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ค าน า 

 

“ป่าบุญเรือง” หรือ “ป่าชุ่มน า้บุญเรือง” เป็นผืนป่าทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน า้อิง ซึ่งป่าแห่งน้ีมรีะบบ

นิเวศที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลายไปดว้ยพนัธุพ์ืชและพนัธุส์ตัวป่์า เป็นพื้นที่ที่มีความม ัน่คงทางดา้นอาหาร 

เปรียบเสมอืนเป็นหมอ้ขา้วหมอ้แกงของต าบลบุญเรืองที่ชาวบา้นใชห้าอยู่หากิน โดยเสน้ทางป่าบุญเรืองน้ี 

ชาวบา้นไดย้กใหเ้ป็น “เสน้ทางส  าเร็จสู่อนาคต” เน่ืองจากชาวบา้นสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์จากป่าแห่งน้ีจน

สามารถส่งลูกหลานเรียนจบไดแ้มไ้ม่มทีีอ่ยู่ท  ากิน 

 

หนงัสอืเล่มน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการท าวทิยานิพนธ ์ระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการทรพัยากร คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึ่งไดท้  าการรวบรวมคุณค่าในดา้นต่างๆ ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่า

บุญเรือง มีการประเมินคุณค่าของพื้นที่ป่าบุญเรืองเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของผืนป่าแห่งน้ีที่มีต่อ

ชาวบา้น และประเมนิมูลค่าของพื้นที่ป่าบุญเรืองออกมาในรูปของตวัเงนิ รวมท ัง้ศึกษาเรื่องการเพิ่มศกัยภาพ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของพื้นที่ป่าบุญเรือง เพื่อศึกษาถึงเจตคติของชาวบา้นที่มต่ีอการท่องเที่ยว 

และศกัยภาพของพื้นที ่ท ัง้ในดา้นกายภาพ และดา้นการจดัการ เพือ่ดูความพรอ้มของพื้นทีป่่าบญุเรืองในการ

เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศโดยชุมชน โดยการศึกษาท ัง้หมดน้ี ไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดอืน

ตลุาคม 2559 - เมษายน 2560 ทีผ่่านมา 

 

หนงัสอืเล่มน้ีจะประสบความส าเร็จไม่ได ้หากปราศจากความร่วมมอืของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง นบัต ัง้แต่ 

อ.ดร.เดชรัต  สุขก าเนิด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั อ.ดร.สุรินทร์  อน้พรม อาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานิพนธร่์วม คุณพชิเญศพงษ ์ คุรุปรชัฌามรรค (พี่เบิ้ม) ผูป้ระสานงานกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรือง แม่พมิพ ์

พ่อเพชร แม่เนียม และชาวบา้นต าบลบญุเรืองทกุท่าน ทีส่ละเวลาใหค้วามร่วมมอืและช่วยเหลอืในเรื่องการให ้

ขอ้มูลของพื้นที่ป่าบุญเรือง ตลอดจนช่วยสนบัสนุนและดูแลผูเ้ขยีนตลอดการด าเนินงานน้ี รวมท ัง้ คุณระว ี

ถาวร (พีแ่มก็) และคุณนุจรีย ์ สงิหราช (พีเ่มย)์ จากศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) ทีค่อย

ช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า และแบ่งปนัขอ้มลูใหแ้ก่การด าเนินงานน้ีใหส้มบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

ผูเ้ขยีนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย หากหนงัสอืเล่มน้ีผิดพลาดและมขีอ้บกพร่อง

ใดๆ ผูเ้ขยีนขออภยัและขอนอ้มรบัไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

ถริาพร  ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา  พรหมประกาย 

7 สงิหาคม 2560 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ขอ้มูลทัว่ไปต าบลบุญเรือง 

 

1.  การปกครอง และลกัษณะสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของต าบลบญุเรอืง 

 

1.1  การปกครอง 

 

 ต าบลบุญเรืองอยู่ภายใตก้ารปกครองของเทศบาลต าบลบญุเรือง ซึ่งประกอบดว้ย 10 หมู่บา้น 

ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นบญุเรืองเหนือ หมู่ 2 บา้นบญุเรืองใต ้หมู่ 3 บา้นซาววา หมู่ 4 บา้นหก หมู่ 5 บา้นตน้ปลอ้ง 

หมู่ 6 บา้นแดนเมอืง หมู่ 7 บา้นป่าเคาะ หมู่ 8 บา้นตน้ปลอ้งใต ้หมู่ 9 บา้นป่าออ้บญุเรือง และ หมู่ 10 บา้นภู

แกง (กรมโยธาธิการและผงัเมอืง, 2547) โดยพื้นที่ที่ติดกบัพื้นที่ป่าบุญเรือง ประกอบดว้ย 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นบุญเรืองเหนือ หมู่ 2 บา้นบุญเรืองใต ้หมู่ 5 บา้นตน้ปลอ้ง หมู่ 8 บา้นตน้ปลอ้งใต ้และ หมู่ 10 

บา้นภแูกง (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่นคนกบัป่า, 2558) ดงัภาพที ่1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  แผนทีป่่าบญุเรือง ต าบลบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ทีม่า: 1ทมีเทคนิคภาคเหนือ (2559) 

                                                 
1 ทมีเทคนิคภาคเหนือเป็นองคก์รที่ใหบ้ริการเกี่ยวกบัการท าแผนที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนบัสนุนงานขอ้มลูขององคก์รชมุชน 
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1.2  ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรอืง ปี 2560 

 

 จากการส  ารวจสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบุญเรือง อ าเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย ในปี 2560 จาก 5 หมู่บา้น ที่มพีื้นที่ติดกบัป่าบุญเรือง ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นบุญเรือง

เหนือ หมู่ 2 บา้นบญุเรืองใต ้หมู่ 5 บา้นตน้ปลอ้ง หมู่ 8 บา้นตน้ปลอ้งใต ้และ หมู่ 10 บา้นภแูกง รวมท ัง้หมด

จ านวน 127 ครวัเรือน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 กลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรืองส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 58.27 เป็นเพศชาย รอ้ยละ 

41.73 มีอายุเฉลี่ย 54.76 ปี มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่จบระดบัการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา รอ้ยละ 77.17 ซึ่งประกอบอาชีพหลกั คือ เกษตรกร รอ้ยละ 81.10 โดยมรีายไดห้ลกัต่อเดอืน

อยู่ในช่วง 2,500 - 5,000 บาท รอ้ยละ 35.43 และประกอบอาชีพรอง คอื รบัจา้งท ัว่ไป รอ้ยละ 20.47 โดยมี

รายไดร้องต่อเดอืนอยู่ในช่วง ต า่กว่า 2,500 บาท รอ้ยละ 20.47 ดงัตารางที ่1.1 

 

ตารางที่ 1.1  ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรือง อ าเภอเชียงของ  

 จงัหวดัเชียงราย ปี 2560 

 

ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม 
จ านวน (คน) 

N = 127 
ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 

เพศ    

หญิง 74  58.27 

ชาย 53  41.73 

อายุเฉลี่ย (ปี) 127 54.76  

จ านวนสมาชิกในครวัเรือน (คน) 127 3.33  

ระดบัการศึกษา    

ประถมศึกษา 98  77.17 

ไมไ่ดเ้รียนหนงัสอื 17  13.39 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 5  3.94 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 4  3.15 

ปวส./อนุปริญญา 1  0.79 

ปริญญาตร ี 1  0.79 

สูงกว่าปริญญาตรี 1  0.79 

อาชีพหลกั    

เกษตรกร 103  81.10 

รบัจา้งท ัว่ไป 8  6.30 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม 
จ านวน (คน) 

N = 127 
ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 

อาชีพหลกั (ต่อ)    

ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ 6  4.72 

ธุรกิจส่วนตวั 5  3.94 

หาของป่า 3  2.36 

ขา้ราชการ 2  1.57 

รายไดห้ลกัต่อเดือน    

ต า่กว่า 2,500 บาท 34  26.77 

2,500 - 5,000 บาท 45  35.43 

5,001 - 7,500 บาท 15  11.81 

7,501 - 10,000 บาท 15  11.81 

10,001 - 15,000 บาท 4  3.15 

15,001 - 20,000 บาท 5  3.94 

มากกว่า 20,000 บาท 9  7.09 

อาชีพรอง    

รบัจา้งท ัว่ไป 26  20.47 

เกษตรกร 14  11.02 

ธุรกิจส่วนตวั 10  7.87 

หาของป่า 1  0.79 

รายไดร้องต่อเดือน    

ต า่กว่า 2,500 บาท 26  20.47 

2,500 - 5,000 บาท 15  11.81 

5,001 - 7,500 บาท 5  3.94 

7,501 - 10,000 บาท 2  1.57 

10,001 - 15,000 บาท 2  1.57 

มากกว่า 20,000 บาท 1  0.79 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 

 

1.3  ภาวะหน้ีสนิของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรอืง 

 

 ภาวะหน้ีสนิของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบุญเรือง จ านวน 127 ครวัเรือน ไดม้กีารกูย้ืมเงนิ 

รอ้ยละ 57.48 โดยส่วนใหญ่กูเ้พื่อน าไปใชใ้นการผลติทางการเกษตร รอ้ยละ 90.41 รองลงมา กูเ้พื่อน าไปใช ้
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ในการผลติทีไ่ม่ใช่การเกษตร รอ้ยละ 5.48 และกูเ้พือ่น าไปบริโภคในครวัเรือน รอ้ยละ 4.11 ซึ่งแหล่งเงนิกูท้ี่

ส  าคญัของชาวบา้นต าบลบุญเรือง คอื ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รอ้ยละ 87.67 

โดยมจี านวนเงนิที่กูเ้ฉลี่ย 86,384.62 บาท มอีตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอ้ยละ 7 และมรีะยะเวลาในการช าระคนื

แบบระยะส ัน้ (1 ปี หรือนอ้ยกว่า) รอ้ยละ 49.32 ดงัตารางที ่1.2 

 

ตารางที่ 1.2  ภาวะหนี้สนิของกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ปี 2560 

 

ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม 
จ านวน (คน) 

N = 127 
ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 

การกูย้มืเงนิ    

ไมกู่ ้ 54  42.52 

กู ้ 73  57.48 

-  ผลติทางการเกษตร 66  90.41 

-  ผลติที่ไมใ่ช่การเกษตร 4  5.48 

-  บริโภคในครวัเรือน 3  4.11 

แหล่งเงนิกู ้    

ธ.ก.ส. 64  87.67 

กองทุนหมูบ่า้น 9  12.33 

จ านวนเงนิที่ไดกู้ย้มื (บาท)  86,384.62  

อตัราดอกเบ้ีย (รอ้ยละ)  7.00  

ระยะเวลาการช าระคืน    

1 ปี หรอื นอ้ยกว่า 36  49.32 

2 - 5 ปี 16  21.92 

มากกว่า 5 ปี  21  28.77 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัป่าบุญเรือง 

 

“ป่าบุญเรือง” หรือที่ชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “ป่าชุ่มน า้บุญเรือง” ครอบคลุมพื้นที่ของ 5 หมู่บา้น ใน

ต าบลบุญเรือง ซึ่งมพีื้นที่ท ัง้หมดประมาณ 3,706 ไร่ โดยแบ่งเป็น หมู่ 2 ประมาณ 1,473 ไร่ หมู่ 1 และ หมู่ 

10 ประมาณ 1,113 ไร่ หมู่ 5 และ หมู่ 8 ประมาณ 1,120 ไร่ โดยป่าบุญเรืองมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน า้ 

(Wetland) คือ ในช่วงฤดูฝนจะมนี า้ท่วมขงัในบริเวณพื้นที่ป่า ส่วนช่วงฤดูแลง้พื้นที่จะแหง้ และยงัเป็นพื้นที่

แกม้ลงิโดยธรรมชาตทิีค่อยรบัน า้จากเทอืกเขาดอยยาว (จาก 4 หว้ย ไดแ้ก่ หว้ยหก หว้ยภแูกง หว้ยตน้ปลอ้ง 

และหว้ยแดนเมอืง) เทอืกเขาหลวง (จาก 4 หว้ย ไดแ้ก่ หว้ยแก่น หว้ยซอ้ หว้ยขี้เหลก็ และหว้ยแม่ต า๋) และ
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แม่น า้องิ ซึ่งเป็นทีพ่กัน า้ โดยจะมปีลาจากแม่น า้อิงขึ้นมาวางไข่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจากสภาพดงักล่าว จงึท  าใหป่้า

บญุเรืองเป็นผนืป่าทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ไปดว้ยพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ เป็นพื้นทีท่ีม่คีวามม ัน่คงทางอาหารหรือ

เป็นหมอ้ขา้วหมอ้แกงของต าบลบญุเรืองทีช่าวบา้นใชห้าอยู่หากิน เช่น เก็บหน่อไม ้พชืผกัสมนุไพร ไมใ้ชส้อย 

ไมใ้ชง้าน เหด็ ผลไม ้แมลง และปลาตามหนองน า้ ท ัง้น้ี พื้นที่ป่าบุญเรืองมเีอกสารส  าคญัทางราชการในการ

แสดงสทิธใินทีด่นิ คอื หนงัสอืส  าคญัส  าหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) ฉบบัที ่2540/2510 ซึ่งเป็นทีส่  าหรบัใชใ้นราชการ

จงัหวดัเชียงราย (ทีเ่ลี้ยงสตัวส์าธารณประโยชน)์ (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  สภาพพื้นทีป่่าบญุเรืองในช่วงฤดูฝนทีม่นี า้ท่วมขงั 

ทีม่า: กลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง (2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3  สภาพพื้นทีป่่าบญุเรืองในช่วงฤดูแลง้ 

ทีม่า: กลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง (2559) 

 

1.  สถานภาพความอดุมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าบญุเรอืง 

 

การศึกษาสถานภาพความอดุมสมบูรณ์ของพื้นทีป่่าบญุเรือง ไดท้  าการศึกษาจากรายงานการวจิยัเรื่อง

โครงสรา้ง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิและปริมาณการเก็บกกัคารบ์อนใน
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พื้นที่ป่าชุ่มน า้บุญเรือง บา้นบุญเรือง หมู่ที่ 2 ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ของศูนยว์น

ศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า (2558) ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ป่าบุญเรืองไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรม โดยป่าบุญเรืองมี

จ านวนความหนาแน่นของตน้ไมสู้งกว่าเกณฑข์องป่าเสื่อมโทรมถงึ 8 เท่า ซึ่งหลกัเกณฑห์รือเง ือ่นไขของสภาพ

ป่าเสือ่มโทรม คอื (1) มคีวามหนาแน่นของลูกไมท้ีม่คีวามสูงเกิน 2 เมตร (ไมห้นุ่ม) ไม่เกิน 20 ตน้ต่อไร่ ซึ่งใน

ป่าบุญเรือง พบ 63 ตน้ต่อไร่ มากกว่าเกณฑป่์าเสือ่มโทรม 3 เท่า (2) มคีวามหนาแน่นของไมท้ี่มคีวามโตวดั

รอบล าตน้ ต ัง้แต่ 50 - 100 เซนตเิมตร (วดัทีร่ะดบัความสูง 130 เซนตเิมตร) ไม่เกิน 8 ตน้ต่อไร่ ซึ่งในป่าบุญ

เรือง พบ 44 ตน้ต่อไร่ มากกว่าเกณฑป่์าเสื่อมโทรม 6 เท่า (3) มคีวามหนาแน่นของไมท้ี่มคีวามโตวดัรอบล า

ตน้ เกิน 100 เซนตเิมตรขึ้นไป ไม่เกิน 2 ตน้ต่อไร่ ซึ่งในป่าบญุเรือง พบ 17 ตน้ต่อไร่ มากกว่าเกณฑป่์าเสื่อม

โทรม 8 เท่า หรือ (4) พื้นที่ป่าที่มคีวามหนาแน่นของไมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ ัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว แต่เมื่อรวมกนั

แลว้มจี  านวนไม่เกิน 16 ตน้ต่อไร่ ซึ่งหากรวมท ัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว พบว่า ป่าบุญเรืองมคีวามหนาแน่นของ

ตน้ไม ้124 ตน้ต่อไร่ มากกว่าเกณฑป่์าเสือ่มโทรม 8 เท่า ท ัง้น้ี ไดท้  าการเปรียบเทยีบความหนาแน่นของตน้ไม ้

ของป่าบญุเรืองกบัหลกัเกณฑห์รือเงือ่นไขของสภาพป่าเสือ่มโทรมไวด้งัตารางที ่1.3 

 

ตารางที่ 1.3  การเปรียบเทยีบความหนาแน่นของตน้ไมใ้นพื้นทีป่่าบญุเรืองกบัหลกัเกณฑห์รือเงือ่นไขของ 

 สภาพป่าเสือ่มโทรม 

 

1/
เกณฑ ์

1/
ความหนาแน่นของ

ตน้ไมต้ามนิยามป่า

เสื่อมโทรม 

2/
จ านวนตน้ไมท้ี่ส ารวจพบ

ในพื้นท่ีส ารวจ 9,000 ตรม. 

( 5.625 ไร่) 

2/
ความหนาแน่นของ

ตน้ไมใ้นป่าบุญเรือง 

(ตน้ต่อไร่) 

1.  มลูีกไมท้ี่มคีวามสูงเกิน 2 เมตร  

 (ไมห้นุ่ม) 

มไีมเ่กิน 20 ตน้ต่อไร่ 354 ตน้ 63 

2.  มไีมท้ี่มคีวามโตวดัรอบล าตน้  

 ตัง้แต่ 50 - 100 เซนติเมตร (วดั 

 ที่ระดบัความสูง 130 เซนติเมตร) 

มไีมเ่กิน 8 ตน้ต่อไร่ 249 ตน้ 44 

3.  มไีมท้ี่มคีวามโตวดัรอบล าตน้  

 เกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป 

มไีมเ่กิน 2 ตน้ต่อไร่ 95 ตน้ 17 

4.  พื้นที่ป่าไมท้ี่มไีมเ้ขา้หลกัเกณฑ ์

 ท ัง้ 3 ลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

รวมกนัแลว้มไีมเ่กิน 16 

ตน้ต่อไร่ 

698 ตน้ 124 

ทีม่า: 1/ มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2530 เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการก าหนดสภาพป่า 

เสือ่มโทรม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2532 (2552) 

2/ ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า (2558) 
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2.  การใหบ้รกิารทางระบบนิเวศของพื้นที่ป่าบญุเรอืง 

 

ในส่วนของคุณค่าการใหบ้ริการทางระบบนิเวศของพื้นที่ป่าบุญเรือง จากการลงพื้นที่ส  ารวจและ

ประชุมกลุ่มย่อยกบัผูน้ าหมู่บา้นและกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง รวมท ัง้หมดจ านวน 16 คน พบว่า ป่าบญุเรืองได ้

ใหบ้ริการทางระบบนิเวศหลกัๆ ดว้ยกนั 7 ดา้น คือ (1) เป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิ ซึ่งผลผลติหลกัจากป่า

บุญเรืองมดีว้ยกนัท ัง้หมด 27 ชนิด แบ่งเป็นพชือาหาร 11 ชนิด พชืสมนุไพร 2 ชนิด พชืที่เป็นท ัง้อาหารและ

พชืสมนุไพร 4 ชนิด เหด็ 3 ชนิด แมลง 3 ชนิด และสตัวน์ า้อีก 4 ชนิด (2) เป็นแหล่งนนัทนาการ (3) เป็น

แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วิจยั (4) เป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน (5) เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ (6) เป็นแหล่ง

อนุบาลสตัวน์ า้ และ (7) เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า ซึ่งไดแ้สดงรายละเอยีดไวด้งัตารางที ่1.4 

 

ตารางที่ 1.4  ประเภทของคุณค่าทีเ่กิดขึ้นตามการใหบ้ริการทางระบบนิเวศของป่าบญุเรือง 

 

การใหบ้ริการจากระบบนิเวศของป่าบุญเรือง 
คุณค่าจากการใชป้ระโยชน์ 

ทางตรง ทางออ้ม 

การบริการดา้นการผลิต  

(Provisioning Services) 
  

แหลง่อาหารและวตัถดุบิ ประกอบดว้ย   

-  พชือาหาร x - 

ยอดเดา x - 

ยอดผกักูด x - 

ดอกสะเดา x - 

ยอดผกัปู่ย่า x - 

ดอกกา้น x - 

มะระขี้นก x - 

ผกัแซ่ว x - 

ยอดผกัตบชวา x - 

งิ้วป่า x - 

ผกัแค x - 

หน่อไผ่ x - 

-  พชืสมนุไพร x - 

ฮอ้สะปายควาย x - 

ฝกัปอบดิ x - 

-  พชืที่เป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร x - 

ยอดสม้ป่อย x - 

ฝกัสม้ป่อย x - 
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ตารางที่ 1.4  (ต่อ) 

 

การใหบ้ริการจากระบบนิเวศของป่าบุญเรือง 
คุณค่าจากการใชป้ระโยชน์ 

ทางตรง ทางออ้ม 

การบริการดา้นการผลิต  

(Provisioning Services) 
  

แหลง่อาหารและวตัถดุบิ ประกอบดว้ย   

-  พชืที่เป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร x - 

ผกัมว้นหม ู(ดอก) x - 

ขี้เหลก็ (ยอด) x - 

-  เหด็ x - 

เหด็หอม x - 

เหด็หูหนู x - 

เหด็ขอนขาว x - 

-  แมลง x - 

จิกุ๊่ง x - 

รงัผึ้ง x - 

รงัต่อ x - 

-  สตัวน์ า้ x - 

ปลาดุก x - 

ปลาช่อน x - 

ปลาตะเพยีน x - 

กุง้ฝอย x - 

การบริการดา้นวฒันธรรม  

(Information and Cultural Services) 

  

แหลง่นนัทนาการ - x 

แหลง่ศึกษาเรียนรู ้และคน้ควา้วจิยั - x 

การบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม  

(Regulating Services) 
  

แหลง่กกัเก็บคารบ์อน - x 

แหลง่กกัเก็บน า้ - x 

การบริการดา้นการสนับสนุนค ้าจุน  

(Supporting Services) 

  

แหลง่อนุบาลสตัวน์ า้ - x 

แหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า - x 

ทีม่า: จากการตรวจเอกสารและลงพื้นทีส่  ารวจ (2560) 
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3.  ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่ป่าบญุเรอืง 

 

3.1  ทรพัยากรน ้า  

 

จากโครงสรา้งของป่าบุญเรือง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน า้ที่คอยรบัน า้จากเทอืกเขาดอยยาว เทอืกเขา

ดอยหลวง และแม่น า้องิ จงึท  าใหพ้ื้นทีม่รีะบบนิเวศย่อยของน า้ 8 ระบบ ไดแ้ก่ (1) ฮ่อง (2) หว้ย (3) ดอน (4) 

วงั (5) ญ่าน (6) หาดทรายหรือดอนทราย (7) หนอง และ (8) บวก (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

(1)  ฮ่อง มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 2 - 6 เมตร โดยฮ่องเป็นทางน า้ไหลที่เชื่อมระหว่างแม่น า้อิงกบั

หนองน า้ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ป่าบุญเรือง ท  าใหน้ า้สามารถไหลเขา้ - ออกได ้ซึ่งในช่วงฤดูน า้หลาก เดือน

กรกฎาคม ถึงสิงหาคม น า้จากแม่น า้อิงจะไหลเอ่อเขา้ตามฮ่องไปยงัหนองต่างๆ เต็มพื้นที่ และช่วงเดือน

ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน น า้ในแม่น า้อิงจะเริ่มลดระดบัลง น า้จากหนองน า้ต่างๆ ก็จะลดระดบัลงตามไปดว้ย 

โดยในพื้นทีป่่าบญุเรืองมที ัง้หมด 11 ฮ่อง ไดแ้ก่ ฮ่องหนองหลวง ฮ่องปู่ อนิ ฮ่องหมด ฮ่องหนองตน้ปูน ฮ่องไห ้

ฮ่องสะเบง็ ฮ่องผกัใฝ่ ฮ่องหว้ยซอ้ ฮ่องมุน้ ฮ่องหนองชา้งต่าง และฮ่องหนองกวาง (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อ

คนกบัป่า, 2558) 

 

(2)  หว้ย เป็นทางน า้ไหลจากพื้นที่ตน้น า้บนดอยสูง ไหลลงสู่แม่น า้อิงตลอดปี ซึ่งในบริเวณป่า

บญุเรืองมหีว้ยสาขาทีส่  าคญั คอื หว้ยแกง หว้ยซอ้ หว้ยแก่น หว้ยเหลก็ และหว้ยแม่ต า๋ (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชน

เพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(3)  ดอน เป็นพื้นทีโ่ผล่พน้น า้ใหเ้หน็ในช่วงฤดูแลง้ (เดอืนมนีาคม - เมษายน) อยู่ริมฝัง่ดา้นใด

ดา้นหน่ึง หรืออยู่กลางล  าน า้อิง ซึ่งในช่วงฤดูฝนน า้จะท่วมพื้นที่ดอนท ัง้หมด ส่วนช่วงฤดูแลง้จะโล่งเตียน 

ชาวบา้นจึงใชด้อนเป็นพื้นที่หาปลาและพกัผ่อนหย่อนใจ นอกจากน้ี ชาวบา้นยงัน ากรวด หนิ ทราย บริเวณ

ดอนมาใชใ้นงานก่อสรา้งของชุมชน ซึ่งดอนทีพ่บในบริเวณพื้นทีแ่ม่น า้องิแถบบา้นบญุเรือง มที ัง้หมด 11 ดอน 

