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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทรัพยากรป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าและกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการป่าสงวนดงหัวสาวของหน่วยงานรัฐ 3) ก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ จ านวน 9 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ตัวแทนครัวเรือนจากบ้านน้ าพาก  205 ครัวเรือน 
จ านวน 136 คน และตัวแทนครัวเรือนจากชาวสวนกาแฟที่จุดหนองแข้ ห้วยพุง 85 ครัวเรือน จ านวน 70 คน โดยใช้
สูตรของทาโรยามาเน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบสังเกต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ใช้สถิติประเภทร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาว บ้านน้ าพาก เมืองปทุมพร มีการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อการเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) สภาพ
ปัญหา คือ ยังมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งทั้งชาวบ้านในชุมชน และนอกชุมชน มีการละเมิดกฎระเบียบป่าสงวน ได้แก่ 
การเก็บของป่าแบบไม่ยั่งยืน บุกเบิกพื้นที่เพื่อปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ  การลักลอบตัดไม้  การขยายพื้นที่ปลูกกาแฟ 
ยางพารา มะม่วง มัน  การล่าสัตว์น้ า-สัตว์ป่า และการตั้งถิ่นฐานในเขตป่าสงวน และ 3) แนวทางแก้ปัญหา คือ 1) 
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2) ส่งเสริมการมี
ส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ท าลายป่า 3) ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผนดินเกิด 4) ฟื้นฟูและ
ดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน    พันธ์กิจ (Mission) จะต้องท า คือ 1) หยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทโดย
เร่งด่วน 2) หยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 3) จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจน 4) สร้างจิตส านึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 5) จับกุมเอาผิดกับผู้ทีเข้าครอบครองพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมาย 6) ฟื้นฟู
สภาพป่าท่ีเสื่อมโทรม ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรราย
ใหม่ ในเขตพื้นที่รกร้าง หรือ เสื่อมโทรม  8) ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาป่าโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง และ 9) ปรับปรุงและจัดสรรที่ดินใหม่ให้กับประชาชน 

 

ค้าส้าคัญ: แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้   ป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวพื้นท่ีบ้านน้ าพาก  เมืองปทุม
พร แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to investigate the current conditions of Dong Hua 

Sao National Forest, Pathumporn District, focusing on utilization of forest, Physical condition and  
activities of forest conservation of people in Ban Nam Pak community and coffee farmers in Dong 
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Hua Sao National Forest, to  analyze the problems and difficulties the government officers in 
managing Dong Hua Sao National Forest, and to find useful guidelines for the national forest 
conservation and habilitation of people in Ban Nam Pak community and coffee farming 
community. The samples were nine officers of Dong Hua Sao National Forest who were selected 
by purposive sampling, one hundred and thirty six people in Ban Nam Pak community and 
seventy coffee farmers, calculated the sample size by Taro Yamane method and selected by 
simple random sampling. The data was collected by structured in-depth interview and 
observation with and without participation. The statistics used were the percentage, mean and 
standard deviation. Descriptive analysis and SWPT analysis were used for the study.  

The study showed that the overall forest of Dong Hua Sao National Forest was almost 
destroyed continuously for planting crops and habituating area of people in the communities and 
out of the communities. Additionally, the research findings indicated that many villagers in the 
community and outside the community violated the laws and regulations, they collected forest 
products unsustainably, and they also invaded the forest by cutting a lot of tree for commercial 
farming crops such as coffee, rubber, mango, mango, including wildlife hunting and habitation.  
Lastly, the practical solutions for the problems consist of 1) stopping forest invasion and 
destroying the natural resources, 2) enhancing participation of all stakeholders in prevention and 
suppression of deforestation, 3) creating awareness of the importance of the forest, 4) and 
restoration and habilitation of the forest. Regarding the mission of all sectors, they should 1) stop 
and prevent forest invasion immediately, 2) stop illegal logging, 3) build clear forest zone and 
barriers, 4) create villagers’ awareness of the importance of the forest resources continuously, 5) 
punish violators of forest laws and regulations, 6) restore and habilitate the forest for improving 
living quality of the villagers, 7) prevent new groups from forest invasion, 8) improve a system for 
forest conservation through participation of all sectors, and 9) develop and manage farming areas 
for villagers. 
