  โดยใช้

สูตรของ Yamane (1973) ได้จ�านวนครัวเรือนตัวอย่าง

ที่ศึกษาจ�านวน 226 ครัวเรือนและใช้สูตรการกระจาย

ตามสัดส่วน (สุบงกช, 2526) เพื่อให้เกิดการกระจาย

ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลใน 9 หมู่บ้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 

226  ชดุมาวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถติอิย่างง่าย  ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าต�า่สุด 

(minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ใช้สถิติ t-test กับ

ตัวแปรอิสระที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มและ F-test กับ

ตัวแปรอิสระท่ีแบ่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปโดยก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปของราษฎร 

 จากการศึกษาราษฎรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ราษฎรส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 76.55 และเป็น

เพศหญิงร้อยละ 23.45 มีอายุเฉลี่ย 41.04 ปี ส่วนใหญ่

เป็นลาวลุ่มร้อยละ 87.61 รองลงมาเป็นลาวเทิงและ

ลาวสูง  คิดเป็นร้อยละ  10.62  และ  1.77  ตามล�าดับ  

จบการศึกษาระดับชั้นประถมร้อยละ  34.96  รองลงมา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษา

ตอนปลาย  และอาชีวศึกษาคิดเป็นร้อยละ  33.63,  23.45  

และ  7.96  ตามล�าดบั  จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  พบว่า  

มีสมาชิกในครัวเรือน  5  คนคิดเป็นร้อยละ  36.72  

รองลงมามีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ  4  คน  6  คนและตั้งแต่  7  คนขึ้นไปคิดเป็น

ร้อยละ  30.53,  21.24  และ  11.50  ตามล�าดับ  มีอาชีพ

หลักท�านาคิดเป็นร้อยละ  39.38  รองลงมาท�าสวน  

รับราชการ  ค้าขาย  ท�าไร่  และรับจ้างคิดเป็นร้อยละ  

19.03,  12.39,  11.50,  10.17  และ  7.52  ตามล�าดับ  

มีอาชีพรอง  คิดเป็นร้อยละ  65.93  และไม่มีอาชีพรอง

ร้อยละ  34.07  โดยมีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย  

37.02  ปี  ราษฎรมีพื้นที่ถือครอง  5 - 10  ไร่  คิดเป็น

ร้อยละ  37.50  รองลงมามีพื้นที่ถือครองตั้งแต่  15  ไร่

ขึ้นไป  10 - 15  ไร่  และน้อยกว่า  5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  

30.56, 17.59 และ 14.35 ตามล�าดับ โดยมีพื้นที่ถือครอง

สูงสุด 45 ไร่ ต�า่สุด 1 ไร่ เฉลี่ย 13.53 ไร่ โดยราษฎร

คิดว่ามพีืน้ทีท่�ากนิพอเพยีงต่อการด�ารงชีพคดิเป็นร้อยละ  

67.70  และไม่เพียงพอร้อยละ  32.30  ราษฎรมีรายได้

ต่อปี  30,000 - 60,000  บาทคิดเป็นร้อยละ  40.26  รอง

ลงมามีรายได้  60,000 - 90,000  บาท  ตั้งแต่  90,000  

บาทขึ้นไป  และน้อยกว่า  30,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  

24.34,  18.14  และ  17.26  ตามล�าดับ  โดยมีรายได้

เฉลี่ย  73,996.46  บาทต่อปี  ราษฎรมีรายจ่ายรวมตั้งแต่  

50,000  บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  22.12  รองลงมามี

รายจ่าย  20,000 - 30,000  บาท  30,000 - 40,000  บาท  

40,000 - 50,000  บาท  และน้อยกว่า  20,000  บาท  คดิเป็น

ร้อยละ  21.24,  20.80,  19.02  และ  16.81  ตามล�าดับ

โดยมีรายจ่ายเฉลี่ย 44,505.31 บาทต่อปี เมื่อเปรียบเทียบ

รายได้และรายจ่ายในครวัเรอืน  พบว่าราษฎร  มเีงนิเหลอื

เก็บคิดเป็นร้อยละ  66.37  รองลงมามีรายได้เท่ากับ

รายจ่าย  และมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  คิดเป็นร้อยละ  