คือ ดอนขอนถ่อน ดอนสวนคา ดอนวงัยาว ดอนค าอา้ย ดอนวงัไผ่ ดอนฮ่องไห ้ดอนสะเบง็ ดอนวงัปลากงั 

ดอนวงัมุน้ ดอนวงัหลวง และดอนวงัถาลา้ (เป็นดอนหนิ) (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(4)  วงั เป็นพื้นทีน่ า้นิ่งในแม่น า้อิง ในช่วงฤดูน า้หลากมคีวามลกึประมาณ 10 - 15 เมตร และ

ช่วงฤดูแลง้ มคีวามลกึประมาณ 3 - 5 เมตร มคีวามยาวประมาณ 200 - 300 เมตร ทอ้งน า้เป็นดนิ กลุ่มกอ้น

หนิ ขอนไม ้และตอไม ้ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีม่ปีลาจ านวนมากเขา้มาอยู่อาศยั ชาวบา้นจงึใชเ้ป็นพื้นที่หาปลา โดยวงัที่
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พบในบริเวณพื้นที่แม่น า้องิแถบบา้นบุญเรือง มที ัง้หมด 8 วงั คอื วงัยาว วงัไผ่ วงัสะเบง็ วงัมุน้ วงัฮ่องไห ้วงั

ถาลา้ วงัปลากงั และวงัหลวง (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(5)  ญ่าน เป็นพื้นที่น า้น่ิง น า้ไหลเอื่อย เป็นพื้นที่รอยต่อตรงกลางระหว่างวงักบัหาด ในช่วง

ฤดูน า้หลากมคีวามลกึประมาณ 3 - 5 เมตร ส่วนในฤดูแลง้ มคีวามลกึประมาณ 1 - 1.5 เมตร และมคีวาม

ยาวประมาณ 300 - 500 เมตร โดยญ่านเป็นพื้นทีห่ากินของสตัวน์ า้เกือบทกุชนิด ดงันัน้ ญ่าณจงึเป็นแหล่งหา

สตัวน์ า้ที่ส  าคญัอีกแห่งหน่ึงของชาวบา้น โดยญ่านที่พบในบริเวณพื้นทีแ่ม่น า้องิแถบบา้นบญุเรือง มที ัง้หมด 9 

ญ่าน คอื ญ่านขอนถ่อน ญ่านสวนคา ญ่านค าอา้ย ญ่านตา้ติบ๊ ญ่านหวัหม ูญ่านขอนอา้ย ญ่านเกา๊เสี้ยว ญ่าน

ป่าออ้ และญ่านขอน (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(6)  หาดทรายหรือดอนทราย เป็นบริเวณทีน่ า้ไหลแรง ในช่วงฤดูน า้หลาก มคีวามลกึประมาณ 

1 - 1.5 เมตร ส่วนช่วงฤดูแลง้ มคีวามลกึประมาณ 50 เซนตเิมตร และมคีวามยาวประมาณ 50 - 100 เมตร 

โดยในช่วงฤดูน า้หลากมนี า้ไหลแรงมาก จึงไม่สามารถใชพ้ื้นทีห่าปลาได ้(ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า, 

2558) 

 

(7)  หนอง เป็นพื้นที่น า้ขงัขนาดใหญ่ มนี า้ขงัตลอดปี ซึ่งในช่วงฤดูน า้หลากรบัน า้จากแม่น า้องิ 

หว้ยสาขา และน า้ฝน โดยขนาดของหนองแต่ละที่ไม่เท่ากนัและมฮ่ีองไหลเชื่อมต่อกนั จงึท  าใหน้ า้สามารถไหล

เขา้ - ออกเชื่อมกนัได ้ซึ่งในช่วงฤดูฝน มคีวามลกึประมาณ 1.5 - 2 เมตร ฤดูแลง้มคีวามลกึประมาณ 30 - 

50 เซนติเมตร โดยหนองเป็นพื้นที่วางไข่ของปลาหลากหลายชนิดและเป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ า้วยัอ่อนก่อน

อพยพลงสู่แม่น า้อิง แต่บางส่วนก็อาศยัหากินในหนองน า้ตามเดมิ ท ัง้น้ี หนองที่พบในบริเวณพื้นที่แม่น า้อิง

แถบบา้นบญุเรือง มที ัง้หมด 31 หนอง คอื หนองปลาขาว หนองปลากงั หนองผกัใฝ่หนองปลาสะเดด็ หนอง

ชา้งต่าง หนองไฟไหม ้หนองป่าแฝก หนองกวาง หนองปลาโอ่ หนองแซะ หนองอ า หนองกบ หนองขวาง 

หนองควร หนองออ้ หนองตน้เคราะห ์หนองขาเหล่า หนองบวัหลวง หนองไครไ้หว หนองจีลี้  หนองปู่ งอ 

หนองบวัหนองกาแฝก หนองป่าออ้ หนองปู่ อิน หนองหญา้ไซ หนองไครไ้หว หนองหลวง หนองออ้ หนอง

ชุมแสง และหนองตน้ปูน (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(8)  บวก เป็นพื้นที่น า้ขงัขนาดเลก็ มนี า้ขงัไม่ตลอดท ัง้ปี แหง้ขอดท ัง้หมดในช่วงฤดูแลง้ และ

รบัน า้จากน า้ฝนเป็นหลกั หรือรบัน า้จากการท่วมหลากของป่าท ัง้ผนืจากแม่น า้อิง บวกจะมขีนาดแตกต่างกนั

ออกไปตามพื้นที่ ซึ่งขนาดใหญ่สุด มพีื้นที่ประมาณ 1 - 2 ไร่ และบวกไม่มฮ่ีองส าหรบัน า้ไหลเชื่อมต่อกบัจดุ

อื่นๆ โดยในฤดูฝนมคีวามลกึประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร โดยบวกที่พบในบริเวณพื้นที่แม่น า้อิงแถบบา้น

บญุเรือง มที ัง้หมด 7 บวก คอื บวกหนานก า่ บวกปู่ เฒ่าเมอืงแกว้ บวกลกึ บวกทุ่งยาว บวกควายปู่ ตา๋ บวกลุง

ผดั และบวกไมท้งุ (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 
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3.2  ทรพัยากรพชื  

 

ป่าบุญเรืองมพีนัธุไ์มเ้บื้องตน้ 75 ชนิด ไดแ้ก่ ตน้ข่อย ชุมแสง ทองกวาว ประดู่ ไมแ้ซะ งิ้ว 

จามจุรี ถ่อน ไมเ้กร็ด ไมไ้ผ่ (ไผ่สสีุกและไผ่เขยีว) ไมห้ดั ไมป้อบ ไมปุ้ย ไมบ้่เขา้ ไมบ้่เค็ด ไมห้นามเลบ็แมว 

ไมจ้อล่อ ไมเ้ม่า ไมส้ะเดา ไมข้ี้ เหล็ก ตน้โพธิ์ มะเดื่อ (มะเดื่อปลอ้งและมะเดื่อหวา้) ไมห้าด ไมซ้าด ไมป๋ี้ 

มะขามป้อม ไมฮ้กั ไมกุ้่ม ไมโ้ต่ง (โต่งเงนิและโต่งทอง) สม้เซี้ยว ไมเ้คาะ ไมต้ะแบก ไมส้าน ไมต้บัเต่า ไม ้

เมยีด ไมเ้มา พทุราป่า ไมฮ้า ไมม้ะมา ไมเ้ป้า เครือเถา ผกัแซ่ว ผกัมว้นหมู สม้เสี้ยน ผกัจีจอ้ มนัปา ขี้เหลก็ 

ผกักูด ดอกกา้น บุก ผกัหนงั ผกัปู่ ย่า ผกัหนอก ผกัเปว ผกักาบปี ผกักาดนา ผกัหม ปอแตบ ปอบดิ ปอป่า 

ไหลป่า มะไฮ ไมกุ้ก ไมก้า้ ไมเ้ป๋ย ไมม้ะเยย้ มะเคาะ มะเหลา้ มะปุ๋มเป้ง มะเขวน มะแควง้ มะม่วงป่า มะขาม 

ล  าไย และเพกา (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

นอกจากน้ี ในพื้นทีป่่าบญุเรืองยงัมพีชือาหาร พชืสมนุไพร และพชืทีเ่ป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร 

รวมท ัง้หมด 116 ชนิด (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) ดงัน้ี   

 

(1)  พชือาหาร มที ัง้หมด 49 ชนิด ประกอบดว้ย หวายขม กว๋ย จะคา้น ปอแตบ เครือย่าง ผกั

แซ่ว ผกัปู่ ย่า ผกักูดงอ ตน้เขยีง เลบ็แมว หน่อไม ้ผกัขี้มด มะเขวน พทุรา เมา้สาย มะกอม กาบปี ผกัเปว ผกั

จ า้ มะคอ้ ผกัขม บุก ชุมแสง ถ ัว่ฟ้า ผกัสลดิ ผกัเผ็ด ดอกกา้นใบ ผกัขี้ กวาง มะนอยป่า ต าลงึป่า ต าลงึทอง 

ใบบวับก เพกา ยอดถ่อน ยอดเดา มะเมา้ มะระขี้นก บวบ ผกักูด ผกัแคขี้นก ใบชะพลู สม้เซี้ยว ผกัสเีสยีด 

หนามสอน ผกัตนีรุง้ ผกัไหม มะกอ้ หญา้ดอกปุ๊  และโสน (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(2)  พชืสมนุไพร ประกอบดว้ย 41 ชนิด ไดแ้ก่ สะเปาลมเครือ ฮางเยน็ มา้กระทบืโลง มะเขอื

แจเ้ครือ มะแขง้ข่า ยายอ้มตีนหมา หญา้หนวดแมว หญา้หนวดฤาษี โมกนัง่ โมกหลวง ไมผ้ีเสื้อนอ้ย เบาเสา้ 

เปลอืกค า้ ขางแดง กลบีมา้ลม้ หญา้ปกตอ ดอกจนัป่า ปอบดิ มะตนัขอ ขามขวะ สาบเสอื ขงิปู/ขงิหอย หญา้

หางเสอื กอ๋งแกบ กาสามปีก หญา้กอนหมา หญา้คอตงุ หงิเมน้ ลมแลง้ ปุ่ มเป็ง มะเยย้ ตน้ขี้ขาก เน่าใน จอ้ย

นาง เป้า ห่าเน้ือ กวาวเครือขาว/แดง ฮอ้สะปายควาย และกาสะลอง (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า , 

2558) 

 

(3)  พืชที่เ ป็นท ัง้อาหารและสมุนไพร ประกอบดว้ย 13 ชนิด ไดแ้ก่ เคล็ดเก๊า มะตึ่ง 

มะขามป้อม เดื่อปลอ้ง ขี้ เหลก็ ข่อย งิ้วป่า มะแฮะเลอืด สะเดา หญา้ตดหมา ผกัมว้นหมู กะสงั และมะแกว๋ 

(ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 
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(4)  เหด็ ประกอบดว้ย 13 ชนิด ไดแ้ก่ เหด็คนัจอ้ง เหด็ตุ่มโม่ง เหด็ฮา้ เหด็หูหนู เหด็มนัขาว/

อ่อน เหด็เลอืด เหด็แพด เหด็ลุง เหด็โคน เหด็หวัหอ้ย เหด็ตามมอด เหด็ลม และเหด็นอง (ศูนยว์นศาสตร์

ชุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

3.3  ทรพัยากรสตัว ์

 

พื้นที่ป่าบุญเรืองมีสตัว ์ป่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ สตัว ์เลี้ ยงลูกดว้ยนม สตัว ์ปีก 

สตัวเ์ลื้อยคลาน สตัวส์ะเทินน า้สะเทินบก และสตัวน์ า้ (ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกบัป่า, 2558) ซึ่งมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

(1)  สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม ในพื้นที่ป่าบุญเรืองมอีย่างนอ้ย 8 ชนิด ไดแ้ก่ กระต่ายป่า กระเลน็

ขนปลายหูส ัน้ กระรอกทอ้งแดง กลุ่มนาก ชะมดแผงหางปลอ้ง กลุ่มอเีหน็ เสอืปลา และแมวดาว โดยเป็นสตัว ์

ป่าคุม้ครองไม่นอ้ยกว่า 6 ชนิด ไดแ้ก่ กระต่ายป่า กระรอกทอ้งแดง กลุ่มนาก ชะมดแผงหางปลอ้ง เสอืปลา 

และแมวดาว และจากการก าหนดสถานภาพของความเสี่ยงต่อการสูญพนัธุข์องสตัวป่์า โดยสหภาพนานาชาติ

เพือ่การอนุรกัษธ์รรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN) พบว่า ในป่าบญุเรืองมสีตัวป่์าทีม่สีถานภาพใกลสู้ญ

พนัธุ ์ซึ่งก็คือ เสอืปลา และมสีตัวท์ี่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที่ใกลถู้กคุกคาม ซึ่งก็คือ ชะมดแผงหางปลอ้ง ส  าหรบั 

นาก ที่พบในป่าบุญเรืองยงัไม่สามารถจ าแนกชนิดได ้เน่ืองจากระยะที่พบไกลเกินจ าแนกชนิดได ้ซึ่งถา้นากที่

พบน้ีถูกจ าแนกเป็นนากใหญ่ธรรมดา จะถูกจดัในกลุ่มใกลถู้กคุกคาม แต่ถา้ถูกจดัจ าแนกเป็นนากเลบ็หางส ัน้ 

จะเป็นสตัวป่์าทีม่สีถานภาพมแีนวโนม้ใกลสู้ญพนัธุ ์(ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(2)  สตัวปี์ก ในพื้นทีป่่าบญุเรือง พบนกอย่างนอ้ย 90 ชนิด จดัเป็นนกประจ าถิ่น 54 ชนิด นก

อพยพ 16 ชนิด และนกประจ าถิ่นทีป่ระชากรบางส่วนมกีารอพยพ 20 ชนิด โดยชนิดทีม่คีวามส าคญัต่อระบบ

นิเวศในพื้นที ่คอื เหยี่ยว ซึ่งมที ัง้หมด 5 ชนิด ไดแ้ก่ เหยี่ยวรุง้ เหยี่ยวขาว เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวด่างด าขาว และ

เหยี่ยวหูด า เนื่องจากเป็นสตัวผู์ล้่าและเป็นผูบ้ริโภคสูงสุดในระบบนิเวศที่บ่งชี้ถงึความอุดมสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศ นอกจากน้ียงัพบนกทีอ่พยพมาใชพ้ื้นที่ คอื นกเป็ดแดง ส่วนนกประจ าถิ่นทีส่  าคญั คอื นกแขวก (ศูนย์

วนศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(3)  สตัวเ์ลื้อยคลาน ในพื้นที่ป่าบุญเรือง พบสตัวเ์ลื้อยคลานอย่างนอ้ย 13 ชนิด จดัเป็นกลุ่ม

กิ้ งก่า (Suborder: Sauria) 5 ชนิด ไดแ้ก่ ตุก๊แกบา้น จิ้งจกบา้นหางหนาม จิ้ งจกบา้นหางแบน กิ่งก่าคอแดง 

จิ้ งเหลนบา้น กลุ่มงู (Serpentes) 8 ชนิด ไดแ้ก่ งูสายม่านพระอินทร์ งูลายสอใหญ่ งูลายสาบคอแดง งู

สามเหลี่ยม งูเห่าสยามพ่นพษิ งูปลงิ งูเขยีวหางไหม ้โดยชนิดที่ส  าคญัคือ งูเห่าสยามพ่นพษิ เน่ืองจากอยู่ใน

สถานภาพแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธุ ์(ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 
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(4)  สตัวส์ะเทนิน า้สะเทนิบก ในพื้นทีป่่าบญุเรืองมสีตัวส์ะเทนิน า้สะเทนิบกอย่างนอ้ย 13 ชนิด 

ไดแ้ก่ คางคก กบหนอง กบนา เขยีดจะนา เขยีดทราย อึ่งอ่างบา้น อึ่งน า้เตา้ อึ่งขาค า อึ่งขา้งด  า อึ่งจิว๋ลายจุด 

ปาดบา้น เขยีดบวั และเขยีดงเูกาะเต่า (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

(5)  สตัวน์ า้ ในแม่น า้อิงและพื้นที่หนองน า้ของป่าบญุเรือง มกีุง้ 1 ชนิด และพนัธุป์ลาทอ้งถิ่น 

87 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาเกก ปลาเก็ดถี่ ปลากด ปลากดเหลอืง ปลาขา้งลาย ปลาสลดิ ปลากะบาล ปลาปก ปลา

แกงมุน้ ปลากัง้ ปลากดั ปลาเกดกูก ปลาแข ้ปลาแขข้ี้หม ูปลาเขม็ ปลาฮากกลว้ย ปลาหนามบี้ ปลาหว่า ปลา

คา้ว ปลาสะลงั ปลาหวาน ปลาปัน้ ปลาจาด ปลาซิว ปลาซิวหนวด ปลาซิวอา้ว ปลาซิวขา้ว ปลาขี้ไฮ ้ปลาอา้ว 

ปลาดุกดา้ง ปลาดุกกิโล ปลาดาบ ปลาสะโม ้ปลาตอ๋งแต็บ ปลาตอ๋งเบอ้ ปลาสะป๊าก ปลาบอกหม่น ปลาบู่ 

ปลาปีกแดง ปลาปกป้อม ปลาเป้า ปลาสะลากขาว ปลาเพี้ย ปลามง ปลามงออด ปลามะแปบ ปลามนั ปลาแว่น 

ปลาสะลากด า ปลาสะเดด็ ปลาสะตูบ๊ ปลากะ ปลาหม ูปลาซวิไก ้ปลาเหลย้ ปลาขอ ปลาหลมิ ปลาสะลงั ปลา

หวาน ปลาอา้ว ปลาอี่มอน ปลาเอี่ยน ปลาจอนทราย ปลาบอกตอง ปลาแกด ปลาอมีอน ปลาแข ้ปลาแกม้แดง 

ปลาสรอ้ยบอกหางแฮม้ ปลาบอกสรอ้ย ปลากงั ปลาฝา กุง้ ปลาแปบ ปลาสกิ ปลาขา้งลาย ปลาเสา ปลากระดี่ 

ปลาสลิด ปลาเลือดจาง ปลาบาง ปลาปก ปลาแกด ปลาสะลงั ปลาแข ้ปลาหลิด ปลาหลาด และปลาแกง

นอกจากน้ี ยงัมพีนัธุป์ลาต่างถิ่นอีก 15 ชนิด คือ ปลาจาระเมด็ ปลาจีน ปลาชะโด ปลาดูด ปลาทบัทมิ ปลา

บอก ปลาสะป๊าก ปลาปีกแดง ปลาไนค า ปลานวลจนัทร ์ปลานิล ปลากะโห ้ปลาเฉา ปลาดุกอยุ และปลาสวาย 

ซึ่งพนัธุป์ลาต่างถิ่นทีพ่บเน่ืองจากการปล่อยและหลุดจากบ่อเลี้ยงของชาวบา้นในช่วงน า้หลาก (ศูนยว์นศาสตร์

ชุมชนเพือ่คนกบัป่า, 2558) 

 

วถิีชีวติของชาวบา้นต าบลบุญเรือง 

 

1.  การเขา้ใชป้ระโยชนจ์ากพื้นที่ป่าบญุเรอืง 

 

ชุมชนไดพ้ึง่พงิเก็บหาพนัธุพ์ชือย่างนอ้ย 116 ชนิด ซึ่งเป็นพชือาหาร 49 ชนิด พชืสมนุไพร 41 ชนิด 

พชืที่เป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร 13 ชนิด และเหด็ 13 ชนิด (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า, 2558) ท ัง้น้ี 

จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัชาวบา้นต าบลบญุเรือง พบว่า ผลผลติหลกัทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองส่วนใหญ่

เขา้ไปเก็บหาหรือน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นประจ า มที ัง้หมด 27 ชนิด โดยเป็นพชือาหาร 11 ชนิด ไดแ้ก่ ยอดเดา 

ยอดผกักูด ดอกสะเดา ยอดผกัปู่ ย่า ดอกกา้นมะระขี้นก ผกัแซ่ว ยอดผกัตบชวา งิ้วป่า ผกัแค และหน่อไผ่ 

พชืสมนุไพร 2 ชนิด ไดแ้ก่ ฮอ้สะปายควาย และฝกัปอบดิ พชืที่เป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ยอดสม้ป่อย ฝกัสม้ป่อย ผกัมว้นหมู (ดอก) และขี้เหลก็ (ยอด) เหด็ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เหด็หอม เหด็หูหนู และ

เหด็ขอนขาว แมลง 3 ชนิด ไดแ้ก่ จิกุ๊่ง รงัผึ้ง และรงัต่อ และสตัวน์ า้อีก 4 ชนิด ไดแ้ก่ กุง้ฝอย ปลาดุก ปลา

ช่อน และปลาตะเพยีน ซึ่งผลผลติแต่ละชนิดในพื้นทีป่่าบญุเรืองจะออกเป็นฤดูกาล และดว้ยความหลากหลาย
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ของผลผลติจากป่าบญุเรือง ท  าใหช้าวบา้นสามารถเก็บหาผลผลติไดต้ลอดท ัง้ปี ดงันัน้ การศึกษานี้จงึไดจ้ดัท  า

ปฏทินิเก็บผลผลติจากป่าบญุเรืองร่วมกบัชาวบา้น เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่า ชาวบา้นต าบลบญุเรืองมกีารเขา้ไปเก็บ

หาผลผลติจากป่าบญุเรืองแต่ละชนิดในช่วงใดบา้ง ซึ่งไดแ้สดงไวด้งัตารางที ่1.5 

 

ตารางที่ 1.5  ปฏทินิเก็บผลผลติจากพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

ผลผลิต ม
.ค
. 

ก
.พ
. 

ม
ี.ค
. 

เม
.ย
. 

พ
.ค
. 

ม
ิ.ย
. 

ก
.ค
. 

ส
.ค
. 

ก
.ย
. 

ต
.ค
. 

พ
.ย
. 

ธ.
ค
. 

พืชอาหาร             

1.  ยอดเดา             

2.  ยอดผกักูด             

3.  ดอกสะเดา             

4.  ยอดผกัปู่ย่า*             

5.  ดอกกา้น             

6.  มะระขี้นก             

7.  ผกัแซ่ว             

8.  ยอดผกัตบชวา             

9.  งิ้วป่า             

10.  ผกัแค             

11.  หน่อไผ ่             

พืชสมนุไพร             

1.  ฮอ้สะปายควาย             

2.  ฝกัปอบดิ             

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร             

1.  ยอดสม้ป่อย             

2.  ฝกัสม้ป่อย             

3.  ผกัมว้นหม ู(ดอก)*             

4.  ยอดขี้เหลก็             

เหด็             

1.  เหด็หอม             

2.  เหด็หูหนู             
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ตารางที่ 1.5  (ต่อ) 

 

ผลผลิต ม
.ค
. 

ก
.พ
. 

ม
ี.ค
. 

เม
.ย
. 

พ
.ค
. 

ม
ิ.ย
. 

ก
.ค
. 

ส
.ค
. 

ก
.ย
. 

ต
.ค
. 

พ
.ย
. 

ธ.
ค
. 