 

Keyword: Strategies for Forest Preservation and Habilitation,    Dong Hua Sao National Forest,                  
Ban Nam Pak,  Pathumporn District,   Champasack Province,  Lao Peoples’ Democratic Republic  

 
บทน้า 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ในอดีต เป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่ง
การพัฒนาประเทศจะอาศัยทรัพยากรจากป่าไม้เป็นหลัก ส่งผลท าให้พื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรภายในป่าไม้
ลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า สปป.ลาว ยังขาดรูปแบบที่เหมาะสมใน
การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ส่งผลท าให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตหาก
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการอนุรักษ์อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ทรัพยากรป่า
ไม้ของ สปป. ลาว ประกอบด้วย ป่าท่ีใช้ส าหรับการผลิต และส่วนของป่าที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์และป่าสงวน [1] อัตรา
ความหนาแน่นของป่าไม้ปี 2483 (70%) ปี 2535 (47%) และปี 2545 (41.5 %) พบว่า จ านวนป่าไม้ลดลงเรื่อย ๆ 
มีการท าลายป่าไม้อัตรา 2% ในปี (2525-2535) และ 5-6% ในปี (2535-2545) [2] ความเสื่อมโทรมป่าไม้ และป่า
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ได้ลดลง ในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันถึง 54% ความหนาแน่นของป่าไม้ลดลง 29% ถึง 8.2% ในปี พ.ศ. 2545 
(FAO.2533 และ2544) ในปี พ.ศ. 2534 ภาครัฐและองค์การ IUCN (International Union for conservation of 
Nature) ได้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนดงหัวสาว โดยร่วมกันวางแผนจัดการป่าสงวน แต่ปัญหาการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนรวมทั้งเขตกันชนป่าสงวนยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาต่างๆทั้ง
ภายในองค์กร และราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีดั่งกล่าว ยังคงด ารงชีพโดยการพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ ที่ดินป่า
ไม้ และความต้องการที่มากขึ้นของราษฎรในพื้นที่ ท าให้ป่าเสื่อมโทรม ระบบนิเวศไม่สมดุล ผลผลิตจากป่าไม้ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของราษฎรในท้องถิ่น ท าให้เกิดปัญหาการรุกล้ าเข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าสงวนดงหัว
สาว   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาสภาพทรัพยากรปา่ไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าและกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชุมชนบ้านน้ าพาก และชาวสวนกาแฟจุดหนองแข้ และห้วยพุง เมืองปทุมพร      
 1.2 เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคการจัดการป่าสงวนดงหัวสาวของหน่วยงานรัฐที่รับผดิชอบในระยะผ่าน
มา    
 1.3 เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านน้ า   
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ใน
สภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย [3] 
            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 
            1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และ
ระดับประเทศ ที่ส าคัญ คือ 
            1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจ าเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
            2) การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ซ้ าได้อีก เช่น 
ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะน ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การน ากระดาษที่ใช้
แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 
            3) การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการ
บูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 
            4) การบ าบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบ าบัดก่อน เช่น 
การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ส่วนการ
ฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 
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            5) การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง การ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
            6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เช่น 
การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
           2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
            1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ  ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
