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การส ารวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน  าเขือ่นแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง ถวัลย์ ชูขจร สันทนา ดวงสวัสด์ิ และพนม สอดศุข 

สถาบันประมงน ้าจืดแห่งชาติ กรมประมง พ.ศ. 2532 
  
วิธีการ 

ด้าเนินการส้ารวจในอ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน ปี 2531 หลังจากเก็บกักน ้าครบ 20 ปี 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 สภาพคุณสมบัติของน ้าในอ่างเก็บน ้าทางกายภาพ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28-31 องศาเซลเซียส 

ความโปร่งแสง 40-180 เซนติเมตร ทางด้านเคมี ค่าpH 7.0-7.8 และ ค่าD.O.     
    6.4-12.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 พบแพลงค์ตอนจ้านวน 44 ชนิด มีปริมาณเฉล่ีย 987x103 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นแพลงค์ตอน
พืช 22 ชนิด ปริมาณเฉล่ีย 560.5x103 ตัว/ลูกบาศก์เมตร แพลงค์ตอนสัตว์จ้านวน 22 ชนิด มี
ปริมาณเฉล่ีย 426.7x103

 ตัว/ลูกบาศก์เมตร และพบสัตว์หน้าดิน 9 วงศ์ มีปริมาณเฉล่ีย 873.6 
ตัว/ตารางเมตร 

 น ้าหนักปลาต่อหน่วยพื นท่ีโดยวิธีอวนล้อมและใช้ยาเบื่อ ได้ปริมาณปลาเฉล่ีย 25.87 กิโลกรัม
ต่อไร่ แยกเป็นปลาตระกูล Carp 33.82% Catfish 1.34% Murrel 18.95% และ Misc 
45.89%  

 ความสมดุลของประชากรปลาระหว่างปลากินพืชต่อปลากินเนื อเท่ากับ 1.78  

 ผลการจับปลาต่อหน่วยเวลาโดยใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2.03 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง พบปลาทั งสิ น 
20 วงศ์ 42 ชนิด 

 ในการศึกษาอุปนิสัยการกินอาหาร พบว่าปลากระทงเหว ปลาช่อน ปลาบู่ ปลากระสูบขีด 
ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาสลาด เป็นปลากินเนื อจ้าพวกกุ้ง  ปลา แมลงน ้าและปลาสร้อย
นกเขา ปลานิล เป็นปลากินแพลงค์ตอนและพืชน ้า  

 ในปี 2531 มีชาวประมงหาปลาวันละ 53 รายหรือเนื อท่ีอ่างเก็บน ้า 1 กิโลเมตร มีชาวประมง 
1.14 คน จับปลาได้เฉล่ียวันละ 8.6±2.3 กิโลกรัม และใช้เครื่องมือข่ายจับปลา 88% ท่ีเหลือ
เป็นเครื่องมือเบ็ดและเครื่องมือชนิดอื่นๆ  

 
 
ที่มา: บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง ถวัลย์ ชูขจร สันทนา ดวงสวัสด์ิ และพนม สอดศุข. 2532. การส้ารวจ ชล

ชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี. สถาบันประมงน ้าจืด
แห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 
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การเปรียบเทียบคุณภาพน  าบางประการระหว่างพื นที่ป่าไม้กับพื นที่การเกษตรที่ห้วยมะเร็ว  
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วิบูลย์ มหาสินไพศาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2539 

 
วิธีการ 

เปรียบเทียบคุณภาพน ้าในห้วยมะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2537 
ถึงเดือนมกราคม 2538 ตัวชี วัดคุณภาพน ้าท่ีก้าหนด คือ อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น สี ความ
กระด้าง ของแข็งทั งหมด การน้าไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า ปริมาณทองแดง และปริมาณ
สังกะสีในน ้า  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 สถานภาพของคุณภาพน ้าในพื นท่ีป่าไม้และพื นท่ีการเกษตรท่ีห้วยมะเร็ว มีคุณสมบัติท่ีไม่
แตกต่างกัน และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าตามแหล่งน ้าในธรรมชาติ ยกเว้นค่าการ
น้าไฟฟ้า และความกระด้างบางเดือนท่ีมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงการใช้พื นท่ีจากพื นท่ีป่าไม้มาเป็นพื นท่ีการเกษตร  ยังไม่มีผลกระทบท่ีท้าให้
คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติมากนัก  

 ค่าความกระด้างของน ้า ของแข็งทั งหมดในน ้า และการน้าไฟฟ้า มีแนวโน้มท่ีเส่ือมโทรมลง 
แม้ว่าในปัจจุบันคุณภาพของน ้าในพื นท่ีทั ง 2 พื นท่ี ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ 

 มาตรฐานคุณภาพน ้าตามธรรมชาติ  

 ควรมีการป้องกันการบุกรุกพื นท่ีป่าไม้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
โดยเฉพาะในเขตห้วยมะเร็วซึ่งเป็นล้าห้วยหนึ่งในอุทยานฯ ท่ีจัดเป็นแหล่งต้นน ้าส้าคัญ
ของอ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน 

 
ที่มา: วิบูลย์ มหาสินไพศาล. 2539. การเปรียบเทียบคุณภาพน ้าบางประการระหว่างพื นท่ีป่าไม้กับพื นท่ี

การเกษตรท่ีห้วยมะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อคาดคะเนระดับการพังทลายของดิน 
ในลุ่มน  าห้วยมะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

สรัน วังใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2539 

 
วิธีการ 

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อคาดคะเนระดับการพังทลายของดินในลุ่มน ้าห้วย
มะเร็ว ในเขตพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยใช้สมการการสูญเสียดิน (USLE) และท้าการวิเคราะห์
ผลโดยประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โปรแกรม IDRISI version 4.0 เพื่อท้าการคาดคะเนการชะ
ล้างพังทลายของดิน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 การชะล้างพังทลายของดินโดยรวมในลุ่มน ้าห้วยมะเร็วจัดอยู่ในระดับน้อยคือมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.8 ตัน/ไร่/ปี ถึงแม้ว่าสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าจะเป็นภูเขาท่ีมีความลาดชันสูง
และดินตื น ซึ่งง่ายต่อการถูกพัดพาโดยน ้าฝนและน ้าไหลบ่าหน้าดินแต่พื นท่ีส่วนใหญ่ของ
ลุ่มน ้าปกคลุมด้วยป่าดงดิบแล้งมีพันธุ์ไม้ป่าธรรมชาติขึ นอยู่อย่างหนาแน่น  ซึ่งช่วยลด
พลังงานจลน์ของน ้าฝนและน ้าไหลบ่าหน้าดินได้มาก  ส่วนพื นท่ีท่ีมีการบุกรุกท้าลายป่า
เพื่อท้าสวนมะนาวและไร่สับปะรดนั น จะมีค่าการชะล้างพังทลายของดินอยู่ในระดับปาน
กลางถึงรุนแรง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 19.61 และ 53.86 ตัน/ไร่/ปี ตามล้าดับ 

 ผู้วิ จัยได้ให้ เหตุผลว่า  พืชเกษตรมีเรือนยอดไม้ ท่ีไม่สามารถปกคลุมดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงท้าให้ดินในบริเวณนี มีการชะล้างพังทลายมากกว่าบริเวณอื่นๆ  

 
ที่มา: สรัน วังใน. 2539. การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อคาดคะเนระดับการพังทลาย

ของดินในลุ่มน ้าห้วยมะเร็ว  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรม 
และไม่พักค้างแรม ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ปิยาภรณ์ รัตนเจษฎา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 
วิธีการ 

ท้าการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีพักและไม่พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน และศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กับปัจจัยต่างๆ โดย
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ศึกษานักท่องเท่ียวท่ีพักค้างแรมและไม่พักค้างแรมอย่างละ 100 คน และท้า
การสนทนากลุ่มกับกลุ่มนักท่องเท่ียวที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรมอย่างละ 3 กลุ่ม 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวทั งสองกลุ่มแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีพักค้างแรมมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่พักค้างแรม 

 พบว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่ม แตกต่าง
กันไปตามการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จาก ส่ือประเภท
โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  รวมทั งการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ระดับความสนใจธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 กลุ่มท่ีพักค้างแรมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไปในแนวทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มากกว่า
กลุ่มท่ีไม่พักค้างแรม 

 
 
 
ที่มา: ปิยาภรณ์ รัตนเจษฎา. 2541. การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเท่ียวท่ีพักค้างแรมและไม่พักค้างแรม  ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 
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การพัฒนาคู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื น : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
นิ่มนวล สุขสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543 
 

วิธีการ 
สร้างและทดลองใช้คู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื น และศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการใช้คู่มือ

ศึกษาสภาพป่าดิบชื น โดยทดลองใช้กับนักท่องเท่ียวจ้านวน 3 คน เพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไข และได้มีการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั งหนึ่ง แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปทดลองจริง ขั นตอนการทดลองได้
ใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเดินป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีมีความรู้ตั งแต่ชั น
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ นไป จ้านวน 60 คน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าคุณภาพของคู่มือประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ดี และเมื่อน้ามาทดลองใช้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเดินป่าโดยใช้คู่มือท่ีสร้างขึ นมีความรู้เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ 

 ความคิดเห็นต่อคู่มือท่ีสร้างขึ นพบว่ามีความน่าสนใจมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติต่อป่าดิบชื นในทางไม่แน่ใจ และมีเจตคติไม่
แตกต่างกันตามตัวแปรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การเดินป่าและ
ลักษณะการอ่าน 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยคือ นอกจากการส่ือความหมายธรรมชาติใน
รูปแบบของการใช้คู่มือแล้ว ควรมีการพัฒนาส่ือท่ีจะให้ความรู้ทางธรรมชาติในด้านต่างๆ 
และในรูปแบบต่างๆ ให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย เพิ่มขึ น เพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึกการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ที่มา: นิ่มนวล สุขสวัสด์ิ. 2543. การพัฒนาคู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื น: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์แนวคิดช่วงชั นโอกาสด้านนันทนาการ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

จันทนาภรณ์ อ้าพลจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 

 
วิธีการ 

จ้าแนกแหล่งนันทนาการในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยประยุกต์แนวคิดช่วงชั นโอกาสด้าน
นันทนาการและเพื่อให้ทราบถึงการรับรู้สภาพแวดล้อมและความต้องการด้านนันทนาการของนักท่องเท่ียว 

และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถ่วงน ้าหนัก  ส่วนการรับรู้สภาพแวดล้อมและความต้องการด้าน
นันทนาการของนักท่องเท่ียวนั น ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ีและแสดงค่าอัตราส่วนร้อยละ  

ประเดน็สาระส าคัญ 

 พบว่าช่วงชั นโอกาสด้านนันทนาการท่ีเหมาะสมกับแหล่งนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน สามารถจ้าแนกได้ 4 ช่วงชั น คือ ชั นพื นท่ีสันโดษ ชั นพื นท่ีกึ่งสันโดษไม่ใช้
ยานยนต์ ชั นพื นท่ีกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ และชั นพื นท่ีธรรมชาติท่ีมีการพัฒนาบ้าง  

 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พบเห็นการส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวน และพบเห็นการทิ งขยะไม่
เป็นท่ี  

 ความต้องการด้านนันทนาการท่ีนอกเหนือจากการท้ากิจกรรม ได้แก่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการเห็นสภาพและทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ ต้องการการบริการและส่ิง
อ้านวยความสะดวก และต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะมาเยือน 

 
ที่มา: จันทนาภรณ์ อ้าพลจันทร์. 2544. การประยุกต์แนวคิดช่วงชั นโอกาสด้านนันทนาการ: กรณีศึกษา

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ดอกรัก มารอด  สราวุธ สังข์แก้ว และแหลมไทย อาษานอก 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 
  
วิธีการ 
 ท้าการศึกษาโครงสร้างสังคมพืช  พลวัตป่าธรรมชาติ และความหลากหลายในระดับชนิดพันธุ์
รวมถึงลักษณะทางชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ป่า โดยการวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 100 x 100 ตารางเมตร 
ในพื นท่ีป่าดงดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ วางแปลงขนาด  150x100 ตารางเมตร ในป่าดงดิบชื น และวาง
แปลงขนาด 40x50 ตารางเมตร ในป่าดงดิบเขา และป่าเต็งรัง โดยมีขั นตอนการศึกษา ดังนี  1). เก็บข้อมูล
ด้านองค์ประกอบของชนิดพันธุ์พืช  เช่น  ขนาดความโตท่ีความสูงระดับอก  และความสูง 2). เก็บข้อมูล
โครงสร้างสังคมพืชด้านตั งและการปกคลุมของเรือนยอด 3). จัดท้าบัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ และ 4). เก็บตัวอย่าง
ดินในทุกๆ สังคมพืช 
ประเด็นสาระส าคัญ 

 ทุกสังคมพืชในพื นท่ีสามารถแบ่งชั นเรือนยอดออกได้เป็น 3 ระดับชั น คือ เรือนยอดชั น
บน ชั นรอง และเรือนยอดชั นล่าง  

 สังคมป่าดง ดิบแล้งมีชนิดพรรณไม้ ท่ีมี ค่าดัชนีความส้าคัญสูง สุด  คือ ทลายเขา 
(Antheroporum glaucum) และ ยมหอม (Toona ciliata) และมีค่าดัชนีความหลาก
ชนิด เท่ากับ 3.21  

 ส่วนสังคมป่าดงดิบชื นมีชนิดพรรณไม้ ท่ีมีค่าดัชนีความส้าคัญสูงสุด คือ ปออีเก้ง 
(Pterocymbium javanicum) และ นกนอน (Cleistanthus polyphyllus) และมีค่า
ดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.29  

 สังคมป่าดงดิบเขาระดับต้่า ซึ่งพบได้ระหว่าง 800 -900 เมตร จากความสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเล พรรณไม้ท่ีมีค่าดัชนีความส้าคัญสูงสุดคือ ขี หนอนควาย (Gironniera 
nervosa) และ ใบคู่ (Unidentified) มีค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 3.55  

 สังคมป่าผลัดใบมีชนิดพรรณไม้ท่ีส้าคัญ  คือ งิ วป่า (Bombax anceps) และ  มะกอก 
(Spodias pinnata) มีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 1.78  

 สังคมป่าเต็งรังพรรณไม้ท่ีส้าคัญ คือ เต็ง (Shorea obtusa) และ เกด็ด้า (Dallbergia 
  cultrata) มีค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 2.97  

 การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับไม้หนุ่มพบว่า ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius) ตั ง
ตัวได้ดีในสังคมป่าดงดิบแล้งและป่าดิบชื น ไอ (Bridelia tomentosa) ตั งตัวได้ดีในสังคม
ป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง  
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 การสืบต่อพันธุ์ในระดับกล้าไม้พบว่า Ficus sp. ประสบความส้าเร็จในการตั งตัวในสังคม
ป่าดงดิบแล้ง ส่วนพวงตุ้มหู (Ardisia pilosa) มะนาวผี (Atalantia monophylla)เชียด 
(Cinnamomum iners) และเหมือดโลด (Aporosa villosa) ประสบความส้าเร็จในการ
ตั งตัวในสังคมป่าดงดิบชื น ป่าผสมผลัดใบ ป่าดงดิบเขา และป่าเต็งรัง ตามล้าดับ 

 การกระจายตัวของพรรณพืชตามระดับเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกพบว่า ทุกสังคมมีการ
จัดเรียงตัวในรูปของ L-shape แสดงลักษณะของป่าท่ีอยู่ในช่วงสืบต่อพันธุ์โดยมีไม้ขนาด
เล็กอยู่เป็นจ้านวนมากในแต่ละสังคมพืชและแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการถูกบุกรุก
ท้าลาย  

 สังคมป่าดงดิบแล้งป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรังมีพื นท่ีหน้าตัดเพิ่มขึ น ส่วนป่าดงดิบเขา
และป่าดงดิบชื นค่อนข้างคงท่ี  

 สังคมป่าดงดิบแล้งมีความหนาแน่นเพิ่มขึ นสูงสุดคือ 1,424 ต้น/เฮกตาร์ ส่วนสังคมป่าดง
ดิบเขาและสังคมป่าเต็งรังมีความหนาแน่นคงท่ี ในขณะท่ีสังคมป่าดงดิบชื นและสังคมป่า
ผสมผลัดใบมีแนวโน้มลดลง  

 ในระดับกล้าไม้พบว่า ทุกสังคมพืชมีความหนาแน่นของกล้าไม้เพิ่มขึ นในฤดูฝน  

 ลักษณะของการใช้ประโยชน์พืชป่าสามารถจ้าแนกพรรณพืชท่ีใช้เป็นสมุนไพรได้ 71 ชนิด 

พืชป่าท่ีเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ผล 48 ชนิด ผักป่า  27 ชนิด และกล้วยไม้หายากอีก 26 

ชนิด 
 
ที่มา: ดอกรัก มารอด สราวุธ สังข์แก้ว และแหลมไทย อาษานอก. 2546. การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชใน

อุทย านแห่ ง ชา ติ แก่ ง ก ร ะจาน  จั ง หวั ด เพชรบุ รี -ประจวบ คี รี ขั น ธ์ . คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวประจ าเส้นทางเดินป่า 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ร.ต.อ.หญิงสมพร จรูญแสง 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546 
  
วิธีการ 
 พัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวประจ้าเส้นทางเดินป่า และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวที่มีต่อคู่มือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีเข้า
ไปท่องเท่ียวในพื นท่ีบ้านกร่างแคมป์ จ้านวน 30 คน 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวประจ้าเส้นทางเดินป่าในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติในพื นท่ี
อุทยานฯ ได้อย่างมีนัยส้าคัญ 

 นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจคู่มือมาก และมีความคิดเห็นว่า คู่มือมีความน่าสนใจควรท่ี
จะพัฒนาและผลิตคู่มือขึ นเพื่อเผยแพร่และจ้าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวในโอกาสต่อไป 

 ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาและผลิตคู่มือเพื่อให้นักท่องเท่ียวใช้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอุทยานแห่งชาตินั นเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะส่ือประเภทนี 
สามารถเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้อันเป็นประโยชน์ทางหนึ่งท่ีจะช่วย
ให้เกิดจิตส้านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

 
ที่มา: ร.ต.อ.หญิงสมพร จรูญแสง . 2546. การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวประจ้า

เส้นทาง เ ดินป่า  อุทยานแห่งชาติแก่ งกระจาน . วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 
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ความหลากหลายของเห็ดในวงศ์ Polypolaceae ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
วิทยา บาระเฮ็ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2548 
 

วิธีการ 
ศึกษาความหลากหลายของเห็ด ในวงศ์ Polypolaceae ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทาง

พะเนินทุ่ง–น ้าตกทอทิพย์  ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 บันทึก
อุณหภูมิในแหล่งท่ีพบ โดยเก็บตัวอย่างเห็ดในอันดับ Aphylloporales 67 ตัวอย่าง มาศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา  และโครงสร้างขนาดเล็กใต้กล้องจุลทรรศน์ 
จากนั นท้าการจ้าแนกชนิด เทียบกับรูปวิธาน ของ Ainsworth et al. (1973) และจากหนังสือราวิทยา
ต่างๆ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ช่วงเวลาท่ีศึกษาพบว่า บริเวณพะเนินทุ่ง-น ้าตกทอทิพย์มีอุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส 

 เก็บตัวอย่างเห็ดในวงศ์ Polypolaceae ได้ 40 ตัวอย่างจัดเป็น 6 กลุ่ม 8 ชนิด ได้แก่ 

Daedaleopsis sp.1  3 ตัวอย่าง  
Fomitopsis psudopetchii  4 ตัวอย่าง  
Microporus xanthopus (Fr.)Kuntze  20 ตัวอย่าง  
Microporus sp.1  3 ตัวอย่าง  
Favolus sp.1  4 ตัวอย่าง  
Hexagonia sp.1  1 ตัวอย่าง  
Polyporus sp.1  2 ตัวอย่าง  
Polyporus sp.2  3 ตัวอย่าง  

 
 
ที่มา:  วิทยา  บาระเฮ็ม . 2548. โปรแกรมชีววิทยาประยุก ต์  คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://sci.pbru.ac.th/Bacteria/001/index.php 
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การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืชเพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบ
นิเวศป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย 

สนธยา จ้าปานิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  
วิธีการ 

ศักยภาพการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื นดินของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ ป่า
ดงดิบแล้ง และป่าดงดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมวลจากมวลชีวภาพเหนือพื นดิน ปริมาณ
การเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื นดิน ผลผลิตและปริมาณการย่อยสลายของเศษซากพืชท่ีชั นบนผิวดินใน
ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการศึกษาด้านวิชาการป่าไม้ โดยได้ท้าการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับความสูง
เพียงอก (DBH) ของต้นไม้ ท่ีมีขนาด DBH มากกว่า 4.5 เซนติเมตรขึ นไป 2 ครั ง ในช่วงระยะเริ่มต้น และเมื่อ
สิ นสุดการศึกษา จากแปลงตัวอย่างขนาด 50x50 ตารางเมตร ในป่าเบญจพรรณ, ป่าดงดิบแล้ง และป่าดง
ดิบเขา จ้านวน 8, 4 และ 6 แปลง ตามล้าดับ ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางและความ
สูง ของต้นไม้ (D-H relative) ในการประเมินความสูง ค้านวณมวลชีวภาพเหนือพื นดินของระบบนิเวศป่า
โดยใช้สมการแอลโลเมตรี  (Allometric equation) ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื นดินมีค่าเป็น 
0.5 เท่าของมวลชีวภาพ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ป่าดงดิบเขามีปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื นดินสูงท่ีสุด  128.99 
±32.70 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์  

 ป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบแล้งมีปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพ 93.12 
±43.10 และ 35.40±5.55 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล้าดับ  

 ป่าดงดิบเขาซึ่งมีปริมาณการย่อยสลายของเศษซากพืชท่ีชั นบนผิวดิน 4.49 และ 3.83 ตัน
ต่อเฮกตาร์ จะมีปริมาณการเพิ่มพูนการสะสมคาร์บอนในผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเหนือพื นดิน 
7.23 และ 6.65 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี ตามล้าดับ  

 ป่าเบญจพรรณซึ่งมีปริมาณการย่อยสลายของเศษซากพืชท่ีชั นบนผิวดิน 2.76 และ 2.35 
ตันต่อเฮกตาร์ จะมีปริมาณเพิ่มพูนการสะสมคาร์บอนในผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเหนือพื นดิน 
7.67 และ 5.02 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี ตามล้าดับ  

 ป่าดงดิบแล้งซึ่งมีปริมาณการย่อยสลายของเศษซากพืชท่ีชั นบนผิวดิน 7.90 และ 3.55 
ตันต่อเฮกตาร์ จะมีปริมาณเพิ่มพูนการสะสมคาร์บอนในผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเหนือพื นดิน 
5.44 และ 7.31 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี ตามล้าดับ  
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 ผลผลิตเศษซากพืชรวมและผลผลิตเศษซากใบมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก แสดงให้เห็น
ว่าปริมาณผลผลิตเศษซากใบเป็นตัวก้าหนดปริมาณผลผลิตเศษซากพืชรวม  

 ปริมาณเศษซากอินทรีย์ของพืชมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปริมาณเศษซากเนื อไม้ แต่จะ
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อค่าคงท่ีการย่อยสลายเอ็กโปแนนเชียล แสดงให้เห็นว่าการ
เพิ่มขึ นของเศษซากอินทรีย์ของพืชส่วนท่ีเป็นเนื อไม้ท้าให้อัตราการย่อยสลายลดลง  

 ศักยภาพการสะสมคาร์บอนในรูปผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเหนือพื นดินของระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีค่าต้่ากว่าระบบนิเวศป่าท่ีก้าลั งฟื้นสภาพ 
ในขณะท่ีระบบนิเวศป่าท่ีก้าลังฟื้นสภาพอาจจ้าเป็นต้องพึ่งพาการจัดการท่ีเหมาะสม
เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพป่าและการเก็บกักคาร์บอนของระบบนิเวศป่ามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