เหด็ (ต่อ)             

3.  เหด็ขอนขาว             

แมลง             

1.  จิกุ๊่ง*             

2.  รงัผึ้ง             

3.  รงัต่อ             

สตัวน์ ้ า             

1.  กุง้ฝอย             

2.  ปลาดุก             

3.  ปลาช่อน             

4.  ปลาตะเพยีน             

หมายเหต:ุ * หมายถงึ ชื่อผลผลติในภาษาเหนือ 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 

 

2.  ประเพณี วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นของชาวบา้นต าบลบญุเรอืง 

 

วถิวีฒันธรรมในต าบลบญุเรืองมคีวามสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติและมคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อ

ทางศาสนา ความเชื่อทีส่บืทอดต่อกนัมา จนเกิดเป็นวฒันธรรมของชุมชน ซึ่งชาวบา้นต าบลบญุเรืองส่วนใหญ่

นบัถอืศาสนาพทุธ มปีระเพณีการท าบญุตามวนัส  าคญัทางศาสนาพทุธต่างๆ เช่น แห่กณัฑพ์ระตดี แห่บอ้งไฟ 

ประเพณีพระธาตุนางปุก แห่เทียนเขา้พรรษา ไหวพ้ระเกา้วดั รวมท ัง้ยึดถือประเพณีวฒันธรรมด ัง้เดิมที่

เกี่ยวกบัวถิชีีวติ เช่น การบวช การแต่งงาน และยงัคงมกีารสบืทอดงานดา้นศิลปวฒันธรรมลา้นนา เช่น การ

ฟ้อนเอื้อง การฟ้อนเลบ็ การซอ และมสีถานทีส่  าคญัทางศาสนาหลายแห่ง ไดแ้ก่ พระธาตนุางปกุ พระธาตนุาง

หยอ้ง ศาลเจา้พ่อขุนดง (หมู่ 5, 8) วดัตน้ปลอ้ง (หมู่ 5) วดัซาววา (หมู่ 3) วดัแดนเมอืง (หมู่ 6) วดับุญเรือง

ใต ้(หมู่ 2) วดับญุเรืองเหนือ (หมู่ 1) วดัป่าเคาะ (หมู่ 7) และวดัหว้ยหก (หมู่ 4)  

 

นอกจากน้ี ในพื้นทีต่  าบลบญุเรืองยงัมปีราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆ มากกว่า 

20 คน ไดแ้ก่ ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นประเพณี ดา้นดนตรี ดา้นหตัถกรรม และดา้นภมูปิญัญารกัษาโรค เช่น 
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หมอขวญั ช่างซอ ช่างฟ้อน ช่างจกัสาน ช่างทอผา้ ท  าบายศรี ท  าไมก้วาด หมอเป่า หมอสมนุไพร เป็นตน้ และ

มกีารรวมกลุ่มกิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น กลุ่มอนุรกัษด์นตรีพื้นเมอืง กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มจกัสาน กลุ่มพฒันาสตรี 

กลุ่มจติอาสาตน้กลา้คนด ีเครือข่ายคนรกัสุขภาพ เครือข่ายแกนน า กลุ่มสตรีวยัทอง กลุ่มเยบ็ปกั ชมรมแพทย์

แผนไทย กลุ่มผลติสบู่ด  า กลุ่มผลติขนม และกลุ่มปลูกขา้วนาปรงั ซึ่งประเพณี วฒันธรรม และการรวมกลุ่ม

ต่างๆ ของชาวบา้นเหล่าน้ี ถือเป็นทุนทางวฒันธรรมของชุมชนและทรพัยากรบุคคลที่มีคุณค่าในพื้นที่ ซึ่ง

สามารถพฒันาต่อยอดเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้มชนบา้นบุญเรืองได ้ท ัง้ในดา้นเศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม การ

ท่องเทีย่วและการเรียนรูต่้อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4  การจกัสานตามภมูปิญัญาทอ้งถิ่นของชาวบา้นต าบลบญุเรือง 

ทีม่า: จากการลงพื้นทีต่  าบลบญุเรือง (2559) 

 

แนวคิดของชาวบา้นต าบลบุญเรืองเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

ดว้ยความอดุมสมบูรณ์ของพื้นทีป่่าบญุเรือง ชาวบา้นจงึมคีวามเหน็ว่า พื้นทีป่่าบญุเรืองสามารถน ามา

ท  าเป็นแหล่งท่องเทีย่วได ้โดยสมาชิกกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรืองเหน็ว่าทรพัยากรภายในพื้นทีป่่าบญุเรืองมคีวาม

อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมอืนเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ตส  าหรบัชาวบา้น ซึ่ งภายในพื้นที่ป่าไดม้กีารแบ่งโซนไว ้ เช่น 

โซนไผ่ โซนข่อย โซนกูด โซนชะพลู โซนวนเกษตร 32 ไร่ นอกจากน้ี ผูป้ระสานงานกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรือง 

ยงัเหน็ว่า ในช่วงปลายฝนตน้หนาว ทรพัยากรจะอดุมสมบูรณ์และมคีวามหลากหลายเป็นอย่างมากในพื้นที่ชุ่ม

น า้ คือ ประมงด ีขา้วด ีซึ่งภายในพื้นที่ป่าบุญเรืองสามารถเดนิป่าไดท้ ัง้ปี แต่อาจท ากิจกรรมบางอย่างไดไ้ม่

หมด เช่น ช่วงหนา้ฝนน า้ท่วมในพื้นที่ป่า ท  าใหพ้ื้นที่บางจดุไม่สามารถเที่ยวได ้แต่นกัท่องเทีย่วก็สามารถเดนิ

ไดท้ีโ่ซนไผ่ และเลขากลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง ไดเ้หน็อกีว่า จดุเด่นอกีอย่างหนึ่งของพื้นทีป่่าบญุเรือง หมู่ 2 คอื 

มตีน้ไมฉ้ าฉา (ตน้จามจุรี) ที่ปลูกโดยกลุ่มเยาวชนทอ้งถิ่นเมื่อ 10 ปีก่อน และมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางถึง 140.5 
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เซนตเิมตร และในพื้นทีย่งัมกีอไผ่ทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 34 คนโอบ นอกจากน้ี พื้นทีป่่ายงัเป็นทีอ่พยพของนก ซึ่ง

จะมนีกอพยพเขา้มาในพื้นทีป่่าตามฤดู เช่น นกเป็ดน า้ เป็นตน้ 

 

เมื่อพูดถึงค าว่า “ท่องเที่ยว” ตามแหล่งธรรมชาติ ชาวบา้นต่างนึกถึงแตกต่างกนัออกไป โดยใน

มุมมองของผูป้ระสานงานกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรืองไดนึ้กถึงหว้ยตึงเฒ่า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นอ่างเก็บน า้ที่สรา้งขึ้นเพื่อแกป้ญัหาการขาดแคลนน า้ และมกีารบริหารจดัการโดยทหาร จึงรูส้กึ

ประทบัใจและสนใจในการบริหารจดัการของพื้นทีน้ี่ เพราะส่วนตวัคดิว่าเมื่อนกัท่องเทีย่วเขา้มาภายในพื้นที่จะ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ มเีศษขยะเกิดขึ้น เพราะฉะนัน้ หากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่ป่าบญุเรือง จึงควรตอ้ง

แบ่งโซนพื้นที่ป่าใหช้ดัเจน เช่น โซนอนุรกัษป์ลา โซนส าหรบัใหช้าวบา้นใชป้ระโยชน ์โซนส าหรบันกัท่องเทีย่ว 

นอกจากน้ี ยงัมคีวามสนใจในรา้นคา้ชุมชน โดยท าเป็นตลาดผสมผสานกบัวถิชีีวติของชุมชนวฒันธรรมแบบ

ด ัง้เดมิกบัแบบใหม่ ท  าเป็นแหล่งเรียนรูส้  าหรบันกัท่องเทีย่ว ส่วนสมาชิกกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง เมือ่พดูถงึค า

ว่า ท่องเทีย่วตามแหล่งธรรมชาต ิสิง่ทีนึ่กถงึคอื การเดนิชมป่า เพราะคดิว่าในพื้นทีป่่าบญุเรืองเหมาะสมกบัการ

เดนิชมป่าศึกษาเรียนรูท้างธรรมชาติมากทีสุ่ด ซึ่งกิจกรรมปัน่จกัรยานก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั เพราะในพื้นที่ป่า

มเีสน้ทางใหป้ัน่จกัรยาน แต่ในบางจุดเป็นพื้นที่รก จึงเกรงว่าหากมกีารรื้อถอนเสน้ทางแลว้จะก่อใหเ้กิดความ

เสยีหาย กลวัการพฒันาจนลมืความเป็นธรรมชาต ิซึ่งตอ้งไม่ท  าทางจนเกิดความเสยีหาย 

 

ป่าบุญเรืองเริ่มเป็นที่รูจ้กัจากคนภายนอกพื้นที่ ต ัง้แต่ภาครฐัไดเ้สนอชื่อพื้นทีป่่าบญุเรืองใหเ้ป็นเขต

เศรษฐกิจพเิศษในช่วงปี 2558 ทีผ่่านมา จงึท  าใหค้นภายนอกพื้นทีรู่จ้กัและเขา้มาเดนิป่าศึกษาพื้นทีก่นัมากขึ้น 

ดงันัน้ ชาวบา้นจงึเกิดแนวคดิเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วในพื้นทีป่่าบญุเรือง ประกอบกบัทีผ่่านมาชาวบา้นต าบลบญุ

เรืองก็ไดม้ีแนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ป่าบุญเรืองอยู่บา้งแลว้ เน่ืองจากชาวบา้นไดม้ีก ารท  า

กระตอ๊บและตัง้มา้หนิไวใ้นป่า เพือ่ใหผู้ท้ีเ่ขา้มาเดนิป่าศึกษาธรรมชาตไิดพ้กัผ่อนระหว่างทาง และยงัมป้ีายบอก

ทางตลอดเป็นระยะ นอกจากน้ี ชาวบา้นเชื่อว่าการท่องเทีย่วนัน้มคีวามส าคญั โดยเลขากลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง

เหน็ว่าในพื้นที่ป่าบญุเรืองน้ีมคีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาศึกษาเรียนรูใ้นพื้นทีไ่ด ้

ส่วนผูป้ระสานงานกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรือง คิดว่า การท่องเที่ยวมีความส าคญัแต่จะตอ้งใชท้รพัยากรและ

บริหารจดัการใหเ้กิดความคุม้ค่า เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ ซึ่งสิ่งส  าคญั คือ การสรา้งทรพัยากรบุคคล สร ้าง

ความคดิของคน การสือ่สารของคนในพื้นทีก่บัคนภายนอกพื้นที ่การมสี่วนร่วม และการประสานภาคเีครือข่าย

ระหว่างชาวบา้นกบัองคก์รต่างๆ 
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ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 

 

ส าหรบัการศึกษาคุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรืองในเรื่องการประเมนิมลูค่าและการท่องเทีย่วของพื้นที่ป่า

บญุเรือง ใชก้ลุ่มตวัอย่างชาวบา้นต าบลบญุเรือง จาก 5 หมู่บา้น ทีม่พีื้นทีต่ดิกบัป่าบญุเรือง ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้น

บุญเรืองเหนือ หมู่ 2 บา้นบุญเรืองใต ้หมู่ 5 บา้นตน้ปลอ้ง หมู่ 8 บา้นตน้ปลอ้งใต ้และ หมู่ 10 บา้นภูแกง 

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์สอบถามชาวบา้นทีเ่ป็นผูเ้ขา้ใชป้ระโยชนห์ลกั ซึ่งท  าการเก็บขอ้มลูหมู่บา้นละ 30 ครวัเรือน 

รวมท ัง้หมด 150 ครวัเรือน เน่ืองจากเป็นจ านวนตวัอย่างข ัน้ต า่ที่มคีวามเหมาะสมทางสถติแิละมกีารกระจาย

แบบปกตมิาตรฐาน แต่ท ัง้น้ี การศึกษานี้ไดเ้ก็บขอ้มลูจริงเพยีง 127 ครวัเรือน เนื่องจากบริเวณบา้นหมู่ 10 อยู่

ติดกบัพื้นที่ฝ ัง่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ จึงท  าใหช้าวบา้นหมู่ 10 เขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากฝัง่ภูเขามากกว่าป่าบุญเรือง 

โดยจากการส  ารวจพบว่า ชาวบา้นหมู่ 10 มกีารเขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากป่าบญุเรืองเพยีง 7 ครวัเรือน เท่านัน้ 
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บทที่ 2 

การประเมินคณุคา่ของพื้นที่ป่าบญุเรือง 

 

การประเมินคุณค่าของพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

การประเมนิคุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง ท  าการประเมนิโดยใหผู้น้ าและตวัแทนชาวบา้นต าบลบญุเรือง

ทีม่คีวามผูกพนักบัป่ามาอย่างยาวนาน จดัล  าดบัความส าคญัของป่าบญุเรืองทีม่ต่ีอชาวบา้นต าบลบญุเรือง เพือ่

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าบญุเรือง ซึ่งจากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัผูน้ าและ

ตวัแทนชาวบา้นท ัง้หมด 16 คนนัน้ ไดม้กีารร่วมกนัสรุปหนา้ทีท่ีส่  าคญัของป่าบญุเรืองออกมาท ัง้หมด 7 หนา้ที่

ดว้ยกนั คือ (1) เป็นแหล่งอาหารและวตัถุดิบ (2) เป็นแหล่งนนัทนาการ (3) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละ

คน้ควา้วจิยั (4) เป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน (5) เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ (6) เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และ (7) เป็น

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า โดยหนา้ทีข่องป่าบญุเรืองทีม่คีวามส าคญัต่อชาวบา้นมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ 

หนา้ทีใ่นการเป็นแหล่งกกัเก็บน า้ รองลงมาคอื หนา้ทีใ่นการเป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิ การเป็นแหล่งอนุบาล

สตัวน์ า้ การเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า การเป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน การเป็นแหล่งนนัทนาการ และ

หนา้ที่ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั ซึ่งท ัง้ผูน้ าและตวัแทนชาวบา้นต าบลบุญเรืองก็ไดร่้วมกนั

เล่าถึงความส าคญัของแต่ละหนา้ที่จากป่าบุญเรืองดว้ย โดยหนา้ที่ของป่าบุญเรืองนัน้ ก็คือการใหบ้ริการทาง

ระบบนิเวศจากพื้นทีป่่าบญุเรือง ซึ่งมรีายละเอยีดของการศึกษาดงัต่อไปนี้  

 

อนัดบั 1 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งกกัเก็บน ้า  ป่าบุญเรืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น า้อิงทีใ่นช่วงฤดูฝน

นัน้ น า้ในแม่น า้องิจะเอ่อลน้เขา้มาท่วมขงัในบริเวณพื้นทีป่่าริมน า้ ท  าใหป่้าแห่งน้ีมสีภาพเป็นพื้นทีชุ่่มน า้ในช่วง

ฤดูฝนและมหีนองน า้กระจายอยู่ภายในบริเวณพื้นทีป่่าเป็นจ านวนมากถงึ 21 หนอง และบริเวณใกลเ้คยีงพื้นที่

ป่าอีก 10 หนอง รวมท ัง้หมด 31 หนอง ซึ่งหนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรืองมร่ีองน า้ตามธรรมชาติเป็นทางเชื่อม

ระหว่างหนองทุกหนอง ชาวบา้นต าบลบุญเรืองจึงเรียกพื้นที่ป่าของตนว่า “แกม้ลงิธรรมชาติ” ซึ่งถือเป็นหวัใจ

ส  าคญัของชาวบา้นต าบลบุญเรือง เน่ืองจาก “แกม้ลงิธรรมชาติ” น้ี มคีวามส าคญัในหลายแง่มมุดว้ยกนั คือ 

เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ไวใ้ชส้  าหรบัอปุโภค - บริโภค โดยชาวบา้นต าบลบญุเรืองไดเ้ล่าว่า “...ชาวบา้นส่วนใหญ่ที่น้ี

มอีาชีพท านา แลว้ในช่วงฤดูแลง้ น า้ในแม่น า้องิจะแหง้ แต่ถามว่าท  าไมชาวบา้นทีน่ี่ถงึมนี า้ใช ้ ก็เพราะว่าน า้จาก

หนองน า้ต่างๆ ในป่าบญุเรืองจะค่อยๆ ไหลซมึลงสู่แม่น า้องิ ท  าใหช้าวบา้นยงัมนี า้ไวใ้ชอ้ยู่ตลอด ในขณะทีพ่ื้นที่

รอบขา้งในต าบลอื่นๆ กลบัน า้แหง้ขอด...”  
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นอกจากเป็นแหล่งกกัเก็บน า้ไวใ้ชอ้ปุโภค - บริโภคแลว้ “แกม้ลงิธรรมชาต”ิ ของชาวบา้นยงัเป็นแหล่ง

อนุบาลสตัวน์ า้ และเป็นพื้นทีร่องรบัน า้เวลาเกิดภยัพบิตันิ า้ท่วมอกีดว้ย เนื่องจากป่าบญุเรืองในพื้นที ่ 3,706 ไร่

นัน้ สามารถรองรบัน า้ไดท้ ัง้ผนืป่า ซึ่งหากน า้เขา้ท่วมป่าท ัง้ผนืจะมคีวามลกึอยู่ทีป่ระมาณ 3 เมตร โดยชาวบา้น

ต าบลบญุเรืองไดเ้ล่าว่า “...ถา้ไม่มป่ีาบญุเรือง จะเกิดเรื่องใหญ่แน่ เพราะว่าป่าบญุเรืองท ัง้ผนืสามารถรองรบัน า้

ไดแ้ละสามารถกกัเก็บน า้ไดม้าก ประมาณสบิกว่าลา้นลูกบาศกเ์มตรไดเ้ลย…” และชาวบา้นบางส่วนไดเ้ล่าให ้

ฟงัเพิม่เตมิอีกว่า “…คนเฒ่าคนแก่ที่น่ีเขาจะรูด้แีละมองเหน็ภาพว่าเวลาเกิดน า้ท่วมแลว้ถา้ไม่มผีืนป่าตรงน้ีมนั

จะน่ากลวัมากขนาดไหน เพราะในปี 2509 ที่บา้นบุญเรืองน้ีเกิดน า้ท่วมหนกัครัง้ใหญ่ แลว้ไดป่้าบุญเรืองน่ี

แหละ คอยรองรบัน า้ไว…้”  

 

จากความส าคญัขา้งตน้ทีช่าวบา้นต าบลบุญเรืองไดก้ล่าวมานัน้ จะเหน็ไดว้่า ป่าบุญเรืองไดท้  าหนา้ที่

เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ช ัน้ดแีละเป็นที่ยอมรบัของชาวบา้นว่ามคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวติ ชาวบา้นต าบลบุญ

เรืองจึงไดร้กัและหวงแหนผืนป่าแห่งน้ีเป็นอย่างมาก โดยในการศึกษาน้ี ไดท้  าการประเมนิคุณค่าของป่าบญุ

เรืองจากการท าหนา้ที่เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ออกมาในรูปของมูลค่าหรือตวัเงนิอีกดว้ย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

หนองน า้ในพื้นทีป่่าบุญเรืองจ านวน 21 หนอง สามารถกกัเก็บน า้ไดท้ ัง้หมด 2,193,826.00 ลูกบาศกเ์มตร ซึ่ง

คดิเป็นมลูค่า เท่ากบั 329,073.90 บาทต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  หนองบวันอ้ย ขนาด 110 ไร่ ในพื้นทีป่่าบญุเรือง หมู่ 2 บา้นบญุเรืองใต ้

ทีม่า: จากการลงส ารวจพื้นทีป่่าบญุเรือง (2560) 

 

อนัดบั 2 หน้าที่ในการเป็นแหล่งอาหารและวตัถุดิบ  ป่าบุญเรืองเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ประกอบกบัสภาพป่ามคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คือ “ป่าชุ่มน า้” จึงท  าใหป่้าบุญเรืองมพีนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัวท์ี่

หลากหลาย ท ัง้พชือาหาร พชืสมนุไพร พชืที่เป็นท ัง้อาหารและสมนุไพร เหด็ แมลงที่สามารถกินได ้และสตัว ์

น า้ รวมอยู่ในผืนป่าแห่งน้ี ท  าใหป่้าบุญเรืองกลายเป็นแหล่งอาหารและวตัถุดบิที่ส  าคญัต่อชาวบา้นเป็นอย่าง

มาก ชาวบา้นต าบลบญุเรืองจงึไดพ้ึง่พงิป่าแห่งน้ีมาต ัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจบุนัและอนุรกัษผ์นืป่าแห่งน้ีไวใ้หส้บื
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ทอดต่อไปยงัลูกหลาน โดยชาวบา้นไดเ้นน้ย า้ว่า พวกเขานัน้อนุรกัษป่์าบุญเรืองไว ้แต่ค าว่าอนุรกัษน้ี์ ไม่ได ้

หมายความว่าไม่ใหใ้ช ้กล่าวคอื “ใชไ้ด ้แต่ตอ้งรูจ้กัใช”้ 

 

ซึ่งชาวบา้นต าบลบุญเรืองไดเ้ปรียบใหป่้าบุญเรืองเสมอืนเป็น “ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต” ของชาวบา้น โดย

ประธานกลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรือง ไดก้ล่าวว่า “…ถึงแมไ้ม่มเีงนิก็สามารถหากินจากป่าได ้อยากกินผกั กินผึ้ง 

กินต่อ หรืออยากกินอะไรก็ตาม ก็สามารถเขา้ไปหาจากป่าได ้ใชเ้พยีงแค่แรงงานเดนิเขา้ไปหาโดยไม่จ าเป็นตอ้ง

ใชเ้งนิ...” ซึ่งชาวบา้นต าบลบญุเรืองไดย้กตวัอย่างใหฟ้งัว่า “...อย่างชาวบา้นบางครวัเรือนเขาไม่อยากใชแ้ก๊สใน

การหุงหาอาหาร เพราะตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย เขาก็จะเขา้ป่าไปเก็บหาไมฟื้นมาใชหุ้งหาอาหารแทน…” และยงัมี

ชาวบา้นกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “…อย่างในป่าบุญเรืองน้ี จะมีพวกเศษไม ้กิ่งไมท้ี่ตายแลว้เป็นจ านวนมาก ก็

สามารถน าเศษไมเ้หล่าน้ีไปใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั เอาไปใชท้  าไมฟื้นและไมใ้ชส้อยได.้..” และประธาน

กลุ่มอนุร ักษ์ป่าบุญเรือง ไดก้ล่าวอย่างเนน้ย า้อีกว่า “…เสน้ทางป่าบุญเรืองน้ี สามารถใชค้ าว่า เสน้ทาง

ความส าเร็จสู่อนาคตไดเ้ลย อย่างเดก็ๆ บา้นผม บางคนพ่อแม่ไม่มไีร่มนีา ไม่มทีีท่  ากิน แต่หาอยู่หากินจากป่า 

ก็สามารถส่งลูกส่งเตา้เรียนจนจบได.้..” 

 

ท ัง้น้ี พชือาหารจากป่าบญุเรืองทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองนิยมเก็บหามดีว้ยกนัประมาณ 11 ชนิด ไดแ้ก่ 

ยอดเดา ยอดผกักูด ดอกสะเดา ยอดผกัปู่ ย่า ดอกกา้นมะระขี้นก ผกัแซ่ว ยอดผกัตบชวา งิ้วป่า ผกัแค และ

หน่อไผ่ ส่วนพชืสมนุไพร ชาวบา้นนิยมเก็บฝกัปอบดิและฮอ้สะปายควาย โดยฝกัปอบดินัน้ ชาวบา้นมกัเก็บมา

ท าเป็นน า้อบเพื่อใชใ้นโอกาสวนัส  าคญัทางศาสนาต่างๆ ส่วนฮอ้สะปายควาย ชาวบา้นมกัน ามารบัประทานเป็น

ยาบ ารุงก าลงั ในส่วนของพืชที่เป็นท ัง้อาหารและสมุนไพร ชาวบา้นนิยมเก็บหาประมาณ 4 ชนิด คือ ยอด

สม้ป่อย ฝกัสม้ป่อย ผกัมว้นหม ู(ดอก) และขี้เหลก็ (ยอด) และนิยมเก็บเหด็อกี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เหด็หอม เหด็

หูหนู และเหด็ขอนขาว นอกจากน้ี ชาวบา้นยงันิยมเก็บหาจ าพวกสตัวต่์างๆ อกีดว้ย ท ัง้สตัวบ์ก เช่น รงัผึ้ง รงั

ต่อ จิกุ๊่ง และสตัวน์ า้ เช่น ปลา และกุง้ฝอย ซึ่งปลาตามหนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรืองมหีลากหลายชนิด โดย

ชนิดทีช่าวบา้นนิยมจบั คอื ปลาดุก ปลาช่อน และปลาตะเพยีน ดงันัน้ ผลผลติต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี จงึ

ถอืเป็นผลผลติหลกัจากป่าบญุเรือง 

 

จะเหน็ไดว้่า ป่าบญุเรืองมคีวามส าคญัในแงข่องการเป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิต่อชาวบา้นต าบลบญุ

เรืองเป็นอย่างมาก โดยผลผลติจากป่าบุญเรืองนัน้มหีลากหลายชนิด ท  าใหช้าวบา้นบุญเรืองสามารถเก็บหา

ผลผลติต่างๆ จากป่าบญุเรืองไดต้ลอดปี อีกท ัง้ชาวบา้นยงัสามารถเก็บหาผลผลติจากป่าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการน ามาซึ่งผลผลิตนัน้ๆ จึงท  าใหช้าวบา้นสามารถประหยดัตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการ

ด ารงชีวติประจ าวนัได ้ซึ่งการศึกษานี้ไดค้ านวณมลูค่าผลผลติต่อปีที่ชาวบา้นสามารถเก็บหามาไดเ้ป็นตวัเงนิไว ้

อีกดว้ย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ป่าบุญเรืองมมีูลค่าสุทธิจากการเป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิ 14,301,055.12 

บาทต่อกลุ่มผูเ้ขา้ใชป้ระโยชนท์ ัง้หมดต่อปี โดยชาวบา้นต าบลบญุเรืองทีเ่ป็นผูเ้ขา้ใชป้ระโยชนจ์ากผลผลติหลกั



 

22 | คุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

จากป่าบญุเรืองมที ัง้หมด 617 ครวัเรือน ซึ่งสามารถคดิเป็นมลูค่าเฉลีย่ต่อครวัเรือนไดเ้ท่ากบั 23,178.37 บาท

ต่อครวัเรือนต่อปี กล่าวคอื ชาวบา้นต าบญุเรืองทีเ่ป็นผูเ้ขา้ใชป้ระโยชนจ์ากผลผลติหลกัจากป่าบญุเรืองสามารถ

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซื้อหาผลผลติหลกัต่างๆ เหล่าน้ีได ้23,178.37 บาทต่อครวัเรือนต่อปี 

 

อนัดบั 3 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ ้า  เนื่องจากในช่วงฤดูฝนป่าบญุเรืองจะมนี า้จากแม่น า้

อิงไหลเขา้ท่วมหลากในบริเวณพื้นที่ป่า จึงท  าใหใ้นช่วงหนา้น า้มปีลาจากแม่น า้อิงเขา้มาวางไข่ในหนองน า้เป็น

จ านวนมาก หนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรืองจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์ละอนุบาลสตัวน์ า้ไวห้ลากหลายชนิด 

โดยในพื้นทีป่่าบญุเรืองนัน้ มพีนัธุป์ลาทอ้งถิ่นมากถงึ 87 ชนิด ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 94 ของชนิดพนัธุป์ลาทอ้งถิ่น