            2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด 
ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
แห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 
            3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิด
ความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
            4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การ
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น 
            5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งการ
เผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมป่าไม้ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า มีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีพของมนุษยชาติ เป็นแหล่งก าเนิด 
สรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลก ป่าไม้ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ า ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็น
แหล่ง ปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแนวป้องกันลมพายุ 
ช่วยลดมลพิษทาง อากาศ เป็นตัวก าหนดการผลิตขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ จากคุณประโยชน์ ของทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทรัพยากรป่าไม้มีความ สัมพันธ์และ
เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม [1] การสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ก่อให้เกิดความ
สูญเสีย ความ หลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของสภาพแวดล้อม เหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การ
ส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่า ไม่ชัดเจนหรือไม่ด าเนินการสร้าง
สาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม การท าเหมืองแร่และไฟป่า จากเหตุดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมายต่อ มวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความ
มั่นคงของประเทศและสิ่งแวดล้อม [1] ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาป่าไม้ ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระบุว่า พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2503 มีร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 47 ของ
เนื้อที่ประเทศ (เนื้อที่ประเทศ 236,800 ตาราง กิโลเมตร) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล พบว่า พื้นที่ป่ าไม้ของประเทศ
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ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก การท าไม้เพื่อการส่งออกที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การสร้าง เขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบนิเวศถูกท าลายเกิดความ สูญเสียทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณของป่าท่ีใช้เป็น แหล่งอาหารลดลง สัตว์ป่าถูกล่ามากขึ้นท าให้มีปริมาณลดลง ส่งผล
ต่อการด ารงชีพของประชาชนรอบเขตป่า [1] 
 ภูโขง ปัญญานุวงศ์ และ  พนมพร จินดาสมุทร์ [4] ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ
นากาย-น้ าเทิน : กรณีศึกษาบ้านนาเมือง เมืองค าเกิด แขวงบลิค า ไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาตินากาย-น้ าเทิน มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น 
ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหา คือ การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า 
การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า การน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในป่า และการจับสัตว์น้ าด้วยอุปกรณ์ ผิดกฎหมาย 
แนวทางแก้ปัญหา คือ 1) เสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 2) ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 4) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5) รณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการป่า 7) เข้มงวดและเคร่งครัดการใช้กฎหมาย 8) 
จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลรักษาป่า 9) ให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 10) ให้รางวัล
น าจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และ 11) การท างานเชิง บูรณาการ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ได้รับ
การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ โดยมี 5 แผนงาน 10 โครงการ 
 พุทธพร รักชีวี สันติ สุขสะอาด และ วุฒิพล หัวเมืองแก้ว [5] ได้วิจัยเรื่อง การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของ
ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของ ป่าสงวนแห่งชาติน้ าปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41.04 ปี ส่วนใหญ่มีเผ่าพันธุ์เป็นลาวลุ่ม 