 
ที่มา:  สนธยา จ้าปานิล.  2547.  การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืช  เพื่อ   

 ประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย. 
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
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แบบจ าลองการจัดการที่มีวัตถุประสงค์หลากหลายของระบบนิเวศป่าเขตร้อน 
:กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย 

เพ็ญศรี ศรีกัญหา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  
วิธีการ 
 เพื่อพัฒนาเป็นแบบจ้าลองต้นแบบของการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทางบก
ของประเทศไทย โดยงานวิจัยนี เลือกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นกรณีศึกษา แบบจ้าลองทั งหมดท่ี
สร้างขึ นประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทรัพยากร
ระบบนิเวศป่าไม้ ส่วนท่ี 2 อธิบายเกี่ยวกับระบบการใช้พื นท่ีเพื่อการปลูกพืชเกษตรท่ีพบในเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนท่ี 3 อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างระบบประชากรท่ีอาศัยอยู่ภายในบริเวณเขต
อุทยานแห่งชาติ งานวิจัยนี มีบางส่วนใช้การประเมินค่าทรัพยากรในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการก้าหนดชนิด
ของกิจกรรมนันทนาการท่ีอยากให้มีขึ นในพื นท่ี เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่นักท่อง เท่ียวท่ีเข้าใช้บริการ
เป็นหลัก  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ผลของแบบจ้าลองแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีเกิดขึ นและคาดว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างระบบนิเวศป่าไม้ เช่น จ้านวนช้างป่าหรือประสิทธิภาพในการป้องกันทรัพยากร
ป่าไม้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างโดยรวมของระบบนิเวศ รวมถึงลักษณะการใช้
ท่ีดิน และโครงสร้างของประชากรท่ีอาศัยในพื นท่ี  

 การท้าลายพื นท่ีป่าไม้เกิดขึ นเพียงบางส่วนแม้ในระยะยาวก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก 
 การแนะน้าการจัดการท่องเท่ียวแบบใหม่โดยให้ชาวบ้านในพื นท่ีมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  พบว่า การแนะน้ากิจกรรม
เกี่ยวกับการให้บริการรถรับส่งตามจุดท่องเท่ียวส้าคัญในเขตอุทยานมีความน่าจะเป็นใน
การเกิดขึ นและมีระดับความต้องการสูงสุด  และกิจกรรมเหล่านี ส่งผลรวมต่อระบบการ
จัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือ การเพิ่มอัตราการจ้างงาน การเพิ่มงบประมาณ
รายรับท่ีทางอุทยานจัดหาได้ด้วยตนเอง และการจัดสรรงบประมาณเหล่านี เพื่อระบบการ
จัดการอุทยานแห่งชาติท่ีดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 
ที่มา: เพ็ญศรี ศรีกัญหา. 2547. แบบจ้าลองการจัดการท่ีมีวัตถุประสงค์หลากหลายของระบบนิเวศป่า

เขตร้อน: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.     
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

อร่ามศรี สุวัติถิกุล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 
วิธีการ 
 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
โดยใช้แบบสอบถามท้าการสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทย จ้านวน 388 คน 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 25 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษามี
การศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางมากับเพื่อนเป็นกลุ่ม นิยมตั งแคมป์ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากนิตยสาร และมีความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดับดี 

 นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับสูง  

 นักท่องเท่ียวที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการมาเยือน ระยะเวลาในการมา
เยือน ลักษณะกลุ่มของนักท่องเท่ียว การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญ 

 
ที่มา: อร่ามศรี สุวัติถิกุล. 2548. พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การเปรียบเทียบค่าดัชนีพื นที่ใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่เหนอืพื นดินของระบบ
นิเวศป่า จากการส ารวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกล บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ประเทศไทย 
นวลปราง นวลอุไร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 

วิธีการ 
ประเมินจากมวลชีวภาพเหนือพื นดิน โดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับความสูงเพียงอก (DBH) 

มากกว่า 4.5 ซม. ขึ นไป ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของต้นไม้ (D-H 

relation) ในการประเมินความสูงของต้นไม้ ค้านวณมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดินของระบบนิเวศป่า โดยใช้
สมการแอลโลเมตรี (Allometric equation) ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดินมีค่าเป็น 0.5 

เท่าของปริมาณมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดิน โดยท้าการศึกษาจากแปลงตัวอย่างขนาด 30x30 ตารางเมตร 
จ้านวน 9, 16, 50 และ 10 แปลง ในระบบนิเวศป่าเต็งรัง ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ ระบบนิเวศป่าดงดิบแล้ง 

และระบบนิเวศป่าดงดิบชื น ตามล้าดับ  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ระบบนิเวศป่าดงดิบชื นมีปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดินสูง
ท่ีสุด 168.04±107.88 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์  

 ในขณะท่ีระบบนิเวศป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีปริมาณการเก็บกัก
คาร์ บอนในมวลชีวภาพ ท่ีอยู่ เหนื อพื น ดิน  103.85±61.32, 34.26±24.18 และ 
29.31±9.17 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล้าดับ  

 การประมาณค่าดัชนีพื นท่ีใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนสะสมท่ีอยู่เหนือพื นดิน
จากการรับรู้จากระยะไกล ศึกษาโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม การวางต้าแหน่งแปลงตัวอย่างใช้
เทคนิค GPS (Global positioning system) ค่าพิกัดต้าแหน่งของแปลงตัวอย่างได้จาก
การแปลงค่าพิกัดจุดภาพของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM ท่ีน้ามาหาค่า
ความส่องสว่าง (Brightness values) เพื่อใช้เป็นดัชนีพืชพรรณในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลท่ี
ได้ทั งจากภาคสนาม และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM น้ามาหา
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบของสมการความถดถอยแบบเส้นตรง  ผลการศึกษาปรากฏว่า
เมื่อก้าหนดให้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นตัวแปรอิสระ  และข้อมูลจากภาคสนามเป็น
ตัวแปรตาม ได้ค่าดัชนีพื นท่ีใบและมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดินจากรูปแบบสมการท่ีดี
ท่ีสุดของป่าแต่ละชนิดดังนี  ป่าดงดิบชื น มีค่าดัชนีพื นท่ีใบโดยเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 7.68 
รองลงมา ได้แก่ ป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.81, 3.38 



 

 

สาระจากงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติ เล่ม 1                                                                                                                               

  

                                                               ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  

18 

และ 3.27 ตามล้าดับ ขณะท่ีมวลชีวภาพท่ีอยู่เหนือพื นดิน ป่าดงดิบชื น มีค่าโดยเฉล่ียมาก
ท่ีสุด เท่ากับ 336.12 ตันต่อเฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และ
ป่าเต็งรัง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 207.70, 68.53 และ 58.63 ตันต่อเฮกตาร์ ตามล้าดับ  

 ในการเปรียบเทียบค่าดัชนีพื นท่ีใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนสะสมท่ีอยู่เหนือ
พื นดิน จากการส้ารวจด้านป่าไม้กับการรับรู้จากระยะไกล พบว่า  มีค่าเท่ากัน จึงเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปในอนาคต โดยการประเมินค่าทั งสองของผืนป่าตะวันตกของ
ประเทศจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 
ที่มา: นวลปราง นวลอุไร. 2548. การเปรียบเทียบค่าดัชนีพื นท่ีใบ มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอน

สะสมท่ีอยู่เหนือพื นดินของระบบนิเวศป่า จากการส้ารวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกล 
บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ประเทศไทย . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
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Multi-objective management model of tropical forest ecosystem : A cases study in 
Kaeng Krachan National Park, Thailand 

Pensri Srikanha 
Chulalongkorn University 2004 

 
วิธีการ 

แบบจ้าลองการจัดการระบบนิเวศท่ีมีวัตถุประสงค์หลากหลายนี  สร้างขึ นเพื่อพัฒนาเป็นแบบ 
จ้าลองต้นแบบของการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ งชาติทางบกของประเทศไทย โดยใน
งานวิจัยนี  ได้เลือกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นพื นท่ีศึกษา  ซึ่งแบบจ้าลองทั งหมดท่ีสร้างขึ น
ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน  คือ ส่วนท่ีหนึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทรัพยากร ระบบ
นิเวศป่าไม้ ส่วนท่ีสองอธิบายเกี่ยวกับระบบการใช้พื นท่ีเพื่อการปลูกพืชเกษตรท่ีพบในเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ส่วนท่ีสามอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างระบบประชากรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ  

งานวิจัยนี มีบางส่วนใช้การประเมินค่าทรัพยากรในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการก้าหนดชนิดของกิจกรรม
นันทนาการท่ีอยากให้มีขึ นในพื นท่ีเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวที่เข้าใช้บริการเป็นหลัก  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ผลของแบบจ้าลองแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีเกิดขึ น และคาดว่าน่ามีผลต่อการเปล่ียน 
แปลงโครงสร้างระบบนิเวศป่าไม้ เช่น จ้านวนช้างป่าหรือประสิทธิภาพในการป้องกั น 
ทรัพยากรป่าไม้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างโดยรวมของระบบนิเวศ รวมถึงลักษณะ
การใช้ท่ีดินและโครงสร้างของประชากรท่ีอาศัยในพื นท่ี การท้าลายพื นท่ีป่าไม้เกิดขึ น
เพียงบางส่วน แม้ในระยะยาวก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก  

 ในเรื่องของการแนะน้าการจัดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านใน
พื นท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พบว่าการแนะน้ากิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการรถรับส่งตามจุดท่องเท่ียวส้าคัญใน
เขตอุทยานมีความน่าจะเป็นในการเกิดขึ นและมีระดับความต้องการสูงสุดและกิจกรรม
เหล่านี ส่งผลรวมต่อระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือ การเพิ่มอัตราการ
จ้างงาน และการเพิ่มงบประมาณรายรับท่ีทางอุทยานจัดหาได้ด้วยตนเอง และการจัดสรร
งบประมาณเหล่านี  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติท่ีดี และมีประสิทธิภาพใน
อนาคต 

ที่มา: Pensri Srikanha. 2004. Multi-objective management model of tropical forest 
ecosystem : A cases study in Kaeng Krachan National Park, Thailand. A thesis for 
the degree of master of science Chulalongkorn University, Bangkok. 

 

http://library.car.chula.ac.th:82/search~S0*tha/aPensri+Srikanha/apensri+srikanha/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th:82/search~S0*tha/aPensri+Srikanha/apensri+srikanha/-3,-1,0,B/browse
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

มาโนช การพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 
วิธีการ 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในพื นท่ี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมจ้านวนทั งสิ น 400 คน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 นักท่องเท่ียวท่ีท้าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 32.24 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพหลัก ไม่มี  
อาชีพรอง มีรายได้และรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 432,287.65 บาท 
และ 301,556.25 บาท ตามล้าดับ มีภูมิล้าเนาอยู่ในอยู่ในท้องท่ีภาคกลาง มีระยะทาง
การมาท่องเท่ียวอุทยานเฉล่ีย 299.74 กิโลเมตร มาท่องเท่ียวในลักษณะกลุ่มเพื่อน  
มีจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มเฉล่ีย 9.09 คน ใช้รถยนต์เป็นพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง 
มีการพักค้างแรม โดยกางเต็นท์พักในอุทยานฯ  

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  
 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉล่ีย 2,425.68 บาท มีความประทับใจจุดชมวิวและทิวทัศน์ท่ี

สวยงามของอุทยานฯ และไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรีในระดับสูง  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกของ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้แก่ สถานภาพการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการมา
เยือน 

 
ที่มา:  มาโนช การพนักงาน. 2548. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก  

ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื นที่ใหบ้ริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางบก
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

นิษฐา ภูษาชีวะ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 

 
วิธีการ 
  เพื่อวิเคราะห์สภาพทางกายภาพ การจัดการปัญหาทางด้านการออกแบบ และการจัดการในเขต
พื นท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติทางบก และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมและการจัดการพื นท่ีเขตให้บริการนักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ
ทางบก โดยท่ีอุทยานแห่งชาติสามารถพัฒนาคุณภาพของพื นท่ีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวโดยมีการค้านึงถึง
สภาพแวดล้อม  

ประเด็นในการท้าวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ประเด็นทางด้านการออกแบบ และประเด็น
ทางด้านการจัดการ โดยทั งสองกลุ่มได้ท้าการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร บันทึกต่างๆ การส้ารวจ
ภาคสนาม และการท้าแบบสอบถาม  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าปัจจุบันทางอุทยานฯ มีความพยายามท่ีจะพัฒนาและจัดการพื นท่ีบริการ
นักท่องเท่ียวทั งสามเขตให้สามารถด้าเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยมาตรการทางการจัดการ
ต่างๆ มีการสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวกค่อนข้างครบ แต่เนื่องจากขาดการวางผังบริเวณ
ตั งแต่แรก จึงท้าให้เขตบริการเกิดปัญหาด้านการใช้งานในเขตบริการ เช่น ทางสัญจร
วกวน ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม การใช้งานส่ิงอ้านวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
ไม่สะดวก แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นจุดเด่นของพื นท่ี เกิดปัญหาการจราจร เป็นต้น 

 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในเรื่องรูปแบบการท่องเท่ียว พบว่าถึงแม้จะมีความสนใจใน
รูปแบบการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน แต่ยังเคยชินกับความสะดวกสบาย และมีความต้องการ
ท่ีพักท่ีมีส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ เป็นหลัก  

 เขตบริการท่ีนักท่องเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบท่ีพักท่ีสอดคล้องกับการท่องเท่ียวใน
รูปแบบนี  มีเพียงเขตบริการบ้านกร่างแคมป์เท่านั น เนื่องจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังไม่
มีความรู้พื นฐานในการท่องเท่ียวด้านนี อย่างเพียงพอ  รวมทั งกิจกรรมและการบริการท่ี
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพื นท่ียังไม่ชัดเจน จึงควรมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างทางอุทยานแห่งชาติและชุมชน  ในด้านการสร้างจุดเด่นของพื นท่ี
ควบคู่กับการพัฒนาสภาพทางกายภาพและบริการของเขตบริการ รวมทั งการให้ความรู้
กับประชาชนในการท่องเท่ียวรูปแบบยั่งยืน 
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ที่มา:  นิษฐา ภูษาชีวะ.  2549.  แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื นท่ีให้บริการนัก 

ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติทางบกอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัด
เพชรบุรี. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการในพื นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ชลวรรณ อัตนะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549 
 

วิธีการ 
  เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยท้าการสอบถามนักท่องเท่ียวที่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมจ้านวนทั งสิ น 400 คน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่านักท่องเท่ียวท่ีท้าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย  32  ปี  มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับราชการเป็นอาชีพหลัก ไม่มี
อาชีพรอง มีรายได้และรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ  279,657 บาท และ 

268 ,660 บาท  ตามล้าดับ ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวในลักษณะกลุ่มเพื่อน  มีจ้านวน
นักท่องเท่ียวในกลุ่มเฉล่ีย 9 คน ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทาง มีการพักค้างแรม
โดยกางเต็นท์พักในอุทยานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉล่ีย 2,426 บาท  

 มีความพึงพอใจต่อการบริการในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ใน
ระดับสูง 

 ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานคือ จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ และความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
ที่มา:  ชลวรรณ อัตนะ. 2549. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ

 แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 กรุงเทพฯ. 
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การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในและรายรอบพื นทีอุ่ทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

สิริมาศ พาหุรักษ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549 

  
วิธีการ 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การ
พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีอยู่ในและราย
รอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยใช้แบบสอบถาม จ้านวน 323 ครัวเรือน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ประเภท พืชสมุนไพร ผลไม้ 
ไม้ไผ่ เห็ด หน่อไม้ พืชผัก แมลงกินได้ สัตว์ป่า และไม้ฟืน  

 รายได้รวมครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ประเภท พืชสมุนไพร 
ผลไม้ ไม้ไผ่ เห็ด หน่อไม้ พืชผัก แมลงกินได้ และสัตว์ป่า  

 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ประเภท ผลไม้ ไม้ไผ่ เห็ด 
และหน่อไม้  

 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้
ประเภท ผลไม้ จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน  

 ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรป่าไม้ประเภทไม้ฟืน 
 
ที่มา: สิริมาศ พาหุรักษ์. 2549. การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในและรายรอบพื นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การใช้วิทยุติดตามในการศึกษาขนาดของเขตอาศัยและกิจกรรมของเต่าหกด า  
Manouria emys phayrei (Blyth, 1853) 

ปรัชญาพร วันชัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

  
วิธีการ 

ได้ด้าเนินการตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 โดยใช้วิทยุติด ตาม 
เต่าหกด้าตัวเต็มวัยจ้านวน 11 ตัว (ตัวผู้ 7 ตัวและตัวเมีย 4 ตัว) และตัวท่ียังเจริญไม่เต็มวัย 3 ตัว จาก
บริเวณเขาพะเนินทุ่ง  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าค่ามัธยฐานของเขตพื นท่ีอาศัยตลอดทั งปีของเต่าหกด้าเพศผู้ คือ 0.60±0.33  
 ตารางกิโลเมตร  เพศเมีย  คือ 0.56±0.07 ตารางกิโลเมตร  และตัวท่ียังไม่เต็มวัย คือ 

0.08±0.06 ตารางกิโลเมตร โดยขนาดของเขตอาศัยตลอดทั งปีของเพศผู้และเพศเมียไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ แต่มีขนาดของเขตอาศัยมากกว่าตัวที่ยังไม่เต็มวัยอย่างมีนัยส้าคัญ 

 ขนาดของเขตอาศัยในฤดูฝนของเพศผู้และเพศเมีย มีขนาดกว้างกว่าในฤดูแล้งอย่างมี
นัยส้าคัญ แต่ในตัวที่ยังไม่เต็มวัยพบว่าขนาดของเขตอาศัยในฤดูฝนและฤดูแล้งไม่มีความ
แตกต่างกัน  

 สามารถจ้าแนกถิ่นอาศัยของเต่าหกด้าได้ 5 ประเภท ได้แก่ ป่าไผ่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบแล้ง
ผสมป่าไผ่ ล้าธารตื นๆ และพื นท่ีชุ่มน ้า โดยในช่วงฤดูฝนเต่าหกด้าตัวเต็มวัยเลือกท่ีจะอยู่
ในบริเวณป่าไผ่ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีแหล่งอาหารคือหน่อไม้ขึ นอยู่ท่ัวไป ส่วนตัวท่ียังไม่เต็มวัย 
มักจะพบแช่โคลนอยู่บริเวณพื นท่ีชุ่มน ้า  

 ในฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) เต่าหกด้าทั งตัวเต็มวัยและยังไม่เต็มวัย ส่วนใหญ่จะ
มีพฤติกรรมการซุกซ่อนตัวโดยเต่าหกจะเก็บตัวใต้ใบไม้หรือกองไม้แห้ง และในฤดูร้อน 
(มีนาคม-เมษายน) พบว่าเต่าหกด้าทั งตัวเต็มวัยและยังไม่เต็มวัยเลือกท่ีจะอาศัยอยู่ใกล้ๆ 
กับล้าธารและมักจะพบว่าลงไปแช่น ้าในล้าธารตื นๆ  

 อุณหภูมิอากาศและความชื นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปีในบริเวณท่ีพบเต่าหกด้าเพศผู้ เพศเมีย 
และตัวที่ยังเจริญไม่เต็มวัย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 พืชท่ีเป็นอาหารของเต่าหกด้ามีด้วยกันหลายชนิด เช่น Lasia spinosa, Zingiber sp., 
Amorphophallus paeoniifolius, Musa sp., Marantha sp., Bambusa sp. และ
อาหารหลักของเต่าหกด้าตัวเต็มวัย คือ หน่อไม้ (Bambusa sp.) ส่วนอาหารหลักส้าหรับ
เต่าหกด้าตัวยังเจริญไม่เต็มวัย คือ Lasia spinosa 
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ที่มา: ปรัชญาพร วันชัย. 2550. การใช้วิทยุติดตามในการศึกษาขนาดของเขตอาศัยและกิจกรรมของ
 เต่าหกด้า Manouria emys phayrei (Blyth, 1853). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.     
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ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื นที่ป่าของชุมชนท้องถ่ินต่อการใช้พื นทีอ่าศัยของสัตว์ป่า 
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

สุพร พลพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 

ศึกษาการใช้ประโยชน์พื นท่ีป่าของชุมชนท้องถิ่น และวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์พื นท่ีป่าของชุมชนต่อการใช้พื นท่ีของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยใช้ แบบ 
สอบถามเก็บข้อมูลจ้านวน 200 ชุด วางแนวเส้นตรง 6 เส้น รวม 69 กิโลเมตร ส้ารวจร่องรอยสัตว์ป่า 5 
ชนิด คือ กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า และช้างป่า  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าราษฎรส่วนใหญ่ 69% เก็บหาของป่า โดยเข้าไปเก็บหาในเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน 50.5% เก็บเห็ดมากท่ีสุด 50.0% ระยะทางห่างจากหมู่บ้านเฉล่ีย 2.23 
กิโลเมตร ใช้เวลาเฉล่ีย 1.36 ช่ัวโมง/วัน เดือนตุลาคมเก็บหามากท่ีสุด  

 ราษฎรส่วนใหญ่เข้าใจผลกระทบการใช้พื นท่ีป่าต่อสัตว์ป่า แต่คิดว่าการเก็บหาของป่ายังมี
ความจ้าเป็นต่อการยังชีพ  

 การเข้าใช้พื นท่ีของสัตว์ป่าในพื นท่ีป่าท่ีมีการใช้ประโยชน์พื นท่ีอย่างเข้มข้นกับในพื นท่ีป่า
ท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างเบาบางแตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายความแตกต่างได้จาก
ค่าเฉล่ียของร่องรอยพื นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น (X = 32.98) ซึ่งมีค่า น้อยกว่า
พื นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างเบาบาง (X = 86.78)  

 ระยะทางมีความสัมพันธ์กับการพบร่องรอย กระทิง กวาง และเก้ง อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ เท่ากับ 0.221 0.439 และ 0.384 ตามล้าดับ  

 สรุปได้ว่ากิจกรรมการใช้ประโยชน์พื นท่ีป่าของชุมชนท้องถิ่นมีผลต่อการใช้พื นท่ีของสัตว์
ป่า 

 
ที่มา: สุพร พลพันธ์. 2550. ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื นท่ีป่าของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื นท่ี

อาศัยของสัตว์ป่า: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื นที่ป่าอนุรักษ์และพื นที่
โดยรอบของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ธนวัฒน์ ประไพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

  
วิธีการ 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในพื นท่ีป่าอนุรักษ์และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บุกรุกพื นท่ีป่าอนุรักษ์โดยประยุกต์ใช้เทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิธีทางสถิติ  คือ Logistic 

Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลและก้าหนดพื นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกในพื นท่ีป่าอนุรักษ์ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินในพื นท่ีป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน และรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร มีพื นท่ีรวม4,198.07 
ตารางกิโลเมตร ในช่วงระยะเวลา 13 ปี (พ.ศ. 2535 -2548) พบว่าพื นท่ีป่าไม้ลดลง 
85.73 ตารางกิโลเมตร พื นท่ีแหล่งน ้าเพิ่มขึ น 2.13 ตารางกิโลเมตร พืชไร่เพิ่มขึ น 108.61 
ตารางกิโลเมตร พืชสวนลดลง 55.43 ตารางกิโลเมตร พื นท่ีชุมชนเพิ่มขึ น 13.61 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนพื นท่ีป่าละเมาะ และไร่ร้างเพิ่มขึ น 16.81 ตารางกิโลเมตร จากการ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในช่วงเวลา 13 ปี แสดงให้เห็นว่า พื นท่ีป่าไม้ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่
ถูกเปล่ียนสภาพเป็นพืชไร่และพื นท่ีชุมชน  