ที่พบในแม่น า้อิง (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า, 2558) และยงัมพีนัธุป์ลาต่างถิ่นอีก 16 ชนิด ซึ่งปลา

ทอ้งถิ่นของพื้นทีป่่าบญุเรืองนัน้ บางชนิดก็เป็นพนัธุท์ีห่ายาก ซึ่งชาวบา้นต าบลบุญเรืองไดก้ล่าวว่า “...อย่างใน

ฤดูฝน แม่น า้องิจะไหลท่วมเขา้มาในป่า แลว้ก็จะหลากเขา้มาในป่าของเรา ปลามนัก็จะเขา้มาดว้ย ปลาบางพนัธุ ์

ในหนองน า้ทีม่อียู่เดมิก็จะลงไปวางไข่ในแม่น า้องิ แลว้ก็จะมปีลาบางพนัธุจ์ากแม่น า้องิเขา้มาวางไข่ในหนองน า้ 

เป็นวฎัจกัรของมนัไป...” ซึ่งชาวบา้นต าบลบญุเรืองก็ไดม้กีฎกตกิาเกี่ยวกบัการจบัปลาตามหนองน า้ในพื้นที่ป่า

บญุเรือง คอื หา้มจบัปลาในช่วงฤดูวางไข่ ซึ่งก็คอืช่วงฤดูฝนหรือช่วงทีน่ า้หลากเขา้ท่วมป่าพอด ีโดยชาวบา้นก็

จะอนุรกัษพ์นัธุป์ลาไวต้ามธรรมชาติ ดงันัน้ แม่น า้อิงและหนองน า้ในพื้นที่ป่าบญุเรืองจึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

พนัธุป์ลาหลากหลายชนิด ซึ่งเมือ่ประเมนิออกเป็นมาเป็นมลูค่าแลว้ พบว่า ป่าบญุเรืองมมีลูค่าจากการท าหนา้ที่

เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ เท่ากบั 21,170,758.98 บาทต่อปี  

 

อนัดบั 4 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า  เน่ืองดว้ยป่าบุญเรืองมคีวามอุดมสมบูรณ์

เป็นอย่างมาก จึงท  าใหส้ตัว ์ป่าเขา้มาอยู่อาศัยกันหลากหลายชนิด ท ัง้สตัว ์เลี้ ยงลูกดว้ยนม สตัว ์ปีก 

สตัวเ์ลื้อยคลาน สตัวส์ะเทนิน า้สะเทนิบก และสตัวน์ า้ แต่ทีส่  าคญัคอื ป่าบญุเรืองเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัว ์

เลี้ยงลูกดว้ยนมที่เป็นสตัวป่์าคุม้ครองของประเทศไทย ไดแ้ก่ กระต่ายป่า กระรอกทอ้งแดง นาก ชะมดแผง

หางปลอ้ง แมวดาว และเสอืปลา ซึ่งหากพจิารณาสถานภาพความเสีย่งต่อการสูญพนัธุข์องสตัวป่์าจากสหภาพ

นานาชาติเพื่อการอนุรกัษธ์รรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ ( IUCN) จะพบว่า นาก ถูกจดัอยู่ในกลุ่มใกลถู้ก

คุมคามหรือมแีนวโนม้ใกลสู้ญพนัธุ ์ชะมดแผงหางปลอ้ง ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที่ใกลถู้กคุกคาม และเสอืปลา ถูก

จดัใหอ้ยู่ในกลุ่มสตัวท์ีม่สีถานภาพใกลสู้ญพนัธุ ์ (ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า, 2558) ซึ่งชาวบา้นต าบล

บุญเรืองไดเ้ล่าใหฟ้งัว่า “...ที่ป่าบุญเรืองน้ีมีสตัวป่์าอาศยัอยู่เยอะ มีสตัวป่์าใกลสู้ญพนัธุอ์ยู่ดว้ย พวกนาก 

ชาวบา้นเขาก็เคยเหน็ตวักนั แลว้ก็มเีสอืปลา ส่วนใหญ่จะเจอแต่รอย แต่บางคนเขาก็เคยเหน็กนั... ” และยงัมี

ชาวบา้นกล่าวเพิ่มเตมิว่า “...ยงัมพีวกนกอีก ที่ป่าบุญเรืองก็เป็นเหมอืนที่อยู่อาศยัของนกตอนมนัอพยพดว้ย 

มนัจะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ป่าตามฤดู อย่างเช่นพวกนกเป็ดน า้...” ท ัง้น้ี หากผนืป่าแห่งน้ีหมดไป สตัวป่์าเหล่าน้ี

ก็จะไม่มทีีอ่ยู่อาศยัและสูญหายไปจากธรรมชาตใินทีสุ่ด ชาวบา้นต าบลบญุเรืองจงึตอ้งการปกปกัษร์กัษาผืนป่า

แห่งนี้ ไวใ้หค้งอยู่ตลอดไป เพือ่อนุรกัษส์ตัวป่์าในทอ้งถิ่นเหล่าน้ีไว ้ซึ่งเมือ่ท  าการประเมนิมลูค่าของป่าบญุเรือง
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จากการท าหนา้ที่เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า พบว่า สามารถคิดเป็นมูลค่าไดเ้ท่ากบั 19,213,180.17 บาท

ต่อปี 

 

อนัดบั 5 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อน  นอกจากประโยชนข์องป่าบญุเรืองในดา้นการเป็น

แหล่งกกัเก็บน า้ แหล่งอาหารและวตัถดุบิ แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์าที่ชาวบา้นได ้

ใหค้วามส าคญัมาขา้งตน้แลว้ ป่าบุญเรืองยงัมหีนา้ที่ทีส่  าคญัอีกอย่างหน่ึง คือ เป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน โดย

ป่าบุญเรืองถือเป็นป่าชุ่มน า้ที่มคีวามหนาแน่นของตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก โดยจากการศึกษาสถานภาพความ

อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าบุญเรือง ก็พบว่า ป่าบุญเรืองเป็นพื้นที่ทีม่คีวามหนาแน่นของตน้ไมม้ากถึง 124 ตน้

ต่อไร่ ซึ่งตน้ไมเ้หล่าน้ีคอยดูดซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ โดยตลอดอายุขยัของไมย้นืตน้ 1 ตน้ จะสามารถกกัเก็บคารบ์อนไดเ้ฉลีย่ 1 

- 1.7 ตนัคารบ์อน และยงัสามารถดูดซบักา๊ซอื่นๆ ทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย เช่น 

กา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด ์กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์กา๊ซโอโซน เป็นตน้ นอกจากน้ี ตน้ไมย้งัสามารถป้องกนั

แสงและความรอ้นจากดวงอาทติย ์ ช่วยดูดซบัความรอ้นจากชัน้บรรยากาศ ท าใหอ้ณุหภมูบิริเวณนัน้ลดลงได ้

ถงึ 3 - 5 องศาเซลเซยีส (มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร, 2553) พื้นทีต่  าบลบญุเรืองจงึมอีากาศทีบ่ริสุทธิ์และเยน็สบาย

ตลอดท ัง้ปี แมแ้ต่ในช่วงหนา้รอ้นป่าบุญเรืองก็ยงัคงมคีวามเยน็สบาย ดงัที่ชาวบา้นต าบลบญุเรืองไดก้ล่าวว่า 

“…ตอนหนา้รอ้น หากรอ้นก็เขา้ป่าไดเ้ลย เยน็สบาย...” และจากการศึกษาความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อน

ของพื้นที่ป่าบุญเรือง ก็พบว่า ป่าบุญเรืองสามารถกกัเก็บคารบ์อนไดม้ากถึง 52,599.94 ตนัคารบ์อนต่อปี ซึ่ง

คดิเป็นมลูค่าไดเ้ท่ากบั 22,508,945.04 บาทต่อปี  

 

อนัดบั 6 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งนันทนาการ  ป่าบุญเรืองเปรียบเป็นแหล่งนนัทนาการหรือแหล่ง

พกัผ่อนหย่อนใจทีส่  าคญัของชาวบา้นต าบลบญุเรืองแห่งหน่ึงทีช่าวบา้นสามารถเขา้ไปพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 

โดยส่วนใหญ่แลว้ชาวบา้นมกัรวมตวักนัไปเป็นกลุ่มเพื่อไปท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น รวมกลุ่มกนัไปตก

ปลาตามหนองน า้ เก็บหาพชืผกัสมนุไพร เขา้ไปเยี่ยมชมธรรมชาติ หรือเขา้ไปคลายรอ้น ซึ่งจากชาวบา้นที่

รวมตวักนัไปท ากิจกรรมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ น าไปสู่จดุเริ่มตน้ทีท่  าใหป่้าบญุเรืองเป็นเสมอืนจดุศูนยก์ลางในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัของชุมชน ท ัง้กิจกรรมในดา้นการอนุรกัษธ์รรมชาติ และกิจกรรมในดา้นสืบสาน

ประเพณีและวฒันธรรม เช่น การร่วมมือร่วมใจกนัปลูกป่า การร่วมกนัท  าแนวกนัไฟ การบวชป่า เป็นตน้ 

กลายเป็นวถิีชีวติและประเพณีทอ้งถิ่น รวมท ัง้ยงัท  าใหช้าวบา้นมีความสนิทสนมกลมเกลียวกนั เกิดความ

สามคัคใีนชุมชน และเกิดความผูกพนักบัป่าอกีดว้ย โดยการศึกษานี้  ไดท้  าการประเมนิคุณค่าของป่าบญุเรือง

จากการท าหนา้ที่เป็นแหล่งนนัทนาการออกมาในรูปของมูลค่าหรือตวัเงนิดว้ยเช่นกนั ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

ป่าบญุเรืองมมีลูค่าจากการท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งนนัทนาการ เท่ากบั 36,641,682.08 บาทต่อปี 
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ภาพที่ 2.2  ชาวบา้นต าบลบญุเรืองรวมกลุ่มกนัปลูกป่าฟ้ืนฟูและบ ารุงรกัษาตน้ไมแ้บบวนเกษตร รอบหนองบวั 

  นอ้ย หมู่ 2 บา้นบญุเรืองใต ้ 

ทีม่า: กลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง (2558) 

 

อนัดบั 7 หนา้ที่ในการเป็นแหล่งศึกษาเรยีนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั  ป่าบญุเรืองไดก้ลายเป็นแหล่งศึกษา

เรียนรูแ้ละคน้ควา้วิจยัทางธรรมชาติ โดยมีท ัง้นกัวจิยั นกัศึกษา นกัเรียน และหน่วยงานต่างๆ จากท ัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ เขา้มาศึกษาเรียนรูท้ีป่่าบญุเรือง โดยจากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบว่า ในปี 2559 

ที่ผ่านมานัน้ มผูีเ้ขา้มาศึกษาเรียนรูท้ี่ป่าบุญเรืองเฉลีย่ 300 กว่าคน ไดแ้ก่ กลุ่มส  านกัสนัตวิธิ ีจ  านวน 40 คน 

กลุ่มสถานทูตสวเีดน และศูนยว์จิยั Recoftc ซึ่งเขา้มา 2 รอบรวมเป็นจ านวน 40 คน กลุ่ม Mekong Youth 

(6 ประเทศ ลุ่มน า้โขง) จ านวน 20 คน ศูนยศึ์กษาชาตพินัธุส์มัพนัธแ์ละการพฒันา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซึ่ง

เขา้มา 2 รอบเช่นกนั รวมเป็นจ านวน 14 คน กลุ่ม Mekong School และหน่วยงานต่างๆ จ านวน 54 คน 

กลุ่มนักศึกษาแมสซาชูเซตส์ จ านวน 30 คน นักศึกษาปริญญาโท คณะสงัคมศาสตร์ (อินเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 22 คน กลุ่มนกัเรียนในบริเวณต าบลบุญเรือง จ านวน 100 คน และกลุ่ม

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในช่วงบวชป่าอกีเป็นจ านวน 40 คน  

 

ซึ่งภายในป่าบุญเรืองมกีารแบ่งโซนไวส้  าหรบัเดนิป่าศึกษาเรียนรูธ้รรมชาติ มดีว้ยท ัง้หมด 3 โซน 

ไดแ้ก่ โซนที ่1 ชาวบา้นเรียกว่า ญ่านฮ่องไฮ ้- หนองปลาโอ่ (ป่าชุ่มน า้ ป่าข่อยชุมแสง) ประกอบดว้ย ป่าแหย่ง 

ผกักูด ป่าข่อย ป่าดวน ป่าชุมแสง เป็นตน้ โซนที่ 2 ญ่านวงัไผ่ - วงัยาว (ป่าชุ่มน า้ปนเบญจพรรณปนไผ่) 

ประกอบดว้ย ป่าไผ่ ป่าปอ ป่าผสม เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่ในโซนที่ 2 น้ี มพีวกพชือาหารและพชืสมนุไพรเป็น

จ านวนมาก และโซนที ่3 ญ่านวงัสะเบง - หนองออ้ (ป่าเบญจพรรณ) ประกอบดว้ย ทองกวาว ไมห้า้ ป่าถ่อน 

จามจุรี กา้มปู เป็นตน้ จึงท  าใหป่้าบุญเรืองเป็นแหล่งเรียนรูท้ีส่  าคญัของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนทีอ่ยู่

ใกลเ้คยีงกบัพื้นทีป่่า ไดใ้ชพ้ื้นทีป่่าแห่งน้ีเป็นหอ้งเรียนธรรมชาต ิมกีารพาเดก็นกัเรียนเขา้มาท  ากิจกรรมเดนิป่า

ศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาติของป่าบุญเรือง มกีารเรียนรูเ้กี่ยวกบัพชือาหาร พชืสมนุไพร รวมถึงเรียนรู ้
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เกี่ยวกบัสตัวต่์างๆ ในพื้นที่ป่าบุญเรือง ซึ่งนอกจากจะท าใหเ้ด็กไดรู้จ้กัป่ามากขึ้นแลว้ ยงัเป็นการปลูกฝงั

จติส  านึกใหเ้ดก็รูจ้กัคุณค่าของป่า สามารถใชป้ระโยชนจ์ากป่าไดอ้ย่างเหมาสม และหวงแหนป่าในพื้นทีข่องตน

อกีดว้ย ซึ่งจากการประเมนิมลูค่าป่าบญุเรืองจากการท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั พบว่า มี

มลูค่าเท่ากบั 11,514,798.75 บาทต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  เดก็นกัเรยีนจากโรงเรียนในบริเวณพื้นทีต่  าบลบญุเรืองเขา้มาศึกษาเรียนรูธ้รรมชาตจิากพื้นทีป่่า 

 บญุเรือง 

ทีม่า: กลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง (2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  นกัศึกษาชาวต่างชาตเิขา้มาศึกษาเรียนรูธ้รรมชาตจิากพื้นทีป่่าบญุเรือง 

ทีม่า: กลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง (2560)  
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ท ัง้น้ี มูลค่าบริการทางระบบนิเวศจากพื้ นที่ป่าบุญเรืองในดา้นต่างๆ ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ มี

รายละเอยีดของวธิกีารค านวณ ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นบทที ่3 และไดท้  าการสรุปคุณค่าและมูลค่าทีเ่กิดขึ้นจากพื้นที่

ป่าบญุเรืองไวด้งัตารางที ่2.1 

 

ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทยีบคุณค่าและมลูค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

1/
ล าดบั

ความส าคญั 

คุณค่าหรือบริการทางระบบนิเวศ

ของพื้นท่ีป่าบุญเรือง 
ความส าคญั 

มูลค่าบริการทางระบบ

นิเวศของพื้นท่ี 

ป่าบุญเรือง 

(บาท/ปี) 

1 แหลง่กกัเก็บน า้ -  เป็น “แกม้ลงิธรรมชาติ” ของชาวบา้น  

ท าใหช้าวบา้นมนี า้ไวใ้ชเ้พื่อการ 

อุปโภค - บริโภคอยู่ตลอดปี 

329,073.90 

2 แหลง่อาหารและวตัถดุบิ -  เป็น “ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต” ของชาวบา้น  

สามารถเก็บหาผลผลติต่างๆ ได ้

ตลอดปี โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ่้าย 

14,301,055.12 

3 แหลง่อนุบาลสตัวน์ า้ -  เป็นแหลง่วางไข ่เพาะพนัธุ ์และ 

อนุบาลปลาทอ้งถิ่นจากแมน่ า้อิง 

21,170,758.98 

4 แหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า -  เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า 

คุม้ครองของประเทศไทย 

19,213,180.17 

5 แหลง่กกัเก็บคารบ์อน -  เป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน ช่วยดูด 

ซบัความรอ้น ซึ่งท าใหพ้ื้นที่ต าบลบุญ 

เรืองมอีากาศเยน็สบายตลอดปี 

22,508,945.04 

6 แหลง่นนัทนาการ -  เป็นศูนยร์วมในการท ากิจกรรมต่างๆ  

ร่วมกนัของชาวบา้นต าบลบุญเรือง 

36,641,682.08 

7 แหลง่ศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั -  เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรูแ้ละ 

คน้ควา้วจิยัที่ส  าคญัของนกัเรียน  

นกัศึกษา และนกัวจิยัจากท ัง้ใน 

ประเทศและต่างประเทศ 

11,514,798.75 

รวม   125,679,494.04 

หมายเหต:ุ 1/ คุณค่าหรือบริการทางระบบนิเวศของพื้นทีป่่าบญุเรืองทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองไดร่้วมกนั 

จดัล  าดบัความส าคญั 
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บทที่ 3 

การประเมินมูลคา่ของพื้นที่ป่าบญุเรือง 

 

ในการประเมนิมลูค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง ไดป้ระเมนิมลูค่าการใชป้ระโยชนข์องชุมชนจากป่าบญุเรือง

ท ัง้ทางตรงและทางออ้มตามการใหบ้ริการทางระบบนิเวศ ซึ่งมูลค่าการใชป้ระโยชนท์างตรง ไดแ้ก่ มูลค่าจาก

การที่ป่าบุญเรืองเป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิ และมูลค่าการใชป้ระโยชนท์างออ้ม ไดแ้ก่ มูลค่าจากการที่ป่า

บุญเรืองเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอน แหล่งกกัเก็บน า้ แหล่งนนัทนาการ แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั 

แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

การประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางตรงของพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

การประเมนิมูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรง การศึกษานี้ ไดป้ระเมนิมูลค่าการใชป้ระโยชนใ์นดา้น

การเก็บหาผลผลติหลกัจากพื้นทีป่่าบญุเรือง จ านวน 27 ชนิด ซึ่งท  าการเก็บขอ้มลูจากชาวบา้นต าบลบญุเรืองผู ้

เขา้ใชป้ระโยชนห์ลกั จ านวน 127 ครวัเรือนตวัอย่าง ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1.  จ านวนครวัเรอืนตวัอย่างที่เขา้ใชป้ระโยชน์ผลผลติหลกัจากป่าบญุเรอืง 

 

ผลผลติในกลุ่มพชือาหาร  ชาวบา้นเขา้ไปเก็บหามาใชป้ระโยชนม์ากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื หน่อไผ่ 

เป็นจ านวน 96 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 75.59 โดยแต่ละครวัเรือนไดเ้ขา้ไปเก็บหาหน่อไผ่เฉลีย่ 14 ครัง้ต่อปี 

รองลงมา คอื ยอดผกัปู่ ย่า จ านวน 91 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 71.65 โดยแต่ละครวัเรือนไดเ้ขา้ไปเก็บยอด

ผกัปู่ ย่าเฉลีย่ 37 ครัง้ต่อปี และ งิ้วป่า จ านวน 89 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 70.08 โดยแต่ละครวัเรือนไดเ้ขา้

ไปเก็บงิ้วป่าเฉลีย่ 6 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ผลผลติในกลุ่มพชืสมนุไพร  ชาวบา้นต าบลบญุเรืองนิยมเก็บพชืสมนุไพรอยู่ 2 ชนิด คอื ฝกัปอบดิ

และฮอ้สะปายควาย ซึ่งชาวบา้นไดเ้ขา้ไปเก็บหาฝกัปอบดิมากทีสุ่ด เป็นจ านวน 31 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 

24.41 โดยแต่ละครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาฝกัปอบดิเฉลีย่ 31 ครัง้ต่อปี และฮอ้สะปายควาย จ านวน 11 ครวัเรือน 

คดิเป็นรอ้ยละ 8.66 โดยแต่ละครวัเรือนไดเ้ขา้ไปเก็บหาฮอ้สะปายควายเฉลีย่ 18 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ผลผลิตในกลุ่มพชืที่เป็นทัง้อาหารและสมุนไพร  ชาวบา้นต าบลบุญเรืองไดเ้ก็บหาขี้เหลก็มากทีสุ่ด 

เป็นจ านวน 82 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 64.57 โดยแต่ละครวัเรือนไดเ้ขา้ไปเก็บหาขี้เหลก็เฉลีย่ 24 ครัง้ต่อปี 
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รองลงมาคอื ผกัมว้นหม ูเป็นจ านวน 65 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 51.18 โดยแต่ละครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาผกั

มว้นหมูเฉลี่ย 16 ครัง้ต่อปี และ ยอดสม้ป่อย เป็นจ านวน 31 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 24.41 โดยแต่ละ

ครวัเรือนเขา้ไปเก็บยอดสม้ป่อยเฉลีย่ 47 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ผลผลิตในกลุ่มเหด็  ชาวบา้นเก็บหาเหด็หูหนูมากที่สุด เป็นจ านวน 44 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 

34.65 แต่ละครวัเรือนเก็บหาเหด็หูหนูเฉลีย่ 54 ครัง้ต่อปี รองลงมาคอื เหด็ขอนขาว จ านวน 16 ครวัเรือน คดิ

เป็นรอ้ยละ 12.60 แต่ละครวัเรือนเก็บหาเหด็ขอนขาวเฉลี่ย 16 ครัง้ต่อปี และ เหด็หอม จ านวน 4 ครวัเรือน 

คดิเป็นรอ้ยละ 3.15 แต่ละครวัเรือนเก็บเหด็หอมเฉลีย่ 18 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ผลผลติในกลุ่มแมลง  ชาวบา้นไดเ้ขา้ไปเก็บหาจิกุ๊่งมากทีสุ่ด เป็นจ านวน 24 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ย

ละ 18.90 โดยแต่ละครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาจิกุ๊่งเฉลีย่ 24 ครัง้ต่อปี รองลงมาคือ รงัผึ้ง จ านวน 16 ครวัเรือน 

คิดเป็นรอ้ยละ 12.60 โดยแต่ละครวัเรือนเขา้ไปเก็บหารงัผึ้ งเฉลี่ย 22 ครัง้ต่อปี และรงัต่อ เป็นจ านวน 15 

ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 11.81 โดยแต่ละครวัเรือนเขา้ไปเก็บหารงัต่อ 25 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ผลผลิตในกลุ่มสตัวน์ ้ า  ชาวบา้นเขา้ไปจบัปลาดุกและปลาช่อนมากที่สุด เป็นจ านวน 41 ครวัเรือน 

คิดเป็นรอ้ยละ 32.28 เท่ากนั โดยแต่ครวัเรือนเขา้ไปจบัปลาดุกเฉลี่ย 71 ครัง้ต่อปี และ เขา้ไปจบัปลาช่อน

เฉลีย่ 74 ครัง้ต่อปี รองลงมาคอื กุง้ฝอย เป็นจ านวน 32 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 โดยแต่ครวัเรือนเขา้

ไปจบักุง้ฝอยเฉลี่ย 76 ครัง้ต่อปี และปลาตะเพียน จ านวน 23 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 18.11 โดยแต่ละ

ครวัเรือนเขา้ไปจบัปลาตะเพยีน 55 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่3.1 

 

ตารางที่ 3.1  จ านวนครวัเรือนตวัอย่างทีเ่ขา้ใชป้ระโยชนจ์ากป่าบญุเรือง ปี 2559 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนครวัเรือนตวัอยา่ง 

ที่เขา้ใชป้ระโยชน์  

(ครวัเรือน) 

2/
รอ้ยละ 

จ านวนครัง้ในการเขา้

ไปเกบ็ผลผลิตทัง้หมด 

(ครัง้/ปี) 

จ านวนครัง้ในการเขา้ไปเกบ็

ผลผลิตเฉลี่ยต่อครวัเรือน 

(ครัง้/ครวัเรือน/ปี) 

พืชอาหาร 

หน่อไผ่ 96 75.59 1,334.00  13.90  

ยอดผกัปู่ย่า 91 71.65 3,399.00  37.35  

งิ้วป่า 89 70.08 568.00  6.38  

มะระขี้นก 76 59.84 3,459.00  45.51  

ยอดผกักูด 75 59.06 2,734.00  36.45  

ดอกกา้น 66 51.97 622.00  9.42  

ผกัแซ่ว 58 45.67 2,102.00  36.24  



 

29 | คุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนครวัเรือนตวัอยา่ง 

ที่เขา้ใชป้ระโยชน์  

(ครวัเรือน) 

2/
รอ้ยละ 

จ านวนครัง้ในการเขา้

ไปเกบ็ผลผลิตทัง้หมด 

(ครัง้/ปี) 

จ านวนครัง้ในการเขา้ไปเกบ็

ผลผลิตเฉลี่ยต่อครวัเรือน 

(ครัง้/ครวัเรือน/ปี) 

พืชอาหาร (ต่อ) 