จบการศึกษาระดับชั้นประถม อาชีพหลักท านา ร้อยละ 65.93 ไม่มีอาชีพรอง ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน เฉลี่ย 37.02 
ปี มีท่ีดินถือครองเฉลี่ย 13.53 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 73.996.46 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ย 44.505.31 บาทต่อปี ราษฎร
ร้อยละ 95.54 ได้รับข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 98.23 เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ที่ราษฎรพึ่งพิง ได้แก่ ฟืน ไม้ไผ่ พืชสมุนไพร ผลไม้ หน่อไม้ หวาย เห็ด และแมลงกินได้ โดยมีมูลค่า
เท่ากับ 5,880,007.28 บาทการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา อาชีพหลัก การมีอาชีพรอง จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน ขนาดพื้นท่ีที่ถือครอง รายได้ของครัวเรือน และการเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แข
องราษฎรแตกต่างกันมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กันชนของป่าสงวนแห่งชาติน้ าปุ๋ย แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผน
ในการจัดการพื้นท่ีป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน้ าปุ๋ยได้ 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด้าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม รายละเอียดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ     
  ส่วนที 1  ศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือในด้านวัฒนธรรมและวิถีชิวิตของชุมชน ปัญหาและ
แนวทางในการอนุรักษ์ป่าสงวนและข้อเสนอแนะ โดยสัมภาษณ์นายบ้าน และรองนายบ้าน 5 คน     
  ส่วนที 2  ศึกษาทางด้านกายภาพ แบบแผนการท างาน  การใช้ทรัพยากรป่าไม้ อุปสรรคและปัญหา 
และแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาว พร้อมข้อเสนอแนะ โดย
สัมภาษณ์บุคคลกรที่เกี่ยวข้องการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ พนักงานหน่วยงานคุ้มครองป่าสงวนจ านวน 9 คน      
  ส่วนที 3  ศึกษาสภาพทั่วไป ของชุมชน ประวัติชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาโดยสัมภาษณ์ผู้เถ้า ผู้แก่ 
และกรรมการบ้าน จ านวน 7 คน  
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  ส่วนท่ี 4   ศึกษา สภาพท่ัวไป การใช้ประโยชน์จากป่า ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าสงวน และ การอนุรักษ์ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าสงวน และข้อเสนอแนะโดยใช้แบบสอบถามตัวแทนครัวเรือนบ้านน้ าพาก จ านวน 
136 คน ตัวแทนครัวเรือนจากสวนกาแฟหนองแข้-ห้วยพุง จ านวน 70 คน   
 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือ
จากกลุ่มเป้าหมาย ในการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 21 คน   และ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ตัวแทนคัวเรือนบ้านน้ าพากและ
ชาวสวนกาแฟหนองแข้-ห้วยพุงเพื่อศึกษาสภาพป่า การใช้ประโยชน์จากป่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน206 คน 
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าและกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา และอุปสรรคการจัดการป่าสงวนดงหัวสาวของหน่วย งานรัฐ
ที่รับผิดชอบในระยะผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านน้ าพาก โดยเทคนิค SWOT Analysis และความคิดเห็น ของผู้ทรงวุฒิ จ านวน 5 คน 
เพื่อการปรับปรุงแนวทางใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
นับตั้งแต่ท้ายเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มกราคม2561 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ    
 2.2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพป่า การใช้ประโยชน์จากป่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 
 
3. กลุม่เป้าหมาย 
 ใช้สูตรทาโรยามาเน่ [6] ค านวณจ านวนกลุ่มเป้าหมายจากจ านวนประชากร และท าการคดัเลือกแบบ
เจาะจงจากตัวแทนในกลุ่มต่าง ๆ ที่พร้อมให้ข้อมูล ดังนี้   
 3.1 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านน้ าพาก จาก 205 รัวเรือน ครัวละ 1 คน ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 205 
คน   
 3.2 ตัวแทนครอบเรือนที่ท าสวนกาแฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 จ านวน 85 ครัวเรือนๆ ละ 1 
คน รวม 85 คน    
 3.3 พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานคุ้มครองป่าสงวนดงหัวสาว จ านวน 9 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู SWOT Analysis 
และการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพทรัพยากรป่าไม้  พบว่า ปัจจุบันสภาพทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่