 ปัจจัยท่ีมีนัยส้าคัญต่อการบุกรุกพื นท่ี ได้แก่ ความลาดชัน ความห่างจากชุมชน ระยะห่าง
จากแหล่งน ้าและระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม  

 สามารถก้าหนดพื นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกพื นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ 3 ระดับ คือ พื นท่ีเส่ียงต่อการ
บุกรุกในระดับต้่า ระดับกลาง และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ  76.16, 3.49 และ 20.35 

ตามล้าดับ 
 

ที่มา: ธนวัฒน์ ประไพ. 2551. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื นท่ีเส่ียงต่อการบุก
รุกพื นท่ีป่าอนุรักษ์และพื นท่ีโดยรอบของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อภิชา อยู่สมบูรณ์   ธรรมนูญ เต็มไชย  สุริยนต์ โพธิบัณฑิต 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551 

 
วิธีการ 
 ส้ารวจภาคสนามร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นชาวกะหร่าง โดยส้ารวจป่าร่วมกับชาวกระหร่างบริเวณ
รอบพื นท่ีท้ากินของบ้านโป่งลึก-บางกลอย ขึ นไปถึงต้นแม่น ้าบางกลอยและต้นแม่น ้าเพชรบุรี บันทึก
รายละเอียดทางพฤกษศาสตร์การใช้ประโยชน์ พร้อมวิธีการใช้ประโยชน์ เก็บตัวอย่างและบันทึกภาพ การ
ทดลองใช้ บางชนิดน้าไปทดลองปลูกขยายพันธุ์ เมื่อได้ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนั นๆ  แล้วท้าการ
ตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกะหร่างรายอื่น 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พรรณไม้ท่ีมีการน้ามาใช้ประโยชน์มีจ้านวนอย่างน้อย 293 ชนิด เป็นชนิดท่ีใช้เป็นยารักษา

โรคหรือยาบ้ารุงร่างกายจ้านวน 181 ชนิด เช่น ดีงูหว้า (Pteridrys syrmatica) ไข่เน่า 
(Vitex glabrata) ฯลฯ ใช้เป็นอาหารจ้านวน 121 ชนิด เช่น มอกุ๊ (Lepisanthes sp.) 
มะตาด (Dillenia indica) ฯลฯ ใช้สอยในชีวิตประจ้าวันจ้านวน  41 ชนิด เช่น  ค้อ 
(Livistona speciosa) หลังกับ (Arenga westerhoutii) ฯลฯ ใช้ประกอบพิธีกรรมและ
ประเพณีจ้านวน  6 ชนิด  เช่น  พญาเท้าสะเอว  (Oxyceros bispinosus) สาดแดง 
(Phrynium pubinerve) ฯลฯ ซึ่งบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท 

 พรรณไม้ท่ีมีความน่าสนใจเป็นกรณีพิเศษ เช่น กลุ่มท่ีใช้เป็นยาคุมก้าเนิด เช่น ว่านนางตัด 
(Labisia pumila) ฯลฯ กลุ่มท่ีใช้เป็นยาฆ่าเชื อราในนาข้าว เช่น ต้นแลนบาน (Canarium 

denticulatum)  ฯลฯ  ก ลุ่ม ท่ี ใ ช้ เป็นยาแก้ ไ ข้มาลา เรี ย  เ ช่น  ดี งู หว้ า  (Pteridrys 
syrmatica) ฯลฯ และกลุ่มท่ีใช้เป็นยาถอนพิษงู เช่น ผักกระเหรี่ยง (Gnetum gnemon) 
ฯลฯ 

 พรรณไม้ท่ีมีการใช้ประโยชน์บางชนิดเป็นพรรณไม้หายาก และบางชนิดยังไม่มีการตั งช่ือ
วิทยาศาสตร์ และประโยชน์ทางอ้อมจากการศึกษาครั งนี  ได้มีส่วนช่วยในการเช่ือมต่อ
ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าและการ
อนุรักษ์พรรณพืชในป่า 

 
 
ที่มา: อภิชา อยู่สมบูรณ์ ธรรมนูญ เต็มไชย และสุริยนต์ โพธิบัณฑิต.  2551. ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์

พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั งท่ี 1 พ.ศ. 2551. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ. หน้า 97-118. 
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การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับยุวมัคคุเทศก์ 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 
วิธีการ 
 ด้าเนินการศึกษาวิจัย โดยแบ่งวิธีการออกเป็น  3 ขั นตอน ได้แก่ ขั นเตรียมการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม ขั นสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั นฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร ซึ่งในแต่ละขั นตอนจะมีการ
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และท้าการศึกษาความต้องการ
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการฝึกอบบรม รวมทั งสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร 
ตลอดจนเข้าร่วมอบรมและประเมินผลหลักสูตร 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จากโรงเรียนท่ีอยู่โดยรอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แต่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ และมีความสนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานฯ และเข้ามาร่วมท้างานกับ
อุทยานฯ ในช่วงเวลาว่างหรือช่วงปิดเทอม 

 มีความรู้ในหัวข้อต่างๆ ค่อนข้างน้อย เช่น ความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะได้รับความรู้
เพิ่มเติมในทุกๆ หัวข้อ โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม คือ 3 วัน และกิจกรรมท่ี
สนใจมากท่ีสุด คือการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ รองลงมาคือการดูนกและดูผีเสื อตามล้าดับ 

 เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ฝ่ายนันทนาการและส่ือความหมายธรรมชาติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้แก่เยาวชน และคิดว่าการจัดหลักสูตร ฝึกอบรม
สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริงและไม่มีอุปสรรคในการท้างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
และยุวมัคคุเทศก์ ตลอดจนเช่ือว่าหัวข้อในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ เห็นว่า นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความเหมาะสม
ในการส่ือสารและเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดีได้ และเห็นด้วยกับการให้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้า หน้าท่ี
ในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียวและบ้านกร่างแคมป์ ด้านเนื อหาเห็นว่ามีความเหมาะสม
และครบถ้วน ส่วนตัวแทนจากโรงเรียนเห็นด้วยและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 
แต่ต้องการให้มีการท้าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ป ี

 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย  4 องค์ประกอบหลักๆ คือ 1. วัตถุประสงค์เฉพาะและ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 2. ความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดล้อมศึกษา ขอบเขตเนื อหาสาระ
และการจัดประสบการณ์ 3. กระบวนการในการฝึกอบรม 4. รูปแบบการวัดและการ
ประเมินผล   
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 ในการฝึกอบรมใช้วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการน้าเข้าสู่บทเรียนด้วยส่ือต่างๆ เช่น สไลด์ 
ต่อจากนั นใช้การถ่ายทอดความรู้ ด้วยการบรรยาย การซักถาม การแสดง การระดมสมอง 
และการท้ากิจกรรมในสถานท่ีจริง และจัดให้มีการประเมินผลทั งก่อนและหลังการฝึกอบรม 

   พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับบรรยากาศ
การฝึกอบรม และโดยภาพรวมคิดว่าหลักสูตรนี มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก 

 
ที่มา:  โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ.  2551. การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมศึกษา

ส้าหรับยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.  วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 
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การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าบางชนิด 
ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ 

แหลมไทย อาษานอก 
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ 

  ทดสอบอัตราการงอกเมล็ดไม้ป่า 20 ชนิด บริเวณจังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาวิธีการ
ปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะและวัสดุเพาะท่ีเหมาะสม โดยใช้วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ด  3 วิธี คือ การแช่น ้าร้อน
เป็นเวลานาน 24 ช่ัวโมง การแช่น ้าเย็นเป็นเวลานาน 24 ช่ัวโมง และท้าการขลิบปลายเมล็ด ส่วนวัสดุเพาะ
ช้ามี 4 ประเภท คือ ดินผิว ขุยมะพร้าว ดินผสมขุยมะพร้าว ดินผสมขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก อัตรา 1:3:1 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าวิธีการแช่น ้าร้อน เหมาะสมกับเมล็ด เก็ดด้า ประดู่ ทองหลางป่า กัลปพฤกษ์ ชงโคป่า

มะกล้่าต้น คาง และมะเกลือ ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด เท่ากับ 75%, 35.5%, 76 %, 
21%, 63.5%, 79%, 72%, และ 57.7% ตามล้าดับ 

 พบว่าวิธีการแช่น ้าเย็นเหมาะสมกับเมล็ด ฉนวน สาธร คูน สีเสียด ตีนเป็ด และโมกมัน ซึ่งให้
เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเท่ากับ 55%, 92.5%, 8%, 72%, 78% และ 64% ตามล้าดับ 

 วิธีการขลิบปลายเมล็ด เหมาะสมกับเมล็ด มะค่าโมง และมะค่าแต้ ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การงอก
สูงสุดเท่ากับ 97.5%, และ 30% ตามล้าดับ 

 ส่วนเมล็ด ชิงชัน ตะแบก ประค้าดีควาย และมะขามป้อม ไม่จ้าเป็นต้องปฏิบัติต่อเมล็ดด้วย
วิธีท่ีท้าการศึกษา 

 ขุยมะพร้าว หรือ วัสดุท่ีมีขุยมะพร้าวเป็นส่วนผสม เหมาะส้าหรับการใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ด
ไม้ป่าทุกชนิด ส่วนดินผิวไม่ควรน้ามาใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ด ประดู่ สาธร คูน กัลปพฤกษ์ 
ชงโคป่า สีเสียด คาง ประค้าดีควาย และมะเกลือ 

 
ที่มา:  แหลมไทย อาษานอก. 2546. การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าบางชนิดในท้องท่ี  

 จังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์. สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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การศึกษานิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง ในพื นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อลงกต ชูแก้ว สุชีรา เจียมบรรจง สมบุญ เขาค้า และธีรเดช มีกล่ินหอม 
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2542 

  
วิธีการ 

ด้าเนินการตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2542 เพื่อศึกษาประเด็น
พื นฐานประกอบด้วย การศึกษาประชากร การศึกษาพฤติกรรม การส้ารวจพืชอาหารช้าง ก ารส้ารวจ
เส้นทางการเคล่ือนย้ายหากิน การส้ารวจแหล่งดินโป่ง และการศึกษาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า 
รวมทั งผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากกรณีช้างป่าท้าลายพืชไร่ โดยใช้วิธีการวิจัยท่ีประกอบด้วย การเดินส้ารวจ 
การเฝ้าติดตามพฤติกรรมช้าง การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มชาวไร่ผู้ได้รับผลกระทบ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าช้างป่าในพื นท่ีมีทั งหมด จ้านวน 89 ตัว จ้าแนกตามพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
เคล่ือนย้ายหากินออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม A มีจ้านวนประชากร 79 ตัว และ
กลุ่ม B มีประชากร จ้านวน 10 ตัว โดยท่ีช้างทั งหมดมีโครงสร้างประชากรท่ีประกอบด้วย
ช้างตัวเต็มวัย (Adult) จ้านวน 40 ตัว ตัวรุ่น (Sub-adult) จ้านวน 20 ตัว และลูกช้างท่ีมี
พฤติกรรมใกล้แม่ (Calves) จ้านวน 29 ตัว  

 อัตราส่วนระหว่างเพศในตัวเต็มวัย ระหว่างตัวผู้เต็มวัย (Adult-Male) และตัวเมียเต็มวัย 
(Adult-Female) พบว่าอัตราส่วนระหว่างเพศได้แก่ ตัวผู้ทั งหมด 8 ตัว ต่อตัวเมียทั งหมด 
32 ตัว หรือ 1:4  

 มีพืชท่ีช้างใช้เป็นอาหาร จ้านวน 89 ชนิดพันธุ์ จาก 39 วงศ์ กระจายท่ัวไปในพื นท่ีศึกษา  

 มีแหล่งดินโป่งท่ีช้างเข้าไปใช้ประโยชน์จ้านวน 30 แหล่ง จ้าแนกเป็นช้างกลุ่ม A เข้าไปใช้
จ้านวน 17 แหล่ง และกลุ่ม B เข้าใช้ จ้านวน 13 แหล่ง 

 ช้างในกลุ่มช้างกลุ่ม A ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการหากินเป็นกลุ่มเด่ียวโดยมีการรวมตัว
กันตั งแต่ 4-79 ตัว ทั งนี จากการทะเบียนประวัติช้างประกอบการส้ารวจพบว่า มีจ้านวน 
ครอบครัว (Family Units) ไม่น้อยกว่า 7 ครอบครัว และตัวที่หากินไม่รวมโขลง อีกอย่าง
น้อย 12 ตัว 

 ผลกระทบจากช้างป่าต่อชาวไร่สับปะรด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในช่วง
ระยะเวลา 1-3 ปีท่ีผ่านมา โดยเกิดความเสียหายมากท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2541 ทั งนี เมื่อ
ศึกษาช่วงเวลาการออกหากินของช้างนอกพื นท่ีป่าเปรียบเทียบเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า
ช้างป่ามีแนวโน้มของระยะเวลาออกหากินนอกพื นท่ีป่าเพิ่มมากขึ นเป็นล้าดับ ซึ่งนับเป็น
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ปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างมากขึ น ในขณะเดียวกัน ประชาชนในพื นท่ี
ก็ได้คิดค้นเทคนิคต่างๆ เพื่อป้องกันช้างท้าลายพืชไร่ และพัฒนาวิธีการเหล่านั นให้ได้ผล
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีช้างป่าก็มีการเรียนรู้และปรับตัว จนเอาชนะเทคนิคต่างๆ 
ได้ในท่ีสุด ส่วนเทคนิคท่ีชาวไร่เห็นว่าใช้ได้ผลในปัจจุบัน ได้แก่ การไล่ต้อนช้างกลับเข้าป่า
และการใช้รั วไฟฟ้าล้อมไร่ 

 ทัศนคติ ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในพื นท่ี นับเป็นเครื่องมือส้าคัญต่อการ
จัดการปญัหาในอนาคต อีกทั งพบว่าชาวบ้านในพื นท่ีต่างๆ ให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์
อย่างเต็มท่ีโดยมียุทธศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีความสุขคู่
กัน ดังนั นแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมกรณีช้างป่าในอุทยานแห่งชาติ    กุยบุรี จึงควร
ยืนอยู่บนพื นฐานของการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
องค์ประกอบส้าคัญในอนาคตต่อไป 

 
ที่มา: อลงกต ชูแก้ว สุชีรา เจียมบรรจง สมบุญ เขาค้า และธีรเดช มีกล่ินหอม. 2542.  การศึกษา

นิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง  ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
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การยอมรับของสมาชิกองค์กรการบริหารส่วนต าบลต่อการประกาศจัดตั งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชัยยุทธ คุณชมพู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 

 
วิธีการ  
 วิจัยเชิงส้ารวจ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลต่อการประกาศจัดตั งอุทยานแห่งชาติ เพื่อน้าผลท่ีได้ไป
ใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ท่ี
จะด้าเนินการประกาศจัดตั งในอนาคต ระหว่างเดือนสิงหาคม 2541 ถึงเดือนเมษายน 2542 รวมเวลา 9 
เดือน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่ีอยู่รอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวม 12 
องค์การบริหารส่วนต้าบล ทุกคน จ้านวนรวม 260 คน 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลส่วนใหญ่ยอมรับการประกาศจัดตั งอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี และพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติต่อการยอมรับของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลคือ ระดับการศึกษา การได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียว และการได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ี  

 ผลการศึกษาครั งนี ชี ให้เห็นว่า ในด้านการศึกษารัฐควรจะบรรจุหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ในส่วนของกรมป่าไม้ควรจะมีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษาให้กับราษฎรท่ี
อยู่รอบๆ ผืนป่าอนุรักษ์ให้ท่ัวถึงอย่างแท้จริง  

 ในด้านการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีอุทยานควรจัดสรรให้ราษฎร
ท่ีอยู่ติดกับแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว เช่น การขาย
อาหาร เครื่องด่ืม การขายของท่ีระลึก การให้บริการท่ีพัก การเป็นมัคคุเทศก์ การน้า
รถยนต์ให้บริการ การรับจ้างแบกหาม ส่งของ 

 ในด้านการให้ข่าวสาร กรมป่าไม้ควรจะก้าหนดเป็นนโยบายชัดเจนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีออกไป
ส้ารวจประกาศจัดตั งอุทยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้รู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึง
เพื่อให้เกิดการยอมรับในการด้าเนินการ 

 
ที่มา: ชัยยุทธ คุณชมพู. 2542. การยอมรับของสมาชิกองค์กรการบริหารส่วนต้าบลต่อการประกาศจัดตั ง

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความเป็นไปได้ของรูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
“ชาวบ้าน” และ “ช้างป่า” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มัทนา ศรีกระจ่าง ชา เกียรติประจักษ์ ชวลิต แสงอินทร์ และบุญลือ พูลนิล 
กลุ่มงานวิจัย ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551 

 
วิธีการ 

ส้ารวจช้างป่าทุกเดือน เดือนละ 10 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 ใน
บริเวณท่ีช้างมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลท่ีบันทึกได้แก่ บริเวณท่ีพบช้างป่า วัน เวลาท่ีพบ จ้านวนโครง สร้าง
ประชากร อัตราส่วนเพศ และพฤติกรรมต่างๆตามหลักการของ Sukumar เตรียมความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจัดประชุมร่วมกับชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากช้างป่า ผู้น้าชุมชน 
ชาวบ้าน และไกด์ 

ประเด็นสารส าคัญ 
 ในปัจจุบันช้างป่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื นท่ีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่า

สงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 จ้านวนช้างป่าทั งหมด มีประมาณ 160 ตัว แบ่งเป็น 11 ฝูง คิดเป็นสัดส่วนประชากรในฝูง 

เต็มวัย:ตัวก่อนเต็มวัย:ตัววัยรุ่น:ลูกเล็ก เท่ากับ 7:9:10:2 
 ต่อไปจะเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้กับ

นักวิจัยสัตว์ป่า 
 ผลกระทบด้านลบท่ีตามมาหลังจากการตั งศูนย์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือ วิถีชีวิตของชาวบ้าน

เปล่ียนไปตามนักท่องเท่ียว ปัญหาการขัดผลประโยชน์ 
 การไปชมช้างป่าบางครั งไม่พบตัว ท้าให้นักท่องเท่ียวเบื่อหน่ายและจุดในการชมช้างมี

จ้านวนน้อย 
 อาคารศูนย์ฯไม่น่าสนใจ ท้าให้นักท่องเท่ียวเลยผ่านอาคารศูนย์ฯไป 
 ไกด์ท่ีพูดภาษาอังกฤษได้มีไม่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวที่เป็นชาวต่างชาติ 
 

ท่ีมา: มัทนา ศรีกระจ่าง  สุพิชชา เกียรติประจักษ์  ชวลิต แสงอินทร์ และบุญลือ พูลนิล.  2551.                 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ  “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” เพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่าง 

“ชาวบ้าน” และ “ช้างป่า” ท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ในการประชุมวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ครั งท่ี 1 พ.ศ.2551. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, กรุงเทพฯ. หน้า 153-157 
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อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
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การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

สุจินต์ ขันติสมบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2530 

 
วิธีการ 

ใช้ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ด้า มาตราส่วน 1:15,000 ซึ่งถ่ายท้าในปี พ.ศ. 2518 มาใช้ในการ
จ้าแนกประเภทของท่ีดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏโดยรอบ โดยด้าเนินการแปลภาพ ท้าแผนท่ี
จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพื นดินท่ีได้ท้าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ stratified random sampling ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การด้าเนินการเก็บ
ข้อมูลนั นจะเก็บเกี่ยวกับชนิดและขนาดของไม้ท่ีท้าเป็นสินค้าได้ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพืชพรรณ
พร้อมทั งการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในบริเวณแปลงตัวอย่างรูปวงกลม 
ขนาดรัศมี 17.85 เมตร ซึ่งมีเนื อท่ี 0.1 เฮกตาร์ ทั งนี ได้บันทึกภาพแปลงตัวอย่างทางภาคพื นดินและเก็บ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื นท่ีท่ีท้าการศึกษา ซึ่งมีขนาดพื นท่ีทั งหมด 
159.30 ตารางกิโลเมตร พบว่าในพื นท่ีศึกษามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกัน 9 ประเภท 
ดังนี คือ ป่าดงดิบชื น พื นท่ี 120.76 ตารางกิโลเมตร  (75.80%) ป่าถูกท้าลาย พื นท่ี 1.73 

ตารางกิโลเมตร (1.09%) สวนผลไม้ พื นท่ี 9.45 ตารางกิโลเมตร (5.93%)  นาข้าว พื นท่ี 2.13 

ตารางกิโลเมตร (1.34%) สวนยางพารา  พื นท่ี 20.08 ตารางกิโลเมตร  (12.60%) พืชไร่ 
พื นท่ี 2.75 ตารางกิโลเมตร (1.73%) ส่ิงปลูกสร้างและ ท่ีอยู่อาศัย พื นท่ี 0.46 ตาราง
กิโลเมตร (0.29%) และแหล่งน ้าขนาดเล็ก  

 ลักษณะพื นท่ีมีความลาดชัน 5 ระดับ ได้แก่ 0-8%, 8-16%, 16-35%, 35-60% และ
มากกว่า 60% ในจ้านวนนี พื นท่ีมีความลาดชัน 16-35% มีมากท่ีสุด 

 ลักษณะพืชพรรณปกคลุมพื นท่ีมีป่าธรรมชาติอยู่เพียงชนิดเดียวคือ ป่าดงดิบชื น (tropical 
rain forest) ประกอบด้วยโครงสร้างป่า 3 ชั น มีความหนาแน่นของไม้ 152 ต้นต่อ
เฮกตาร์ ปริมาณท่ีท้าเป็นสินค้าได้ 286.01 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ ดินในป่าดงดิบชื น
นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดในทุกๆ ประเภท และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชากรอยู่ในระดับปานกลาง 

 จ้าแนกออกเป็นพื นท่ีเหมาะสมส้าหรับป่าไม้ 91.47 ตารางกิโลเมตร (57.42%) และพื นท่ี
ส้าหรับเกษตรกรรม 67.83 ตารางกิโลเมตร (42.58%)  
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 ส้าหรับพื นท่ีท่ีเหมาะสมส้าหรับป่าไม้สามารถจ้าแนกย่อยออกเป็นพื นท่ีส้าหรับป่าป้องกัน
และอนุรักษ์ 5.15 ตารางกิโลเมตร (3.23%) พื นท่ีส้าหรับป่าผลผลิตชั นท่ี 1 27.80 ตาราง
กิโลเมตร  (17.45%) พื นท่ีส้าหรับป่าผลผลิตชั นท่ี 2 55.65 ตารางกิโลเมตร (34.94%) และ
พื นท่ีส้าหรับฟื้นฟูสภาพป่า 2.87 ตารางกิโลเมตร (1.80%) ทั งนี พื นท่ีท่ีวิเคราะห์ไว้ว่าเป็น
พื นท่ีเหมาะสมส้าหรับการเกษตรกรรมและป่าเพื่อผลผลิตนี เป็นการศึกษาสภาพพื นท่ีตาม
หลักวิชาการเท่านั น เนื่องด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ แต่ถ้าหากในอนาคตเกิดมี
การเปล่ียนแปลงขึ นในอุทยานฯ นี  พื นท่ีดังกล่าวที่ได้วิเคราะห์ไว้ก็อาจใช้ประโยชน์ตามนั น  

 
ที่มา: สุจินต์ ขันติสมบูรณ์. 2530. การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณ

อุทยานแห่งชา ติ เขา คิชฌกูฏ จังหวั ด จันทบุ รี . วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร
โดยรอบเขตพื นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