ยอดเดา 57 44.88 1,509.00  26.47  

ยอดผกัตบชวา 54 42.52 3,628.00  67.19  

ดอกสะเดา 37 29.13 379.00  10.24  

ผกัแค 22 17.32 1,166.00  53.00  

พืชสมนุไพร 

ฝกัปอบดิ 31 24.41 948.00  30.58  

ฮอ้สะปายควาย 11 8.66 201.00  18.27  

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร 

ขี้เหลก็ (ยอด) 82 64.57 1,934.00  23.59  

ผกัมว้นหม ู(ดอก) 65 51.18 1,008.00  15.51  

ยอดสม้ป่อย 31 24.41 1,446.00  46.65  

ฝกัสม้ป่อย 27 21.26 33.00  1.22  

เหด็ 

เหด็หูหนู 44 34.65 2,361.00  53.66  

เหด็ขอนขาว 16 12.60 255.00  15.94  

เหด็หอม 4 3.15 73.00  18.25  

แมลง 

จิกุ๊่ง 24 18.90 565.00  23.54  

รงัผึ้ง 16 12.60 354.00  22.13  

รงัต่อ 15 11.81 378.00  25.20  

สตัวน์ ้ า 

ปลาดุก 41 32.28 2,900.00  70.73  

ปลาช่อน 41 32.28 3,020.00  73.66  

กุง้ฝอย 32 25.20 2,444.00  76.38  

ปลาตะเพยีน 23 18.11 1,273.00  55.35  

หมายเหต:ุ 1/ จากจ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 127 ครวัเรือน และในแต่ละครวัเรือนสามารถเก็บหาของป่าได ้

 มากกว่า 1 ชนิด 

2/ การคดิค่ารอ้ยละ คดิเทยีบจากครวัเรือนตวัอย่าง จ านวน 127 ครวัเรือน 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 
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2.  ปรมิาณการเกบ็หาผลผลติจากป่าบญุเรอืงต่อปี 

 

ในส่วนปริมาณเก็บหาผลผลติจากป่าบญุเรืองต่อปี ของชาวบา้นต าบลบญุเรือง จ านวน 127 ครวัเรือน

ตวัอย่าง ไดแ้บ่งปริมาณเก็บหาตามการน าไปใชป้ระโยชน ์คอื ปริมาณทีน่ าไปใชบ้ริโภคในครวัเรือนและปริมาณ

ทีน่ าไปจ าหน่าย ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ผลผลติในกลุ่มพชือาหาร  ผลผลติทีช่าวบา้นเก็บหาเป็นปริมาณมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื หน่อไผ่ 

ซึ่งมปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 10,636.96 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภคในครวัเรือน 7,083.96 กิโลกรมั

ต่อปี และจ าหน่ายอกี 3,553.00 กิโลกรมัต่อปี รองลงมาคอื มะระขี้นก มปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 5,082.50 

กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภคในครวัเรือน 3,301.94 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอกี 1,780.56 กิโลกรมัต่อ

ปี และยอดผกัตบชวา มีปริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 4,751.70 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

2,778.72 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอกี 1,972.98 กิโลกรมัต่อปี ดงัตารางที ่3.2 

 

ผลผลติในกลุ่มพชืสมนุไพร  ชาวบา้นเก็บฝกัปอบดิมาเพือ่จ าหน่ายมากกว่าบริโภคในครวัเรือน โดย

มปีริมาณเก็บหาเพื่อน าไปจ าหน่าย 1,849.58 กิโลกรมัต่อปี และบริโภคในครวัเรือน 334.67 กิโลกรมัต่อปี 

รวมท ัง้หมด 2,184.25 กิโลกรมัต่อปี ส่วนฮอ้สะปายควาย ชาวบา้นมีการน าไปใชเ้พื่อบริโภคในครวัเรือน

มากกว่าจ าหน่าย โดยน าไปใชบ้ริโภคในปริมาณ 174.66 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่าย 19.54 กิโลกรมัต่อปี รวม

ปริมาณเก็บหาท ัง้หมด 194.20 กิโลกรมัต่อปี ดงัตารางที ่3.2 

 

ผลผลิตในกลุ่มพชืที่เป็นทัง้อาหารและสมนุไพร  ชาวบา้นต าบลบุญเรืองมกีารเก็บไปเพื่อบริโภคใน

ครวัเรือนมากกว่าจ าหน่ายเป็นส่วนใหญ่ มเีพยีงยอดสม้ป่อยที่มกีารเก็บเพือ่น าไปจ าหน่ายมากกว่าบริโภค และ

เก็บเป็นปริมาณมากที่สุดรวมท ัง้หมด 2,297.90 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อบริโภคในครวัเรือน 1,055.96 

กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่าย 1,241.94 กิโลกรมัต่อปี รองลงมาคือ ขี้ เหล็ก มีปริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 

1,531.70 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อบริโภคในครวัเรือน 1,236.50 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอีก 295.20 

กิโลกรมัต่อปี และผกัมว้นหมู มีปริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 720.50 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อบริโภคใน

ครวัเรือน 695.24 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอกี 25.26 กิโลกรมัต่อปี ดงัตารางที ่3.2 

 

ผลผลติในกลุ่มเหด็  ชาวบา้นต าบลบญุเรืองมกีารเก็บไปเพื่อบริโภคในครวัเรือนมากกว่าจ าหน่ายทุก

ชนิด โดยมกีารเก็บหาเหด็หูหนูมากทีสุ่ดเป็นปริมาณรวมท ัง้หมด 2,118.60 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภค 

1,133.12 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอีก 985.48 กิโลกรมัต่อปี รองลงมาคือ เหด็ขอนขาว มปีริมาณเก็บหา

รวมท ัง้หมด 178.00 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภค 126.00 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอกี 52.00 กิโลกรมั
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ต่อปี และเหด็หอม มปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 43.00 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภค 40.60 กิโลกรมัต่อ

ปี และจ าหน่ายอกี 2.40 กิโลกรมัต่อปี ดงัตารางที ่3.2 

 

ผลผลติในกลุ่มแมลง  ชาวบา้นต าบลบญุเรืองมกีารเก็บหาเพือ่จ าหน่ายมากกว่าบริโภคในทกุผลผลติ 

โดยมกีารเก็บหาจิกุ๊่ งเป็นปริมาณรวมท ัง้หมด 37,646.00 ตวัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อจ าหน่าย 27,225.00 ตวัต่อปี 

และบริโภคอกี 10,421.00 ตวัต่อปี ส่วนรงัต่อ มปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 2,308.50 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็น

เพื่อจ าหน่าย 1,525.30 กิโลกรมัต่อปี และบริโภคอีก 783.20 กิโลกรมัต่อปี และรงัผึ้ง มปีริมาณเก็บหารวม

ท ัง้หมด 1,570.30 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อจ าหน่าย 1,056.50 กิโลกรมัต่อปี และบริโภคอีก 513.80 

กิโลกรมัต่อปี ดงัตารางที ่3.2 

 

ผลผลิตในกลุ่มสตัวน์ ้ า  ชาวบา้นต าบลบุญเรืองมีการจบัปลาตะเพียนเป็นปริมาณมากที่สุด รวม

ท ัง้หมด 7,345.90 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพื่อบริโภค 6,207.70 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอีก 1,138.20 

กิโลกรมัต่อปี รองลงมาคอื ปลาช่อน มปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 5,374.90 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภค 

2,710.70 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอีก 2,664.20 กิโลกรมัต่อปี และปลาดุก มปีริมาณเก็บหารวมท ัง้หมด 

3,738.88 กิโลกรมัต่อปี แบ่งเป็นเพือ่บริโภค 1,716.23 กิโลกรมัต่อปี และจ าหน่ายอกี 2,022.65 กิโลกรมัต่อปี 

ซึ่งจะเหน็ไดว้่า ผลผลติในกลุ่มสตัวน์ า้ ชาวบา้นส่วนใหญ่จะเก็บไปเพือ่บริโภคมากกว่าจ าหน่าย มเีพยีงปลาดุก

เท่านัน้ ทีม่ปีริมาณน าไปจ าหน่ายมากกว่าบริโภค ดงัตารางที ่3.2 

 

ตารางที่ 3.2  ปริมาณการเก็บหาผลผลติจากป่าบญุเรอืงต่อปี ของครวัเรือนตวัอย่าง ปี 2559 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูเ้ขา้

ใชป้ระโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

หน่วย 

ปริมาณการหาเกบ็ผลผลิต (หน่วย/ปี) ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตเฉลี่ยของ

ครวัเรือนตวัอยา่ง 

(หน่วย/ครวัเรือน/ปี) 

บริโภค จ าหน่าย รวม 

พืชอาหาร 

หน่อไผ่ 96 กก. 7,083.96 3,553.00 10,636.96 110.80 

มะระขี้นก 76 กก. 3,301.94 1,780.56 5,082.50 66.88 

ยอดผกัตบชวา 54 กก. 2,778.72 1,972.98 4,751.70 87.99 

ยอดผกัปู่ย่า 91 กก. 1,865.30 1,392.30 3,257.60 35.80 

ยอดผกักูด 75 กก. 1,001.04 854.46 1,855.50 24.74 

ผกัแซ่ว 58 กก. 851.64 623.46 1,475.10 25.43 

ยอดเดา 57 กก. 636.45 543.35 1,179.80 20.70 

งิ้วป่า 89 กก. 462.64 480.36 943.00 10.60 

ดอกกา้น 66 กก. 338.25 189.60 527.85 8.00 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูเ้ขา้

ใชป้ระโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

หน่วย 

ปริมาณการหาเกบ็ผลผลิต (หน่วย/ปี) ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตเฉลี่ยของ

ครวัเรือนตวัอยา่ง 

(หน่วย/ครวัเรือน/ปี) 

บริโภค จ าหน่าย รวม 

พืชอาหาร (ต่อ) 

ดอกสะเดา 37 กก. 152.56 132.84 285.40 7.71 

ผกัแค 22 กก. 237.36 8.64 246.00 11.18 

พืชสมนุไพร       

ฝกัปอบดิ 31 กก. 334.67 1,849.58 2,184.25 70.46 

ฮอ้สะปายควาย 11 กก. 174.66 19.54 194.20 17.65 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร 

ยอดสม้ป่อย 31 กก. 1,055.96 1,241.94 2,297.90 74.13 

ขี้เหลก็ (ยอด) 82 กก. 1,236.50 295.20 1,531.70 18.68 

ผกัมว้นหม ู(ดอก) 65 กก. 695.24 25.26 720.50 11.08 

ฝกัสม้ป่อย 27 กก. 30.03 12.60 42.63 1.58 

เหด็ 

เหด็หูหนู 44 กก. 1,133.12 985.48 2,118.60 48.15 

เหด็ขอนขาว 16 กก. 126.00 52.00 178.00 11.13 

เหด็หอม 4 กก. 40.60 2.40 43.00 10.75 

แมลง 

จิกุ๊่ง 24 ตวั 10,421.00 27,225.00 37,646.00 1,568.58 

รงัต่อ 15 กก. 783.20 1,525.30 2,308.50 153.90 

รงัผึ้ง 16 กก. 513.80 1,056.50 1,570.30 98.14 

สตัวน์ ้ า 

ปลาตะเพยีน 23 กก. 6,207.70 1,138.20 7,345.90 319.39 

ปลาช่อน 41 กก. 2,710.70 2,664.20 5,374.90 131.10 

ปลาดุก 41 กก. 1,716.23 2,022.65 3,738.88 91.19 

กุง้ฝอย 32 กก. 1,372.66 1,281.54 2,654.20 82.94 

หมายเหต:ุ 1/ จากจ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 127 ครวัเรือน และในแต่ละครวัเรือนสามารถเก็บหาของป่าได ้

มากกว่า 1 ชนิด 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 
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3.  ราคาผลผลติเฉลี่ยตามฤดูกาลจากป่าบญุเรอืง 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัผูน้ าและตวัแทนชาวบา้นต าบลบญุเรือง จ านวน 16 คน พบว่า ราคา

ผลผลติหลกัแต่ละชนิด มรีาคาที่แตกต่างกนัตามฤดูกาล ซึ่งราคาผลผลติเฉลี่ยแต่ละชนิดจากป่าบุญเรือง ได ้

แสดงไวด้งัตารางที ่3.3 

 

ตารางที่ 3.3  ราคาผลผลติเฉลีย่ตามฤดูกาลจากป่าบญุเรือง ปี 2559 

 

ผลผลิต หน่วย 
ราคาผลผลิตเฉลี่ย  

(บาท/หน่วย) 

พืชอาหาร   

ยอดเดา กก. 37.50 

ยอดผกักูด กก. 37.50 

ดอกสะเดา กก. 37.50 

ยอดผกัปู่ย่า กก. 37.50 

ดอกกา้น กก. 225.00 

มะระขี้นก กก. 25.00 

ผกัแซ่ว กก. 37.50 

ยอดผกัตบชวา กก. 33.30 

งิ้วป่า กก. 250.00 

ผกัแค กก. 37.50 

หน่อไผ่ กก. 50.00 

พืชสมนุไพร   

ฮอ้สะปายควาย กก. 20.00 

ฝกัปอบดิ กก. 300.00 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร  

ยอดสม้ป่อย กก. 25.00 

ฝกัสม้ป่อย กก. 100.00 

ผกัมว้นหมู (ดอก) กก. 37.50 

ขี้เหลก็ (ยอด) กก. 37.50 

เหด็ 

เหด็หอม กก. 100.00 

เหด็หูหนู กก. 100.00 

เหด็ขอนขาว กก. 100.00 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 

 

 

4.  มูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบญุเรอืงต่อปี (แบบยงัไม่หกัตน้ทนุแรงงาน) 

 

จากปริมาณการเก็บหาผลผลติจากป่าบุญเรืองและราคาผลผลติเฉลี่ยทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ

น ามาค านวณมลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบญุเรืองไดด้งัภาพที ่3.1 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  วธิกีารค านวณมลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรง 

 

ซึ่งในหวัขอ้น้ี มูลค่าที่ค านวณไดย้งัไม่ไดพ้จิารณาถึงตน้ทุนแรงงานในการเขา้ไปเก็บหาผลผลติร่วม

ดว้ย ดงันัน้ มลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบญุเรืองต่อปี ของครวัเรือนตวัอย่าง มมีลูค่ารวมท ัง้หมด

เท่ากบั 6,572,821.36 บาทต่อปี ดงัตารางที ่3.4 

 

  

ผลผลิต หน่วย 
ราคาผลผลิตเฉลี่ย  

(บาท/หน่วย) 

แมลง   

จิกุ๊่ง ตวั 2.50 

รงัผึ้ง กก. 300.00 

รงัต่อ กก. 500.00 

สตัวน์ ้ า   

ปลาดุก กก. 125.00 

ปลาช่อน กก. 125.00 

สตัวน์ ้ า   

ปลาตะเพยีน กก. 90.00 

กุง้ฝอย กก. 200.00 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 

มลูค่าการใชป้ระโยชน ์(บาท/ปี) = ปรมิาณการเก็บหาผลผลติ (หน่วย/ปี) x ราคาผลผลติเฉลีย่ (บาท/หน่วย) 
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ตารางที่ 3.4  มลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบญุเรืองต่อปี ของครวัเรือนตวัอย่าง ปี 2559 

 

ผลผลิต หน่วย 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

มูลค่าการใชป้ระโยชน์ (บาท/ปี) 

บริโภค จ าหน่าย รวม 

พืชอาหาร      

หน่อไผ่ กก. 96 354,198.00 177,650.00 531,848.00 

งิ้วป่า กก. 89 115,660.00 120,090.00 235,750.00 

ยอดผกัตบชวา กก. 54 92,531.38 65,700.23 158,231.61 

มะระขี้นก กก. 76 82,548.50 44,514.00 127,062.50 

ยอดผกัปู่ย่า กก. 91 69,948.75 52,211.25 122,160.00 

ดอกกา้น กก. 66 76,106.25 42,660.00 118,766.25 

ยอดผกักูด กก. 75 37,539.00 32,042.25 69,581.25 

ผกัแซ่ว กก. 58 31,936.50 23,379.75 55,316.25 

ยอดเดา กก. 57 23,866.88 20,375.63 44,242.50 

ดอกสะเดา กก. 37 5, 721.00 4,981.50 10,702.50 

ผกัแค กก. 22 8,901.00 324.00 9,225.00 

พืชสมนุไพร      

ฝกัปอบดิ กก. 31 100,401.00 554,874.00 655,275.00 

ฮอ้สะปายควาย กก. 11 3,493.20 390.80 3,884.00 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร 

ยอดสม้ป่อย กก. 31 26,399.00 31,048.50 57,447.50 

ขี้เหลก็ (ยอด) กก. 82 46,368.75 11,070.00 57,438.75 

ผกัมว้นหมู (ดอก) กก. 65 26,071.50 947.25 27,018.75 

ฝกัสม้ป่อย กก. 27 3,003.00 1,260.00 4,263.00 

เหด็      

เหด็หูหนู กก. 44 113,312.00 98,548.00 211,860.00 

เหด็ (ต่อ)      

เหด็ขอนขาว กก. 16 12,600.00 5,200.00 17,800.00 

เหด็หอม กก. 4 4,060.00 240.00 4,300.00 

แมลง      

รงัต่อ กก. 15 391,600.00 762,650.00 1,154,250.00 

รงัผึ้ง กก. 16 154,140.00 316,950.00 471,090.00 

จิกุ๊่ง ตวั 24 26,052.50 68,062.50 94,115.00 

สตัวน์ ้ า      

ปลาช่อน กก. 41 338,837.50 333,025.00 671,862.50 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 

 

 

5.  มูลค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมงที่เขา้ไปเกบ็หาผลผลติจากพื้นที่ป่าบญุเรอืง  

 

จากมูลค่าการเก็บหาผลผลติที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ หากน ามูลค่าผลผลติทีไ่ดม้าคิดเป็นมูลค่าผลผลติ

ต่อจ านวนชัว่โมงที่เขา้ไปเก็บหาผลผลติจากพื้นทีป่่าบุญเรือง จะท าใหท้ราบว่า เมื่อครวัเรือนหนึ่งเขา้ไปเก็บหา

ผลผลติชนิดหนึ่ง จะไดเ้งนิเป็นจ านวนกี่บาทต่อชัว่โมง ซึ่งมวีธิกีารค านวณดงัต่อไปนี้  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  วธิกีารค านวณมลูค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมง 

 

5.1  กลุ่มพชือาหาร  มที ัง้หมด 11 อย่าง โดยมูลค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมงที่มากที่สุด 3 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ งิ้วป่า หน่อไผ่ และดอกกา้น ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

งิ้ วป่า  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากงิ้วป่าเป็นจ านวน 89 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหางิ้วป่าท ัง้หมด 1,731.67 ชัว่โมงต่อปี และมมีลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 235,750.00 

บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหางิ้วป่า จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 136.14 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงั

ตารางที ่3.5 

 

ผลผลิต หน่วย 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

มูลค่าการใชป้ระโยชน์ (บาท/ปี) 

บริโภค จ าหน่าย รวม 

สตัวน์ ้ า (ต่อ)      

ปลาตะเพยีน กก. 23 558,693.00 102,438.00 661,131.00 

กุง้ฝอย กก. 32 274,532.00 256,308.00 530,840.00 

ปลาดุก กก. 41 214,528.75 252,831.25 467,360.00 

รวม   3,194,424.45 3,379,771.91 6,572,821.36 

หมายเหต:ุ 1/ จากจ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 127 ครวัเรือน และในแต่ละครวัเรือนสามารถเก็บหาของป่าได ้

มากกว่า 1 ชนิด 

มลูค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมง (บาท/ครวัเรือน/ชม.) = มลูค่าผลผลติต่อครวัเรือน (บาท/ครวัเรือน/ปี) ÷  

จ านวนชัว่โมงเก็บหาผลผลติต่อครวัเรือน (ชม./ครวัเรือน/ปี) 
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หน่อไผ่  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากหน่อไผ่เป็นจ านวน 96 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหาหน่อไผ่ท ัง้หมด 5,065.33 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ั้งหมด 

531,848.00 บาทต่อปี ดงันั้น หากครัวเรือนเขา้ไปเก็บหาหน่อไผ่ จะไดเ้งินเป็นจ านวน 105.00 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

ดอกกา้น  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากดอกกา้นเป็นจ านวน 66 ครวัเรือน 

มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาดอกกา้นท ัง้หมด 1,692.21 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

118,766.25 บาทต่อปี ดงันั้น หากครัวเรือนเขา้ไปเก็บหาดอกกา้น จะไดเ้งินเป็นจ านวน 70.18 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

5.2  กลุ่มพชืสมนุไพร  มที ัง้หมด 2 อย่าง ดงัน้ี 

 

ฝกัปอบดิ  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากฝกัปอบดิเป็นจ านวน 31 ครวัเรือน 

มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาฝกัปอบิดท ัง้หมด 3,438.45 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

655,275.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาฝกัปอบิด จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 190.57 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

ฮอ้สะปายควาย  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากฮอ้สะปายควายเป็นจ านวน 

11 ครวัเรือน มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาฮอ้สะปายควายท ัง้หมด 383.12 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใช ้

ประโยชนท์ ัง้หมด 3,884.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาฮอ้สะปายควาย จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 

10.14 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

5.3  กลุ่มพชืที่เป็นทัง้อาหารและสมุนไพร  มที ัง้หมด 4 อย่าง โดยมลูค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมงที่

มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฝกัสม้ป่อย ขี้เหลก็ และยอดสม้ป่อย ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ฝักสม้ป่อย  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากฝกัสม้ป่อยเป็นจ านวน 27 

ครวัเรือน มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาฝกัสม้ป่อยท ัง้หมด 39.78 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์

ท ัง้หมด 4,263.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาฝกัสม้ป่อย จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 107.16 บาท

ต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

ขี้ เหล็ก  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากขี้เหลก็เป็นจ านวน 82 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหาขี้เหลก็ท ัง้หมด 1,009.60 ชัว่โมงต่อปี และมมีลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 57,438.75 
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บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาขี้เหลก็ จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 56.89 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงั

ตารางที ่3.5 

 

ยอดสม้ป่อย  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากยอดสม้ป่อยเป็นจ านวน 31 

ครวัเรือน มจี านวนชัว่โมงเก็บหายอดสม้ป่อยท ัง้หมด 1,153.05 ชัว่โมงต่อปี และมมีูลค่าจากการใชป้ระโยชน์

ท ัง้หมด 57,447.50 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหายอดสม้ป่อย จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 49.82 บาท

ต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

ผกัมว้นหมู  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากผกัมว้นหมูเป็นจ านวน 65 

ครวัเรือน มจี านวนชัว่โมงเก็บหาผกัมว้นหมูท ัง้หมด 670.33 ชัว่โมงต่อปี และมมีูลค่าจากการใชป้ระโยชน์

ท ัง้หมด 27,018.75 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาผกัมว้นหม ูจะไดเ้งนิเป็นจ านวน 40.31 บาท

ต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

5.4  กลุ่มเหด็  มที ัง้หมด 3 ชนิด ดงัน้ี 

 

เหด็หอม  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากเหด็หอมเป็นจ านวน 4 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหาเหด็หอมท ัง้หมด 48 ชัว่โมงต่อปี และมมีลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 4,300.00 บาท

ต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาเหด็หอม จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 89.58 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงั

ตารางที ่3.5 

 

เหด็หหูนู  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากเหด็หูหนูเป็นจ านวน 44 ครวัเรือน 

มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาเห็ดหูหนูท ัง้หมด 4,186.22 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

211,860.00 บาทต่อปี ดงันั้น หากครัวเรือนเขา้ไปเก็บหาเห็ดหูหนู จะไดเ้งินเป็นจ านวน 50.61 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

เหด็ขอนขาว  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากเห็ดขอนขาวเป็นจ านวน 16 

ครวัเรือน มจี านวนชัว่โมงเก็บหาเหด็ขอนขาวท ัง้หมด 515.28 ชัว่โมงต่อปี และมมีูลค่าจากการใชป้ระโยชน์

ท ัง้หมด 17,800.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาเหด็ขอนขาว จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 34.54 บาท

ต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

5.5  กลุ่มแมลง  มที ัง้หมด 3 อย่าง ดงัน้ี 
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รงัต่อ  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากรงัต่อเป็นจ านวน 15 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหารังต่อท ัง้หมด 2,994.50 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

1,154,250.00 บาทต่อปี ดงันั้น หากครัวเรือนเขา้ไปเก็บหารงัต่อ จะไดเ้งินเป็นจ านวน 385.46 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

รงัผึ้ ง  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากรงัผึ้ งเป็นจ านวน 16 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหารงัผึ้งท ัง้หมด 2,060.50 ชัว่โมงต่อปี และมมีลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 471,090.00 

บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหารงัผึ้ง จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 228.63 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงั

ตารางที ่3.5 

 

จิ๊กุ่ง  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากจิกุ๊่งเป็นจ านวน 24 ครวัเรือน มจี านวน

ชัว่โมงเก็บหาจิกุ๊่งท ัง้หมด 2,404.00 ชัว่โมงต่อปี และมมีลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 94,115.00 บาทต่อปี 

ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาจิกุ๊่ง จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 39.15 บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

5.6  กลุ่มสตัวน์ ้ า มที ัง้หมด 4 อย่าง โดยมูลค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมงที่มากที่สุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน กุง้ฝอย และปลาช่อน ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ปลาตะเพยีน  ชาวบา้นต าบลบุญเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากปลาตะเพยีนเป็นจ านวน 23 

ครวัเรือน มจี านวนชัว่โมงเก็บหาปลาตะเพยีนท ัง้หมด 9,587.50 ชัว่โมงต่อปี และมมีูลค่าจากการใชป้ระโยชน์

ท ัง้หมด 661,131.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหาปลาตะเพยีน จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 68.96 

บาทต่อครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

กุง้ฝอย  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากกุง้ฝอยเป็นจ านวน 32 ครวัเรือน มี

จ านวนชัว่โมงเก็บหากุง้ฝอยท ัง้หมด 12,489.50 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

530,840.00 บาทต่อปี ดงันัน้ หากครวัเรือนเขา้ไปเก็บหากุง้ฝอย จะไดเ้งนิเป็นจ านวน 42.50 บาทต่อครวัเรือน

ต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 

 

ปลาช่อน  ชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากปลาช่อนเป็นจ านวน 41 ครวัเรือน 

มีจ านวนชัว่โมงเก็บหาปลาช่อนท ัง้หมด 22,171.50 ชัว่โมงต่อปี และมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ท ัง้หมด 

671,862.50 บาทต่อปี ดงันั้น หากครัวเรือนเขา้ไปเก็บหาปลาช่อน จะไดเ้งินเป็นจ านวน 30.30 บาทต่อ

ครวัเรือนต่อชัว่โมง ดงัตารางที ่3.5 
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  ตารางที่ 3.5  มลูค่าผลผลติต่อจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้ไปเก็บหาผลผลติจากพื้นทีป่่าบญุเรือง ของครวัเรือนตวัอย่าง ปี 2559 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตทัง้หมด 

(ชม./ปี) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตต่อครวัเรือน 

(ชม./ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิต 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อจ านวนชัว่โมง  

(บาท/ครวัเรือน/ชม.) 