ป่าไม้ถูกท าลายจากการน าใช้ทรัพยากรของชุมชนและนอกชุมชนเกินก าลังผลิต การใช้ประโยชน์จากป่า พบว่า 
ชุมชนและนอกชุมชนบ้านน้ าพากได้ใช้ประโยชน์รวมกันหลายหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์จากป่าคือ  
  1.1 การเก็บของป่าจ าพวก ขี้ชี น้ ามันยาง หวาย จองบาน เครือแฮม หัวเข้าสาน พืชผัก เห็ด พวก
แมลง สมุนไพรและสัตว์ป่าและสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง   หอย  ปู  ปลา เพื่อน ามาบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน  ไม้ป่อง
และไม้ส าหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยอื่นๆ  
  1.2 กิจกรรม พบว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านน้ าพากได้ท ากิจกรรมรวมกัน คือ ได้จัดท าการมอบดินมอบมอบป่าในปี พ ศ 2540  การเฝ้าระวังรักษาป่า การ
ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่า  การท าป้ายค าขวัญต่าง ๆ การสร้างกฎระเบียบของป่าสงวน การส ารวจป่าไม้ ส ารวจสัตว์ป่า 
เผยแผ่ระเบียบกฎหมาย การปลูกจิตส านึกให้แก่เด็ก เยาวชน กิจกรรมกองทุนเงินแก่ชาวบ้าน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า พบว่า 2.1 ด้านปัญหาในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่า ยังมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งทั้งชาวบ้านในชุมชน และนอกชุมชน ยังคงมีการละเมิดกฎระเบียบป่า
สงวน มี 6 ปัญหาคือ 1)การเก็บของป่า 2)บุกเบิกพื้นที่เพ่ือปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ  3)การลักลอบตัดไม้  4)การขยายพื้นที่
ปลูกกาแฟ ยางพารา มะม่วง มัน  5)การล่าสัตว์น้ า-สัตว์ป่า และ 6)การตั้งถิ่นถาน  2.2 ด้านอุปสรรค์ในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ได้แก่ 1) การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ 2) เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย 3) การขาดเจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับป่าสงวนอย่างถ่องแท้ 4) ประชาชนยังขาดความรับรู้และเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ 5) งบประมาณมีน้อย  
6) จ านวนประชากร 7) การด ารงชีพของชาวบ้านเคยผูกพันกับป่ามาช้านาน 8) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชาติ 
9) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไม่เด็ดขาด และ10)ประชาชนส่วนมากมีฐานะยากจน  
 3. แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ปฏิบัติตามแผนพัฒนาป่าไม้ของกรมป่าไม้ คือ 
1) ปกป้องดูแรรักษาปา่ 2) ฟื้นฟูสภาพป่า 3) แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าท าสวนกาแฟ 4) ปลูกจิตส านึก และแนวทาง
แก้ปัญหามี 4 แนวทางคือ 1) หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 2) ส่งเสริมการมีส่วนรวมในการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ ท าลายป่า 3) ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผนดินเกิด 4) ฟื้นฟแูละดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั้ง
ยืน พันธ์กิจ (Mission) จะต้องท ามี 9 พันธ์กิจ คือ 1) หยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ทุกประเภทโดยเร่งด่วน 2) หยุดยั้ง
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 3) จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจน 4) สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 5) จับกุมเอาผิดกับผู้ที่เข้าครอบครองพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมาย ขับไล่รื้อถอน 6) ฟื้นฟูสภาพป่าที่
เสื่อมโทรม ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎร์รายใหม่ ในเขต
พื้นที่รกร้าง หรือ เสื่อมโทรม  8) ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาป่าโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อ
เนือง และ 9) ปรับปรุงและจัดสรรเนื้อท่ีดินท ากินคืนใหม่ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าสงวนและกิจกรรมการจัดการการอนุรักป่าสงวนแห่งชาติ
ดงหัวสาวบ้านน้ า พบว่า ปัจจุบันสภาพทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับกอง
ประชุมป่าไม้ทั่วประเทศ พ.ศ. 2532  ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับป่าไม้ของ ส ป ป.ลาว ว่าป่าไม้ของลาว
ได้ถูก ท าลายเป็นวงกว้าง ที่นับวันทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย การใช้ประโยชน์จากป่า พบว่า ชุมชนและนอกชุมชนบ้าน
น้ าพากได้ใช้ประโยชน์รวมกันหลายหมู่บ้าน สอดคล้องกับ อวยชัย  วะทา [7] ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรชุมชนใน
การอนุรักษ์ป่า : กรณีศึกษาป่าชุมชุม โคกหินลาด  อ าเภอเมืองและอ าเภอแกด า  จังหวัดมหาสารคาม   ผลการวิจัย
พบว่า ชุมชนขยายตัวขึ้น  ประกอบกับประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาประเทศไปในแนวทางอุตสาหกรรม  ท าให้มี