สกุณา ปิยะวาทิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 

 
วิธีการ 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ท่ีดิน ความคิดเห็น การอนุรักษ์และก าร
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
ตลอดจนปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ท่ีดินท่ีมีความสัมพันธ์กับปริมาณการพึ่งพิง ทรัพยากรธรรมชาติ
และผลกระทบท่ีเกิดขึ น ซึ่งจากการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ท้าการ
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน จ้านวน 100 ตัวอย่าง และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต้่าสุด ค่าไคสแควร์   และค่า
สัมประสิทธิ์ความมีเงื่อนไข ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าราษฎรท่ีท้าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 46.66 ปี มีจ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย  4.3 คน  ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  มีรายได้เฉล่ีย 

145,027 บาทต่อปี รายจ่ายเฉล่ีย 152,071 บาทต่อปี มีระยะเวลาการตั งถิ่นฐานในพื นท่ี
เฉล่ีย 33 ปี ส่วนใหญ่มีการใช้ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชผลไม้ ความคิดเห็นและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก  

 พบว่ามีการพึ่งพิงทรัพยากรสัตว์ป่าและพรรณพืช โดยชนิดของสัตว์ป่าท่ีมีการพึ่งพิงมาก
ท่ีสุด คือ หมูป่า ส่วนชนิดของพรรรพืชท่ีมีการพึ่งพิงมากท่ีสุด คือ พืชผัก 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรพบว่าหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีอายุน้อย มีการ
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติประเภทไม้ไผ่ป่ามากกว่าหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีอายุมาก และ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้รวมน้อยมีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่อไม้ป่ามากกว่า
ครัวเรือนท่ีมีรายได้รวมมาก ดังนั นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ การจัดท้าป่าชุมชนให้กับ
ราษฎร และการจัดท้าแนวเขตท่ีชัดเจน เพื่อลดปัญหาการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและ
การบุกรุกพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  

 
 
ที่มา: สกุณา ปิยะวาทิน. 2542. ความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ท่ีดิน และการพึ่งพิง

ทรัพยากรธรรมชาติของราษฏรโดยรอบเขตพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

ญาณนันท์ สุนทรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 

 
วิธีการ 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส้าคัญซึ่งน้ามาใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดและจัดท้าคู่มือวิเคราะห์
สกุลและชนิด รวมถึงการบรรยายลักษณะของปลาทั งหมดท่ีพบในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ศึกษาการกระจายพันธุ์ของปลาพร้อมกับระบุช่ือสามัญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของแต่ละชนิด และการน้าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั งนี น้าไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางน ้าได้ต่อไปในอนาคต 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 จากการศึกษาพบ ปลาทั งหมด 67 ชนิด 42 สกุล และ 21 วงศ์ ได้แก ่Amblycipitidae, 
Anabantidae, Bagridae, Balitoridae, Belonidae, Belontiidae, Chandidae, 
Clariidae, Cobitidae, Cyprinidae, Gobiidae, Hemiramphidae, astacembelidae, 
Nandidae, Siluridae, Sisoridae, Synbranchidae, Syngnathidae, 
Tetraodontidae, Notopterridae 

 วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดจากทั ง  2 บริเวณคือ  Cyprinidae พบ 22 ชนิด  ในขณะท่ีพบวงศ์
Balitoridae เป็นอันดับรองลงมา โดยพบจ้านวน 12 ชนิด 

 
ที่มา: ญาณนันท์ สุนทรกิจ. 2544. ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

แ ละ เ ข ต รั ก ษ าพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เ ข า สอ ย ด า ว .  วิ ท ย านิ พ น ธ์ วิ ท ย า ศ า สต ร ม ห าบั ณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อทัศนะคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

สุดธิดา เกษรราช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติของราษฎรเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของครัวเรือนตัวอย่างจ้านวน 102 ครัวเรือน ท่ีอาศัยอยู่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ขนาดของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขนาดเล็ก
ถึงปานกลาง มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.3 คน ส่วนใหญ่เป็นชนดั งเดิมท่ีเกิดในหมู่บ้าน 
โดยมี ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น้าชุมชน ราษฎรส่วนใหญ่มีการวางแผนครอบครัวโดยการ
คุมก้าเนิดแบบช่ัวคราว  

 ทุกเดือนท่ี 4 จะมีประเพณีนมัสการพระพุทธบาทหลวง ราษฎรส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมโดย
การบริจาคเงินให้แก่วัด  

 ส่วนใหญ่ราษฎรจะรับฟังข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์  

 สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปพบว่าครัวเรือนมีภาวะหนี สินเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 54 โดยมี
หนี สินเฉล่ียครัวเรือนละ 36,727.14 บาท ส้าหรับครัวเรือนท่ีมีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 32 
โดยมีเงินออมเฉล่ียครัวเรือนละ 25,132.87 บาท มีท่ีดินในครอบครองอยู่ระหว่าง 10-15 
ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีความรู้สึกพอใจกับท่ีดินท้ากินของตนเอง และไม่มีความต้องการท่ีจะ
ขยายท่ีดินท้ากินใหม่  

 สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่
เหมือนเดิมและมีแนวโน้มท่ีจะดีขึ น  

 ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากอุทยานเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  

 ทัศนคติของราษฎรท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่าราษฎรมีทัศนคติไปในทางท่ีดี 
คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 74.00 โดยเห็นด้วยมากท่ีสุดกับทัศนคติท่ีว่า ประชาชนควร
ช่วยกันดูแลรักษาอุทยานไว้ให้ลูกหลาน 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คือ รายได้จากการใช้ประโยชน์อุทยาน และ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 56.80 ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 
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ที่มา: สุดธิดา เกษรราช. 2544. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อทัศนะคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
โกวิท น้อยโคตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 
 

วิธีการ 
 ศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือนมีนาคม 
2544 โดยออกส้ารวจเดือนละ 1 ครั ง ครั งละ 3-4 วัน  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบกบทั งสิ น 29 ชนิด เป็นตัวเต็มวัย 29 ชนิด และลูกอ๊อด 20 ชนิด  
 เดือนมิถุนายนมีความหลากชนิดสูงท่ีสุดคือพบทั งหมด 21 ชนิด ส่วนเดือนธันวาคมมี

ความหลากชนิดต้่าท่ีสุดคือพบเพียง 10 ชนิด  
 เดือนท่ีพบตัวเต็มวัยมากท่ีสุดคือเดือนมิถุนายน พบ 19 ชนิด และเดือนท่ีพบลูกอ๊อดมาก

ท่ีสุดคือเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน พบ 13 ชนิด ส่วนเดือนท่ีพบตัวเต็มวัยน้อย
ท่ีสุดคือเดือนธันวาคม พบ 9 ชนิด และเดือนท่ีพบลูกอ๊อดน้อยท่ีสุดคือเดือนเมษายน พบ
เพียง 3 ชนิด 

 ช่วงเวลาการพบตัวของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีพบ
ตัวตลอดทั งปี ประกอบด้วยตัวเต็มวัย 10 ชนิด ลูกอ๊อด 3 ชนิด กลุ่มท่ีพบตัวเฉพาะต้นฤดู
ฝนประกอบด้วยตัวเต็มวัย 6 ชนิด ลูกอ๊อด 3 ชนิด กลุ่มท่ีพบตัวตลอดฤดูฝนประกอบด้วย
ตัวเต็มวัย 7 ชนิด ลูกอ๊อด 10 ชนิด และกลุ่มท่ีพบตัวในฤดูหนาวประกอบด้วย ตัวเต็มวัย 
6 ชนิด ลูกอ๊อด 4 ชนิด โดยในแต่ละกลุ่มมีความต้องการทางนิเวศและพฤติกรรมแตกต่าง
กัน 

 จ้านวนชนิดทั งหมดมีความสัมพันธ์กับความชื นสัมพัทธ์เฉล่ียรายเดือนอย่างมีนัยส้าคัญ  
 จ้านวนชนิดของตัวเต็มวัยมีความสัมพันธ์กับปริมาณน ้าฝนอย่างมีนัยส้าคัญ  
 จ้านวนชนิดของลูกอ๊อดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศอย่างไม่มีนัยส้าคัญ  
 เมื่อแยกลูกอ๊อดตามแหล่งอาศัย พบว่าจ้านวนชนิดของลูกอ๊อดท่ีอาศัยในแหล่งน ้านิ่งมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศอย่างไม่มีนัยส้าคัญ แต่จ้านวนชนิดของลูกอ๊อดท่ี
อาศัยในแหล่งน ้าไหลมีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีผกผันกับความชื นสัมพัทธ์เฉล่ียรายเดือน
อย่างมีนัยส้าคัญ แต่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน ้าฝนอย่างไม่มีนัยส้าคัญ นอกจากนี พบว่า
อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนมีความสัมพันธ์กับจ้านวนชนิดของกบท่ีส้ารวจพบในแต่ละเดือน
อย่างไม่มีนัยส้าคัญ 

 
ที่มา: โกวิท น้อยโคตร. 2545. ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 
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โครงสร้างสังคมพืชป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ระเบียบ ศรีกงพาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 
 

วิธีการ 
ท้าการแปลภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหารและจัดท้าเป็นแผนท่ีจ้าแนกการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน แผนท่ีชั นความสูง แผนท่ีชั นความลาดชัน แผนท่ีแหล่งน ้า ส้ารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการ
วางแปลงเก็บตัวอย่างพืช  โดยวางแปลงใหญ่ขนาด  100x100 ตารางเมตร และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 

10x10 ตารางเมตร เก็บข้อมูลไม้ใหญ่ การปกคลุมของเรือนยอด และลูกไม้ 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบ่งออก เป็น 

4 ประเภทคือ 1. พื นท่ีป่า ซึ่งแบ่งเป็นป่าดงดิบชื น จ้านวน 45.88 ตารางกิโลเมตร(78.16 
%) และป่าดงดิบเขา จ้านวน 10.28 ตารางกิโลเมตร (17.51%) 2. สวนยางพารา คิดเป็น
พื นท่ี 0.74 ตารางกิโลเมตร (1.27%) 3. สวนผลไม้ คิดเป็นพื นท่ี 0.78 ตารางกิโลเมตร 

(1.33%) 4. พื นท่ีบุกรุก คิดเป็นพื นท่ี 1.01 ตารางกิโลเมตร (1.73%)  
 แบ่งเขตการจัดการออกเป็น 1. เขตบริการ (2.26%) 2. เขตเพื่อการพักผ่อนและการ ศึกษา

หาความรู้ (5.96%) 3. เขตหวงห้าม (21.02%) 4. เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (66.99%) 5. 
เขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ (1.35%) 6. เขตกิจกรรมพิเศษ (1.76%) และ 7. พื นท่ีเพิกถอน 

(0.66%)  

 ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าไม้ในสังคมป่าดิบชื น มีพรรณไม้ 46 วงศ์ 96 สกุล และ 
135 ชนิดพันธุ์ มีความหนาแน่น 1,510 ต้นต่อเฮกตาร์ พื นท่ีหน้าตัดของต้นไม้ทั งหมดต่อ
พื นท่ีแปลงเท่ากับ 0.49% มวลชีวภาพเหนือพื นดินประมาณ 434 ตันต่อเฮกตาร์ พรรณไม้
ท่ีมีค่าความส้าคัญทางนิเวศสูงสุด คือ พุงทลาย (Scaphium scaphigerum (G.Don) 
Guib. & Planch) รองลงมาคือ หย่อง (Archidendron  quocense (Pierre) I.C.Nielsen) 
หว้าแดง (Syzygium lineatum (DC.) Merr. & L. M. Perry) และดีหมี (Gonocaryum 
lobbianum (Miers) Kurz) ตามล้าดับ การจัดเรียงตัวตามแนวด่ิงของชั นเรือนยอด
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชั นเรือนยอด โดยชั นเรือนยอด บ น สุ ด เ ป็ น พ ร ร ณ ไ ม้ ใ น ว ง ศ์ l 

Dipterocarpaceae มีค่าการปกคลุมเรือนยอดเท่ากับ 83.05% ส้าหรับค่าดรรชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ Fisher’s index มีค่าเท่ากับ 35.86 Shannon-Wiener’s 
index มีค่าเท่ากับ 3.98 และ Simpson’s index (D) มีค่าเท่ากับ 0.96  

 สังคมป่าดงดิบเขาพบพรรณไม้จ้านวน 129 ชนิด ความหนาแน่น 2,513 ต้นต่อเฮกตาร์ 
พื นท่ีหน้าตัดของต้นไม้ทั งหมดต่อพื นท่ีแปลงเท่ากับ 0.32 เปอร์เซ็นต์ มวลชีวภาพเหนือ



 

 

สาระจากงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติ เล่ม 1                                                                                                                               

  

                                                               ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  

49 

พื นดินประมาณ 49 ตันต่อเฮกตาร์ พรรณไม้ท่ีมีค่าความส้าคัญทางนิเวศสูงสุด คือ ก่อ
เดือย (Castanopsis acuminayissima Rehd) รองลงมา คือ เหมือดแก้ว (Syzygium 
sp.) จักหัน (Diospyros sp.) พะอูง (Callophyllum saigonense Pierre) และเนียนด้า 
(Diospyros pendula Hasselt ex Hassk) ตามล้าดับ การจัดเรียงตัวตามแนวดิ่งของชั น
เรือนยอดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั นเรือนยอด โดยชั นเรือนยอดบนสุดเป็นพรรณไม้ใน
วงศ์ Fagaceae มีค่าการปกคลุมเรือนยอดเท่ากับ 81.52% โดยพรรณไม้ส่วนใหญ่มีการ
กระจายตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับความสูงเพียงอกในช่วงขนาด 4.5-9.5 

เซนติเมตร ส้าหรับค่าดรรชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ Fisher’s index มีค่าเท่ากับ 
28.79 Shannon-Wiener’s index มีค่าเท่ากับ 3.17 และ Simpson’s index (D) มีค่า
เท่ากับ 0.9 

 
ที่มา: ระเบียบ ศรีกงพาน. 2545. โครงสร้างสังคมพืชป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการ 
บริเวณน  าตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

นงค์เยาว์ วิริยานนท์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

วิธีการ 

 การศึกษาเรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเ ท่ียว และความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการบริเวณน ้าตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียว ความคิดเห็น และความพึงพอใจในการมาเยือนพื นท่ี โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวจ้านวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ถดถอย
พหุ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในการสรุป น้าเสนอผลการศึกษา 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความ
คิดเห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวแห่งนี มีความสะดวกในการเข้าถึงมาก ความห่างไกลของแหล่ง
ท่องเท่ียวจากเสียงรบกวนจากภายนอกมีมาก ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวมีสูง 
โอกาสในการพบปะผู้คนอยู่ในระดับปานกลาง ระดับการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก
ปานกลาง การควบคุมนักท่องเท่ียวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความคิดเห็นว่า ส่ิงอ้านวยความสะดวก และบริการท่ีอุทยานแห่งชาติจัดให้กับ
นักท่องเท่ียวมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว รองลงมาเป็นระยะทางและวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเท่ียวตามล้าดับ  

 รูปแบบการท่องเท่ียวและขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของนักท่องเท่ียวต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกและการบริการ 

 มีเพียงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเท่านั นท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ  

 
ที่มา: นงค์เยาว์ วิริยานนท์. 2548. พฤติกรรมการท่องเท่ียว และความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย

แวดล้อมด้านนันทนาการบริเวณน ้าตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี 
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การผันแปรของพืชพรรณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ 
เชาวลิต ศิลปทอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2525 
 

วิธีการ 

 ศึกษาเรื่องการผันแปรของพืชพรรณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา–เขาวง ตามการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิประเทศ ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา–เขาวง ซึ่งมีพื นท่ีประมาณ 83.63 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
ท้องท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี มีวิธีการศึกษา คือ แบ่งพื นท่ีออกเป็น 2 แปลง แปลงใหญ่มีเนื อท่ี 
79.28 ตารางกิโลเมตร มียอดเขาสูงจากระดับน ้าทะเล 1 ,030 เมตร ส่วนแปลงเล็กมีเนื อท่ี 4.40 ตาราง
กิโลเมตร ท้าการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมและท้าแผนท่ีจ้าแนกการใช้ท่ีดิน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสี
โปร่งใส ปี พ.ศ. 2518 และปี พ.ศ. 2522 มาตราส่วน 1:1,100,000 และประเมินลักษณะต่างๆ ด้วยสายตา 
โดยใช้คุณลักษณะความแตกต่างของสี ระดับ ความเข้มจางของสี ความแน่นทึบของภาพ ความหยาบ
ละเอียด รูปร่างและขนาด ตลอดจนสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จัดท้าเป็นแผนท่ีจ้าแนกประเภทการใช้
ท่ีดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา–เขาวง ปี พ.ศ. 2518 และปี พ.ศ. 2522  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 จ้าแนกประเภทการใช้ท่ีดินได้ 5 ประเภท คือ 1). พื นท่ีป่าสมบูรณ์ 2). พื นท่ีป่าเส่ือมโทรม 

3). พื นท่ีสวนยาง 4). พื นท่ีสวนผลไม้ และ 5). พื นท่ีกสิกรรม  

 การเปล่ียนแปลงของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึงปี 
พ.ศ. 2522 ระยะเวลา 4 ปี เป็นดังนี  คือ พื นท่ีป่าสมบูรณ์ลดลงจาก 92.04 ตาราง
กิโลเมตร เหลือ 88.26 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการลดลงรายปี 1.04% พื นท่ีป่าเส่ือม
โทรมลดลงจาก 2.32 ตารางกิโลเมตร เหลือ 1.32 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการลดลงรายปี 
18.97%  พื นท่ีสวนยางลดลงจาก 53.58 ตารางกิโลเมตร เหลือ 45.64 ตารางกิโลเมตร มี
อัตราการลดลงรายปี 3.97% พื นท่ีสวนผลไม้ลดลงจาก 1.4 ตารางกิโลเมตร เหลือ 1.2 
ตารางกิโลเมตร มีอัตราการลดลงรายปี 3.78% พื นท่ีกสิกรรมเพิ่มขึ นจาก 106.66 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 119.90 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการเพิ่มขึ นรายปี 2.97% 

 การผันแปรของพืชพรรณตามระดับความสูงจากน ้าทะเลปานกลาง เพื่อจัดท้าภาพด้านตัด
ของพื นท่ีป่าเขาชะเมา ซึ่งมีความสูงระดับ 50 เมตร ถึงระดับ 1,030 เมตร จากระดับความ
สูงน ้าทะเลปานกลาง โดยวางแปลงตัวอย่างด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก 
ปรากฏว่า ทางด้านทิศตะวันออก พื นท่ีป่าถูกบุกรุกตัดไม้ออกมากในระดับความสูง 100 
เมตร พื นท่ีด้านล่างเป็นพื นท่ีเพาะปลูกถาวร ระดับความสูง 100 เมตร ถึง 500 เมตร ไม้
ใหญ่มีความหนาแน่น 40-50% ของพื นท่ีระดับความสูง 600 ถึง 900 เมตร มี 20% และ
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ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ นไป ไม่มีไม้ใหญ่ขึ นอยู่มีแต่ไม้ขนาดเล็กความสูงไม่เกิน 15 
เมตร ในชั นไม้ใหญ่มี 2 เรือนยอด ความสูงระหว่าง 25-30 เมตร การกระจายของไม้ใน
ตระกูลยางมีในระดับความสูง 100-800 เมตร ระดับความสูง 300 เมตรขึ นไป เป็นพวก
ไม้ก่อ ความหนาแน่นของไม้ขนาดเล็กระดับความสูง 100 เมตร มี 30%, ระดับความสูง 
200-600 เมตร มี 50%, ระดับความสูง 700 เมตร มี 10%, ระดับความสูง 800 เมตร ไม่
มีไม้ขนาดเล็ก ระดับความสูง 900 เมตร ประมาณ 50%, และระดับความสูง 1,000 เมตร 
30% ระดับความสูง 200 เมตร 700 เมตร และระดับความสูงอื่นๆ พบพันธุ์ไม้ 10 ชนิด, 3 

ชนิด และ 5-6 ชนิด ตามล้าดับ ไม้พื นล่างท่ีระดับความสูง 100 เมตร มีสาบเสือและหญ้า
คา ระดับความสูงอื่นๆ เป็นพวกเฟิร์น บอน ไม้วงศ์ข่า และหญ้า พรรณไม้ยืนต้นเป็น
ประเภทไม้ไม่ผลัดใบ ในระดับความสูง 100-400 เมตร มีไม้ท่ีมีพูพอนมาก ระดับความสูง 
900 เมตร ขึ นไป มีล้าต้นคดงอ แตกกิ่งก้านมาก ในระดับความสูง 200-400 เมตร มี
เถาวัลย์มาก ระดับความสูง 100-200 เมตร พบกล้วยป่า ส่วนไผ่มีมากในระดับความสูง 

200 เมตรขึ นไป พวกมอส และไลเคน มีมากในระดับความสูง 800 เมตร ขึ นไป พวกปาล์ม
และหวายมีมากในระดับความสูง 100-700 เมตร ส้าหรับชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ท่ีระดับความ
สูง 100–600 เมตร 700–900 เมตร และ 1,000 เมตร ขึ นไป มี 8-10 ชนิด 4-5 ชนิด 
และ 2-3 ชนิด ตามล้าดับ ด้านทิศตะวันตก ท่ีระดับความสูง 200-400 เมตร มีหินโผล่ 
30-50% ของพื นท่ี ท่ีระดับความสูง 100-300 เมตร เรือนยอดไม้มีลักษณะเปิดมีการปก
คลุมไม่มาก โดยมีค่าความหนาแน่นของไม้ใหญ่ค่อนข้างคงท่ีอยู่ระหว่าง 10-20% ยกเว้น
ท่ีระดับความสูง 1,000 เมตร ไม่มีไม้ใหญ่ การกระจายของไม้ตระกูลยางมีมากในระดับ
ความสูง 100-400 เมตร ระดับความสูง 900 เมตร ขึ นไป มีไม้ก่อมาก ชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่มี
อยู่ระหว่าง 3-5 ชนิด ในระดับความสูง 200-700 เมตร ชั นไม้ใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ชั น
เรือนยอด ท่ีความสูง 20-30 เมตร ระดับอื่นมี 2 ชั นเรือนยอด ในชั นไม้ขนาดเล็กระดับ
ความสูง 100-300เมตร 400–900 เมตร และ 1,000 เมตรขึ นไป มีความหนาแน่น 10-
20% 50% และ 30% ตามล้าดับ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีระดับความสูง 100 เมตร 400 เมตร และ 
600-800 เมตร มี 8-10 ชนิด ระดับความสูง 200 เมตร 400 เมตร และ 900 เมตร มี 3-
4 ชนิด ระดับความสูง 1,000 เมตร ขึ นไปมี 2 ชนิด ไม้พื นล่างระดับความสูง 100-200 
เมตร มีสาบเสือและหญ้าคา ระดับความสูง 400 เมตร ขึ นไป มีมอสและไลเคนมาก ไม้
พื นล่างส่วนใหญ่เป็นไม้จ้าพวกเฟิร์น บอน ไม้ตระกูลขิงข่า หญ้า พรรณไม้ยืนต้นเป็นไม้ไม่
ผลัดใบ ท่ีระดับความสูง 100-500 เมตร มีพูพอนมาก ระดับความสูง 900 เมตร ขึ นไป 
พวกปาล์มและหวายกระจายท่ัวไป ส้าหรับความอุดมสมบูรณ์ของดินทั ง 2 ด้าน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วน 
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ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 3.5-6 โดยในระดับสูงจะมีความเป็นกรดของดิน
มากกว่าในระดับต้่าลงมา ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุในระดับสูงมีปริมาณมากกว่าในระดับ
ต้่า 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าบริเวณเขาชะเมา เฉพาะพันธุ์ไม้ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 
(ความสูงระดับ 1.30 เมตร) ตั งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ นไป ในป่าดงดิบแล้งมีปริมาตร 
ประมาณ 245.75 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 170,221.13 บาทต่อ
เฮกตาร์ โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้ประมาณ 295 ต้นต่อเฮกตาร์ ในป่าดิบเขามี
ปริมาตรไม้ประมาณ 245.75 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
83,077.31 บาทต่อเฮกตาร์ โดยมีความหนาแน่นต้นไม้ประมาณ 291 ต้นต่อเฮกตาร์ 