26.99  และ  6.64  ตามล�าดับ  และราษฎรส่วนใหญ่

คิดเป็นร้อยละ  95.13  คิดว่าการก�าหนดพื้นที่ป่ากันชน

ไม่มีประโยชน์  

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 การรบัรูข้้อมลูข่าวสารในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้  จากการศึกษา  พบว่า  ราษฎรส่วนใหญ่รับรู้

ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  คิดเป็น

ร้อยละ  99.12  มีเพียงร้อยละ  0.88  ที่ไม่ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร  แหล่งข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัมมีากกว่า  1  แหล่ง  

ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่

ของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ  95.54  รองลงมาได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากวิทยุ  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อนบ้าน  โทรทัศน์  

หอกระจายข่าว  และญาติพี่น้อง  คิดเป็นร้อยละ  85.71,  

48.21,  15.18,  3.57,  2.23  และ  0.45  ตามล�าดับ

 การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้  จากการศึกษา  พบว่า  ราษฎรส่วนใหญ่  เข้าร่วม

กิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คิดเป็นร้อยละ  

98.23  มเีพยีงร้อยละ  1.77  ทีไ่ม่เข้าร่วมกจิกรรมทีร่าษฎร

เข้าร่วมมีมากกว่า  1  กิจกรรมได้แก่  กิจกรรมหลักสูตร

การปลูกสร้างสวนป่า  คิดเป็นร้อยละ  86.04  รองลงมา

เข้าร่วมกจิกรรมหลกัสตูรการป้องกนัไฟป่า  การป้องกนั

รักษาป่าไม้  การจัดการที่ดินป่าไม้  การอนุรักษ์สัตว์น�้า

และสัตว์ป่า  และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร  

คิดเป็นร้อยละ  48.65,  27.47,  13.96,  3.15  และ  1.35  

ตามล�าดับ  

การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้  
 ราษฎรกลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการพึ่งพิง

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ากันชนคิดเป็นร้อยละ  92.23  

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 การเก็บหาฟืน  พบว่า  ราษฎรมีการเก็บหา

ไม้ฟืนในพ้ืนท่ีป่ากันชนคิดเป็นร้อยละ  77.90  ชนิด

ไม้ที่ใช้ท�าฟืนได้แก่  ไม้ก่อ  ไม้เต็ง  ไม้ติ้ว  และไม้รัง  

ปรมิาณฟืนทีเ่กบ็ได้เฉลีย่ 1.64 ลกูบาศก์เมตรต่อครวัเรือน  

โดยมปีรมิาณฟืนทีเ่กบ็ได้ทัง้หมด 371.36 ลกูบาศก์เมตร  

และมีมูลค่าเท่ากับ  185,680.00  บาท  

 การตัดไม้ พบว่า ราษฎรร้อยละ 40.30 มีการ

ตัดไม้มาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง  ชนิดไม้ที่ใช้

ประโยชน์  ได้แก่  ไม้ตะเคียน  ไม้ประดู่  ไม้ยาง  และ

ไม้ชิงชัน  ปริมาณไม้ที่ตัดมาใช้ประโยชน์เฉลี่ย  4.27  

ลกูบาศก์เมตรต่อครวัเรอืน โดยมปีรมิาณไม้ทีต่ดัทัง้หมด  

371.36 ลูกบาศก์เมตร และมมีลูค่าเท่ากบั 4,329,037.99 บาท  

 การตัดไม้ไผ่  พบว่า  ราษฎรร้อยละ  53.50  

มีการตัดไม้ไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ท�ารั้ว  ชนิดไม้ไผ่ที่ตัด  