การตัดไม้ท าลายป่าเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกจนป่าโคกหินลาดเหลือพื้นที่เพียง 2,622 ไร่ 
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สอดคล้องกับ นิวัติ  เรืองพาณิช [8]  กล่าวว่า “การอนุรักษ์” (Conservation)  หมายถึง  การรู้จักใช้ทรัพยากร
อย่างฉลาด   ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้เป็นเวลานานที่สดุด้วย  ทั้งนี้ต้องให้เสียทรัพยากรโดยเปลา่
ประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้การใช้ทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย  ฉะนั้นการอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึง
การเก็บทรัพยากรไว้อย่างเฉย ๆ  แต่ต้องน าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ผ่านมาหน่วยงานเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงหัวสาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ าพากได้ท ากิจกรรมรวมกัน คือ ด้านการอนุรัก ด้านการดูแลรักษาป่า 
ด้านการปลูกป่า ด้านการส่งเสรีและปลูกจิตส านึกแก่เยาวชน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ป่าไม้ถึงปี  ค.ศ. 2020 ในปี 
พ.ศ. 2548 คือ ปกป้องรักษาปรับปรุงบูรณะและเพิ่มพลังทางชีววิทยาของป่าไม้   โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการ
คุ้มครองและรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  น าป่าไม้และคุณประโยชน์ของป่าไม้มาใช้อย่างสมเหตุสมผล ปรับปรุง
คุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของทรัพยากรป่าไม้  การฟื้นฟูปกป้องรักษาขยายป่าไม้ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความ ต้องการด้านอาหาร  ระบบการผลิตสินค้า  และการสร้างกิจกรรมถาวรส าหรับประชาชนเขตภูเขา  
สอดคล้องกับพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่าทดแทนปลูกในพื้นที่
ป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้ าล าธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้น แล้ว
จ าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้น สอดคล้องกับ IUCN หรือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
ฟื้นฟูภูมินิเวศป่าไม้ คือ ความพยายามเพื่อจัดการให้เกิดการท างาร่วมกันระหว่างคน ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
ประโยชน์ของที่ดินท่ีอยู่ในภูมินิเวศหนึ่งๆ โดยกระบวนการส่วนไม้ร่วมมือ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ มีความสอดคล้อง และมุ่งที่จะพัฒนาความสมบูรณ์ทางชีววิทยาและเสริมสร้างการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่นและเศรษฐกิจ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาว บ้านน้ า
พาก เมืองปทุมพร แขวงจ าปาสัก จากการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรค พบว่า ยังมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งทั้งชาวบ้าน
ในชุมชน และนอกชุมชน ยังคงมีการละเมิดกฎระเบียบป่าสงวน ได้แก่ การเก็บของป่า การท าลายป่าด้วยหลาย
รูปแบบ การล่าสัตว์น้ า-สัตว์ป่า สอดคล้องกับ ภูโขง ปัญญานุวงศ์1 และ พนมพร จินดาสมุทร [4] การอนุรักษ์ป่า
สงวนแห่งชาตินากาย-น้ าเทิน (สปป.ลาว)  ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาตินากาย -น้ าเทิน มี
การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหา คือ การลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า  การล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า การน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลีย้งในป่า และ
การจับสัตว์น้ าด้วยอุปกรณ์ผิดกฎหมาย 
  อุปสรรคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จากการศึกษา พบว่า การท างานของเจ้าหน้าที่ป่าสงวน
และชุมชนพบอุปสรรค์หลายอย่างทั้งภาครัฐ ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาพของพื้นที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป่าไม้  ปี  ค.ศ. 2020 ในปี พ.ศ. 2548:67 ทิศทางนโยบายและหลักการในการจัดตั้งปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  และการวางแผนใช้ที่ดินแบบยั่งยืน ปรับปรุงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเพื่อลดความ
ยากจนลง ครอบคลุมการตัดไม้ การเก็บของป่า โดยมีส่วนร่วมของ ประชาชน  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการ
คุ้มครองสวนปลูกต้นไม้  โดยการก าหนด บรรดาเป้าหมายผู้ลงทุนและการตลาดให้ละเอียด ขณะเดียวกันก็พัฒนา
แผนการลงทุนปลูกไม้เพื่อ ปรับปรุงพื้นฐานให้แก่ต้นไม้และการสร้างรายรับให้แก่เกษตรกร  ป้องกันบรรดาการ
กระท าหรือกิจการต่าง ๆ  ที่เป็นการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งท าให้ชีวนานาภัณฑ์เสื่อมโทรมลงโดยการบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด สร้าง ความสามารถและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองป่าไม้