 
ที่มา: เชาวลิต ศิลปะทอง. 2525. การผันแปรของพืชพรรณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตามการ

เปล่ียนแปลงของภูมิประเทศ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ของราษฎรในชุมชน 
โดยรอบพื นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี 

ประยูรยงค์ หนูไชยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีอาศัยรายรอบพื นท่ี
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท่ีมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่  สมุนไพร ผลไม้ป่า  

ไม้ไผ่ หน่อไม้ เห็ด พืชผักป่า และแมลงกินได้  ท้าการศึกษาครัวเรือนตัวอย่างจ้านวน 168 ครัวเรือน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าไคสแควร์ (chi-
square) และค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (contingency coefficient) ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ราษฎรอาศัยอยู่รายรอบอุทยาน 18 หมู่บ้าน 2,727 ครัวเรือน จ้านวน 12,082 คน แยก

เป็นชาย 6,098 คน หญิง 5,984 คน โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว มีจ้านวนสมาชิก
โดยเฉล่ีย 4.38 คนต่อครัวเรือน โดยมีรายได้เฉล่ีย 101,718.45 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

 มีการบริโภคสมุนไพร 0.24 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ผลไม้ป่า 0.71 กิโลกรัมต่อครั วเรือน 
พืชผักป่า 1.25 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ไม้ไผ่ 0.76 ล้าต่อครัวเรือน หน่อไม้ 0.73 กิโลกรัม
ต่อครัวเรือน เห็ด 0.12 กิโลกรัมต่อครัวเรือน แมลง 0.01 กิโลกรัมต่อครัวเรือน  

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ส้าหรับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ คือ จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน  

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของชุมชนกับอุทยาน ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในด้านประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีต่อชุมชน 2) การเข้าไปสนับสนุนในด้าน
เทคโนโลยี วิชาการ สถาบันการเงิน ตลอดจนโครงสร้างพื นฐานแก่ชุมชนโดยรอบ 3)  การ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมก้าเนิดแก่ราษฎร 4) การจัดท้าแนวเขตกันชนรอบๆ 
พื นท่ีอุทยานฯ เพื่อเป็นบริเวณท่ีอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื นท่ีได้ 5)  การ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรกรรมท่ีผลิตได้ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาเท่ียวชมพื นท่ีอุทยาน 

 
ที่มา: ประยูรยงค์ หนูไชยา.  2542. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมกับการพึ่งพิง

ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชนโดยรอบพื นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัด 
ระยองและจันทบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอา่งฤาไน 

ศิริลักษณ์ ตันเจริญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 

 
วิธีการ 
 ท้าการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี  
 1. ศึกษาและจ้าแนกชนิดของปลา โดยบันทึก ลักษณะท่ีนับได้ ลักษณะภายนอก วาดรูป และจัด
อนุกรมวิธาน  
 2. บรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานท่ีส้าคัญประจ้าวงศ์ สกุล ชนิด และจัดท้าคู่มือวิเคราะห์ชนิด 
 3. จัดท้าบัญชีรายช่ือปลาท่ีพบ ศึกษาช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ และช่ือสามัญ
ภาษาไทย และการแพร่กระจาย 
 4. ท้าการจัดเก็บตัวอย่างปลาท่ีศึกษาพร้อมข้อมูลก้ากับตัวอย่าง เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีจ้านวนทั งสิ น 63 ชนิด และปลาใน

บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน มีจ้านวนทั งสิ น 70 ชนิด รวมแล้วเป็นจ้านวน
ทั งสิ น 81 ชนิด 49 สกุล จาก 23 วงศ์ ดังนี  วงศ์ Akysidae พบ 1 ชนิด Amblyciptidae 
พบ 1 ชนิด Anabantidae พบ 1 ชนิด Bagridae พบ 4 ชนิด Belonidae พบ 1 ชนิด 
Belontiidae พบ 4 ชนิด Chandidae พบ 1 ชนิด Channidae พบ 3 ชนิด Cichlidae 
พบ 1 ชนิด Clariidae พบ 2 ชนิด Cobitidae พบ 14 ชนิด Cyprinidae พบ 28 ชนิด 
Eleotridae พบ 1 ชนิด Gobiidae พบ 1 ชนิด Hemiramphidae พบ 1 ชนิด 
Homalopteridae พบ 3 ชนิด Mastacembelidae พบ 5 ชนิด Nandidae พบ 3 ชนิด 
Notopteridae พบ  1 ชนิด Siluridae พบ 2 ชนิด Sisoridae พบ 1 ชนิด 
Synbranchidae พบ 1 ชนิด และวงศ์ Tetraodontidae พบ 1 ชนิด 

 การศึกษาในครั งนี  ได้รายงานปลาจากอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสอยดาวจ้านวน  3 ชนิด ได้แก่ Balitora annamitica ในวงศ์ Homalopteridae 
Barbucca diabolica และ Srepenticobitis zonata ในวงศ์ Cobitidae ซึ่งสองชนิด
หลังเป็นรายงานการพบครั งแรกในประเทศไทย พร้อมทั งบรรยายลักษณะและวาดรูป
ประกอบไว้ด้วย 
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ที่มา: ศิริลักษณ์ ตันเจริญ. 2545. ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติ         เขาชะ
เมา–เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตจัดการ 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี 

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 

  
วิธีการ 
 ในการวิเคราะห์แบ่งเขตการจัดการพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง โดยการประยุกต์ใช้
ข้อมูลการส้ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีปัจัยจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
ความลาดชัน การใช้ท่ีดิน ความสูงของพื นท่ี ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ/ท่ีท้าการ  ระยะห่างจากถนน 
ระยะห่างจากแหล่งน ้า และระยะห่างจากชุมชน โดยน้าปัจจัยทั ง 7 มาแบ่งชั นต่างๆ แล้วให้ความส้าคัญใน
แต่ละชั นของแต่ละปัจจัย จากนั นน้ามาสร้างแบบจ้าลองการแบ่งเขตการจัดการ 

ประเด็นสาระส าคัญ 

 จากการศึกษาสามารถจ้าแนกเขตการจัดการออกเป็น 5 เขต ซึ่งในแต่ละเขตมีขนาดของ
พื นท่ีดังนี  เขตบริการมีเนื อทีร่้อยละ 2.5 เขตนันทนาการมีเนื อทีร่้อยละ 23.6 เขตสงวนฯ มี
เนื อทีร่้อยละ 11.8 เขตหวงห้ามมีเนื อทีร่้อยละ 56.3 และเขตฟื้นฟูฯ มีเนื อทีร่้อยละ 5.5  

 ข้อสังเกต การน้าจ้านวนและชนิดของปัจจัยท่ีน้ามาใช้ในวิเคราะห์และแบ่งเขตการจัดการ
พื นท่ีอุทยานแห่งชาติ ควรพิจารณาเป็นเฉพาะพื นท่ี ทั งนี เพราะศักยภาพและความโดด
เด่นของแต่ละพื นท่ีแตกต่างกัน และการแบ่งเขตการจัดการพื นท่ีนั นควรค้านึงถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการก้าหนดเขตนั นๆ เป็นหลัก 

 
ที่มา: ศักด์ิสิทธิ์  ศรีทับทิม.  2546. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส้ารวจระยะไกลและระบบสาร     

สนเทศภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตจัดการ  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  จังหวัดระยองและ
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เก่ียวกับปัญหาขยะมูลฝอย 
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 

วิทิตา หัตถกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547 

 
วิธีการ 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อเสนอ
แนวทางในการก้าหนดนโยบายเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท่ีมีอายุตั งแต่ 15 ปี ขึ นไป จ้านวน 100 คน ข้อมูลท่ีใช้ใน
การศึกษาจะประกอบด้วยแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  (ร้อยละ 52) มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสม  

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีระดับนัยส้าคัญ  0.1 คือ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย  ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา-เขาวง  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั งนี  คือควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
นักท่องเท่ียวถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากปัญหาขยะมูลฝอย  เสนอแนะแนวทางและวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องและเหมาะสม เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย การใช้ซ ้า และ
การน้ากลับมาใช้ใหม่  รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ น
ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

 
ท่ีมา: วิทิตา หัตถกรรม. 2547. พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที่ตั งอยู่ในพื นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา–เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

วีระ โพธิ์เรีย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 

 
วิธีการ 
 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพ การเสนอแนวทางและกระบวนการต่อรองของชุมชน
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีหวงห้ามและคุ้มครองจากภาครัฐ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ เขตการจัดการต้นน ้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีเหมาะสมเชิงอนุรักษ์และยอมรับได้ทั ง
จากชุมชนและภาครัฐ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเข้าถึง แนวคิดด้านการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชน รัฐ และองค์กรเอกชน ด้านการใช้วาทกรรมในการต่อรอง ด้านวัฒนธรรมชุมชน และด้าน
การใช้พื นท่ีทางสังคมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าชุมชนมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น ้า ป่าไม้ 

และสัตว์ป่าด้วยการมีอุดมการณ์ร่วมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมของตน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ์เป็นส้าคัญ 
การมีผู้น้าท่ีเข้มแข็ง การมีการระดมทุน และการร่วมมือเป็นเครือข่ายกับองค์กรเอกชนท่ี
เข้ามามีบทบาทร่วมต่อรองด้วย แต่ชุมชนก็มีข้อจ้ากัดในการต่อรองท่ีไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ด้วยปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมาย การประกาศเขตอนุรักษ์ เขตหวงห้ามและ
คุ้มครองต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรัฐ การเอื อประโยชน์ผิดกลุ่มเป้าหมายและแนวคิดของภาครัฐท่ี
แยกคนออกจากป่า  

 วิธีการต่อรองระหว่างชุมชนกับภาครัฐในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื นท่ี
หวงห้าม คุ้มครองดังกล่าวข้างต้น สรุปได้เป็น 4 วิธี คือ 1) การเจรจาทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นทั ง 2 ฝ่าย ระหว่างแกนน้าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  2) การสร้างสัญลักษณ์
ควบคุมก้าหนดขอบเขตและการขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์พื นท่ีท่ีขัดแย้งกัน ระหว่าง
ชุมชนและภาครัฐ 3) การใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมชุมชนสร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้เกิด
ความเช่ือถือว่าเป็นชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การใช้อิทธิพลของนายทุน
ในพื นท่ีสร้างอ้านาจการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับท้องถิ่นท่ีก่อให้เกิดปัญหาใน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดประเภท ส่วนกระบวนการต่อรองของชุมชนกับภาครัฐ เพื่อจะยัง
ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื นท่ีศึกษาได้ดังเดิมประกอบด้วย  3 กระบวนการย่อย คือ 1) 
กระบวนการค้นหาแนวทางมายืนยันด้วยความรู้ทางวิชาการป่าไม้ร่วมกับความยาวนาน
ของอายุชุมชนก่อนมีเขตหวงห้ามในพื นท่ีศึกษา  2)  กระบวนการรณรงค์ให้ใช้พื นท่ีท้า
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เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  3) กระบวนการร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชนด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของพื นท่ี อย่างไรก็ดีกระบวนการต่อรองปัจจุบันได้ล้มเลิกไปในบาง
ชุมชนแล้วด้วยปัญหาวิกฤติด้านกฎหมายการอนุรักษ์ท่ีทับซ้อนกันอยู่ในพื นท่ีนั น  และ
สมาชิกชุมชนมีทางเลือกอื่นท่ีดีกว่าเชิงเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: วีระ โพธิ์เรีย. 2547. การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนท่ีตั งอยู่ในพื นท่ีรอยต่อระหว่าง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา–เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาระจากงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติ เล่ม 1                                                                                                                               

  

                                                               ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  

63 

ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
Recreation Carryying Capacity of Khao Chamao Khao Wong National Park 

บันลือศักดิ์ วงษ์ภักดี   สมนิมิต พุกงาม  และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของนักท่องเท่ียวและประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง 
ก้าหนดให้นักท่องเท่ียวท่ีประกอบกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษา
จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบกับการแจงนับจ้านวนนักท่องเท่ียวในวัน
ธรรมดา 1 ครั ง และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ 1 ครั งต่อเดือน โดยเก็บในเดือนเมษายนและเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2550  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่ารูปแบบการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นแบบไปเช้า-เย็นกลับ คิดเป็นร้อยละ 98.5  

 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดหวังประกอบกิจกรรมเล่นน ้าตกและชมวิวทิวทัศน์ พักผ่อนใน
บรรยากาศท่ีเงียบสงบและถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 73.3, 67.3, 53.3 ตามล้าดับ 
กิจกรรมท่ีท้าได้จริงคือ กิจกรรมเล่นน ้าตก ชมวิวทิวทัศน์ พักผ่อนในบรรยากาศท่ีเงียบ
สงบคิดเป็นร้อยละ 82.5, 75.8, 64.8 ตามล้าดับ  

 นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ทางนันทนาการในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.41) 

 การประเมินขีดความสามารถในการจัดการพื น ท่ี  พบว่ าอุทยานแห่งชาติมีขีด
ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง โดยห้องสุขามีความเหมาะสมในการจัดการมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.69) รองลงมาคือ ห้องนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) และการดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 3.67)  

 ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพพบว่า พื นท่ีเล่นน ้าตก ห้องอาบน ้า และ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวมีระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันอยู่ในระดับรุนแรงเกินขีด
ความสามารถในการรองรับได้ (Over CC) ร้านอาหารมีระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื นท่ี (At & Approaching CC) 
ห้องสุขามีระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางของขีดความสามารถในการ
รองรับได้ของพื นท่ี (At & Approaching CC) ปัจจัยชี วัดอื่นมีระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน
อยู่ในระดับต้่ากว่าขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื นท่ี (Below CC)  
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 ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านจิตวิทยาพบว่า ยังอยู่ในระดับท่ีต้่ากว่าขีด
ความสามารถในการรองรับได้ (Below CC) ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปประกอบกิจกรรม 
โดยมีความต้องการให้มีนักท่องเท่ียวในบริเวณท่ีประกอบกิจกรรมไม่เกิน 100 คน  

 ผลจากการศึกษาสามารถน้ามาใช้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวงและ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้าน
นันทนาการส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งอื่นได้ 

 
ที่มา: บันลือศักด์ิ วงษ์ภักดี  สมนิมิต พุกงาม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์ เขียว . 2550.  

ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- 
เขาวง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี 
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ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถ่ินในโครงการจัดการพื นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม 
ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี 

สุเทพ เกตุเวชสุริยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 
วิธีการ 

เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่ในและรายรอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
จ้านวน 9 หมู่บ้าน รวมจ้านวน 312 ครัวเรือน ใช้ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าราษฎรท่ีท้าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีเชื อชาติไทย มีอายุเฉล่ีย 43.55 ปี 

นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับชั นประถมศึกษาตอนต้น มีจ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 4.77 คน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีรายได้และรายจ่ายรวม
เฉล่ียต่อปี 54,554.17 บาท และ 52,502.81 บาท ตามล้าดับ มีระยะเวลาในการตั งถิ่น
ฐานเฉล่ีย 26.66 ปี มีขนาดพื นท่ีถือครองเฉล่ีย 17.17 ไร่ มีภูมิล้าเนาย้ายถิ่นฐานมาจากท่ี
อื่น มีท้าเลท่ีตั งบ้านเรือนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เคยได้ รับการฝึกอบรม เคย
ได้ใช้ประโยชน์จากป่า ได้รับข้อมูลข่าวสาร มีประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มี
ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ใน
ระดับสูง มีระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในโครงการจัดการพื นท่ีคุ้มครองอย่างมีส่วน
ร่วมของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ ในระดับสูง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในโครงการนี  ได้แก่ เชื อชาติ 
การนับถือศาสนา รายได้รวม และจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
ที่มา: สุเทพ เกตุเวชสุริยา. 2548. ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในโครงการจัดการพื นท่ี

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม  จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

สัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535 

  
วิธีการ 

ท้าการศึกษาการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติ  ในขั นตอนการจ้าแนกเขตการจัดการอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตการจัดการอุทยาน
แห่งชาติฯ โดยก้าหนดปัจจัย 8 ปัจจัย คือ 1). ความลาดชัน 2). การใช้ท่ีดิน 3). ดิน 4). ความสูงของพื นท่ี 5). 
สัตว์ป่า 6). ธรณีวิทยา 7). การเข้าถึงพื นท่ี และ 8). แหล่งน ้า น้ามาสร้างแบบจ้าลองการแบ่งเขตการจัดการ
แต่ละเขตการจัดการ  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 จากการศึกษาสามารถแบ่งได้ 5 เขตการจัดการ คือ เขตบริการ เขตเพื่อการพักผ่อนและ

ศึกษาหาความรู้เขต สงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงห้าม และเขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ  

 แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วยแผนงานในด้านต่างๆ คือ การอารักขา
ทรัพยากรต่างๆ การเป็นแหล่งสงวนพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการไฟป่า การศึกษาวิจัย 
การส่ือความหมายธรรมชาติและการให้การศึกษา การพัฒนาชุมชน และการติดตาม
ตรวจสอบ 

 
ที่มา: สัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง. 2535. การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ อ้าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี .  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนในการปรับปรุงผังบริเวณและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ดารณี ด่านวันดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 

 
วิธีการ 
 วิเคราะห์พื นท่ีและความต้องการใช้ประโยชน์พื นท่ีบริเวณเขตบริการอุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์พื นท่ีและแบบส่ิงอ้านวยความ
สะดวกปัจจุบันกับลักษณะท่ีเหมาะสมตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน และเพื่อออกแบบผังบริเวณและ
แบบแนวคิดของส่ิงอ้านวยความสะดวกในพื นท่ีศึกษา โดยการใช้หลักภูมิสถาปัตยกรรมในการวิเคราะห์
พื นท่ี และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 2 กลุ่ม คือ
นักท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื นท่ี 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผังบริเวณและส่ิงอ้านวยความสะดวกในเขตบริเวณอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนในระดับต้่า  
 ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมประกอบด้วย  1) การออกแบบพื นท่ีท่ีให้

ความส้าคัญกับการก้าหนดเขตการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ โดยค้านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกับทรัพยากรและระบบนิเวศ  2) การออก 
แบบอาคารที่ให้ความส้าคัญกับรูปแบบ ขนาดวัสดุ และสีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ 3) การ
จัดการพลังงาน ท่ีมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัด 4) การจัดการน ้าใช้สอยในพื นท่ี ท่ี
ให้ความส้าคัญกับการน้าน ้าผิวดินมาใช้ และการรักษาคุณภาพน ้า 5) การป้องกันของเสีย
จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ท่ีให้ความส้าคัญกับการควบคุมปริมาณของเสีย การก้าจัด
ขยะและส่ิงปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การบ้ารุงรักษาพื นท่ีและส่ิงอ้านวยความสะดวก 

เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ประโยชน์  
 จากการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้

น้าเสนอผังบริเวณ แบบแนวคิดส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทต่างๆ และแนวทางการ
บริหารจัดการพื นท่ีตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนท่ีสามารถน้าไปใช้ในพื นท่ีจริง 

 
 
 
 
 
ที่มา: ดารณี ด่านวันดี. 2545. การประยุกต์หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนในการปรับปรุงผังบริเวณและส่ิง

อ้านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท้องถ่ินกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

นภดล ฮมแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ  
 ใช้แบบสอบถามในการส้ารวจ วัดจากตัวชี วัดศักยภาพจ้านวน 6 ตัวชี วัด ได้แก่ 1. รายได้รวมของ
ครอบครัว 2. ขนาดของท่ีดินท่ีเป็นของตนเอง 3. ชาติพันธุ์ 4. การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของชุมชน 5. ความรู้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติ และ 6. ทัศนะคติต่อการท้างานของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
แห่งชาติ ส่วนการจัดการอุทยานแห่งชาติวัดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการอุทยานแห่งชาติใน
ปัจจุบันและความตั งใจท่ีจะมีส่วนร่วมกับการจัดการอุทยานแห่งชาติในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สหสัมพันธ์และถดถอยพหุ ศึกษาประชากรจ้านวน 231 ครัวเรือน  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่ามีตัวชี วัดศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพียง  2 ตัว คือ ชาติพันธุ์ และการเป็นสมาชิก

และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของชุมชน ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  โดยมีขนาดความสัมพันธ์ใน
ระดับท่ีค่อนข้างต้่า 

 ตัวชี วัดศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความตั งใจท่ีจะมีส่วนร่วมกับการจัดการ
อุทยานแห่งชาติในอนาคตอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ มี 1 ตัว คือ ทัศนะคติต่อการท้างาน
ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ซึ่งขนาดความสัมพันธ์ในระดับท่ีค่อนข้างต้่าเช่นกัน 

 ชุมชนโดยภาพรวมมีการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับต้่า แต่มีความตั งใจท่ีจะให้ความร่วมมือกับการจัดการอุทยานแห่งชาติในอนาคตอยู่
ในระดับสูง และมีทัศนะคติต่อการท้างานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 
ที่มา: นภดล ฮมแสน.  2546. การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ :

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความหลากชนิดและการกินอาหารของผีเสื อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  
จังหวัดกาญจนบุรี 

วราภรณ์ จ้ารัสเลิศลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 

 
วิธีการ 

ศึกษาความหลากชนิดของผีเสื อกลางวัน โดยการทดสอบอิทธิพลของผลไม้เน่าและสารละลาย เก็บ
ข้อมูลในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. และศึกษาปัจจัยทางกายภาพท่ีมีผลต่อการกินอาหารของผีเสื อกลางวัน 
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และความเข้มแสง ตั งแต่เวลา 5.00-18.00 น. 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าจ้านวนผีเสื อท่ีลงกินผลไม้เน่าและสารละลายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง

ทางสถิติ โดยน ้าปัสสาวะเป็นอาหารท่ีมีผีเสื อกลางวันมาก ท่ีสุด รองลงมาคือ น ้าปลา 
สับปะรด กล้วย มะละกอ แตงโม ฝรั่ง และเบียร์ ตามล้าดับ ส่วนน ้าตาลและน ้าเปล่าไม่
พบผีเสื อกลางวันลงกินเลย  

 ชนิดของผีเสื อกลางวันท่ีลงกินอาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน  
 ผีเสื อกลางวัน ท่ีลงดูดกินสารละลาย  ได้แก่  ผีเสื อในวงศ์  Danaidae Hesperiidae 

Libytheidae Lycaenidae Nymphalidae Papilionidae และ Pieridae   
 ผีเสื อกลางวันท่ีลงดูดกินผลไม้เน่าจะเป็นผีเสื อกลางวันท่ีอยู่ตามป่า ส่วนใหญ่เป็นผีเสื อใน

วงศ์ Amathusidae Nymphalidae และ Satyridae 
 ผีเสื อออกหากินในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. โดยออกหากินมากท่ีสุดในช่วงเวลา 10.00-

14.00 น. อุณหภูมิอยู่ในช่วง 22.0-34.0 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ในช่วง 55.0-
94.0% และความเข้มแสงอยู่ในช่วง 10,200-89,100 ลักส์  

 ปัจจัยทางชีวภาพท่ีเป็นศัตรูธรรมชาติต่อผีเสื อกลางวัน คือ ตัวห ้าและตัวเบียน ผีเสื อ
กลางวันชนิดหนึ่งสามารถมีศัตรูธรรมชาติได้หลายชนิดท่ีระยะต่างๆ และศัตรูธรรมชาติ
ชนิดหนึ่งสามารถท้าลายผีเสื อกลางวันท่ีระยะเดียวกันได้หลายชนิด 

 
ที่มา: วราภรณ์ จ้ารัสเลิศลักษณ์. 2547. ความหลากชนิดและการกินอาหารของผีเสื อกลางวันในเขต 
 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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พรรณไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเขตบริการ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