ได้แก่  ไผ่ซาง  ไผ่บง  ไผ่รวก  และไผ่หนาม  ปริมาณ

ไม้ไผ่ที่ตัดได้เฉลี่ย 48.43 ล�าต่อครัวเรือน โดยมีปริมาณ

ไม้ไผ่ที่ตัดได้ทั้งหมด 10,945.66 ล�า และมีมูลค่าเท่ากับ  

208,077.00  บาท  

 การเกบ็หาพชืสมุนไพร  พบว่า  ราษฎรร้อยละ  

12.40  มีการเก็บหาพืชสมุนไพร  ชนิดของพืชสมุนไพร

ที่เก็บหา  ได้แก่  ต้นตะไคร้  ส้มป่อย  ตีนเป็ด  เปลือก

ประดู่  เถาบอระเพ็ด  และใบหนาด  ปริมาณพืช

สมุนไพรที่เก็บหาได้เฉลี่ย  8.81  กิโลกรัมต่อครัวเรือน  

โดยมีปริมาณสมุนไพรที่เก็บหาได้ทั้งหมด  1,191.92  

กิโลกรัม  และมีมูลค่าเท่ากับ  185,666.86  บาท  

 การเก็บหาผลไม้ พบว่า ราษฎรร้อยละ 32.70  

มีการเก็บหาผลไม้  ชนิดของผลไม้ที่เก็บหา  ได้แก ่ 

ลูกต๋าว  ลูกก่อ  หมากกลอก  และลูกกระบก  ปริมาณ

ผลไม้ที่เก็บหาได้เฉลี่ย  49.26  กิโลกรัมต่อครัวเรือน  

โดยมปีรมิาณผลไม้ทีเ่กบ็หาได้ทัง้หมด 11,134.78 กิโลกรัม  

และมีมูลค่าเท่ากับ  328,030.62  บาท  

 การเก็บหาหน่อไม้  พบว่า  ราษฎรร้อยละ  

89.80  มีการเก็บหาหน่อไม้  ชนิดของหน่อไม้ที่เก็บหา  

ได้แก่  หน่อไม้ไผ่รวก  หน่อไม้ไผ่หวาน  หน่อไม้ไผ่บง  

และหน่อไม้ไผ่ซาง  ปริมาณหน่อไม้ที่เก็บหาได้เฉลี่ย 

76.81 กโิลกรมัต่อครวัเรอืนโดยมปีรมิาณหน่อไม้ทีเ่กบ็หา

ได้ทั้งหมด  17,358.53  กิโลกรัม  และมีมูลค่าเท่ากับ  

345,434.75  บาท  

 การเก็บหาหวาย พบว่า ราษฎร ร้อยละ 8.80  

มีการเก็บหาหวาย  ปริมาณหวายที่เก็บหาได้เฉลี่ย  4.73  

เส้นต่อครวัเรอืน  โดยมปีรมิาณหวายทีเ่กบ็หาได้ทัง้หมด  

1,070  เส้น  และมีมูลค่าเท่ากับ  54,570.00  บาท  

 การเก็บหาเห็ด  พบว่า  ราษฎรร้อยละ  83.20  

มีการเก็บหาเห็ด ชนิดของเห็ดที่เก็บหาได้แก่ เห็ดเผาะ  

เห็ดละโงก  เห็ดโคน  เห็ดหูหนู  และเห็ดขาว  ปริมาณ

เห็ดท่ีเก็บหาได้เฉลี่ย  40.59  กิโลกรัมต่อครัวเรือน  

โดยมีปริมาณเห็ดที่เก็บหาได้ทั้งหมด  91,744  กิโลกรัม

และมีมูลค่าเท่ากับ  191,011.01  บาท  

 การเกบ็หาแมลงกนิได้  พบว่า  ราษฎรร้อยละ  

20.80  มีการเก็บหาแมลงกินได้  ชนิดของแมลงกินได้

ที่เก็บหา  ได้แก่  ไข่มดแดง  หนอนไม้ไผ่  ตั๊กแตน  

และขนุน  ปริมาณแมลงกินได้ที่เก็บหาได้เฉลี่ย  2.94  

กิโลกรัมต่อครัวเรือนโดยมีปริมาณแมลงกินได้ที่เก็บ

หาได้ทั้งหมด  665.05  กิโลกรัม  และมีมูลค่าเท่ากับ  

52,499.05  บาท  

 มูลค่ารวมของทรัพยากรป่าไม้ที่ราษฎรกลุ่ม

ตัวอย่างมีการพึ่งพิงในพื้นที่ป่ากันชนของป่าสงวน

แห่งชาติน�า้ปุ๋ยเท่ากับ  5,880,007.28  บาท  

การทดสอบสมมติฐาน

 การทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ราษฎรที่มี

ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก  การมีอาชีพรอง  จ�านวน

สมาชิกในครัวเรือน  ขนาดพื้นที่ที่ถือครอง  รายได้ของ

ครัวเรือน  และการเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  แตกต่างกันมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่า