และทรัพยากรป่าไม้  
 3. แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สอดคล้องกับแนวทางแก้ปัญหาของ ภูโขง ปัญญานุ
วงศ์ และ พนมพร จินดามุทรา [4] ได้ศึกษายุทธศาสตร์การอนรักษ์ป่าสงวนแหงชาตินากาย-น้ าเทิน : กรณีศึกษา
บ้านนาเมอง เมืองค าเกิด แขวงบอลิค าไซ พบว่าแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู คือ 1) เสริมความรู้ความเข้าใจ สร้าง
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จิตส านึกและความตระหนัก 2) ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 4) อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่า 7) เข้มงวดและเคร่งครัดการใช้กฎหมาย 8) จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลรักษาป่า 9) ให้ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 10) ให้รางวัลน าจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และ 11) 
การท างานเชิงบูรณะการ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป่าไม้ถึง ปี  ค.ศ. 2020 ในปี พ.ศ. 2548 คือ สร้างให้ส าเร็จและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้ก าหนดความรับผิดชอบของทุกองค์การส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด 
และมีมาตรฐานและมีความโปร่งใสส าหรับการตัดสินปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพของแขนงการและสร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากล โดยผ่านมาตรฐานทางด้านการตลาด ท าให้ส าเร็จกระบวนการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นแบ่งความรับผิดชอบให้ท้อง ถิ่นหรือระบบวางแผนและการจัดตั้งปฏิบัติจากล่างขึ้นบนอย่างเด็ดขาด และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในระดับท้องถิ่น เพิ่มการสร้างรายได้ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมด้วยการน า
กลไกผลักดัน การประดิษฐ์สิ่งใหม่มาใช้ ช่วงชิงความร่วมมือกับสากลอย่างมีประสิทธิผล    
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ข้อมูลที่ได้มาสามารถน าไปประกอบค าพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละท้องถิ่น และเพื่อให้มีการจัดการป่า
สงวนตามประสิทธิภาพและยั่งยืนมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
  1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นปัญหาที่วิกฤติอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานป่าสงวนและชุมชนบ้านน้ าพากจึงมีความส าคัญ เพื่อ จัดตั้งเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ และขยายผลให้กับชุมชนอื่นและเยาวชนได้
ศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หวงแหนถูกต้องถูกวิธีอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ 
  1.2. ป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวความหลากหลายทางธรรมชาติ เหมาะที่จะเป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น ระบบนิเวศน์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 องค์กรภายในชุมชนยังขาดความชัดเจนในการดูแลรักษาป่าสงวน  มีการปล่อยประละเลย  ท าให้
พื้นที่ป่าสงวนถูกท าลายจากคนในชุมชนและนอกชุมชน ควรมีการก าหนดเขตพื้นท่ีในการควบคุมดูแลให้ชัดเจน  
  2.2 การแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาในการบุกรุกท าลายป่า ควรจะท าไปพร้อมกันในหลายของทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และการสร้างความตระหนักในการรักษาป่าสงวนอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการจัดสรรเนื้อที่ท ากิน และสร้างกองทุนพัฒนาบ้าน 
   2.3 รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม  โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการดูแล
รักษาป่าให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  พร้อมท้ังจัดรางวัลให้ผู้ปฏิบัติงานส าเร็จ 
  2.4 ที่ผ่านมามีข้อผิดพาดในการบุกรุกท่ีดินเพื่อ ปลูกยางพารา สวนปาล์ม ส่วนม่วง อย่างผิดกฎหมาย 
ภาครัฐควรมีการ ให้ความรู้ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 
  2.5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาว ควรได้รับการทบทวนเพ่ือเป็นการปรับปรุงแผน 
ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปคือ   
  2.6. ควรน าผลการศึกษา เป็นเป็นแนวทางลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและมีการติดตามประเมินผล  
  2.7 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาของป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่อื่นๆของประเทศ และรวมกันหา
แนวทางลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง   
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