บุปผา พูลวงศา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 

 
วิธีการ 
 ส้ารวจชนิด ลักษณะ และความต้องการปัจจัยแวดล้อมบางประการของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง เพื่อ
น้ามาใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณป่าดงดิบแล้งตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถ ้าธารลอดน้อย-
ถ ้าธารลอดใหญ่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ(systematic 
sampling) โดยท้าการวางแปลงตัวอย่างเก็บข้อมูลพรรณไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไม้พุ่มและไม้ล้มลุก แล้ว
น้าพรรณไม้ท่ีได้จากการส้ารวจมาจัดกลุ่มตามขนาด รูปทรง สีสัน การทิ งใบ ผิวสัมผัสของทรงพุ่ม ความ
ต้องการแสงและความชื น เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับการใช้งานด้านภูมิทัศน์  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบพรรณไม้ป่าดงดิบแล้งในแปลงตัวอย่าง 104 ชนิด แบ่งกลุ่มตามหน้าท่ีการใช้งานทาง

ภูมิสถาปัตย์ได้ 4 กลุ่มหลัก คือ ไม้ระดับสูง ไม้ระดับกลาง ไม้ระดับล่าง และกลุ่มไม้เลื อย
และอิงอาศัย  

 น้าเสนอแบบแนวคิดเบื องต้น ในการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเขตบริการด้วย
พรรณไม้ท่ีส้ารวจพบ โดยใช้พรรณไม้ท่ีส้ารวจพบมาท้าการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเขต
บริการของอุทยานฯ รวม 11 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พรรณไม้ต่างถิ่นในการตกแต่งภูมิ
ทัศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

 
ที่มา: บุปผา พูลวงศา. 2547. พรรณไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเขตบริการ อุทยาน

แห่ งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติไทรโยค 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
ในพื นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

สุจริต ชวนร้าลึก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ้านวน 12 
หมู่บ้าน เพื่อศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติไทรโยคในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างในระดับครัวเรือนทั งสิ น 172 ครัวเรือน และประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยแรงกระตุ้นกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า  คือ ค่าไคสแควร์ (Chi-
square) โดยก้าหนดค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 43.4 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาในภาค

บังคับ มีการย้ายมาจากถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกัน โดยอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเฉล่ีย 24.7 
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.9 คน จ้านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.7 คน มี
อาชีพหลักคือท้าการเกษตร รายได้ต่อครัวเรือนเฉล่ีย 40 ,720.9 บาทต่อปี โดยร้อยละ 
51.2 มีรายได้เท่ากับรายจ่าย แต่มีหนี สินเฉล่ีย 4,913.4 บาทต่อปี โดยมีแหล่งเงินกู้เป็น
แบบนอกระบบ  

 ความคิดเห็นของราษฎรส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาไฟป่าท่ีเกิดขึ นมีสาเหตุหลักมาจากการเผา
ไร่เพื่อเตรียมการเกษตรร้อยละ 46.5 และหน้าท่ีในการป้องกันไฟป่าเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐร้อยละ 44.2 พฤติกรรมเกี่ยวกับไฟป่าเป็นการใช้ไฟป่าในการด้ารงชีวิต 
เช่น หาของป่า เตรียมพื นท่ีการเกษตร  

 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ และการร่วมติดตามประเมินผล 
ราษฎรยังมีส่วนร่วมในระดับท่ีน้อยมากร้อยละ 3.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า
ปานกลางเฉล่ียร้อยละ 61.4 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าเป็นเรื่องเวลาในการเข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 72.6 ยกเว้นการบริจาค
ทุนทรัพย์หรือส่ิงของ  

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ในครัวเรือน
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า 
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ที่มา: สุจริต ชวนร้าลึก. 2546. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหาไฟ

ป่าในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติไทรโยค อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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Information management system through internet network for ecotourism extention 
of Saiyok National Park, Kanchanaburi Province 

Pasit Chaisorn 
Mahidol University 2007 

วิธีการ 
วิจัยโดยใช้ข้อมูลทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลเนื อหาสาระจากบทความวิชาการ 

ผลงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับฐานความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
อุทยานไทรโยคเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของฐานความรู้
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและข้อมูลอุทยานแห่งชาติไทรโยคและสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลท่ัวไปและ
ผู้เช่ียวชาญด้านท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการน้าเสนอสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยประยุกต์ใช้
วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และพัฒนาด้วยภาษา HTML และ PHP โดยใช้ MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล  จากนั นได้ประเมินศักยภาพของระบบและความเหมาะสมของเวปไซต์จากบุคคลท่ัวไปและ
ผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องด้วยแบบประเมิน 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 สารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค

โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบท่ีส้าคัญคือ ฐานความรู้การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและสารสนเทศอุทยาน 

 ฐานความรู้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้แก่ ความหมาย แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ 
ชนิด การจัดการ ลักษณะกิจกรรมลักษณะของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 สารสนเทศอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ประวัติ เอกลักษณ์ สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม ส่ิง
อ้านวยความสะดวก ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 รูปแบบเวปไซต์ท่ีเหมาะสมมีคุณสมบัติท่ีส้าคัญ คือ พัฒนาขึ นจาก Freeware และ Open 
source รองรับผู้ใช้งาน 2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ัวไป มีความสะดวกใน
การใช้งาน มีระบบตอบโต้ระหว่างผู้ใช้งานแต่ละระดับ และง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูล 

 จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเวปไซต์โดยบุคคลท่ัวไปพบว่าความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีเฉล่ีย 87% 

 เวปไซต์สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค 
ด้านต่างๆ ได้เฉล่ีย 17% 

ที่มา: Pasit Chaisorn. 2007. Information management system through internet network for 
ecotourism extention of Saiyok National Park, Kanchanaburi Province. A thesis for 
the   degree of master of science Mahidol University, Kanchanaburi. 
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อุทยานแห่งชาติน  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 
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การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติน  าตกพลิ ว  
จังหวัดจันทบุรี 

วิฑูรย์ ชลายนาวิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2529 

 
วิธีการ 
 ใช้วิธีแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีถ่ายท้าในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นภาพขาว -ด้า มีขนาด
มาตราส่วน 1:15,000 เป็นหลัก การวางแปลงตัวอย่างใช้แบบ Optimum allocation โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล ชนิดและขนาดของไม้ท่ีใช้ท้าเป็นสินค้าได้ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพืชพรรณ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรในท้องถิ่น พร้อมทั งได้บันทึกภาพแปลงตัวอย่างทาง
ภาคพื นดิน 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ผลจากการศึกษาพื นท่ีโดยท่ัวไปในบริเวณอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว ซึ่งมีเนื อท่ีทั งหมด 

134 ตารางกิโลเมตร  

 สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ตามสภาพความเป็นจริงของพื นท่ี 4 ประเภท คือ 
1. ป่าดงดิบ มีเนื อท่ี 104.83 ตารางกิโลเมตร 2. พื นท่ีเกษตรกรรม 29.17 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นพื นท่ีสวนยางพารา 22.16 ตารางกิโลเมตร พื นท่ีสวนผลไม้ผสม
ยางพารา 5.32 ตารางกิโลเมตร พื นท่ีสวนผลไม้ผสมมะพร้าวและอ้อย 0.94 ตาราง
กิโลเมตร พื นท่ีสวนผลไม้ล้วนๆ 0.75 ตารางกิโลเมตร 3.  พื นท่ีท้าการอุทยาน และ 4. 
แหล่งน ้า 

 พื นท่ีทั งหมดมีความลาดชันอยู่ 5 ระดับ คือ 1. 0-8% 2. 8-16% ซึ่งทั งสองระดับนี จะพบ
ได้ในบริเวณแนวเขตอุทยานฯ โดยรอบ 3. 16-35% มีอยู่ท่ัวไป และจะพบมากบริเวณ
ตอนเหนือของพื นท่ี 4. 35-60% พบกระจายอยู่ท่ัวไป และครอบคลุมเนื อท่ีมากท่ีสุดใน
บรรดาระดับความลาดชันทั งหมด และ 5. ความลาดชันตั งแต่ 60% ขึ นไปครอบคลุมเนื อ
ท่ีน้อยท่ีสุด พบมากในตอนกลาง และตะวันออกเฉียงใต้ของพื นท่ี 

 จากการศึกษาสภาพโครงสร้าง  และผลิตผลของป่าไม้  โดยท้าการวัดต้นไม้ ท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก ตั งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ นไป พบว่าป่าไม้ในเขตอุทยานฯ มีป่า
ดงดิบเพียงชนิดเดียว มีเนื อท่ี 104.83 ตารางกิโลเมตร และมีความหนาแน่นของไม้ 24 
ต้นต่อไร่ (152 ต้นต่อเฮกตาร์) มีปริมาตรไม้ท้าเป็นสินค้าได้ 570.35 ลูกบาศก์ เมตรต่อ
เฮกตาร์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในเนื อที่ป่าไม้ทั งหมดของบริเวณอุทยานฯ แห่งนี มีปริมาตร
ไม้ 7,642.958 ลูกบาศก์เมตร 
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 จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามความเหมาะสม ซึ่งมีเนื อที่ทั งหมด 134 ตาราง
กิโลเมตร ปรากฏว่าเป็นพื นท่ีเหมาะสมส้าหรับให้คงสภาพเป็นป่าไม้ถาวร 128.16 ตาราง
กิโลเมตร หรือเท่ากับ 95.64% ของเนื อท่ีทั งหมด และเป็นพื นท่ีเหมาะสมส้าหรับ
เกษตรกรรมรวม 5.84 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 4.36% ของพื นท่ีทั งหมด 

 ส้าหรับพื นท่ีเหมาะสมให้คงสภาพเป็นป่าไม้ถาวรนั นยังสามารถจ้าแนกย่อยออกได้เป็น
พื นท่ีส้าหรับป่าผลิตผลชั นท่ี 1  มีเนื อท่ี 41 ตารางกิโลเมตร หรือ 30.60% ของเนื อท่ี
ทั งหมด ป่าผลิตผลชั นท่ี 2 มีเนื อท่ี 59.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 44.30% ของเนื อท่ี
ทั งหมด พื นท่ีเหมาะสมส้าหรับป่าป้องกันและอนุรักษ์ 3.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.83% 
และพื นท่ีเหมาะสมส้าหรับฟื้นฟูเป็นป่า 24 ตารางกิโลเมตร หรือ 17.91% ทั งนี พื นท่ีท่ี
วิเคราะห์ไว้ว่าเป็นพื นท่ีเหมาะสมส้าหรับเกษตรกรรม และป่าผลิตผลนั นเป็นการศึกษา
สภาพพื นท่ีตามหลักวิชาการเท่านั น ในปัจจุบันยังคงมิอาจจะด้าเนินการจัดการพื นท่ีให้
เป็นไปตามผลของการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากติดขัดด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
แต่ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงขึ นในอุทยานฯ นี ในอนาคต ก็อาจจะใช้พื นท่ีดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์ตามท่ีวิเคราะห์ได้ 

 
ที่มา: วิฑูรย์ ชลายนาวิน. 2529. การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณ

อุทยานแห่ งชา ติน ้ าตกพ ลิ ว  จั งหวั ด จันทบุ รี . วิทยานิพนธ์ วิ ทยาศาสตร มหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ประสิทธิภาพของตัวกลางในการสื่อความหมายการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว  
บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

บุษบง กฤษณะโยธิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2534 

  
วิธีการ 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะพื นฐานท่ัวไปของนักท่องเท่ียว  ชนิด  และ
ประสิทธิภาพของส่ือ ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนจัดการด้านโปรแกรมส่ือชนิดต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว ศึกษานักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่าง 

250 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามประสงค์  (purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และใช้ค่า t-test ในการทดสอบ
สมมุติฐาน 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  อายุน้อย  มีรายได้น้อย 

เดินทางท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ ใช้เวลาอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 1-3 ช่ัวโมง  

 นักท่องเท่ียวเห็นว่าส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมาก ได้แก่ เครื่องหมายและแผ่นป้ายกับ เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ มีประสิทธิภาพปานกลาง  ได้แก่ แผนท่ี และเจ้าหน้าท่ีผู้แนะน้า มี
ประสิทธิภาพน้อย ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติ นิทรรศการ และเอกสาร
แจก  

 ส่ือท่ีนักท่องเท่ียวเห็นว่าควรพัฒนาปรับปรุง 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องหมายและแผ่นป้าย 

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

 นักท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิง มีความเข้าใจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแตกต่างกัน ส่วนตัวแปรด้านอายุ การศึกษา และรายได้ ไม่มีความแตกต่าง 

 
ที่มา: บุษบง กฤษณะโยธิน.  2534.  ประสิทธิภาพของตัวกลางในการส่ือความหมาย การอนุรักษ์
 สภาพแวดล้อมแก่นัก ท่อง เ ท่ียว บริ เวณอุทยานแห่งชาติน ้ าตกพลิ ว  จังหวัด จันทบุรี . 
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนโดยรอบพื นที่อุทยานแหง่ชาติ
น  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

ธีรเบศร์ เก่งธัญญชีพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 

 
วิธีการ 
 เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม  ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องดังกล่าว  
ในการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติน ้าตก
พลิ ว จ้านวน 10 หมู่บ้าน 270 คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติประเภท
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สมการถดถอยพหุ และสหสัมพันธ์ 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ  54.1 เป็นชาย อายุ

เฉล่ีย 40.43 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นผู้ท่ีสมรสแล้ว ขนาดครัวเรือนเป็น
ขนาดกลาง มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.55 คน ผู้ได้รับการศึกษาจบชั นมัธยมศึกษา
ร้อยละ 38.5 ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนมากกว่า 25 ปี มีสถานภาพทางสังคมร้อยละ 
53.3 มีอาชีพท้าการเกษตรร้อยละ 65.5 และส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรองร้อยละ 42.6 
รายได้รวมเฉล่ีย 179,225.93 บาทต่อปี โดยส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอแต่ต้องกู้ยืมเพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
โดยเฉพาะจากส่ือประเภทโทรทัศน์ แต่การได้รับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ยังอยู่ในระดับต้่า ส่วนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับสูงและ
มีความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง 

 อาชีพ สถานภาพทางสังคม รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี และความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ที่มา: ธีรเบศร์ เก่งธัญญชีพ. 2544. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ชุมชนโดยรอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการในเขตอุทยาน
แห่งชาติน  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

เสริมพันธ์ สาริมาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

  
วิธีการ 
 ท้าการรวบรวมข้อมูลทฤษฎีแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างนักท่องเท่ียว  รวมทั งศึกษาแนวคิดของนักท่องเท่ียวในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล และเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น จากความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวของกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วย  

ประเด็นสาระส าคัญ 

 พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการมีความคิดเห็นในระดับดี และดีมากทั งด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อม
ทุกอย่าง  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ความสะอาด  มีเส้นทางเดินท่องเท่ียวท่ี
ปลอดภัย พื นท่ีพักแรมสะอาด  ไม่แพง เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์  การแต่ง
กาย และมารยาทเรียบร้อยดีพร้อมให้ความปลอดภัยนักท่องเท่ียวอย่างดี  แต่มี
นักท่องเท่ียวส่วนน้อยเท่านั นท่ีจะให้ปรับปรุง  

 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นท่ีจะให้ปรับปรุงและพัฒนาด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  เช่น 
เกี่ยวกับเส้นทางเข้าควรขยายให้กว้าง ต้องการให้ค่าผ่านประตูควรจะลดลง  มีจุดเล่น
น ้า ห้องน ้า บ้านพักเพิ่มมากขึ น และไม่ให้ร้านค้าแย่งลูกค้ากันส้าหรับเจ้าหน้าท่ีควรให้
ท้าของท่ีระลึกขาย ให้ประชาสัมพันธ์มากขึ น เจ้าหน้าท่ีควรจะมีรถส่งตั งแต่ท่ีจอดรถ 

ไปยังท่ีขายบัตรของอุทยานแห่งชาติ  
 
ที่มา: เสริมพันธ์ สาริมาน. 2546. การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว และ

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติ น ้าตกพลิ ว จังหวัด จันทบุรี . วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

 
 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=เสริมพันธ์%20สาริมาน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=เสริมพันธ์%20สาริมาน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ความหลากชนิดและถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกและสัตว์เลื อยคลาน 
ในอุทยานแห่งชาติน  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

ณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ 
 ด้าเนินการในพื นท่ีป่าดงดิบชื น 3 แห่ง สวนยางพาราท่ีมีการทดแทนของสังคมพืชป่าดงดิบชื นและ
สวนยางพาราโดยวางแปลงขนาด 50x50 เมตร จ้านวน 24 แปลง เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 12 เดือน เปรียบเทียบ
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกและสัตว์เลื อยคลานในแต่ละถิ่นท่ีอยู่อาศัย การเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาลตลอดจนความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกจ้านวน 19 ชนิดจาก 1 อันดับ 5 วงศ์ และ 14 สกุล

สัตว์เลื อยคลานจ้านวน 47 ชนิด จาก 2 อันดับ 11 วงศ์ และ 38 สกุล รวม 66 ชนิด รวม
การส้ารวจนอกแปลง ท้าให้พบรวม 79 ชนิด จาก 4 อันดับ 17 วงศ์ และ 58 สกุล เป็น
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจ้านวน 22 ชนิด 2 อันดับ 5 วงศ์และ 15 สกุล สัตว์เลื อยคลาน
จ้านวน 57 ชนิด 2 อันดับ 12 วงศ์ และ 43 สกุล 

 การเปรียบเทียบจ้านวนตัว จ้านวนชนิด และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกพบว่าป่าดงดิบชื นน้ าตกมะกอกมีจ้านวนตัวมากท่ีสุด   
รองลงมาได้แก่  สวนยางพาราและสวนยางพาราท่ีมีการทดแทนของสังคมพืช         
ป่าดงดิบชื น  

 พบสัตว์เลื อยคลานในป่าดงดิบชื นน้ าตกตรอกนองล่างมีจ้านวนมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ สวนยางพาราและสวนยางพาราท่ีมีการทดแทนของสังคมพืชป่าดงดิบชื น โดย
จ้านวนชนิดในสวนยางพารามีจ้านวนชนิดมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  สวนยางพาราท่ีมี
การทดแทนของสังคมพืชป่าดงดิบชื นและป่าดงดิบชื นน้ าตกมะกอก  

 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบชื นน้ าตกมะกอกมีค่ามากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ สวนยางพาราและสวนยางพาราท่ีมีการทดแทนของสังคมพืชป่าดงดิบ
ชื น  

 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในถิ่นท่ีอาศัย พบว่า
แตกต่างกันอย่างชัดเจน  ส่วนความคล้ายคลึงกันของชนิดสัตว์เลื อยคลานมี ค่า
ใกล้เคียงกัน  
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 การวิเคราะห์จ้านวนตัว จ้านวนชนิดและค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกระหว่างฤดูแล้งกับฤดูฝนพบว่าจ้านวนตัวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ้านวนชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ความสัมพันธ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื อยคลานกับฤดูกาล พบว่า จ้านวนตัว จ้านวนชนิดและค่าดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์เลื อย คลานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ความสัมพันธ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกกับปัจจัยแวดล้อมพบว่าจ้านวนตัว  จ้านวน
ชนิด และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉล่ียราย
เดือนในเชิงบวก  แต่ไม่สัมพันธ์กับความชื นสัมพัทธ์และปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนท่ี
ระดับนัยส้าคัญ  0.05 ความสัมพันธ์ของสัตว์เลื อยคลานกับปัจจัยแวดล้อมพบว่า 
จ้านวนตัวไม่มีความ สัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน จ้านวนชนิดและค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนในเชิงบวกท่ีระดับ
นัยส้าคัญยิ่ง 0.01 แต่จ้านวนตัว จ้านวนชนิดและค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่มีความสัมพันธ์กับความชื นสัมพัทธ์และปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนท่ีระดับนัยส้าคัญ 

0.05 
 
ที่มา: ณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ. 2546. ความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกและ

สัตว์เลื อยคลานในอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจ าแนกศักยภาพถ่ินที่ขึ นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ 
บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

ต่อลาภ ค้าโย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสังคมพืชในถิ่นท่ีขึ นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ  เพื่อสร้าง
แบบจ้าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและคุณสมบัติดินบางประการกับการปรากฏ
ของไม้กฤษณาในธรรมชาติ และเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจ้าแนกศักยภาพความ
เหมาะสมของถิ่นที่ขึ นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าสังคมพืชท่ีพบไม้กฤษณาในธรรมชาติ  บริเวณอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว  จังหวัด

จันทบุรี เป็นสังคมพืชป่าดิบชื น  มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.59 ประกอบด้วย
พรรณไม้ทั งหมด 32 วงศ์ (Family) 55 สกุล (Genus) และ 66 ชนิดพันธุ์ (Species)  

 วงศ์ไม้ส้าคัญท่ีส้ารวจพบมากในสังคมป่าดิบชื นบริเวณนี คือ Euphorbiaceae พรรณไม้ท่ี
ส้าคัญในสังคม 5 ล้าดับแรก ได้แก่ ส้ารอง (Scaphium scaphigerum G. Don Guib. & 

Planch.) ยางกล่อง (Dipterocarpus Dyeri Pierre) จิกดง (Barringtonia pauciflora 
King) แซะ (Callerya atropurpurea Wall. A.M.Schot) และกระโดง (Bhesa 
robusta Roxb. Ding Hou) โดยมีค่าดัชนีความส้าคัญเท่ากับ 21.23 20.76 16.89 
15.60 และ 13.52 ตามล้าดับ ค่าความเข้มแสงสัมพัทธ์ในพื นท่ีโดยเฉล่ียเท่ากับ 2.7% ค่า
ดัชนีพื นผิวใบโดยเฉล่ียเท่ากับ 5  

 ไม้กฤษณาจะพบอยู่บริเวณท่ีได้รับแสงสว่างค่อนข้างมากจากช่องว่างท่ีเกิดจากการล้มของ
ไม้ใหญ่  

 จากการสร้างแบบจ้าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและคุณสมบัติ
ดินบางประการกับการปรากฏของไม้กฤษณาในพื นท่ีด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ
เส้นตรงพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในถิ่นที่ขึ นของไม้กฤษณา ท่ีระดับความถูกต้องร้อย
ละ 77 ประกอบด้วย ความลาดชัน ระดับความสูง ระยะห่างจากแหล่งน ้า ทิศด้านลาด 
อนุภาคดินทราย อนุภาคดินร่วน อนุภาคดินเหนียว ความเป็นกรดด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม  

 การจ้าแนกศักยภาพของถิ่นท่ีขึ นของไม้กฤษณาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า
พื นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก เท่ากับ 40,390.62 ไร่ พื นท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อย เท่ากับ 
7,391.02 ไร่  
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ที่มา: ต่อลาภ ค้าโย. 2550. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจ้าแนกศักยภาพ  ถิ่นท่ี
ขึ นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว  จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณน  าตกพลิ วในอุทยานแห่งชาติ 
น  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

มนตรี ปรางสูงเนิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

  
วิธีการ 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary data) จากแบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สมการถ่วงน ้าหนัก  (weighted score equation) วิเคราะห์ความพึงพอใจ 
และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกของอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกพลิ ว ด้วยค่าไคสแควร์ (chi-square test) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

ได้แก่ ชาวไทยท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ นไปท่ีพักแรมในอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ วจ้านวน 178 ตัวอย่าง 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่านักท่องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกทุกประเภท 
 การทดสอบปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกของอุทยาน

แห่งชาติน ้าตกพลิ ว มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ และลักษณะการพักแรมของนักท่องเท่ียวท่ีมี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อส่ิงอ้านวยความสะดวก อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 

 ข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว 

ได้แก่ การจัดให้มีบริการรถรับส่งนักท่องเท่ียว  เนื่องจากท่ีจอดรถอยู่ไกลจากอุทยาน
แห่งชาติ ปรับปรุงป้ายส่ือความหมายทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ  รวมถึงจัดให้มีและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันภัยส้าหรับนักท่องเท่ียว เช่น ห่วงยาง เสื อชูชีพ เป็นต้น 