ไม้ได้แก่  ฟืน  ไม้  ไผ่  พืชสมุนไพร  ผลไม้  หน่อไม้  

หวาย  เหด็  และแมลงกนิได้ในพืน้ทีก่นัชนของป่าสงวน

แห่งชาติน�้าปุ๋ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ  0.05  รายละเอียดดัง  Table  1
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 จาก  Table  1  พบว่า  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการพึง่พงิ

ทรัพยากรป่าไม้แยกรายชนิดมีรายละเอียดดังนี้

 ไม้ฟืน  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาไม้ฟืนได้แก่ 1) อาชีพหลัก  

พบว่า  ราษฎรที่รับราชการ  ท�านา  ท�าไร่  รับจ้าง  และ

ท�าสวนมีการเก็บหาไม้ฟืนมากกว่าราษฎรที่ค้าขาย  

2) การมีอาชีพรอง พบว่า ผู้ที่ไม่มีอาชีพรองมีการเก็บหา

ไม้ฟืนมากกว่าผู้ที่มีอาชีพรอง  3)  รายได้ของครัวเรือน  

พบว่าราษฎรที่มีรายได้ตั้งแต่  80,000  บาทขึ้น  ไปมี

การเก็บหาไม้ฟืนมากกว่าราษฎรที่มีรายได้  40,000 - 

60,000 บาท และ 4) การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  พบว่า  ราษฎรกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2  ครั้ง  และตั้งแต่  3  

คร้ังขึ้นไปมีการเก็บหาไม้ฟืนมากกว่าราษฎรกลุ่มท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  1  ครั้ง  

และไม่เข้าร่วมกิจกรรม

 ไม้  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  มี  3  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาไม้  ได้แก่  1)  อาชีพหลัก  

พบว่าราษฎรที่ท�าไร่  มีการเก็บหาไม้มากกว่าราษฎรที่

รับราชการ  ท�านา  ท�าสวนและค้าขาย  ราษฎรที่รับจ้าง

มีการเก็บหาไม้มากกว่าราษฎรที่ท�านา  และค้าขาย  

และราษฎรท่ีท�าสวนมีการเก็บหาไม้มากกว่าราษฎรที่

ค้าขาย  2)  รายได้ของครัวเรือน  พบว่า  ราษฎรที่มี

รายได้ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไปมีการเก็บหาไม้มากกว่า

ราษฎรที่มีรายได้น้อยกว่า  40,000  บาท  และ  3)  การ

เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า  

ราษฎรกลุม่ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้  2  ครั้ง  มีการเก็บหาไม้มากกว่าราษฎรกลุ่มที่

เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 ครั้ง  

และไม่เข้าร่วมกิจกรรม

 ไม้ไผ่  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาไม้ไผ่ ได้แก่ 1) อาชีพหลัก  

พบว่า  ราษฎรที่รับราชการ  ท�านา  และท�าสวนมีการ

เก็บหาไม้ไผ่มากกว่าราษฎรที่ค้าขาย 2) การมีอาชีพรอง  

พบว่าผู้ที่ไม่มีอาชีพรองมีการเก็บหาไม้ไผ่มากกว่าผู้ที่

มีอาชีพรอง  3)  รายได้ของครัวเรือน  พบว่า  ราษฎร

ที่มีรายได้น้อยกว่า  40,000  บาท  มีการเก็บหาไม้ไผ่

มากกว่าราษฎรที่มีรายได้  40,000 - 60,000  บาท  และ  

4)  การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

พบว่า  ราษฎรกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้  2  ครัง้มกีารเกบ็หาไม้ไผ่มากกว่าราษฎร

กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

1  ครั้ง  และไม่เข้าร่วมกิจกรรม

 พืชสมุนไพร  จากการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า  มี  4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาพืชสมุนไพร

ได้แก่ 1) ระดับการศึกษา พบว่า ราษฎรที่จบการศึกษา

ระดบัชัน้ประถมศกึษามกีารเกบ็หาพชืสมนุไพรมากกว่า

ราษฎรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย  2)  อาชีพหลัก  พบว่า  ราษฎรที่ท�านา  มีการ

เก็บหาพืชสมุนไพรมากกว่าราษฎรท่ีท�าไร่  ท�าสวน  

รบัจ้างและค้าขาย  3)  จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  พบว่า  

ครัวเรือนที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่  7  คน

ขึ้นไปมีการเก็บพืชสมุนไพรมากกว่าครัวเรือนที่มี

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  4  คน  

และ  4)  ขนาดพื้นที่ถือครอง  พบว่า  ราษฎรกลุ่มที่มี

พื้นที่ถือครองตั้งแต่ 15 ไร่ขึ้นไปมีการเก็บพืชสมุนไพร

มากกว่าราษฎรกลุ่มที่มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า  5  ไร่  

5 - 10  ไร่  และ  10 - 15  ไร่

 ผลไม้  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาผลไม้ ได้แก่ 1) อาชีพหลัก  

พบว่า ราษฎรที่ท�าไร่ มีการเก็บหาผลไม้มากกว่าราษฎร

ที่รับราชการและค้าขาย และราษฎรที่ท�าสวนมีการ

เก็บหาผลไม้มากกว่าราษฎรที่รับราชการ  และค้าขาย  

2)  ขนาดพื้นที่ถือครอง  พบว่า  ราษฎรกลุ่มที่มีพื้นที่

ถือครอง 5 - 10 ไร่มีการเก็บผลไม้มากกว่าราษฎรกลุ่มที่

ไม่มีพื้นที่ถือครอง  และมีพื้นที่ถือครองตั้งแต่  15  ไร่  

ขึ้นไป  3)  รายได้ของครัวเรือน  พบว่า  ราษฎรที่มีรายได้

น้อยกว่า  40,000  บาท  มีการเก็บหาผลไม้มากกว่า

ราษฎรท่ีมีรายได้ตั้งแต่  80,000  บาทข้ึนไป  และ  

4)  การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

พบว่า  ราษฎรกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  2  ครั้ง  และตั้งแต่  3  ครั้งขึ้นไปมีการ
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เก็บหาผลไม้มากกว่าราษฎรกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  1  ครั้ง  และไม่เข้าร่วม

กิจกรรม

 หน่อไม้  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกบ็หาหน่อไม้ได้แก่ 1) อาชพีหลกั  

พบว่า  ราษฎรที่ท�านา  และท�าสวนมีการเก็บหาหน่อไม้

มากกว่าราษฎรที่ค้าขาย  2)  การมีอาชีพรอง  พบว่า  

ผู้ที่ไม่มีอาชีพรองมีการเก็บหาหน่อไม้มากกว่าผู้ที่มี

อาชีพรอง  และ  3)  การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  พบว่า  ราษฎรกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2  ครั้งมีการเก็บหา

หน่อไม้มากกว่าราษฎรกลุ ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  1  ครั้ง  และไม่เข้าร่วม

กิจกรรม

 หวาย  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

1  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกบ็หาหวายได้แก่  จ�านวนสมาชกิ

ในครัวเรือน  พบว่า  ครัวเรือนที่มีจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนตั้งแต่  7  คนขึ้นไปมีการเก็บหาหวายมากกว่า

ครัวเรือนที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ  4  คน  5  คน  และ  6  คน

 เห็ด  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  

4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาเห็ด  ได้แก่  1)  ระดับการ

ศึกษา  พบว่า  ราษฎรที่จบการศึกษาระดับชั้นประถม

ศึกษามีการเก็บหาเห็ดมากกว่าราษฎรที่จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชีวศกึษา  และราษฎร