พืชอาหาร 

งิ้วป่า 89 1,731.67 19.46 235,750.00 2,648.88 136.14 

หน่อไผ่ 96 5,065.33 52.76 531,848.00 5,540.08 105.00 

ดอกกา้น 66 1,692.21 25.64 118,766.25 1,799.49 70.18 

ยอดผกัปู่ย่า 91 1,900.85 20.89 122,160.00 1,342.42 64.27 

ผกัแค 22 170.05 7.73 9,225.00 419.32 54.25 

ผกัแซ่ว 58 1,328.57 22.91 55,316.25 953.73 41.64 

ยอดเดา 57 1,369.64 24.03 44,242.50 776.18 32.30 

ดอกสะเดา 37 382.28 10.33 10,702.50 289.26 28.00 

ยอดผกัตบชวา 54 6,651.60 123.18 158,231.61 2,930.22 23.79 

มะระขี้นก 76 5,611.62 73.84 127,062.50 1,671.88 22.64 

ยอดผกักูด 75 3,293.53 43.91 69,581.25 927.75 21.13 

พืชสมนุไพร       

ฝกัปอบดิ 31 3,438.45 110.92 655,275.00 21,137.90 190.57 

ฮอ้สะปายควาย 11 383.12 34.83 3,884.00 353.09 10.14 
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  ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตทัง้หมด 

(ชม./ปี) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตต่อครวัเรือน 

(ชม./ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิต 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อจ านวนชัว่โมง  

(บาท/ครวัเรือน/ชม.) 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร 

ฝกัสม้ป่อย 27 39.78 1.47 4,263.00 157.89 107.16 

ขี้เหลก็ (ยอด) 82 1,009.60 12.31 57,438.75 700.47 56.89 

ยอดสม้ป่อย 31 1,153.05 37.20 57,447.50 1,853.15 49.82 

ผกัมว้นหม ู(ดอก) 65 670.33 10.31 27,018.75 415.67 40.31 

เหด็       

เหด็หอม 4 48.00 12.00 4,300.00 1,075.00 89.58 

เหด็หูหนู 44 4,186.22 95.14 211,860.00 4,815.00 50.61 

เหด็ขอนขาว 16 515.28 32.21 17,800.00 1,112.50 34.54 

แมลง 

รงัต่อ 15 2,994.50 199.63 1,154,250.00 76,950.00 385.46 

รงัผึ้ง 16 2,060.50 128.78 471,090.00 29,443.13 228.63 

จิกุ๊่ง 24 2,404.00 100.17 94,115.00 3,921.46 39.15 

ปลาดุก 41 17,812.00 434.44 467,360.00 11,399.02 26.24 
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ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตทัง้หมด 

(ชม./ปี) 

จ านวนชัว่โมงเกบ็หา

ผลผลิตต่อครวัเรือน 

(ชม./ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิต 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อจ านวนชัว่โมง  

(บาท/ครวัเรือน/ชม.) 

สตัวน์ ้ า 

ปลาตะเพยีน 23 9,587.50 416.85 661,131.00 28,744.83 68.96 

กุง้ฝอย 32 12,489.50 390.30 530,840.00 16,588.75 42.50 

ปลาช่อน 41 22,171.50 540.77 671,862.50 16,386.89 30.30 

ปลาดุก 41 17,812.00 434.44 467,360.00 11,399.02 26.24 

หมายเหต:ุ 1/ จากจ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 127 ครวัเรือน และในแต่ละครวัเรือนสามารถเก็บหาของป่าไดม้ากกว่า 1 ชนิด 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 
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6.  มูลค่าสทุธจิากการเกบ็หาผลผลติจากป่าบญุเรอืงต่อปี 

 

ในการค านวณหามูลค่าสุทธิจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบุญเรือง ตอ้งมกีารหกัตน้ทุนในการ

เขา้ไปเก็บหาผลผลิตจากป่าบุญเรืองดว้ย เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บหาผลผลิต ค่าน า้มนัเชื้ อเพลิง 

ค่าแรงงานที่เขา้ไปเก็บหาผลผลิต เป็นตน้ แต่การศึกษาครัง้น้ี ค านวณเฉพาะตน้ทุนแรงงานที่เขา้ไปเก็บหา

ผลผลติจากป่าบญุเรือง เนื่องจากอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเก็บหาผลผลติ ไดแ้ก่ ตะกรา้ กระถงั มดี และถงุพลาสตกิ 

ชาวบา้นไดใ้ชใ้นกิจกรรมอื่นๆ ดว้ย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจบัสตัวน์ า้ ไดแ้ก่ แห เบด็ ตาข่าย (แน่ง) ยอ 

(จ ัม๋) สุ่ม สวิง ตุม้ อวนกุง้ ไซ และตาข่ายไถ ชาวบา้นส่วนใหญ่ซื้อวสัดุเพียงเลก็นอ้ยแลว้มาจกัรสานเอง 

ประกอบกบัเมื่อค านวณตน้ทนุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บหาผลผลติและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจบัสตัวน์ า้เป็นมูลค่า

ตน้ทุนต่อปีแลว้มมีูลค่านอ้ยมาก ซึ่งในการค านวณหาตน้ทุนแรงงานที่ใชใ้นการเก็บหาผลผลติต่อปี มวีธิีก าร

ค านวณดงัภาพที ่3.3 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  วธิกีารค านวณตน้ทนุแรงงานต่อปี 

 

การค านวณแรงงานที่ใชใ้นการเก็บหาผลผลติ ค านวณเป็นวนัที่ใชแ้รงงานต่อปี ซึ่งในการศึกษาน้ี

ก าหนดให ้1 วนั คดิเป็นจ านวนชัว่โมงท างาน เท่ากบั 8 ชัว่โมง (เพญ็พร  เจนการกิจ, 2553) ซึ่งตน้ทนุแรงงาน

ที่ใชใ้นการเก็บหาผลผลติจากป่าบุญเรืองต่อปี ของชาวบา้นต าบลบญุเรือง ไดแ้สดงไวด้งัตารางที่ 3.6 และใน

การค านวณหามลูค่าสุทธจิากการเก็บหาผลผลติจากป่าบญุเรือง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

กลุ่มพชือาหาร  มผีลผลติ 11 อย่าง ทีช่าวบา้นต าบลบุญเรืองนิยมเก็บหา ซึ่งมลูค่าของผลผลิตรวม

ท ัง้หมดในกลุ่มพชือาหาร เท่ากบั 1,482,885.86 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 1,003,658.92 

บาทต่อปี ดงันัน้ มูลค่าสุทธิท ัง้หมดของกลุ่มพชือาหาร เท่ากบั 479,226.94 บาทต่อปี โดยผลผลติที่มมีูลค่า

สุทธิต่อปีมากที่สุด 3 อนัดบัแรก คือ หน่อไผ่ ซึ่งมมีูลค่าผลผลติรวม เท่ากบั 531,848.00 บาทต่อปี และมี

ตน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 174,120.72 บาทต่อปี ดงันัน้ หน่อไผ่มมีูลค่าสุทธิ เท่ากบั 357,727.28 บาทต่อปี 

รองลงมาคือ งิ้วป่า มีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากบั 235,750.00 บาทต่อปี และมีตน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 

59,526.16 บาทต่อปี ดงันัน้ ง ิ้วป่ามมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 176,223.84 บาทต่อปี และดอกกา้น ซึ่งมมีลูค่าผลผลติ

รวม เท่ากบั 118,766.25 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 58,169.72 บาทต่อปี ดงันัน้ ดอกกา้นมี

มลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 60,596.53 บาทต่อปี ดงัตารางที ่3.6 

 

ตน้ทนุแรงงานต่อปี (บาท/ปี) = แรงงาน (วนั/ปี) x ค่าแรงงานข ัน้ต า่ของทอ้งถิ่นเฉลีย่ (275 บาท/วนั) 
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กลุ่มพชืสมนุไพร  มผีลผลติ 2 อย่าง ทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองนิยมเก็บหา ไดแ้ก่ ฝกัปอบดิ และฮอ้

สะปายควาย ซึ่งมลูค่าของผลผลติรวมท ัง้หมดในกลุ่มพชืสมนุไพร เท่ากบั 659,159.00 บาทต่อปี และมตีน้ทนุ

แรงงานรวม เท่ากบั 131,366.47 บาทต่อปี ดงันัน้ มลูค่าสุทธทิ ัง้หมดของกลุ่มพชืสมนุไพร เท่ากบั 527,792.53 

บาทต่อปี โดยฝกัปอบดิมมีูลค่าสุทธิต่อปีสูงสุด ซึ่งมมีูลค่าผลผลติรวม เท่ากบั 655,275.00 บาทต่อปี และมี

ตน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 118,196.72 บาทต่อปี ดงันัน้ ฝกัปอบดิมมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 537,078.28 บาทต่อปี 

ดงัตารางที ่3.6 

 

กลุ่มพชืที่เป็นทัง้อาหารและสมนุไพร  มผีลผลติ 4 อย่าง ทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองนิยมเก็บหา ไดแ้ก่ 

ขี้ เหลก็ (ยอด) ยอดสม้ป่อย ผกัมว้นหมู (ดอก) และฝกัสม้ป่อย ซึ่งมมีูลค่าของผลผลติรวมท ัง้หมด เท่ากบั 

146,168.00 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 98,751.12 บาทต่อปี ดงันัน้ มูลค่าสุทธิท ัง้หมดของ

กลุ่มพชือาหารและสมนุไพร เท่ากบั 47,416.88 บาทต่อปี โดยผลผลติทีม่มีูลค่าสุทธิต่อปีมากที่สุด 3 อนัดบั

แรก คือ ขี้ เหล็ก ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากบั 57,438.75 บาทต่อปี และมีตน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 

34,705.00 บาทต่อปี ดงันัน้ ขี้ เหลก็มมีูลค่าสุทธิ เท่ากบั 22,733.75 บาทต่อปี รองลงมาคือ ยอดสม้ป่อย มี

มลูค่าผลผลติรวม เท่ากบั 57,447.50 บาทต่อปี และมตีน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 39,636.09 บาทต่อปี ดงันัน้ 

ยอดสม้ป่อยมีมูลค่าสุทธิ เท่ากบั 17,811.41 บาทต่อปี และ ผกัมว้นหมู ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากบั 

27,018.75 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 23,042.59 บาทต่อปี ดงันัน้ ผกัมว้นหมูมมีูลค่าสุทธิ 

เท่ากบั 3,976.16 บาทต่อปี ดงัตารางที ่3.6 

 

กลุ่มเหด็  มเีหด็ 3 ชนิด ที่ชาวบา้นต าบลบุญเรืองนิยมเก็บหา ไดแ้ก่ เหด็หูหนู เหด็หอม และเหด็

ขอนขาว ซึ่งมมีูลค่าของผลผลติรวมท ัง้หมด เท่ากบั 233,960.00 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 

163,264.06 บาทต่อปี ดงันัน้ มลูค่าสุทธทิ ัง้หมดของกลุ่มเหด็ เท่ากบั 70,695.94 บาทต่อปี โดยเหด็หูหนูเป็น

ผลผลิตที่มีมูลค่าสุทธิต่อปีมากที่สุด ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากบั 211,860.00 บาทต่อปี และมีตน้ทุน

แรงงานรวม เท่ากับ 143,901.31 บาทต่อปี ดงันั้น เห็ดหูหนูมีมูลค่าสุทธิ เท่ากับ 67,958.69 บาทต่อปี 

รองลงมาคือ เห็ดหอม มีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากับ 4,300 บาทต่อปี และมีตน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 

1,650.00 บาทต่อปี ดงันัน้ เห็ดหอมมีมูลค่าสุทธิ เท่ากบั 2,650.00 บาทต่อปี และเห็ดขอนขาว ซึ่งมีมูลค่า

ผลผลติรวม เท่ากบั 17,800.00 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 17,712.75 บาทต่อปี ดงันัน้ เหด็

ขอนขาวมมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 87.25 บาทต่อปี ดงัตารางที ่3.6 

 

กลุ่มแมลง  มแีมลง 3 อย่าง ทีช่าวบา้นต าบลบญุเรืองนิยมเก็บหา ไดแ้ก่ รงัต่อ รงัผึ้ง และจิกุ๊่ง ซึ่งมี

มลูค่าของผลผลติรวมท ัง้หมด เท่ากบั 1,719,455.00 บาทต่อปี และมตีน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 256,403.13 

บาทต่อปี ดงันัน้ มลูค่าสุทธทิ ัง้หมดของกลุ่มแมลง เท่ากบั 1,463,051.87 บาทต่อปี โดยผลผลติทีม่มีลูค่าสุทธิ

ต่อปีมากที่สุด คือ รงัต่อ ซึ่งมมีูลค่าผลผลติรวม เท่ากบั 1,154,250.00 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม 
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เท่ากบั 102,935.94 บาทต่อปี ดงันัน้ รงัต่อมมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 1,051,314.06 บาทต่อปี รองลงมาคอื รงัผึ้ง มี

มลูค่าผลผลติรวม เท่ากบั 471,090.00 บาทต่อปี และมตีน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 70,829.69 บาทต่อปี ดงันัน้ 

รงัผึ้งมมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 400,260.31 บาทต่อปี และ จิกุ๊่ง ซึ่งมมีลูค่าผลผลติรวม เท่ากบั 94,115.00 บาทต่อ

ปี และมตีน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 82,637.50 บาทต่อปี ดงันัน้ จิกุ๊่งมมีลูค่าสุทธ ิเท่ากบั 11,477.50 บาทต่อปี 

ดงัตารางที ่3.6 

 

กลุ่มสตัวน์ ้ า  มสีตัวน์ า้ 4 อย่าง ที่ชาวบา้นต าบลบุญเรืองนิยมเก็บหา ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน กุง้ฝอย 

ปลาช่อน และปลาดุก ซึ่งมีมูลค่าของผลผลิตรวมท ัง้หมด เท่ากบั 2,331,193.50 บาทต่อปี และมีตน้ทุน

แรงงานรวม เท่ากบั 2,133,329.68 บาทต่อปี ดงันัน้ มูลค่าสุทธิท ัง้หมดของกลุ่มสตัวน์ า้ เท่ากบั 197,863.82 

บาทต่อปี โดยผลผลิตที่มีมูลค่าสุทธิต่อปีมากที่สุด คือ ปลาตะเพียน ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวม เท่ากับ 

661,131.00 บาทต่อปี และมตีน้ทุนแรงงานรวม เท่ากบั 329,570.31 บาทต่อปี ดงันัน้ ปลาตะเพยีนมมีูลค่า

สุทธ ิเท่ากบั 331,560.69 บาทต่อปี รองลงมาคอื กุง้ฝอย มมีลูค่าผลผลติรวม เท่ากบั 530,840.00 บาทต่อปี 

และมตีน้ทนุแรงงานรวม เท่ากบั 429,326.56 บาทต่อปี ดงันัน้ กุง้ฝอยมมีลูค่าสุทธ ิ เท่ากบั 101,513.44 บาท

ต่อปี ดงัตารางที ่3.6 

 

จากตารางที่ 3.6 จะเหน็ไดว้่า มผีลผลติที่มมีูลค่าสุทธิติดลบ ท ัง้หมด 9 อย่าง ไดแ้ก่ ดอกสะเดา 

ยอดเดา ยอดผกักูด มะระขี้นก ยอดผกัตบชวา ฮอ้สะปายควาย ปลาช่อน และปลาดุก ท ัง้น้ี ไม่ไดห้มายความ

ว่าการเขา้ไปเก็บหาผลผลิตเหล่าน้ีเป็นการขาดทุน ยกตวัอย่าง ยอดผกัตบชวา เน่ืองดว้ยการศึกษาน้ีได ้

ก าหนดให ้1 วนั มชี ัว่โมงท างานเท่ากบั 8 ชัว่โมง และมค่ีาแรงข ัน้ต า่ทอ้งถิ่นเฉลีย่ เท่ากบั 275 บาทต่อวนั ซึ่ง

ชาวบา้นใชเ้วลาในการเก็บหายอดผกัตบชวา 123.18 ชัว่โมงต่อครวัเรือนต่อปี คิดเป็นชัว่โมงท างานเท่ากบั 

15.39 วนัต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแลว้ชาวบา้นจ านวน 54 ครวัเรือนเขา้ไปใชป้ระโยชนร์วม 3,628 ครัง้ต่อปี 

หรือเฉลีย่ 67.19 ครัง้ต่อครวัเรือนต่อปี และมจี านวนชัว่โมงในการเก็บหายอดผกัตบชวารวม 6,651.60 ชัว่โมง

ต่อปี หรือเฉลีย่ 123.18 ชัว่โมงต่อครวัเรือนต่อปี แสดงว่า ในการเก็บหายอดผกัตบชวา 1 ครัง้ ใชเ้วลาในการ

เก็บหา 1.83 ชัว่โมง ซึ่งแสดงว่าชาวบา้นไม่ไดใ้ชเ้วลาเตม็วนัในการเก็บหา แต่อาจเป็นเวลานอกเหนือจากชัว่โมง

ท างาน 8 ชัว่โมงก็ได ้ดงันัน้ หากก าหนดให ้ 1 วนัมชี ัว่โมงท างานเท่ากบั 8 ช ัว่โมง เมื่อน ามาคิดเป็นตน้ทุน

แรงงานจงึเท่ากบั 4,234.24 บาทต่อครวัเรือนต่อปี ซึ่งอาจมมีลูค่าสูงเกินความเป็นจริง ท  าใหเ้มือ่คดิมลูค่าสุทธิ

ออกมาแลว้มีค่าเป็นลบ ซึ่งในผลผลิตชนิดอื่นๆ ก็จะเป็นเช่นเดียวกบักรณีน้ีดว้ยเช่นกนั ประกอบกบั เมื่อ

พจิารณาผลผลติแต่ละชนิดทีม่มีลูค่าสุทธติดิลบแลว้ พบว่า เป็นผลผลติทีช่าวบา้นเก็บหาไวเ้พือ่บริโภคเองเป็น

หลกั สามารถเก็บไดต้ลอดท ัง้ปี ชาวบา้นจงึเก็บหาในปริมาณนอ้ย รวมท ัง้ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัถือว่าการเขา้ไป

เก็บหาของป่าไม่ใช่เวลาท  างาน โดยมกัใชเ้วลาเขา้ไปเก็บหาของป่าร่วมกบัเวลาพกัผ่อนหรือร่วมกบัการท า

กิจกรรมอื่นดว้ย ดงันัน้ จงึท  าใหช้าวบา้นมจี านวนชัว่โมงในการเก็บหารวมมาก แต่เก็บในปริมาณนอ้ย รวมท ัง้
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เป็นผลผลติทีม่รีาคาไม่สูงมาก เนื่องจากเป็นผลผลติทีช่าวบา้นส่วนใหญ่เก็บไปเพื่อบริโภคเองเป็นหลกั ซึ่งจาก

ทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีอาจเป็นอกีสาเหตหุนึ่งทีท่  าใหม้ลูค่าสุทธเิป็นลบได ้

 

ดงันัน้ มูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบุญเรืองในทุกกลุ่มผลผลติของครวัเรือนตวัอย่าง 

(ผูใ้ชห้ลกั) จ านวน 127 ครวัเรือน มมีลูค่าสุทธทิ ัง้หมดเท่ากบั 2,786,047.98 บาทต่อปี หรือคดิเป็นมลูค่าเฉลีย่

ต่อครวัเรือน เท่ากบั 21,937.39 บาทต่อครวัเรือนต่อปี ดงัตารางที ่3.6 

 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแลว้มผูีใ้ชป้ระโยชนจ์ากป่าบุญเรืองมากกว่า 127 ครวัเรือน ซึ่งจาก

การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผูน้ าและตวัแทนชาวบา้นต าบลบุญเรือง พบว่า จาก 5 หมู่บา้นที่มพีื้นที่ติดกบัป่าบุญ

เรืองน้ี มผูีเ้ขา้ใชป้ระโยชนจ์ากป่าบญุเรอืงท ัง้หมด 617 ครวัเรือน ดงันัน้ มลูค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจาก

ป่าบญุเรืองมมีลูค่าสุทธทิ ัง้หมดเท่ากบั 14,301,055.12 บาทต่อปี หรือคดิเป็นมูลค่าเฉลีย่ต่อครวัเรือน เท่ากบั 

23,178.37 บาทต่อครวัเรือนต่อปี ซึ่งมรีายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่3.7 
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  ตารางที่ 3.6  มลูค่าสุทธจิากการเก็บหาผลผลติจากป่าบญุเรืองต่อปี ของครวัเรือนตวัอย่าง ปี 2559 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมง

เกบ็ของป่า  

(ชม./ปี)  

2/
แรงงาน 

(วนั/ปี)  

3/
ตน้ทุนแรงงานต่อปี 

(บาท/ปี)  

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยต่อครวัเรือน  

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อปี 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย

ต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าสุทธ ิ

(บาท/ปี) 

พืชอาหาร    1,003,658.92  1,482,885.86  479,226.94 

หน่อไผ่ 96 5,065.33 633.17 174,120.72 1,813.76 531,848.00 5,540.08 357,727.28 

งิ้วป่า 89 1,731.67 216.46 59,526.16 668.83 235,750.00 2,648.88 176,223.84 

ดอกกา้น 66 1,692.21 211.53 58,169.72 881.36 118,766.25 1,799.49 60,596.53 

ยอดผกัปู่ย่า 91 1,900.85 237.61 65,341.72 718.04 122,160.00 1,342.42 56,818.28 

ผกัแซ่ว 58 1,328.57 166.07 45,669.59 787.41 55,316.25 953.73 9,646.66 

ผกัแค 22 170.05 21.26 5,845.47 265.70 9,225.00 419.32 3,379.53 

ดอกสะเดา 37 382.28 47.79 13,140.88 355.16 10,702.50 289.26 - 2,438.38 

ยอดเดา 57 1,369.64 171.21 47,081.38 825.99 44,242.50 776.18 - 2,838.88 

ยอดผกักูด 75 3,293.53 411.69 113,215.09 1,509.53 69,581.25 927.75 - 43,633.84 

มะระขี้นก 76 5,611.62 701.45 192,899.44 2,538.15 127,062.50 1,671.88 - 65,836.94 

ยอดผกัตบชวา 54 6,651.60 831.45 228,648.75 4,234.24 158,231.61 2,930.22 - 70,417.14 

พืชสมนุไพร    131,366.47  659,159.00  527,792.53 

ฝกัปอบดิ 31 3,438.45 429.81 118,196.72 3,812.80 655,275.00 21,137.90 537,078.28 

ฮอ้สะปายควาย 11 383.12 47.89 13,169.75 1,197.25 3,884.00 353.09 - 9,285.75 
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  ตารางที่ 3.6  (ต่อ) 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมง

เกบ็ของป่า  

(ชม./ปี)  

2/
แรงงาน 

(วนั/ปี)  

3/
ตน้ทุนแรงงานต่อปี 

(บาท/ปี)  

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยต่อครวัเรือน  

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อปี 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย

ต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าสุทธ ิ

(บาท/ปี) 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร   98,751.12  146,168.00  47,416.88 

ขี้เหลก็ (ยอด) 82 1,009.60 126.20 34,705.00 423.23 57,438.75 700.47 22,733.75 

ยอดสม้ป่อย 31 1,153.05 144.13 39,636.09 1,278.58 57,447.50 1,853.15 17,811.41 

ผกัมว้นหม ู(ดอก) 65 670.33 83.79 23,042.59 354.50 27,018.75 415.67 3,976.16 

ฝกัสม้ป่อย 27 39.78 4.97 1,367.44 50.65 4,263.00 157.89 2,895.56 

เหด็    163,264.06  233,960.00  70,695.94 

เหด็หูหนู 44 4,186.22 523.28 143,901.31 3,270.48 211,860.00 4,815.00 67,958.69 

เหด็หอม 4 48.00 6.00 1,650.00 412.50 4,300.00 1,075.00 2,650.00 

เหด็ขอนขาว 16 515.28 64.41 17,712.75 1,107.05 17,800.00 1,112.50 87.25 

แมลง    256,403.13  1,719,455.00  1,463,051.87 

รงัต่อ 15 2,994.50 374.31 102,935.94 6,862.40 1,154,250.00 76,950.00 1,051,314.06 