 
ที่มา: มนตรี ปรางสูงเนิน. 2551. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกบริเวณน ้าตก

พลิ วในอุทยานแห่งชาติน ้าตกพลิ ว  จังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
น  าตกพลิ ว จังหวัดจันทบุรี 

ศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

  
วิธีการ 
 วิจัยเชิงส้ารวจ  โดยผู้ศึกษาใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรตัวอย่างมีทั งสิ น 250 

ครัวเรือน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ท้าการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 2542 รวมระยะเวลา 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  และการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าตัวชี วัดศักยภาพของชุมชนเพียง 4 ตัว คือ 1) ระดับการศึกษา 2) ความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3) การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และ  4) การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในกลุ่ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง  มีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยมีขนาดความสัมพันธ์ในระดับท่ีค่อนข้างต้่า (R2

 = 0.174; F = 7.937; P = 

0.5)  

 ชุมชนโดยภาพรวมมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติน้อยและยังไม่ให้
ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
ที่มา: ศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์. 2551. ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น รอบแนว

เขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกพลิ ว  จังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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อุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ความสัมพันธ์ของการบริโภคกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่มีที่ดินท ากินภายในและรอบ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม การใช้ท่ีดิน การบริโภค
ทรัพยากรป่าไม้ และความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีมีท่ีดินท้ากินภายในและรอบ
แนวเขต รวมทั งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบริเวณอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกห้วยยาง ในการศึกษาครั งนี  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ท้าการสัมภาษณ์
หัวหน้าครัวเรือนโดยการสุ่มตัวอย่าง  จ้านวน  130  ครัวเรือน  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 

SPSS/PC+
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต้่าสุด  ค่าไคสแควร์ และค่า

สัมประสิทธิ์ความมีเงื่อนไข ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุเฉล่ียประมาณ  51 ปี มีจ้านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน มีอาชีพทางเกษตรเป็นอาชีพหลัก รายได้เฉล่ีย 93,776 บาทต่อปี 
และรายจ่ายเฉล่ีย 60,377 บาทต่อปี มีท่ีดินถือครองเฉล่ียจ้านวน 21 ไร่ ส่วนใหญ่  มีการใช้
ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชสวนผลไม้  

 โดยราษฎรท่ีมีท่ีดินท้ากินภายในเขตอุทยานแห่งชาติมีการเก็บไม้ ไม้ไผ่ ของป่า ฟืน และ
ผลิตถ่านมาใช้มากกว่าครัวเรือนท่ีมีท่ีดินท้ากินรอบแนวเขต และมีความต้องการป่าชุมชน
เพื่อไม้ใช้สอย ทั งนี ส่วนใหญ่มีความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ครัวเรือนท่ี
หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายหรือไม่เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมมีการบริโภคทรัพยากรป่าไม้
มาก และหัวหน้าครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชิง
บวก 

 
ที่มา: ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์.  2543. ความสัมพันธ์ของการบริโภคกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ราษฎรท่ีมี ท่ี ดินท้ากินภายในและรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 



 

 

สาระจากงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติ เล่ม 1                                                                                                                               

  

                                                               ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  

100 

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจ าพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียง บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุธยา อยู่เย็น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 

 
วิธีการ 

ส้ารวจและเก็บตัวอย่างพืชกลุ่มนี ระหว่างเดือนมีนาคม  2542 ถึงเดือนตุลาคม 2543 ได้ 204 
ตัวอย่าง น้ามาศึกษาและตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์และจัดท้าค้าบรรยายลักษณะโดยละเอียดพร้อมข้อมูล
ประกอบอื่นๆ รวมถึงท้ารูปวิธานจ้าแนกสกุลชนิด 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 จ้าแนกได้ 126 ชนิด 57 สกุล 26 วงศ์ แบ่งออกเป็นกลุ่มใกล้เคียงเฟิน  11 ชนิด 4 สกุล 3 

วงศ์  
 วงศ์ท่ีพบจ้านวนชนิดมากท่ีสุดคือวงศ์ Polypodiaceae จ้านวน 26 ชนิด 14 สกุล  
 วงศ์ท่ีพบจ้านวนชนิดมากเป็นอันดับสองคือ  วงศ์ Aspleniaceae พบจ้านวน 11 ชนิด 1 

สกุล  
 วงศ์ท่ีพบมากเป็นอันดับท่ีสามคือ วงศ์ Theylpteridaceae จ้านวน 10 ชนิด 1 สกุล  
 พืชกลุ่มนี ทั ง 126 ชนิด แบ่งตามถ่ินอาศัยท่ีขึ นอยู่ได้ 4 แบบคือ ขึ นบนดิน 53 ชนิด อิงอาศัย 

17 ชนิด ขึ นบนหิน 19 ชนิด และขึ นในน ้า 1 ชนิด พบพืชท่ีมีถ่ินอาศัยมากกว่า 2 แบบขึ นไป
จ้านวน 36 ชนิด  

 แบ่งพืชกลุ่มนี ตามสภาพป่าท่ีพบ 4 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ 22 ชนิด ป่าดิบแล้ง 14 ชนิด 

ป่าดิบชื น 20 ชนิด และป่าดิบเขา 34 ชนิด และมีพืชท่ีพบขึ นอยู่ในสภาพป่ามากกว่า 2 ชนิด
ขึ นไปจ้านวน 32 ชนิด  

 จากการศึกษาพบพืชจ้าพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียง  100 ชนิด ท่ีไม่เคยมีรายงานว่าพบท่ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาก่อน  และ  2 ชนิด  เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย คือ 
Crepidomanes megistostomum (Copel.) Copel. และ  Polystichum attenuatum 
Tagawa & K. Iwats.  

 ในการศึกษาครั งนี ได้จัดท้าค้าบรรยายลักษณะของพรรณไม้แต่ละชนิด  รูปวิธานจ้าแนก
สกุลและชนิด ข้อมูลทางนิเวศวิทยาการกระจายพันธุ์  ช่ือพื นเมือง และการใช้ประโยชน์ 
พร้อมทั งภาพประกอบ ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชจ้าพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียง เก็บ
รักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน  สุวตะพันธุ์  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มา: ยุธยา อยู่เย็น. 2543. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจ้าพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียงบริเวณอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
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ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สหัช จันทนาอรพินท์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 
 

วิธีการ 
 ส้ารวจความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,000-1,200 เมตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 เก็บตัวอย่างได้ทั งสิ น 575 หมายเลข 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 จัดจ้าแนกได้ 81 ชนิด 51 สกุล และ 26 วงศ์ จัดเป็นฮอร์นเวิร์ต 1 ชนิด มอสส์ 42 ชนิด 

และลิเวอร์เวิร์ต 38 ชนิด (ทัลลอยด์ลิเวอร์เวิร์ต 2 ชนิด และลีฟฟี่ลิเวอร์เวิร์ต 36 ชนิด) 
วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Lejeuniaceae พบ 7 สกุล 11 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ 
Plagiochilaceae และ Hypopterygiaceae มีจ้านวน 7 และ 6 ชนิด ตามล้าดับ  

 พบว่าเป็นพืชอิงอาศัย 44 ชนิด พืชขึ นบนดิน 27 ชนิด และขึ นอยู่บนถิ่นอาศัยทั งสองแบบ 
10 ชนิด  

 ในจ้านวนนี พบว่าเป็นชนิดท่ีไม่เคยมีรายงานว่าพบมาก่อนในประเทศไทย 11 ชนิด คือ 
Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth., Fissidens bogorensis Fleisch., 
Lejeunea discreta Lindenb., Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp. 
japonica (Sande Lac.) Inoue, P. javanica (Sw.) Dumort., P. microdonta Mitt., 
P. yokogurensis Steph., Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume et Nees) S. 
Hatt., Rhodobiyuin ontariense (Kindb.) Kindb., Spruceanthus semirepandus 
(Nees) Verd. และ Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle  

 พบว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย 1 ชนิด คือ Radula caduca Yamada  

 การศึกษาครั งนี ได้จัดท้าค้าบรรยายลักษณะโดยละเอียดของพันธุ์ไม้ท่ีศึกษาแต่ละชนิด รูป
วิธานจ้าแนกวงศ์รูปวิธานจ้าแนกสกุล และรูปวิธานจ้าแนกชนิด  รวมทั งลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ พร้อมทั งวาดภาพลายเส้นประกอบ ตัวอย่างพรรณไม้แห้งท่ี
เก็บรวบรวมรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน  สุวตะพันธุ์  ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที่มา: สหัช จันทนาอรพินท์. 2545. ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริ เวณยอดเขาหลวง  อุทยาน
แห่งชาติน ้าตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
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การจัดการพื นที่เขตกันชนแบบผสมผสานศึกษากรณี : ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ธนิต บ้ารุงกุล                                                                                                                              
มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2547 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญเพื่อวิเคราะห์การด้าเนินงานและกลไกของรัฐ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ต่อการบริหารจัดการพื นท่ีเขตกันชนรอบพื นท่ีอนุรักษ์ ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ
พื นท่ีเขตกันชนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น  โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ควบคู่กับการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และก้าหนดพื นท่ีด้าเนินการวิจัยโดยการก้าหนดชุมชนเป้าหมาย ในรัศมี 3 

กิโลเมตร รอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง  ซึ่งประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน 6 ต้าบล การเก็บข้อมูลใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการอุทยานฯ ควบคู่กับการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในภาคสนาม 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าการด้าเนินกลไกของรัฐท่ีมีต่อการบริหารจัดการพื นท่ีเขตกันชนรอบพื นท่ีอนุรักษ์ 

ส่วนใหญ่มีการก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการพื นท่ีเขตกันชน โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีมีการจัดตั งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นโยบายเน้นหนักใน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาการซ้อน ทับพื นท่ีท้ากิน 
แต่ในขั นตอนปฏิบัติยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน ด้วยเหตุท่ีภาครัฐน้า
กฎหมายมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา 

 ดังนั น รูปแบบการบริหารจัดการพื นท่ีเขตกันชนรอบอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง  จึง
ควรเน้นการบริหารจัดการบนพื นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
การน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งเป็น
ระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงาน การสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการพื นท่ีเขตกันชน โดยเฉพาะในภารกิจด้านการ
ก้าหนดแนวเขตพื นท่ีกันชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั งการก้าหนด
รูปแบบการใช้ท่ีดินแบบผสมผสานโดยเน้นการเกษตรแบบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ 
พร้อมทั งพิจารณารูปแบบการเกษตรท่ีให้ผลผลิตสูง ไม่ท้าลายสภาพแวดล้อม 

ที่มา: ธนิต บ้ารุงกุล. 2547. การจัดการพื นท่ีเขตกันชนแบบผสมผสานศึกษากรณี : ชุมชนรอบอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ. 
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การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและอันตรายจากการท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

  
วิธีการ 

ศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีแหล่งท่องเท่ียวน ้าตกห้วยยาง ได้แก่ ทรัพยากร
น ้า ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและอันตรายท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ 
และประเมินความเส่ียงต่อความเสียหายของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และอันตรายท่ีนักท่องเท่ียวอาจได้รับ
จากกิจกรรมการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง วิธีการท่ีใช้ในการ ศึกษาจะแตกต่างออกไป
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ สัมภาษณ์นักท่องเท่ียว จ้านวน 160 ราย ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

รวมทั งสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง และประเมินความเส่ียงของแหล่งท่องเท่ียว
แต่ละแห่งโดยผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 5 ท่านร่วมกับผู้วิจัย 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าคุณภาพน ้าของน ้าตกห้วยยาง ทั งในฤดูแล้ง และฤดูฝน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภทท่ี 2 ของกรมควบคุมมลพิษทุกค่าพารามิเตอร์  

 ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphrsa sirinthorn) เป็นสัตว์ประจ้าถิ่นชนิดเดียวที่พบ  

 สมเสร็จ (Tapirus indicus) เลียงผา (Naemorhedus sumatrensis) และวัวแดง (Bos 
javanicus) เป็นสัตว์ป่าหายากท่ีพบ  

 บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล้น ้าตกไม่พบพรรณไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  

 มากกว่าร้อยละ 50 ของนักท่องเท่ียวปฏิบัติตามค้าแนะน้าของอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วย
ยาง  

 กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวท้ามากท่ีสุดคือ การชมวิวทิวทัศน์บริเวณน ้าตก  

 อันตรายท่ีนักท่องเท่ียวได้รับมากท่ีสุดคือ ถูกสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรคกัด/ต่อย  

 พื นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวได้รับอันตรายสูงสุดคือ ป่าตาแกละ  

 แหล่งท่องเท่ียวที่มีความเส่ียงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเท่ียวสูง ได้แก่ หุบ
ตะเคียน ความเส่ียงปานกลาง มี 2 แห่ง ได้แก่ ยอดเขาหลวง และน ้าตก  

 พื นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุแก่นักท่องเท่ียวสูงท่ีสุดได้แก่ บริเวณ
น ้าตกห้วยยาง โดยเฉพาะชั นท่ี 2 ชั นท่ี 3 และชั นท่ี 5  

 การประเมินความเส่ียงของอันตรายท่ีนักท่องเท่ียวอาจได้รับ พบว่าการถูกสัตว์ป่าท่ีมีพิษ
ท้าร้ายเป็นอันตรายสูงท่ีสุด ตามมาด้วยน ้าป่าไหลหลาก และการล่ืนไถล 
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ที่มา: ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง. 2550. การประเมินความเส่ียงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่อง เท่ียว

และอันตรายจากการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ในอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 
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อุทยานแห่งชาติพุเตย 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดพื นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
ของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

อนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 
วิธีการ 

จัดท้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติพุเตย เพื่อตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ในพื นท่ีศึกษา (ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยและบริเวณโดยรอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ
พุเตยในระยะ 0-5 กิโลเมตร) ระหว่างปีท่ีเริ่มส้ารวจจัดตั ง พ.ศ. 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2544 และน้าปัจจัย
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีคาดมีผลต่อความเส่ียงในการบุกรุกพื นท่ีของอุทยานแห่งชาติพุเตย มา
วิเคราะห์เพื่อก้าหนดขอบเขตพื นท่ีท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกท้าลายของอุทยานแห่งชาติพุเตย 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพื นท่ีศึกษาพบว่ามีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  7 ประเภท 

โดยแบ่งออกเป็น พื นท่ีป่าไม้ พื นท่ีเกษตรกรรม พื นท่ีสวนป่า พื นท่ีแหล่งน ้า พื นท่ีไร่ร้าง 
พื นท่ีอื่นๆ (พื นท่ีท่ีขออนุญาตใช้ประโยชน์) และพื นท่ีไร่เล่ือนลอย 

 ในช่วงระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา พื นท่ีป่าไม้ พื นท่ีไร่เล่ือนลอย และพื นท่ีอื่นๆ มีเนื อท่ีลดลง
ร้อยละ 2.42, 0.29 และ 0.01 ตามล้าดับ พื นท่ีเกษตรกรรม พื นท่ีแหล่งน ้า พื นท่ีไร่ร้าง 
และพื นท่ีสวนป่า มีเนื อที่เพิ่มขึ นร้อยละ 1.84, 0.67, 0.18 และ 0.03 ตามล้าดับ  

 ผลการวิเคราะห์ก้าหนดพื นท่ีท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกภายในพื นท่ีศึกษา โดยอาศัยปัจจัย
ทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ พบว่าพื นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากมีเนื อท่ีร้อยละ 13.14 
พื นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลางมีเนื อที่ร้อยละ 39.01 พื นท่ีท่ีมีความเส่ียงน้อยมีเนื อท่ีร้อยละ 
21.43 และพื นท่ีท่ีไม่อยู่ในสภาวะเส่ียงมีเนื อท่ีร้อยละ 26.42 มีจ้านวนหมู่บ้านท่ีมีความ
เส่ียงมากท่ีจะต้องระมัดระวังและเข้มงวดในการตรวจตราดูแลพื นท่ีป่าไม้เป็นพิเศษ รวม
จ้านวน 12 หมู่บ้าน ส่วนอีก 5 หมู่บ้านมีความเส่ียงในระดับปานกลาง 

 
ที่มา: อนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล. 2548. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก้าหนดพื นท่ีเส่ียง

ต่อการถูกบุกรุกของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี .  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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แนวทางการจัดการพื นที่กันชนของอุทยานแห่งชาติพุเตย: กรณีศึกษาต าบลวังยาว 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สายัณห์ มรรคประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543 

วิธีการ 
 ศึกษาสภาพพื นท่ีท่ัวไปของอุทยานแห่งชาติพุเตยและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ในพื นท่ีจ้านวน 7 หมู่บ้าน 
โดยค้นคว้าเอกสารหรือสอบถามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่มหมู่บ้านคือ กลุ่มท่ี 1 

เป็นหมู่บ้านท่ีตั งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย กลุ่มท่ี 2 เป็นหมู่บ้านท่ีมีพื นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน 
กลุ่มท่ี 3 เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่นอกพื นท่ีอุทยาน แต่มีพื นท่ีท้ากินและพึ่งพิงป่าไม้ในเขตอุทยาน ท้าการสุ่ม
หมู่บ้านแต่ละกลุ่มโดยใช้สูตรของ Yamane และน้าข้อมูลท่ีได้ไปค้านวณหาจ้านวนครัวเรือนตัวอย่างของแต่
ละกลุ่มท่ีท้าการศึกษาตามสัดส่วนโดยใช้สูตรกระจายตามสัดส่วน สัมภาษณ์ผู้น้าครัวเรือนและผู้น้าชุมชน
โดยใช้แบบสอบถาม 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยมีท่ีดินท้ากินเป็นของตนเองและส่วนใหญ่อยู่ใน

เขตพื นท่ีอุทยาน รายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ียเท่ากับ 15,756 บาทต่อป ี
 ราษฎรทั งหมดมีการพึ่งพิงป่า นอกจากบุกรุกจับจองพื นท่ีป่าเพื่อท้าไร่แล้ว ยังใช้ประโยชน์

จากการเก็บของป่าเพื่อยังชีพ 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั งอุทยานน้อยมาก ส่วนข้อ

ห้ามในการใช้ประโยชน์และแนวเขต ชาวบ้านส่วนมากจะทราบ โดยทราบจากเจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ 

 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม เสนอปญัหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนชักชวน
เพื่อนบ้านให้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ 

 ราษฎรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดขึ นเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของ
อุทยานแห่งชาติ เลือกปฏิบัติหรือไม่มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับแนวกันชนและแนวเขต
อุทยาน 

 แนวทางในการก้าหนดพื นท่ีกันชน เห็นว่าควรให้เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีป่า
ไม้ และเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ร่วมกับประชาชนในการก้าหนดพื นท่ีแนวกันชนอย่างชัดเจนและ
แจ้งให้ประชาชนทราบโดยท่ัวถึง 

 
ที่มา: สายัณห์ มรรคประเสริฐ.  2543.  แนวทางการจัดการพื นท่ีกันชนของอุทยานแห่งชาติพุ เตย :
 กรณีศึกษาต้าบลวั งยาว  อ้า เภอด่านช้าง  จังหวัด สุพรรณบุรี .  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 
 
 
 



 

 

สาระจากงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติ เล่ม 1                                                                                                                               

  

                                                               ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  

111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการบริโภคไม้ของราษฎรต่อการจัดการ
พื นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

บุญช่วย อรรถวรรธน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535 

 
วิธีการ 

ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าไม้ในเขตพื นท่ีอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณในระยะยาว นอกจากนี ได้ศึกษาถึงปริมาณความต้องการใช้ไม้เชื อเพลิงของราษฎรในเขต
พื นท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอย และไม้เชื อเพลิง
ในอนาคต 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีขนาดถือครองท่ีดินน้อย ไม่พอเพียงต่อการประกอบอาชีพเลี ยง

ครอบครัว ท่ีดินส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธิ์ในการถือครอง การใช้ประโยชน์ท่ีดินขาดการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินท้าให้ได้ผลผลิตค่อนข้างต้่า ซึ่งราษฎรแก้ไขปัญหาโดยการบุกรุกพื นท่ีป่า
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ น้าพื นท่ีมาเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและราษฎรส่วนใหญ่มีความ
ต้องการท่ีดินท้ากินเพิ่ม 

 ราษฎรส่วนใหญ่ยังใช้ไม้ใช้สอย ฟืนและถ่านกันอยู่เป็นจ้านวนมาก แหล่งท่ีได้ไม้ใช้สอย 
ฟืนและถ่านมานั นมีทั งในท่ีดินของตนเอง ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
เนื่องจากไม่ใช้สอยในแต่ละหมู่บ้านหายากขึ นจึงมีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณมาใช้ ดังนั นทางราชการจึงสมควรส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ใช้สอยไว้ใช้ 
เพื่อป้องกันการเข้าไปตัดไม้ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณมาใช้ประโยชน์ 

 
ที่มา: บุญช่วย อรรถวรรธน. 2535. ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ

บริโภคไม้ของราษฎรต่อการจัดการพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี.วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างรูปแบบจ าลองอาหารสัตว์ในป่าเบญจพรรณโดยใช้นกเปน็ดัชนีชี วัด  
: กรณีศึกษาพืชอาหารประเภทไม้ผลและไม้ดอก อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

จักรกฤษ เสรีนนท์ชัย                                                                                                                               
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษานิเวศวิทยาพืชอาหารนกประเภทไม้ผลและไม้ดอกในป่าเบญจพรรณ
ของระดับความสูงจากน ้าทะเลปานกลางท่ีแตกต่างกัน โดยท้าการศึกษาทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อให้ทราบถึงชนิดของนกท่ีกินไม้ผลและไม้ดอกเป็นอาหารและหาความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาหารนกกับ
ชนิดของนกท่ีกินพืชเป็นอาหารในป่าชนิดเดียวกันแต่ต่างระดับความสูงกัน จากนั นหาแนวทางในการพัฒนา
สร้างรูปแบบจ้าลองพืชอาหารนกของป่าเบญจพรรณในลักษณะเลียนแบบการกระจายตัวของแม่ไม้ตาม
ธรรมชาติ เพื่อใช้ส้าหรับเป็นแม่แบบในการปลูกพืชอาหารนกเพื่อฟื้นฟูและสร้างเสริมสภาพพื นท่ีในเขตป่า
อนุรักษ์ วิธีการศึกษาใช้การวางแปลงตัวอย่างศึกษาแบบถาวรส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด  40 x 40 เมตร และ
ภายในมีแปลงตัวอย่างถาวรซ้อนทับขนาด 10 x 10 เมตร 20 x 20 เมตร 30 x 30 เมตรและ 40 x 40 เมตร 

ตามล้าดับ รวมทั งสิ น 8 แปลง ท้าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของพืชอาหารนกในแต่ละแปลง 

ข้อมูลประกอบด้วย นิเวศวิทยาทางชีพลักษณ์บางประการ ส่วนในเรื่องของนกใช้วิธีการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
ในการกินอาหารในแปลงตัวอย่างทุกเดือน เดือนละ 10-15  วัน เป็นเวลาติดต่อกันตลอดระยะเวลา 1 ปี น้า
ข้อมูลพืชอาหารนกมาพัฒนาสร้างแบบจ้าลองทางเลือกเลียนแบบการกระจายตัวของแม่ไม้พืชอาหารนกท่ี
ขึ นเองตามธรรมชาติของป่าเบญจพรรณต้่าและป่าเบญจพรรณสูงอย่างละ 30 ชนิดพันธุ์ 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 ในป่าเบญจพรรณต้่า พบพรรณไม้ยืนต้นท่ีจัดเป็นพืชอาหารนก 68 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์