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการเก็บหา

เห็ดมากกว่าราษฎรท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

2)  อาชีพหลัก  พบว่า  ราษฎรที่ท�าไร่มีการเก็บหาเห็ด

มากกว่าราษฎรที่รับราชการ  รับจ้างและค้าขาย  และ

ราษฎรที่ท�าสวนมีการเก็บหาเห็ดมากกว่าราษฎรที่

ค้าขาย  3)  รายได้ของครวัเรอืน  พบว่า  ราษฎรทีม่รีายได้

น้อยกว่า  40,000  บาท  และมีรายได้  40,000 - 60,000  

บาท  มีการเก็บหาเห็ดมากกว่าราษฎรที่มีรายได้ตั้งแต่  

80,000  บาทขึ้นไป  และ  4)  การเข้าร่วมกิจกรรมใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ พบว่า ราษฎรกลุม่ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2  ครั้งมีการ

เก็บหาเห็ดมากกว่าราษฎรกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  1  ครั้ง  และไม่เข้าร่วม

กิจกรรม

 แมลงกินได้  จากการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บหาแมลงกินได้ ได้แก่  

1)  อาชีพหลัก  พบว่า  ราษฎรท่ีท�าสวนมีการเก็บหา

แมลงกินได้มากกว่าราษฎรที่รับราชการ 2) รายได้ของ

ครัวเรือน พบว่า ราษฎรที่มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท  

มีการเก็บหาแมลงกินได้มากกว่าราษฎรที่มีรายได้ตั้งแต่  

80,000  บาทขึ้นไป  และราษฎรที่มีรายได้  40,000 - 

60,000  บาท  มีการเก็บหาแมลงกินได้มากกว่าราษฎร

ที่มีรายได้  60,000 - 80,000  บาท  และมีรายได้ตั้งแต่  

80,000  บาทขึ้นไป

สรุป

 การศกึษาการพึง่พงิทรัพยากรป่าไม้ของราษฎร

ที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย

พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41.04 ปี 

ส่วนใหญ่มีเผ่าพันธุ์เป็นลาวลุ่ม จบการศึกษาระดับช้ัน

ประถม  อาชีพหลักท�านา  ร้อยละ  65.93  มีอาชีพรอง  

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 37.02 ปี มีที่ดินถือครอง

เฉลี่ย  13.53  ไร่  มีรายได้เฉลี่ย  73,996.46  บาทต่อปี  

รายจ่ายเฉลี่ย 44,505.31 บาทต่อปี ราษฎรร้อยละ 95.54  

ได้รบัข้อมลูข่าวสารในการอนรุกัษ์จากเจ้าหน้าทีข่องรฐั  

ร้อยละ 98.23 เข้าร่วมกจิกรรมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ที่ราษฎรพึ่งพิง ได้แก่ ฟืน ไม้  ไผ ่ 

พืชสมุนไพร  ผลไม้  หน่อไม้  หวาย  เห็ด  และแมลง

กินได้  โดยมีมูลค่าเท่ากับ  5,880,007.28  บาท  

 การทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา  

อาชพีหลกั การมอีาชพีรอง จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  

ขนาดพื้นที่ที่ถือครอง  รายได้ของครัวเรือน  และการ

เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ราษฎรต่างกันมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

กันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ย  แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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 จากการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่และท�าแผนที่

แสดงขอบเขตป่ากันชนแห่งนี้ไว้ในแต่ละหมู่บ้านที่

รายรอบป่ากันชนและให้ความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญ

และประโยชน์ของป่ากนัชนแก่ราษฎร  เนือ่งจากราษฎร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าป่ากันชนไม่มีประโยชน์  

ท�าให้มรีาษฎรบางกลุม่เข้าไปบกุรกุพืน้ทีป่่า และในการ

วางแผนการจดัการป่ากนัชนน้ันควรน�าปัจจัยต่างๆ  ทีม่ี

ผลต่อการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้เข้ามาใช้พิจารณาด้วย  

ส�าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาก�าลงัผลติของป่า

เพื่อหาอุปทาน  (supply)  แล้วเปรียบเทียบกับอุปสงค์  

(demand)  ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
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