รงัผึ้ง 16 2,060.50 257.56 70,829.69 4,426.86 471,090.00 29,443.13 400,260.31 

จิกุ๊่ง 24 2,404.00 300.50 82,637.50 3,443.23 94,115.00 3,921.46 11,477.50 
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  ตารางที่ 3.6  (ต่อ) 

 

ผลผลิต 

1/
จ านวนผูใ้ช้

ประโยชน์ 

(ครวัเรือน) 

จ านวนชัว่โมง

เกบ็ของป่า  

(ชม./ปี)  

2/
แรงงาน 

(วนั/ปี)  

3/
ตน้ทุนแรงงานต่อปี 

(บาท/ปี)  

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยต่อครวัเรือน  

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าผลผลิตต่อปี 

(บาท/ปี) 

มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย

ต่อครวัเรือน 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

มูลค่าสุทธ ิ

(บาท/ปี) 

สตัวน์ ้ า    2,133,329.68  2,331,193.50  197,863.82 

ปลาตะเพยีน 23 9,587.50 1,198.44 329,570.31 14,329.14 661,131.00 28,744.83 331,560.69 

กุง้ฝอย 32 12,489.50 1,561.19 429,326.56 13,416.46 530,840.00 16,588.75 101,513.44 

ปลาช่อน 41 22,171.50 2,771.44 762,145.31 18,588.91 671,862.50 16,386.89 - 90,282.81 

ปลาดุก 41 17,812.00 2,226.50 612,287.50 14,933.84 467,360.00 11,399.02 - 144,927.50 

รวม    3,786,773.38  6,572,821.36  2,786,047.98 

หมายเหต:ุ 1/ จากจ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 127 ครวัเรือน และในแต่ละครวัเรือนสามารถเก็บหาของป่าไดม้ากกว่า 1 ชนิด 

2/ 1 วนั คดิเป็นชัว่โมงท างาน เท่ากบั 8 ชัว่โมง 

3/ ใชค่้าแรงข ัน้ต า่ทอ้งถิ่นเฉลีย่ เท่ากบั 275 บาท 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 
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  ตารางที่ 3.7  มลูค่าสุทธจิากการเก็บหาผลผลติจากป่าบญุเรืองต่อปี ของกลุ่มผูเ้ขา้ใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด ปี 2559 

 

ผลผลิต หน่วย 

จ านวน

กลุ่มผูใ้ช ้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(ครวัเรือน) 

ราคาผลผลิต

เฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตเฉลี่ยของ

ครวัเรือนตวัอยา่ง 

(หน่วย/ครวัเรือน/ปี) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตรวมของ

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์ทัง้หมด 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่ารวมต่อปี

ของกลุ่มผูเ้ขา้

ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยของครวัเรือน

ตวัอยา่ง 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

รวมต่อปีของกลุ่ม

ผูเ้ขา้ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

มูลค่าสุทธขิอง

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

พืชอาหาร      7,316,597.02  4,924,493.55 2,392,103.46 

หน่อไผ่ กก. 477 50.00 110.80 52,863.48 2,643,173.76 1,813.76 865,343.70 1,777,830.06 

งิ้วป่า กก. 438 250.00 10.60 4,640.83 1,160,207.87 668.83 292,948.95 867,258.92 

ดอกกา้น กก. 337 225.00 8.00 2,693.90 606,127.76 881.36 296,871.22 309,256.54 

ยอดผกัปู่ย่า กก. 443 37.50 35.80 15,858.43 594,690.99 718.04 318,092.10 276,598.89 

ผกัแซ่ว กก. 279 37.50 25.43 7,083.02 265,613.37 787.41 219,292.79 46,320.58 

ผกัแค กก. 110 37.50 11.18 1,233.35 46,250.80 265.70 29,307.05 16,943.74 

ดอกสะเดา กก. 188 37.50 7.71 1,448.34 54,312.78 355.16 66,686.98 - 12,374.20 

ยอดเดา กก. 281 37.50 20.70 5,810.00 217,874.91 825.99 231,855.12 - 13,980.21 

ยอดผกักูด กก. 366 37.50 24.74 9,065.56 339,958.53 1,509.53 553,143.79 - 213,185.26 

มะระขี้นก กก. 366 25.00 66.88 24,451.73 611,293.23 2,538.15 928,032.43 - 316,739.20 

ยอดผกัตบชวา กก. 265 33.30 87.99 23,336.13 777,093.02 4,234.24 1,122,919.42 - 345,826.40 



 

 

51 | คุ
ณ
ค่
าของพ

ื้น
ท
ีป่่าบ

ญุ
รือง 

  ตารางที่ 3.7  (ต่อ) 

 

ผลผลิต หน่วย 

จ านวน

กลุ่มผูใ้ช ้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(ครวัเรือน) 

ราคาผลผลิต

เฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตเฉลี่ยของ

ครวัเรือนตวัอยา่ง 

(หน่วย/ครวัเรือน/ปี) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตรวมของ

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์ทัง้หมด 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่ารวมต่อปี

ของกลุ่มผูเ้ขา้

ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยของครวัเรือน

ตวัอยา่ง 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

รวมต่อปีของกลุ่ม

ผูเ้ขา้ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

มูลค่าสุทธขิอง

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

พืชสมนุไพร      3,231,042.72  645,379.22 2,585,663.50 

ฝกัปอบดิ กก. 152 300.00 70.46 10,705.17 3,211,552.10 3,812.80 579,291.02 2,632,261.08 

ฮอ้สะปายควาย กก. 55 20.00 17.65 974.53 19,490.62 1,197.25 66,088.20 - 46,597.58 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร    733,494.49  495,744.89 237,749.60 

ขี้เหลก็ (ยอด) กก. 405 37.50 18.68 7,568.84 283,831.48 423.23 171,493.49 112,337.99 

ยอดสม้ป่อย กก. 157 25.00 74.13 11,637.75 290,943.79 1,278.58 200,737.64 90,206.15 

ผกัมว้นหมู  กก. 328 37.50 11.08 3,638.71 136,451.62 354.50 116,371.01 20,080.61 

ฝกัสม้ป่อย กก. 141 100.00 1.58 222.68 22,267.60 50.65 7,142.75 15,124.85 

เหด็      1,158,522.84  808,231.54 350,291.29 

เหด็หูหนู กก. 217 100.00 48.15 10,454.97 1,045,497.00 3,270.48 710,131.17 335,365.83 

เหด็หอม กก. 22 100.00 10.75 235.07 23,506.67 412.50 9,020.00 14,486.67 

เหด็ขอนขาว กก. 80 100.00 11.13 895.19 89,519.17 1,107.05 89,080.37 438.79 
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  ตารางที่ 3.7  (ต่อ) 

 

ผลผลิต หน่วย 

จ านวน

กลุ่มผูใ้ช ้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(ครวัเรือน) 

ราคาผลผลิต

เฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตเฉลี่ยของ

ครวัเรือนตวัอยา่ง 

(หน่วย/ครวัเรือน/ปี) 

ปริมาณเกบ็หา

ผลผลิตรวมของ

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์ทัง้หมด 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่ารวมต่อปี

ของกลุ่มผูเ้ขา้

ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

เฉลี่ยของครวัเรือน

ตวัอยา่ง 

(บาท/ครวัเรือน/ปี) 

ตน้ทุนแรงงาน

รวมต่อปีของกลุ่ม

ผูเ้ขา้ใชป้ระโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

มูลค่าสุทธขิอง

กลุ่มผูเ้ขา้ใช้

ประโยชน์

ทัง้หมด 

(บาท/ปี) 

แมลง      9,153,515.45  1,324,780.15 7,828,735.30 

รงัต่อ กก. 80 500.00 153.90 12,250.44 6,125,220.00 6,862.40 546,246.71 5,578,973.29 

รงัผึ้ง กก. 88 300.00 98.14 8,613.75 2,584,124.94 4,426.86 388,530.35 2,195,594.59 

จิกุ๊่ง ตวั 113 2.50 1,568.58 177,668.21 444,170.51 3,443.23 390,003.09 54,167.42 

สตัวน์ ้ า      11,064,470.90  10,157,958.93 906,511.97 

ปลาตะเพยีน กก. 106 90.00 319.39 33,886.96 3,049,826.05 14,329.14 1,520,322.18 1,529,503.87 

กุง้ฝอย กก. 157 200.00 82.94 13,035.99 2,607,198.54 13,416.46 2,108,619.52 498,579.02 

ปลาช่อน กก. 193 125.00 131.10 25,279.51 3,159,938.67 18,588.91 3,584,561.49 - 424,622.82 

ปลาดุก กก. 197 125.00 91.19 17,980.06 2,247,507.64 14,933.84 2,944,455.74 - 696,948.10 

รวม      32,657,643.42  18,356,588.28 14,301,055.12 

ทีม่า: จากการส  ารวจ (2560) 

 

 

 



 

53 | คุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

การประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางออ้มของพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

การประเมนิมูลค่าการใชป้ระโยชนท์างออ้มของพื้นที่ป่าบุญเรือง ไดท้  าการประเมนิดว้ยกนั 6 ดา้น 

คอื (1) ดา้นการเป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน (2) ดา้นการเป็นแหล่งกกัเก็บน า้ (3) ดา้นการเป็นแหล่งนนัทนาการ 

(4) ดา้นการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั (5) ดา้นการเป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และ (6) ดา้นการเป็น

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

 

1.  ดา้นการเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อน 

 

ป่าบุญเรืองสามารถแบ่งป่าออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) ป่าทนน า้ท่วมขงั (2) ป่าเบญจพรรณมไีผ่

ปน และ (3) ป่าเบญจพรรณ ซึ่งในการหาความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อนนัน้ จะวดัเฉพาะในส่วนที่เป็น

พื้นที่ป่าเท่านัน้ ส่วนพื้นที่หนองน า้และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ป่าจะไม่ถูกนบัรวมดว้ย ดงันัน้  จากพื้นที่ป่าในความ

ดูแลของบา้นหมู่ 1 และหมู่ 10 จ านวน 1,113 ไร่ จะเหลอื 1,027 ไร่ บา้นหมู่ 2 จ านวน 1,473 ไร่ เหลอื 1,000 

ไร่ และบา้นหมู่ 5 และหมู่ 8 จ านวน 1,120 ไร่ เหลอื 1,020 ไร่ ซึ่งจากป่าบญุเรืองท ัง้หมด 3,706 ไร่ จะเหลอื 

3,047 ไร่ เพือ่ใชใ้นการหาความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อน  

 

โดยในการประเมนิมูลค่าป่าบุญเรืองจากการท าหนา้ที่เป็นแหล่งกักเก็บคารบ์อน ไดใ้ชร้าคาซื้อขาย

คารบ์อนเฉลีย่มาใชเ้ป็นตวัแทนในการประเมนิ และเมือ่น าความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อนในตน้ไมเ้หนือ

ดนิจาก 3 ลกัษณะป่าดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้มาค านวณ พบว่า ป่าบญุเรืองในขอบเขตบา้นหมู่ 1 และหมู่ 10 ใน

พื้นที่ 1,027 ไร่ สามารถกกัเก็บคารบ์อนไดท้ ัง้หมด 56,531.04 ตนัคาร์บอนไดออกไซดต่์อปี หรือมีมูลค่า

ท ัง้หมดเท่ากบั 6,609,609.48 บาทต่อปี ส่วนป่าบุญเรืองในขอบเขตบา้นหมู่ 2 ในพื้นที่ 1,473 ไร่ สามารถกกั

เก็บคารบ์อนไดท้ ัง้หมด 63,131.34 ตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี หรือมมีูลค่าท ัง้หมดเท่ากบั 7,381,316.27 

บาทต่อปี และป่าบุญเรืองในขอบเขตบา้นหมู่ 5 และหมู่ 8 ในพื้นที่ 1,020 ไร่ สามารถกกัเก็บคารบ์อนได ้

ท ัง้หมด 72,853.40 ตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี หรือมมีูลค่าท ัง้หมดเท่ากบั 8,518,019.29 บาทต่อปี ดงันัน้ 

ป่าบญุเรืองในพื้นทีท่ ัง้หมด 3,047 ไร่ สามารถกกัเก็บคารบ์อนไดท้ ัง้หมด 192,515.78 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์

ต่อปี หรือมมีลูค่าในการกกัเก็บคารบ์อนท ัง้หมดเท่ากบั 22,508,945.04 บาทต่อปี ดงัตารางที ่3.8 

 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไดใ้ชข้อ้มลูความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อนของพื้นทีป่่าบญุเรืองท ัง้ 3 

ลกัษณะ จากศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า (2558) ทีม่กีารวางแปลงส ารวจไวใ้นพื้นที ่9,000 ตารางเมตร 

หรือ 5.63 ไร่ มาใชเ้ป็นตวัแทนในการศึกษาความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อนของท ัง้ผนืป่าบุญเรือง ซึ่งยงั

ถอืว่าเป็นขอ้จ ากดัของการศึกษาน้ี เนื่องจากน าผลการศึกษาจากการส  ารวจในพื้นทีแ่ปลงเลก็มาเป็นตวัแทนใน

การคดิค านวณของพื้นทีแ่ปลงใหญ่ 
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  ตารางที่ 3.8  มลูค่าของพื้นทีป่่าบญุเรืองจากการท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน ปี 2559 

 

พื้นท่ีป่าบุญเรือง 
จ านวนพื้นท่ี 

(ไร่) 

ปริมาณกกัเกบ็คารบ์อน

ในตน้ไมเ้หนือดินต่อไร่ 

(ตนัคารบ์อน/ไร่/ปี) 

ปริมาณกกัเกบ็คารบ์อนใน

ตน้ไมเ้หนือดินทัง้หมด 

(ตนัคารบ์อน/ปี) 

1/
ปริมาณคารบ์อนแปลงเป็นตนั

คารบ์อนไดออกไซด ์(tCO2) 

(ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ปี) 

2/
มูลค่าการกกัเกบ็คารบ์อนของ

พื้นท่ีป่าบุญเรือง 

(บาท/ปี) 

พื้นท่ีป่าบุญเรืองหมู่ 1 และหมู่ 10 1,027  15,445.64 56,531.04 6,609,609.48 

   ป่าทนน า้ท่วมขงั 182 26.56 4,833.92 17,692.15 2,068,565.85 

   ป่าเบญจพรรณมไีผ่ปน 45 13.85 623.25 2,281.10 266,705.63 

   ป่าเบญจพรรณ 801 12.47 9,988.47 36,557.80 4,274,338.00 

พื้นท่ีป่าบุญเรืองหมู่ 2 1,000  17,249.00 63,131.34 7,381,316.27 

   ป่าทนน า้ท่วมขงั 300 26.56 7,968.00 29,162.88 3,409,723.93 

   ป่าเบญจพรรณมไีผ่ปน 400 13.85 5,540.00 20,276.40 2,370,716.69 

   ป่าเบญจพรรณ 300 12.47 3,741.00 13,692.06 1,600,875.66 

พื้นท่ีป่าบุญเรืองหมู่ 5 และหมู่ 8 1,020  19,905.30 72,853.40 8,518,019.29 

   ป่าทนน า้ท่วมขงั 510 26.56 13,545.60 49,576.90 5,796,530.68 

   ป่าเบญจพรรณ 510 12.47 6,359.70 23,276.50 2,721,488.61 

รวม 3,047  52,599.94 192,515.78 22,508,945.04 

หมายเหต:ุ 1/ 1 ตนัคารบ์อน เท่ากบั 3.66 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(tCO2)
 

2/ ราคาซื้อขายของคารบ์อน ใชร้าคาซื้อขายเฉลีย่ในตลาดคารบ์อนแบบภาคสมคัรใจของโลกในปี 2015 เท่ากบั 116.92 บาท/ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ 

(tCO2)
 

ทีม่า: ดดัแปลงจากศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า (2558) และจากการค านวณ 
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2.  ดา้นการเป็นแหล่งกกัเกบ็น ้า 

 

จากการร่วมประชุมกลุ่มย่อยกบัชาวบา้นต าบลบญุเรือง พบว่า ป่าบุญเรืองมคีวามส าคญัในดา้นการ

เป็นแหล่งกกัเก็บน า้มากทีสุ่ดต่อชาวบา้น และเนื่องดว้ยชาวบา้นไดใ้ชน้ า้จากหนองน า้ในป่าบญุเรืองส  าหรบัการ

อปุโภค - บริโภคทางออ้มในช่วงหนา้แลง้ กล่าวคอื ชาวบา้นไม่ไดใ้ชน้ า้จากหนองน า้โดยตรง แต่ในช่วงหนา้แลง้

ทีน่ า้ในแม่น า้องิแหง้นัน้ น า้จากหนองน า้ในป่าบญุเรืองจะซมึลงสู่แม่น า้องิท  าใหช้าวบา้นต าบลบญุเรืองยงัมีน า้ไว ้

ใชอ้ยู่ตลอด ซึ่งหากไม่มนี า้จากหนองน า้ในป่าบญุเรืองน้ี อาจท าใหช้าวบา้นตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจากการหา

น า้แหล่งอื่นมาใชใ้นการอปุโภค - บริโภคแทน ท ัง้น้ี น า้ในหนองน า้จากพื้นทีป่่าบญุเรืองถอืเป็นน า้ดบิ ดงันัน้ ใน

การประเมินมูลค่าป่าบุญเรืองจากการท าหนา้ที่เป็นแหล่งกกัเก็บน า้ จึงใชร้าคาน า้ดิบมาเป็นตวัแทนในการ

ประเมนิ ซึ่งตอ้งดูว่าหนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรืองสามารถรองรบัน า้ไดก้ี่ลูกบาศกเ์มตร แลว้น าปริมาณน า้น้ีมา

คูณกบัราคาน า้ดบิ เพือ่คดิเป็นมลูค่าของพื้นทีป่่าบญุเรืองจากการท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งกกัเก็บน า้ โดยในพื้นที่ ป่า

บญุเรืองมหีนองน า้กระจายอยู่ภายในบริเวณพื้นทีป่่าจ านวน 21 หนอง โดยรายละเอยีดต่างๆ ของหนองน า้ ได ้

แสดงไวด้งัตารางที ่3.9 

 

ตารางที่ 3.9  ลกัษณะและความสามารถในการกกัเก็บน า้ของหนองน า้ในพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

หนองน ้ าในพื้นท่ีป่าบุญเรือง 
ขนาดหนองน ้ า 

(ไร่) 

1/
ขนาดหนองน ้ า 

(ตารางเมตร) 

1/
ความลึกหนองน ้ า 

(เมตร) 

ความจุหนองน ้ า 

(ลูกบาศกเ์มตร) 

หนองน ้ าในเขตป่าพื้นท่ีหมู่ 1 

หนองปลาโอ่ 1 807 3.0 2,421.00 

หนองตน้เคราะห ์ 23 36,877 1.5 55,315.50 

หนองขาเหลา่ 36 58,109 1.5 87,163.50 

หนองจี้ลี ่ 44 69,971 1.5 104,956.50 

หนองกวาง 15 23,562 1.5 35,343.00 

หนองน ้ าในเขตป่าพื้นท่ีหมู่ 2 

หนองแซะ 11 16,804 2.0 33,608.00 

หนองอ า 25 39,882 1.5 59,823.00 

หนองกบ 3 4,582 1.5 6,873.00 

หนองขวาง 1 1,946 1.5 2,919.00 

หนองควร 5 8,299 1.5 12,448.50 

หนองออ้ 19 29,691 3.0 89,073.00 

หนองปู่งอ 1 1,898 1.0 1,898.00 

หนองบวันอ้ย 110 175,791 5.0 878,955.00 

หนองชมุแสง 9 14,397 6.0 86,382.00 
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ตารางที่ 3.9  (ต่อ) 

 

หนองน ้ าในพื้นท่ีป่าบุญเรือง 
ขนาดหนองน ้ า 

(ไร่) 

1/
ขนาดหนองน ้ า 

(ตารางเมตร) 

1/
ความลึกหนองน ้ า 

(เมตร) 

ความจุหนองน ้ า 

(ลูกบาศกเ์มตร) 

หนองน ้ าในเขตป่าพื้นท่ีหมู่ 1 และ หมู่ 10 

หนองบวัหลวง 96 154,133 1.5 231,199.50 

หนองผกัไผ่ 15 24,660 1.5 36,990.00 

หนองขาสะเดด็ 3 4,839 1.5 7,258.50 

หนองน ้ าในเขตป่าพื้นท่ีหมู่ 5 และ หมู่ 8 

หนองไครไ้หว 157 251,570 1.5 377,355.00 

หนองชา้งต่าง 23 36,822 1.5 55,233.00 

หนองไฟไหม ้ 3 5,242 1.5 7,863.00 

หนองป่าแฝก 9 13,832 1.5 20,748.00 

รวม    2,193,826.00 

ทีม่า: 1/ จากการสอบถามชาวบา้นต าบลบญุเรือง และจากการวดัขนาดใน Google Earth Pro 

 

ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีน า้จากแม่น า้อิงไหลซึมเขา้สู่หนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรือง  ซึ่งจาก

ตารางที่ 3.9 พบว่า หนองน า้ในพื้นที่ป่าบุญเรืองจ านวน 21 หนอง สามารถกกัเก็บน า้ได ้2,193,826.00 

ลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซึ่งถือเป็นปริมาณน า้ข ัน้ต า่ที่ป่าบญุเรืองสามารถกกัเก็บได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตกุารณ์ไม่

ปกติ เช่น เกิดน า้ท่วม หรือในปีนัน้ๆ มปีริมาณน า้มากกว่าปกติ ป่าบุญเรืองก็สามารถรองรบัน า้ไดท้ ัง้ผืนป่า 

โดยท ัง้ผนืป่ามเีนื้อทีท่ ัง้หมด 3,706 ไร่ หรือ 5,929,600 ตารางเมตร หากน า้เขา้ท่วมป่าท ัง้ผนืจะมคีวามลกึอยู่ที่

ประมาณ 3 เมตร เพราะฉะนัน้ ป่าบญุเรืองท ัง้ผนืสามารถกกัเก็บน า้ได ้ 17,788,800 ลูกบาศกเ์มตร แต่ในการ

ค านวณมลูค่านัน้ การศึกษานี้ค านวณเฉพาะมลูค่าของน า้ตามหนองน า้ในพื้นทีป่่าบญุเรืองที่สามารถกกัเก็บน า้

ได ้2,193,826.00 ลูกบาศกเ์มตรต่อปีเท่านัน้ เน่ืองจากเป็นปริมาณน า้ที่มอียู่ตลอดปี และใชร้าคาน า้ดบิเป็น

ตวัแทนในการประเมนิ เท่ากบั 0.15 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร (การประปานครหลวง, 2560) ดงันัน้ ป่าบญุเรืองมี

มลูค่าจากการท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งกกัเก็บน า้ เท่ากบั 329,073.90 บาทต่อปี 

 

3.  ดา้นการเป็นแหล่งนันทนาการ แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั แหล่งอนุบาลสตัวน์ ้ า และแหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัวป่์า 

 

ในส่วนของการประเมินมูลค่าการใหบ้ริการทางระบบนิเวศของป่าบุญเรืองในดา้นการเป็นแหล่ง

นนัทนาการ แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า ไดท้  า

การประเมนิโดยใชว้ธิีโอนยา้ยมูลค่า (Benefit Transfer) พบว่า พื้นที่ป่าบุญเรืองมมีูลค่าการใหบ้ริการทาง
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ระบบนิเวศในดา้นการเป็นแหล่งนนัทนาการ เท่ากบั 36,641,682.08 บาทต่อปี ดา้นการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้

และคน้ควา้วจิยั 11,514,798.75 บาทต่อปี ดา้นการเป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ 21,170,758.98 บาทต่อปี และ

ดา้นการเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า 19,213,180.17 บาทต่อปี ดงันัน้ มูลค่าการใหบ้ริการทางระบบนิเวศ

โดยออ้มของพื้นทีป่่าบญุเรืองมมีลูค่ารวมท ัง้หมด 88,540,419.98 บาทต่อปี ซึ่งไดแ้สดงไวด้งัตารางที ่3.10 

 

ตารางที่ 3.10  มลูค่าการใหบ้ริการทางระบบนิเวศโดยออ้มของพื้นทีป่่าบญุเรือง ปี 2559 

 

การใหบ้รกิารของระบบนิเวศ 
มูลค่าการบรกิารทางระบบนิเวศของพื้นที่ป่าบญุเรอืง 

(บาท/ปี) 

แหล่งนนัทนาการ 36,641,682.08 

แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั 11,514,798.75 

แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ 21,170,758.98 

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า 19,213,180.17 

รวม 88,540,419.98 

หมายเหต:ุ 1/ พื้นทีป่่าบญุเรือง 3,706 ไร่ เท่ากบั 592.96 เฮกตาร ์(6.25 ไร่ = 1 เฮกตาร)์ 

 

สรุปผลการประเมนิมูลค่าของพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

จากการศึกษาการประเมนิมูลค่าของพื้นทีป่่าบุญเรือง พบว่า มูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจาก

ป่าบญุเรืองในดา้นการเป็นแหล่งอาหารและวตัถดุบิ มมีลูค่าสุทธทิ ัง้หมด 14,301,055.12 บาทต่อปี และในส่วน

ของมูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างออ้มจากป่าบุญเรืองในดา้นการเป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อน แหล่งกกัเก็บน า้ 