ความถี่สูงสุด 2 ชนิด ความมากมายสูงสุด 4 ชนิด ความหนาแน่นสูงสุด 3 ชนิด และ
คุณค่าความส้าคัญทางระบบนิเวศสูงสุด 5 ชนิด 

 ในป่าเบญจพรรณสูง พบพรรณไม้ยืนต้นท่ีจัดเป็นพืชอาหารนก 47 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์
ความถี่ สูงสุด 2 ชนิด ความมากมายสูงสุด 4 ชนิด ความหนาแน่นสูงสุด 5 ชนิด และ
คุณค่าความส้าคัญทางระบบนิเวศสูงสุด 6 ชนิด 

 พืชอาหารนกในป่าเบญจพรรณต้่า มีการผลัดใบมากท่ีสุดในเดือนมกราคม น้อยท่ีสุดใน
เดือนกรกฎาคม ผลิใบใหม่มากท่ีสุดในเดือนเมษายนและน้อยท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม 
ออกดอกออกผลมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคมและน้อยท่ีสุดในเดือนมกราคม มีใบเขียวเต็ม
ต้นมากท่ีสุดในเดือนมกราคมและน้อยท่ีสุดในเดือนกุมภาพันธ์  
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 ป่าเบญจพรรณสูงพบช่วงท่ีมีการผลัดใบมากท่ีสุดในเดือนมกราคมและน้อยท่ีสุดในเดือน
สิงหาคมกับกันยายน ผลิใบใหม่มากท่ีสุดในเดือนมีนาคมและน้อยท่ีสุดในเดือนตุลาคม 
ออกดอกออกผลมากท่ีสุดในเดือนมีนาคมกับกรกฎาคมและน้อยท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน 
มีใบเขียวเต็มต้นมากท่ีสุดในเดือนกันยายนและน้อยท่ีสุดในเดือนมกราคม 

 ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีจ้านวนชนิดนกทั งสิ น 244 ชนิดพันธุ์ 139 สกุล 49 
วงศ์ พบชนิดของนกท่ีกินไม้ผลและไม้ดอกเป็นอาหาร 101 ชนิดพันธุ์ 54 สกุล 27 วงศ์ 
โดยพบในป่าเบญจพรรณต้่า 101 ชนิดพันธุ์ และพบในป่าเบญจพรรณสูง 68 ชนิดพันธุ์  

 ความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนชนิดพันธุ์ของนกกับจ้านวนชนิดพันธุ์ของพืชอาหารนกในป่า
เบญจพรรณต้่าและป่าเบญจพรรณสูงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความแตกต่าง
ในทางสถิติ 

 การพัฒนาสร้างรูปแบบจ้าลองแบบทางเลือก จากพืชอาหารนกในป่าเบญจพรรณต้่าและ
ป่าเบญจพรรณสูง 30 ชนิดพันธุ์ โดยการคัดเลือกตามวิธีการให้คะแนนน ้าหนักตาม
องค์ประกอบสามารถสร้างรูปแบบจ้าลองแบบทางเลือกในป่าเบญจพรรณต้่า 4 แบบ
ทางเลือกและป่าเบญจพรรณสูง 4 แบบทางเลือก พันธุ์ไม้ท่ีได้รับการคัดเลือกในป่าเบญจ
พรรณต้่าและสูง  เช่น หว้า (Eugenia cumini) ปอลาย (Grewia eriocarpa)   เติม
(Bischofia javanica) พื ช จ้ า พ ว ก ไ ท ร (Ficus spp.) แ ล ะ อ้ อ ย ช้ า ง (Lannea 
coromandelica) เป็นต้น 

 
ที่มา:   จักรกฤษ เสรีนนท์ชัย. 2540. การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างรูปแบบจ้าลองอาหารสัตว์ในป่า

 เบญจพรรณโดยใช้นกเป็นดัชนีชี วัด: กรณีศึกษาพืชอาหารประเภทไม้ผลและไม้ดอก อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยามหิดล, 
กรุงเทพฯ. 
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พื นที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
มานัส ปานมน 

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง พ.ศ. 2544 
 

วิธีการ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่า และเพื่อประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก้าหนดพื นท่ีท่ีล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดย
ด้าเนินการจัดท้าแผนท่ีแสดงพื นท่ี ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าในพื นท่ี ทั งนี เพื่อจะได้หาแนวทางและ
มาตรการในการวางแผนการจัดการไฟป่าในพื นท่ีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ในการศึกษาได้ก้าหนดปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเกิดไฟป่า  ซึ่งประกอบด้วย 
ความชื นของเชื อเพลิง ความชื นสัมพัทธ์ ความลาดชันของพื นท่ี ระดับความสูงของพื นท่ี อุณหภูมิ และ
ความเร็วลม ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม SPSS โดยใช้การวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณ 
เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดไฟป่าและน้าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการก้าหนดพื นท่ีล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าความลาดชันของพื นท่ี อุณหภูมิ และความเร็วลมมีผลในเชิงบวกค่อนข้างสูงกับ

อัตราการลุกลามของไฟ ส่วนปัจจัยด้านความชื นของเชื อเพลิงจะส่งผลในเชิงลบ โดยมี
ความลาดชันของพื นท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อการลุกลามของไฟอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 สามารถจัดระดับพื นท่ีล่อแหลมต่อการเกิดไฟ เป็น 3 ระดับ คือ พื นท่ีท่ีล่อแหลมมาก จะ
อยู่บริเวณขอบอุทยานด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก  พื นท่ีท่ีล่อแหลมปาน
กลาง พบว่าอยู่ถัดจากพื นท่ีล่อแหลมมากเข้าไปด้านในพื นท่ี และพื นท่ีล่อแหลมน้อยจะ
ครอบคลุมพื นท่ีตอนกลางอุทยาน 

 
ที่มา: มานัส ปานมน . 2544. พื นท่ีล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  จังหวัด

กาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, กรุงเทพฯ. 
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ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน  าในแหล่งนนัทนาการทางธรรมชาติ 
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

แสงสรรค์ ภูมิสถาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน ้าและประเมินผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน ้า
บริเวณน ้าตกเอราวัณ  เปรียบเทียบน ้าในแต่ละฤดูกาล  ช่วงเวลาและบริเวณท่ีมีระดับการใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน และศึกษาขีดความสามารถในการฟอกตัวของน ้าบริเวณน ้าตกเอราวัณ โดยแบ่งช่วงเก็บตัวอย่าง
เป็น 2 ช่วง คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั งในวันหยุดราชการและวันธรรมดาวันละ 7 ครั ง จากจุดท่ีมีระดับการ
ใช้ประโยชน์ต่างกัน คือ บริเวณน ้าตกชั นท่ี 1 น ้าตกชั นท่ี 2 และน ้าตกชั นท่ี 7 โดยศึกษาคุณภาพน ้าด้านสี 

ความขุ่น อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งทั งหมดในน ้า ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายในน ้า บีโอดี ค่าความ
เป็นกรดด่าง แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าคุณภาพน ้าโดยภาพรวมบริเวณน ้าตกเอราวัณอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสีมีค่าผันแปรอยู่

ในช่วง 0.0-35.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแพลทินัม ความขุ่นมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.4-7.1 
NTU อุณหภูมมิีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 19.6-25.1 องศาเซลเซียส ปริมาณของแข็งทั งหมด
ในน ้ามีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 204.0-296.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน ้า
มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.4-29.8 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ามีค่าผันแปร
อยู่ในช่วง 8.1-9.1 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดีมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.3-2.7 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.5-8.3 แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั งหมดมีค่าผันแปรอยู่
ในช่วง 9.0-1,600.0 MPN/100ml และฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 2.0-920.0 
MPN/100ml  

 พบว่าฤดูกาลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพน ้าในด้านสี อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งทั งหมด
ในน ้า ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 ระดับการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันระหว่างวันหยุดและวันธรรมดาส่งผลให้คุณภาพน ้าใน
ด้านสี ความขุ่น อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดด่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 ความแตกต่างของคุณภาพน ้าในชั นท่ี 1 ชั นท่ี 2 และชั นท่ี 7 ซึ่งมีระดับการใช้ประโยชน์ท่ี
แตกต่างกัน พบว่าระดับการใช้ประโยชน์ท่ีต่างกันในแต่ละบริเวณส่งผลให้คุณภาพน ้าใน
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ด้านปริมาณของแข็งทั งหมดในน ้า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มทั งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 ความสามารถในการฟอกตัวของน ้าบริเวณน ้าตกเอราวัณ โดยการศึกษาจาก  บีโอดี 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย แบคทีเรียโคลิฟอรมทั งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม พบว่าน ้า
บริเวณน ้าตกเอราวัณสามารถฟื้นคืนสภาพสู่สภาพเดิมโดยใช้เวลาประมาณ 4-16 ช่ัวโมง 

 
ที่มา: แสงสรรค์ ภูมิสถาน. 2546. ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน ้าในแหล่งนันทนาการ

ทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษารูปร่างลักษณะตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ที่ได้จากหอยน  าจืด  
บริเวณน  าตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

สุลักษณ์ อยู่คง และคณะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 

 
วิธีการ 
 ศึกษาโดยวิธี Shedding method โดยท้าการสุ่มตัวอย่างหอยและตรวจหาปรสิต ซึ่งด้าเนินการ
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย  จ้าแนกได้เป็น  3 กลุ่ม 6 ชนิด ดังนี  กลุ่มท่ี 1 

Pleurolophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ชนิดHaplorchis pumilio (C1) 
และ Stictodora tridactyla (C3) กลุ่มท่ี 2 Furocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ชนิดMesostephanus appendicalatus (C2), Transversotrema laruei 
Velasguez  (C6) และ Cardicola alseae (C4) กลุ่มท่ี 3 Xiphidiocercariae พบตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ชนิด  Loxogenoides bicolor (C5) เซอร์คาเรียท่ีตรวจพบนี ได้จากการ
ตรวจสอบหอยน ้าจืดท่ีสุ่มจับได้ด้วยวิธี Counts per unit of time โดยวิธี Handpicking 
จ้านวนหอยท่ีสุ่มได้ทั งหมด 1,163 ตัว พบการติดเชื อพยาธิ 62 ตัว (5.33%) จ้าแนกตาม
ชนิดของพยาธิได้ดังนี  C1 22 ตัว (1.89%), C3 29 ตัว (2.49%), C2 1 ตัว (0.09%), C6 1 ตัว 
(0.09%), C4 6 ตัว (0.52%) และ C5 3 ตัว (0.26%) 

 ชนิดของหอยน ้าจืดท่ีส้ารวจพบ จ้าแนกได้เป็น 4 ชนิด คือ Melanoides jugicostis 22 ตัว
, Tarebia granifera, Thiara scabra, Melanoides tuberculata พบอัตราการติดเชื อ
พยาธิใบไม้ 45 ตัว (6.55%), 6 ตัว (6.59%), 1 ตัว (0.34%) และ 10 ตัว (11.2 4%) 
ตามล้าดับ  

 
ที่มา: สุลักษณ์ อยู่คง และคณะ. 2546. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปร่างลักษณะตัวอ่อนระยะเซอร์

คาเรียของพยาธิใบไม้ ท่ีได้จากหอยน ้าจืด  บริเวณน ้าตกเอราวัณ  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ . 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยในอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

กนก ชิยางคบุตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547 

 
วิธีการ 
 ศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยบาง
ประการท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีอยู่อาศัยในพื นท่ี
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากราษฎร จ้านวน 6 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปลายดินสอ ต้าบลแม่กระบุง บ้านบนเขาแก่งเรียง ต้าบลท่ากระดาน อ้าเภอศรีสวัสด์ิ 
บ้านหมอเฒ่า บ้านปากคลอง บ้านลุ่มสุ่ม และบ้านทับศิลา ต้าบลช่องสะเดา อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมจ้านวนตัวอย่าง 289 ราย ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติไคสแควร์ ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าราษฎรท่ีท้าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 44.52 ปี มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.40 คน ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก รายได้
เฉล่ียต่อปี 48,388.75 บาท มีระยะเวลาการตั งถิ่นฐานเฉล่ีย 35.12 ปี ส่วนใหญ่ไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม มีขนาดท่ีดินถือครองเฉล่ีย 15.99 ไร่ ราษฎรมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ในอุทยานฯ ร้อยละ 60.6 เคยได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 57.1 ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้น้อย ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98  

 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้รวมของครัวเรือน ขนาดพื นท่ีถือครอง ระยะเวลาใน
การตั งถิ่นฐาน การได้รับการฝึกอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

 
ที่มา: กนก ชิยางคบุตร. 2547. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ของราษฎรท่ีอยู่อาศัยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

ปรัศนีย์ นัยนานนท์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 
 ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเพื่อ
น้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ส่ิงอ้านวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานฯ 
และศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทั งภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวในครั ง
ต่อๆ ไป  

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเอราวัณส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 54 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และมีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ภูมิล้าเนาส่วนใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพ/ปริมณฑล โดยการมาท่องเท่ียวมีจุดประสงค์เพื่อต้องการมาพักผ่อนเป็นส่วน
ใหญ่  

 ปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส้าคัญมากท่ีสุดมี 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการคมนาคม 
ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว  ปัจจัยด้านการ
บริการ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

 นักท่องเท่ียวที่มีอายุ รายได้ สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล้าเนาท่ีแตกต่างกัน 

จะส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยในด้านท่ีแตกต่างกันรวมถึง  ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและด้านการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการ
ท่องเท่ียว ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก่อนและหลังการ
ท่องเท่ียว  และปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก่อนการ
ท่องเท่ียว 

 
ที่มา:  ปรัศนีย์ นัยนานนท์. 2550. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่อง  เท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก.  
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการทอ่งเที่ยวอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ผุสดี ภูชฎาภิรมย์ 

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง พ.ศ. 2551 
 

วิธีการ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่ท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติในการให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน  การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยมีการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติเอราวัณจ้านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้วิธีออกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ และไคสแควร์ (Chi-
square) 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 

21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท ภูมิล้าเนาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี  

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรก คือ ด้าน
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ ด้านความสะอาดของห้องน ้า
และห้องสุขา ด้านความพอเพียงของส่ิงอ้านวยความสะดวกด้านการส่ือสาร 

 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ท่ี
แตกต่างกัน 

 
 ที่มา: ผุสดี ภูชฎาภิรมย์. 2551. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ : 

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปลายดินสอ 
ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

บัณฑิต ประเสริฐอัมพร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2544 

 
วิธีการ 
 ส้ารวจและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยส้ารวจทุกๆ ครัวเรือน ในด้านสภาพเศรษกิจ 
สังคม การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการใช้ไม้ของราษฎร ส่วนข้อมูลท่ีใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย เช่น 
ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
ห้องสมุด รวมทั งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นสาระส าคัญ  
 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุท่ีอพยพมา

เนื่องจากไม่มีท่ีดินท้ากิน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม รองลงมาเป็นรับจ้าง 
 ครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียครัวเรือนละ 47,178.96 บาทต่อปี มีการกู้ยืมเงินเฉล่ียครัวเรือนละ 

42,586.92 บาทต่อป ี
 การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติพบว่า มีการตัดไม้ใช้สอยเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนและการเผา

ศพมากท่ีสุด โดยตัดมาจากหัวไร่ปลายนา 
 การพึ่งพิง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการป้องกันมีความสัมพันธ์กับ

การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว โดยการศึกษาท่ีสูงจะมีการพึ่งพิงทรัพยากรน้อย 
 การปรับเปล่ียนแนวคิด และการมีส่วนร่วมในการจัดการพื นท่ี ควรเน้นรูปแบบท่ีมีชุมชน

เป็นหลัก 
 

ที่มา: บัณฑิต ประเสริฐอัมพร. 2544. การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ท่ีดินบ้าน
ปลายดินสอ  ต้าบลแม่กระบุง  อ้าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

สมพร คงธนกฤตกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 
 ท้าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  โดยสร้างเครื่องมือ  คือ  แบบสอบถาม  (questionnaire) ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าท่ีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในพื นท่ี และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากเอกสาร บทความและงานวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่าราษฎรได้รับความชัดเจนในท่ีดินท้ากิน โดยทางอุทยานฯได้อนุญาตให้ประกอบอาชีพ

การเกษตรในเขตผ่อนปรนและห้ามไม่ให้มีการบุกรุกเขตคุ้มครองทรัพยากรและระบบนิเวศ 
 พบว่าราษฎรมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และความขัดแย้ง

ของราษฎรกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐลดลงจากในอดีตท่ีมีปัญหาการบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณอยู่บ่อยครั ง 

 พบว่าราษฎรและเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีการท้าข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยใช้หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในการท้าการเกษตรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ี เช่น  ใช้
สารเคมีทางการเกษตรลดลง เก็บหาของป่าในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และเหลือ
ต้นพันธุ์ให้ขยายพันธุ์ต่อไป 

 พบว่าชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของอุทยาน   
แห่งชาติเอราวัณ ท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ น  ประกอบกับการมีผู้น้าท่ีมีความเข้าใจ
และได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์จากโครงการส่งเสริมฯ  และถ่ายทอดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน จึงท้าให้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลดลง 

 โครงการส่งเสริมฯ ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ เพียงแต่เปิดโอกาสให้ราษฎร
บางส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงเพิ่งมีการก่อตั งกองทุน
หมู่บ้านเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จึงท้าให้มีเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ  

เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติน้อย 
 

 
ที่มา:  สมพร คงธนกฤตกร. 2550. ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการ อุ ท ย า น

แห่งชาติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ความส าคัญของอุทยานแห่งชาติ (เขาใหญ่และเอราวัณ) ต่อเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
ต่อการศึกษาและจิตใจของนักท่องเที่ยว 

มานิตา สมรูป 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 

 
วิธีการ 
 รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว และใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

ประเด็นสาระส าคัญ  
 พบว่าในปี พ.ศ. 2528 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  มีรายได้ จากการท่องเท่ียวระหว่าง 

2,466,286–3,029,324 บาท โดยแรงงานในอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในท้องถิ่น 
 นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมอุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด โดยส่วนมากมีอายุต้่ากว่า 25 ปี  และเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มี
รายได้ต้่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน และเดินทางมาจากกรุงเทพมากท่ีสุด รองลงมาคือ มา
จากจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพ 

 นักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวชมอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถบัสน้าเท่ียว
หรือรถเช่าเหมา ซึ่งมาด้วยการชักน้าของเพื่อนๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ 
จะมากันมากในช่วงฤดูร้อน และพักผ่อนตามบังกะโลต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนอยู่
ในช่วงระหว่าง 300.84–369.52 บาท และมีระยะเวลาในการท่อง เท่ียวเฉล่ียประมาณ 

1.6 วัน 
 ความคิดเห็นต่อสวัสดิการ ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติของนักท่องเท่ียว อยู่ในระดับพอใจ

มาก 
 
ที่มา:   มานิตา สมรูป. 2528. ความส้าคัญของอุทยานแห่งชาติ (เขาใหญ่และเอราวัณ)  ต่อเศรษฐกิจ
 ของท้องถิ่นต่อการศึกษาและจิตใจของนักท่องเท่ียว . สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุเ์พื่อป้องกันการกัดเซาะพื นที่ริมตลิ่งล าธาร 
ที่อ าเภอทองผาภูมิ 

อาทิตย์ สุขเกษม กมลาภา วัฒนประพฒัน์ อรุณ พงษ์กาญจนะ และพิทยากร ล่ิมทอง 
กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 

 
วิธีการ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พระราชทาน สุราษฎร์ธานี สงขลา 3 และ
ศรีลังกา ใช้แผนการทดลองแบบ randomized complete block design แปลงทดลองมีขนาดเท่ากับ  
3 x 6 ตารางเมตร มี 5 แปลงทดลอง (treatment) ทดลองทั งหมด 3 ซ ้า (replication) โดยเก็บข้อมูล ความ
สูง น ้าหนักสด น ้าหนักแห้ง การเจริญเติบโต วัดขนาดร่องริ วท่ีเกิดขึ นในแปลงทดลองทุกแปลง 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 หญ้าแฝกมีการเติบโตท่ีต่างกัน มีน ้าหนักสดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยพันธุ์

ศรีลังกามีน ้าหนักต่อกอสูงสุด ส่วนพันธุ์สงขลา 3 มีความสูงมากท่ีสุด 
 พันธุ์สงขลา  3 มีการแตกกอมากท่ีสุด  และดินมีการอัดแน่นตัวต้่าสุด  โดยมีค่า 2.58 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
 การปลูกหญ้าแฝกช่วยลดร่องรอยการถูกกัดเซาะดินได้มากกว่าการปล่อยพื นดินไว้ว่าง

เปล่า 
 พันธุ์สงขลา 3 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดเซาะดีท่ีสุด และพันธุ์ศรีลังกามีประ 

สิทธิภาพรองลงมา 
 การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ ใช้ระยะห่างระหว่างแถวตามแนวลาด  1 เมตร เป็นแถบ

อย่างน้อย 4 แถวจะช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ 
 

ที่มา: อาทิตย์ สุขเกษม กมลาภา วัฒนประพัฒน์ อรุณ พงษ์กาญจนะ และพิทยากร ล่ิมทอง. 2551. การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก  4 พันธุ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื นท่ีริมตล่ิงล้าธารท่ี
อ้าเภอทองผาภูมิ. การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ครั งท่ี 1 พ.ศ.
2551. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กรุงเทพฯ. หน้า 247-252 
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การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช  
เพื่อให้เปน็เขตกันชนของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

สุพรรณี ศฤงคาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 
วิธีการ 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(participatory rural appraisal: PRA) ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของชาวบ้านท่ีเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ี ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจท่ีท้างานในพื นท่ีและ
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากเอกสารและงานวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นสาระส าคัญ 
 พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากการบริโภคในครัวเรือนและขายเพียงบางส่วน แต่ของป่าบาง

ชนิดหายากขึ น เนื่องจากมีวิธีการเก็บหาท่ีไม่ถูกต้อง รวมทั งไม่มีการปลูกทดแทน 
นอกจากนี ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และท้างานวิจัย 

 พบว่าชุมชนเห็นด้วยกับการใช้แนวทางการจัดการป่าอนุรักษ์ฯ อย่างมีส่วนร่วม เพราะ
สามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้อย่างมีระบบและเสมอภาคกัน  เกิดการกระจายรายได้แก่
ชุมชนตลอดทั งปี โดยไม่ขัดแย้งกับทางเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ รวมถึงท้าให้
ชาวบ้านไม่จ้าเป็นต้องเข้าไปท้างานในเมืองเพื่อหารายได้ 

 พบว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการป่าอนุรักษ์ฯ อย่างมีส่วนร่วม แต่ยัง
มีประเด็นท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจากยังอยู่ในภาคทฤษฎี เมื่อน้าไปปฏิบัติจริงแล้ว ไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้ทั งหมด 

 พบว่าเจ้าหน้าท่ีองค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจเห็นด้วยกับการใช้แนวทางการจัดการป่า
อนุรักษ์ฯ อย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นย ้าว่า ให้ท้าเป็นรูปแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับ
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในป่าอนุรักษ์ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื นท่ีให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการดังกล่าว 

 แนวทางการจัดการป่าอนุรักษ์ฯ อย่างมีส่วนร่วมจะเน้นการจัดการป่าอนุรักษ์ฯ อย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านทรัพยากร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ นระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ และชาวบ้านท่ีเข้าไปเก็บหาของป่า เป็น
การลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั งของภาครัฐและ
ชุมชน 

 การจัดการตามแนวทางการจัดการป่าอนุรักษ์ฯ อย่างมีส่วนร่วม มีความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 1,100,237.10 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า  0 

และอัตราส่วนผลตอบแทนของต้นทุน คิดเป็นร้อยละ 1.12 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
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ที่มา:   สุพรรณี สฤงคาร. 2550. การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ  72 พรรษามหาราชเพื่อให้
 เป็น เขตกันชนของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ .  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
 
 

 