แหล่งนนัทนาการ แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า มี

มูลค่าสุทธิท ัง้หมด 111,378,438.92 บาทต่อปี ดงันัน้ พื้นที่ป่าบุญเรืองมมีูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์ ัง้หมด 

125,679,494.04 บาทต่อปี ซึ่งไดท้  าการสรุปในแต่ละมลูค่าไวด้งัตารางที ่3.11 
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ตารางที่ 3.11  มลูค่าจากการใชป้ระโยชนข์องพื้นทีป่่าบญุเรือง ปี 2559 

 

ประเภทของมูลค่า มูลค่าสทุธิ 

(บาท/ปี) 

1.  มูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างตรงจากป่าบญุเรอืง 14,301,055.12 

    1.1  แหล่งอาหารและวตัถดุบิ 14,301,055.12 

2.  มูลค่าจากการใชป้ระโยชนท์างออ้มจากป่าบญุเรอืง 111,378,438.92 

    2.1  แหล่งนนัทนาการ 36,641,682.08 

    2.2  แหล่งกกัเก็บคารบ์อน 22,508,945.04 

    2.3  แหล่งอนุบาลสตัวน์ า้ 21,170,758.98 

    2.4  แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า 19,213,180.17 

    2.5  แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ละคน้ควา้วจิยั 11,514,798.75 

    2.6  แหล่งกกัเก็บน า้ 329,073.90 

รวม 125,679,494.04 
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บทที่ 4 

เจตคตขิองผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีเกี่ยวกบั 

การท ากจิกรรมทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าบญุเรือง 

 

ในการศึกษาเจตคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเกี่ยวกบัการท ากิจกรรมท่องเทีย่วในพื้นทีป่่าบญุเรือง ซึ่งผู ้

มสี่วนไดส้่วนเสยี ประกอบดว้ย (1) หน่วยงานภาครฐั: ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จดา้นการลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษเชียงราย (2) ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น า้ของ/กลุ่มรกัษเ์ชียงของ และ (3) ชาวบา้นต าบลบุญเรืองผูใ้ช ้

ประโยชนจ์ากป่าและกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง และจากการศึกษาเบื้องตน้ พบว่า กิจกรรมท่องเทีย่วทีส่อดคลอ้ง

กบัพื้นที่ ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ (2) กิจกรรมปัน่จกัรยาน (3) 

กิจกรรมพายเรือ (4) กิจกรรมตกปลา (5) กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน และ (6) กิจกรรมโฮมสเตย ์ท ัง้น้ี  

เจตคตเิกี่ยวกบักิจกรรมท่องเทีย่วในพื้นทีป่่าบญุเรืองของแต่ละกลุ่มมดีงัน้ี 

 

เจตคติของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเกี่ยวกบัการท ากจิกรรมทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

1.  หน่วยงานภาครฐั: ศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ดา้นการลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชียงราย 

 

ปจัจบุนัภาครฐัก าลงัพฒันาพื้นทีอ่  าเภอเชียงของภายใตป้ระเดน็ “เชียงของดาวเจด็แฉก” โดยในพื้นที่

ต  าบลบุญเรืองจะถูกพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัสมนุไพรควบคู่กบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจากการที่ภาครฐัได ้

ประชาคมกบัชาวบา้นบุญเรืองในช่วงเดอืนธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา พบว่า ชาวบา้นบญุเรืองยงัไม่เหน็ดว้ยกบั

การพฒันาในรูปแบบดงักล่าว เนื่องจากชาวบา้นเกรงว่า หากภาครฐัเขา้มาพฒันาหรือสรา้งสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เติม 

หรือตดัไมท้  าลายป่า จะส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลบัมาไดด้งัเดมิ อีกท ัง้ชาวบา้น

บญุเรืองส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ จงึมคีวามคดิแบบเดมิอยู่ คอื ยงัไม่อยากเหน็การเปลีย่นแปลงของพื้นที่ป่าบุญ

เรือง 

 

ท ัง้น้ี จุดเด่นของพื้นที่ป่าบุญเรืองตามเจตคติของภาครฐั เหน็ว่า พื้นที่ป่ามคีวามอุดมสมบูรณ์ ป่าด ี

น า้ด ีพื้นดนิชุ่ม และในส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ป่าบุญเรือง สามารถท ากิจกรรมไดทุ้กรูปแบบ 

และทุกกิจกรรมมคีวามเหมาะสมท ัง้หมด เน่ืองดว้ยภาครฐัตอ้งการพฒันาพื้นที่ต  าบลบุญเรืองใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไดว้างไว ้ นัน่คือ “เชียงของดาวเจ็ดแฉก” เพื่อใหเ้กิดแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นกบัดกันกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาท่องเที่ยวที่อ  าเภอเชียงของกนัมากขึ้น เพราะปจัจุบนั

อ าเภอเชียงของยงัไม่มจีุดดงึดูดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวไดใ้นระยะยาว ซึ่งหากสามารถพฒันาพื้นทีป่่า
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บุญเรืองใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได ้จะท าใหช้าวบา้นมรีายไดเ้พิม่ขึ้ น มาตรฐานการครองชีพดขีึ้น และ

ยงัท  าใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ืองสู่ชุมชน เช่น ทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นคา้ชุมชน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมรูปแบบ

ต่างๆ ทีไ่ดน้ าเสนอนัน้ ตอ้งมกีารประชมคมกบัชาวบา้นก่อน เนื่องจากชาวบา้นในพื้นทีม่อีทิธิพลค่อนขา้งสูงใน

การตดัสนิใจท าอะไรในพื้นทีข่องตน อกีท ัง้ทีต่  าบลบญุเรืองยงัมกีลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรืองอกีดว้ย  

 

ในดา้นของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมท่องเที่ยว ภาครฐัเหน็ว่า ไม่ว่าจะท  าอะไรใน

พื้นที่ป่าย่อมตอ้งเกิดผลกระทบขึ้นแน่นอน แต่จะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบัมนุษยท์ี่ตอ้งเขา้ไปจดัการใหด้ีทีสุ่ด 

แมก้ระท ัง่กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติยงัอาจมผีลกระทบต่างๆ ตามมาได ้หากนกัท่องเที่ยวไรจ้ิตส  านึก 

ขาดความตระหนกัถงึทรพัยากรธรรมชาต ิก็อาจไปท าลายป่าหรือทิ้งขยะไวใ้นพื้นทีป่่าไดเ้ช่นกนั 

 

ในดา้นของการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น สามารถท าไดโ้ดยสรา้งกลไกใหเ้ป็นมาตรฐานส าหรบั

การป้องกนัตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้เช่น ระเบียบในการเดินป่า ท ัง้น้ี 

ภาครฐัพรอ้มที่จะสนบัสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุกอย่าง รวมถึงเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะพวก

โครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นตน้ 

 

2.  ครูใหญ่โฮงเฮยีนแม่น ้าของ/กลุ่มรกัษเ์ชียงของ: นายนิวฒัน ์รอ้ยแกว้ (ครูตี)๋ 

 

ในมมุมองของครูตี ๋เหน็ว่า ถา้พูดถึงการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาต ิก็ตอ้งนึกถึง “การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ” แต่สิง่ส  าคญัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ คอื การเรียนรูเ้รื่องนิเวศต่างๆ ท ัง้เรื่องคนกบัป่า เรื่องคนกบั

สิ่งซ่อนเรน้ในป่า ตลอดจนความเชื่อ ภูมปิญัญาและประเพณีทอ้งถิ่น อย่างโฮงเฮียนแม่น า้ของไดม้หีลกัสูตร

ต่างๆ มีข ัน้ตอนการเรียนรูเ้น้ือหาประวตัิศาสตร์นิเวศวฒันธรรมของแม่น า้โขง ผ่านข ัน้ตอน “รบัรู ้เขา้ใจ 

ตระหนกั ปฏบิตั ิและน าไปใช”้ ตวัอย่างเช่น ถา้เดก็ๆ มาทีโ่ฮงเฮยีนแม่น า้ของ ก็ใหร้บัรูก่้อน แลว้ค่อยเขา้ใจ ซึ่ง

ถา้อยากใหรู้จ้กัตระหนกัขึ้นมาอีก ก็ตอ้งไปลงพื้นที่ใหถ้ึงข ัน้ปฏบิตัิและน าไปใช ้ โดยที่โฮงเฮียนแม่น า้ของมี

สนามเรียนรูส้  าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาเรียนรู ้เช่น ถา้อยากเรียนรูเ้รื่องเครื่องมอืหาปลา ก็ลงพื้นที่เรียนรูก้บัชาวบา้นที่

เป็นผูรู้ ้เปรียบเสมอืนครู ซึ่งจะมหีมู่บา้นเครือข่ายคอยสอนให ้

 

ในดา้นของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าบุญเรือง ครูตีไ๋ดก้ล่าวว่า “สามารถท าได ้แต่ท ัง้น้ี

จะตอ้งเกิดจากขา้งในหรือตวัคนเสยีก่อน ถา้เรารู ้แต่ชาวบา้นไม่เขา้ใจ ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแมจ้ะมี

นวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มา แต่สิง่ทีอ่ยู่ไดจ้ริงๆ คอื วธิคีดิของคน คนตอ้งเขา้ใจก่อน แลว้อย่างอื่น

ค่อยเขา้มาเสริม ถา้ดกี็ต่อยอด ถา้ผิดก็แกไ้ข เพราะฉะนัน้ คน คือ ปจัจยัแห่งความส าเร็จ ” และครูตีเ๋หน็ว่า 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของป่าบุญเรืองสามารถท าไดใ้นบริบทการท่องเที่ยวเชิงภูมปิญัญา แต่ตอ้งทราบ

ก่อนว่า ป่ามอีะไร ใชอ้ย่างไร ตอ้งรูจ้กัเลอืกใช ้ควบคู่กบัเรื่องความเชื่อ เน่ืองจากป่าบุญเรืองมอีตัลกัษณ์เป็น
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ของตนเอง การน าเอาไปใชป้ระโยชนจ์ึงแตกต่างจากป่าแห่งอื่น เช่น ถา้เอาไมจ้ากป่าแห่งน้ีไปสรา้งบา้นก็ไม่

สามารถท าได ้แต่ถา้เอาไปสานท าเสือ่สามารถท าได ้ท ัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ี เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิ่นสามารถน าไปต่อ

ยอดได ้ซึ่งที่ต  าบลบุญเรืองมกีลุ่มผูสู้งอายุ ถา้เราสามารถต่อยอดภูมิปญัญาของกลุ่มผูสู้งอายุน้ีใหไ้ปสู่การ

ท่องเทีย่วได ้โดยมนีวตักรรมต่างๆ เขา้ไปช่วย เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ใจไดม้ากขึ้น เพราะบางครัง้ผูสู้งอายุอาจ

มอีปุสรรคในการสือ่สารอธบิาย แต่ถา้มนีวตักรรมเขา้ไปเสริม ก็จะท  าใหก้ารเรียนรูต่้างๆ นัน้งา่ยขึ้น 

 

ส่วนกิจกรรมตกปลาทีป่่าบุญเรือง ครูตีเ๋หน็ว่า สามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่ใช่เนน้เรื่องการจบัปลาอย่าง

เดยีว หรือเรียนรูก้ารจบัปลาอย่างเดยีว แต่ตอ้งเขา้ใจถงึวถิชีีวติระหว่างคนกบัป่า การหาอยู่หากิน รวมถงึความ

เชื่อและประเพณีทอ้งถิ่นดว้ย ซึ่งตอ้งพฒันาแบบบูรณาการท ัง้ป่า ชุมชน และวถิชีีวติ ส่วนกิจกรรมปัน่จกัรยาน 

ก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั และครูตีย๋งัเหน็ว่า ท  าไดง้่ายกว่าเรื่องภูมปิญัญาที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้เสยีอีก แค่ตอ้ง

ก าหนดเสน้ทางในการปัน่ เช่น ปัน่ไปดูสมนุไพร ดูตน้กก เป็นตน้ ซึ่งครูตีไ๋ดเ้ปรียบจกัรยานเป็นนวตักรรม

อย่างหนึ่ง 

 

ในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ครูตีม๋องว่า ทุกอย่างย่อมมผีลกระทบเกิดขึ้น แต่ตอ้งหาความ

สมดุลใหเ้จอ เช่น ถา้ปล่อยใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาในพื้นทีม่ากเกินไป ก็ไม่เกิดความสมดุล เพราะฉะนัน้ ในการ

ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น ตอ้งมกีารศึกษาและจ ากดัว่า หากนกัท่องเทีย่วเขา้ไปมากเกิน พื้นทีจ่ะสามารถ

รองรบัไหวหรือไม่ จะไปท าลายทรพัยากรไหม และตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่เพือ่ใหป่้ากลบัมาฟ้ืนฟู ซึ่งสุดทา้ยน้ี 

ก็วนกลบัมาที่กระบวนการคิดของคนในการวางแผนและจดัการ โดยการท่องเที่ยวท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ในสงัคม ชุมชน วฒันธรรม แต่การเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเดนิไปขา้งหนา้ ถา้คนของเรารูจ้กัคิด ก็ไม่มปีญัหา 

ดงันัน้ ตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน 

 

3.  ชาวบา้นต าบลบญุเรอืงผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากป่า และกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรอืง 

 

ส าหรบัเจตคตขิองชาวบา้นต าบลบญุเรืองเกี่ยวกบัการท ากิจกรรมท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 2 ข ัน้ตอน 

คอื (1) เจตคตจิากการประชุมกลุ่มย่อยกบัชาวบา้นต าบลบญุเรืองและกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง เพือ่หากิจกรรม

ทีเ่หมาะสมและเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดขึ้นในพื้นทีเ่บื้องตน้ และ (2) เจตคตจิากการสมัภาษณ์ชาวบา้นต าบลบญุเรือง 

ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

3.1  เจตคติจากการประชุมกลุ่มย่อยกบัชาวบา้นต าบลบุญเรอืงและกลุ่มอนุรกัษ์ป่าบุญเรอืง  ท ัง้ 6 

กิจกรรม พบว่า 
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กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ชาวบา้นเหน็ว่า สามารถท าได ้เน่ืองจากมพีื้นที่กวา้งขวาง มี

จุดชมวิวเป็นจ านวนมาก และเป็นป่าธรรมชาติ ซึ่งในพื้นที่มีจุดเด่นท ัง้กลางวนัและกลางคืน โดยกลางวนั

สามารถเดนิป่าศึกษาตามเสน้ทางธรรมชาติได ้ เพราะทีป่่าบญุเรืองมพีนัธุไ์มพ้นัธุพ์ชืทีห่ลากหลาย เช่น ตน้ข่อย 

ไมไ้ผ่ เป็นตน้ ส่วนกลางคืนสามารถส่องสตัวไ์ด ้ส่วนในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ชาวบา้นเหน็ว่า ปญัหา

แรกทีเ่ป็นห่วง คอื ปญัหาขยะ เนื่องจากหากมนีกัท่องเทีย่วเขา้มาเป็นจ านวนมาก ก็ตอ้งพบปญัหาขยะแน่นอน 

และอีกปัญหาที่อาจเกิดขึ้ น คือ กลวัว่านักท่องเที่ยวที่มาเดินป่าอาจมาขีดเขียนตน้ไม ้ ซึ่งจะท  าให ้

ทรพัยากรธรรมชาตใินป่าบญุเรืองเสือ่มโทรม ท ัง้น้ี การป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น คอื ตอ้งวางจดุรองรบั

ขยะ สรา้งจติส  านึกใหก้บันกัท่องเทีย่ว โดยทีผ่่านมานกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาเดนิป่าต่างช่วยกนัเก็บขยะ

น าออกไปทิ้ง แต่คนไทยยงัคงตอ้งปลูกจติส  านึก และตอ้งมกีารวางกฎระเบยีบในการเดนิป่าใหช้ดัเจน 

 

กจิกรรมปัน่จกัรยาน  ชาวบา้นเหน็ว่า สามารถท าได ้แต่ตอ้งศึกษาใหล้ะเอยีดก่อน ไม่ใช่เปิดป่า

แลว้มาท  าทางจกัรยานเลย อย่างปัน่จกัรยานเสอืภเูขาแบบผจญภยัในป่าสามารถท าได ้แต่ถา้ท  าแบบเอทวี ีคดิ

ว่าไม่เหมาะสม ซึ่งที่ต  าบลบุญเรืองมชีมรมปัน่จกัรยานเช่นกนั แต่เป็นการปัน่จกัรยานรอบป่าบญุเรืองเท่านัน้ 

ส่วนในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ชาวบา้นต่างเป็นห่วงเรื่องระบบนิเวศที่อาจถูกท  าลายโดยการท าทา ง

จกัรยาน และปญัหาขยะ ท ัง้น้ี การป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น คอื ตอ้งวางกฎระเบยีบในการปัน่จกัรยาน

ร่วมกนั เช่น ก าหนดเสน้ทางปัน่จกัรยาน ก าหนดจดุพกัรถจกัรยาน รวมถงึหลกัปฏบิตัใินการเขา้ไปปัน่จกัรยาน

ในพื้นทีป่่า เป็นตน้ 

 

กจิกรรมพายเรอื  ชาวบา้นทกุกลุ่มเหน็ว่า ยงัไม่เหมาะสมทีจ่ะท  าในพื้นที ่เนื่องจากถงึแมว้่าทีป่่า

บุญเรืองจะมแีหล่งน า้เป็นจ านวนมาก แต่ชาวบา้นใชน้ า้เพื่ออุปโภค-บริโภคจากแหล่งน า้น้ีเป็นหลกั และใน

อนาคตมแีผนการที่จะพฒันาแหล่งน า้มาใชเ้ป็นการประปา อีกท ัง้ในช่วงหนา้แลง้พื้นที่ตามแหล่งน า้ต่างๆ น้ีมี

ความแหง้แลง้ และมปีริมาณน า้นอ้ย จงึท  าใหก้ิจกรรมพายเรือในพื้นทีย่งัไม่เหมาะสม 

 

กจิกรรมตกปลา  ชาวบา้นเหน็ว่า สามารถท าได ้แต่จะตอ้งท  าเฉพาะที ่ซึ่งทีป่่าบญุเรืองสามารถ

ท าไดทุ้กหนอง โดยชาวบา้นตอ้งตกลงร่วมกนัก่อนว่า จะใชห้นองใดท ากิจกรรมตกปลาในพื้นที่ใหก้บั

นกัท่องเทีย่ว ส่วนในเรื่องผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น ชาวบา้นคดิว่า ถา้มกีารก าหนดหนองส าหรบัการตกปลาของ

นกัท่องเที่ยวก็ไม่น่ามปีญัหา แต่สิ่งส  าคญัคือตอ้งวางกฎระเบยีบในการตกปลา ตวัอย่างเช่น หากก าหนดให ้

หนองบวั เป็นแหล่งตกปลาส าหรบันกัท่องเที่ยว ตอ้งศึกษาว่าพื้นที่น้ีสามารถรองรบันกัท่ องเที่ยวไดว้นัละ

เท่าไหร่ และตอ้งมปีลาในหนองทีเ่ป็นแม่เหลก็คอยดงึดูดนกัท่องเทีย่ว 

 

กจิกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน)  ชาวบา้นเหน็ว่า สามารถท าไดแ้ละมศีกัยภาพ

แน่นอน ซึ่งของดตี าบลบญุเรือง คอื เครื่องจกัสาน เช่น การน าไมไ้ผ่มาท  าเป็นกระบอกน า้ กระบงุ เป็นตน้ และ



 

63 | คุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

ทีบ่า้นบญุเรืองยงัมกีารรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรีวยัทอง กลุ่มท  าอาหาร กลุ่มท  าพานบายศรี กลุ่มผูสู้งอายุในการ

ท าผา้เช็ดเทา้ กระเป๋า ไมก้วาดดอกหญา้ ดอกไมป้ระดษิฐ ์ดอกไมจ้นัทน ์ เป็นตน้ โดยเฉพาะประธานจติอาสา

บุญเรือง ไดเ้นน้ย า้ว่า อยากเนน้ในเรื่องของกลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจากเดมิผูสู้งอายุเคยเป็นผูห้าเลี้ยงครอบครวั

หลกั แต่ปจัจุบนัผูสู้งอายุกลบัคิดว่าตนเป็นภาระใหก้บัลูกหลาน ดงันัน้ หากเนน้กลุ่มอาชีพของผูสู้งอายุ ก็จะ

ท  าใหม้รีายไดเ้สริมเพิม่ขึ้น และรูส้กึภมูใิจในภมูปิญัญาของตนเอง นอกจากน้ี ประธานกลุ่มอนุรกัษป่์าบญุเรือง

ไดเ้สริมเพิม่เตมิว่า ตอนน้ีก าลงัสนใจจดัท  าหอ้งประชุมตามธรรมชาต ิ โดยใหช้าวบา้นในพื้นทีจ่ดัเตรียมอาหาร

เมื่อมีกลุ่มเขา้มาสมัมนาหรือท  ากิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเสริมรายไดใ้หก้บัชาวบา้นอีกทางหน่ึง ส่วน

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น ชาวบา้นคดิว่า นอกจากปญัหาขยะก็ไม่น่ามอีะไรใหน่้าเป็นห่วง เนื่องจากทกุคนมคีวาม

สมคัรใจในการรวมกลุ่มกนัอยู่แลว้ 

 

กิจกรรมโฮมสเตย ์ ชาวบา้นคิดว่า เกิดยากยงัไม่เหมาะสมกบัคนในพื้นที่ เน่ืองจากชาวบา้น

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอ้งออกไปท าไร่ท  านากนัต ัง้แต่เชา้มดื ท  าใหช้าวบา้นยงัไม่มเีวลาดูแล

นกัท่องเที่ยวที่จะเขา้มาพกัได ้ซึ่งโฮมสเตยใ์นความคิดของชาวบา้น คือ เป็นการที่นกัท่องเที่ยวตอ้งเขา้มา

เรียนรูแ้ละอยู่ร่วมกบัชาวบา้น กินขา้วร่วมกนั ไปท างานร่วมกนั และจะตอ้งมกีิจกรรมเพิ่มเติมเขา้ไปรองรบั

นกัท่องเทีย่วดว้ย เพราะฉะนัน้ จงึท  าใหพ้ื้นทีน้ี่ยงัไม่เหมาะสม 

 

กล่าวโดยสรุป คอื กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศทีช่าวบา้นคิดว่าเหมาะสมและมคีวามเป็นไป

ไดท้ี่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องตน้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (2) 

กิจกรรมปัน่จกัรยาน (3) กิจกรรมตกปลา และ (4) กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) ซึ่งโดย

ภาพรวมชาวบา้นมองว่า กิจกรรมที่ดีที่สุดในแง่เศรษฐกิจ สามารถสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน คือ 

กิจกรรมตกปลา ส่วนกิจกรรมที่ดทีี่สุดในแง่สงัคมที่จะก่อใหเ้กิดความสามคัคีกนัภายในชุมชน คือ กิจกรรม

รวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) และกิจกรรมที่ดีที่สุดในแง่สิ่งแวดลอ้มที่จะก่อใหเ้กิดการ อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและไม่ท  าลายระบบนิเวศ คอื กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ 

 

3.2  เจตคตจิากการสมัภาษณ์ชาวบา้นต าบลบญุเรอืง 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยกบัชาวบา้นที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึ่งจาก 6 กิจกรรมท่องเที่ยวทีม่ี

ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นัน้ พบว่า มที ัง้หมด 4 กิจกรรม ที่มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ

พื้นที่และวถิชีีวติของชุมชน จากนัน้จึงท  าการสมัภาษณ์เจตคติของชาวบา้นต าบลบุญเรืองถงึความคิดเหน็หาก

จะท า 4 กิจกรรมน้ีภายในพื้นที ่จ  านวน 127 ครวัเรือน ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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โดยจากการสมัภาษณ์ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 ครวัเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบา้น

คดิว่ากิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดถงึ จ านวน 115 ครวัเรือน คดิ

เป็นรอ้ยละ 90.55 รองลงมา คือ กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต ิกิจกรรมตกปลา และกิจกรรมปัน่จกัรยาน 

จ านวน 99 79 และ 73 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 77.95 62.20 และ 57.48 ตามล าดบั ดงัตารางที ่4.1 

 

ตารางที่ 4.1  เจตคตใินกิจกรรมต่างๆ ของชาวบา้นบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ปี 2560 

 

และจาก 4 กิจกรรมดงักล่าวน้ี พบว่า กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมปัน่จกัรยาน 

และกิจกรรมตกปลา ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่สนใจเขา้ร่วม เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมซึ่งปลูกขา้วเป็นหลกั จึงท  าใหไ้ม่ค่อยมเีวลาในการเขา้ร่วม คิดเป็นรอ้ยละ 50.39 62.20 และรอ้ย

ละ 59.06 ตามล าดบั ส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) ชาวบา้นส่วนใหญ่สนใจในการเขา้

ร่วม คดิเป็นรอ้ยละ 55.91 โดยสนใจเขา้ร่วมในแงก่ารร่วมลงทุน รอ้ยละ 5.51 และในแงก่ารเป็นสมาชิก รอ้ย

ละ 50.39 ของจ านวนครวัเรือนทีส่นใจเขา้ร่วม ดงัตารางที ่4.2 

 

ตารางที่ 4.2  ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชาวบา้นบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

ปี 2560 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

กจิกรรม 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  เดนิป่าศึกษาธรรมชาติ 99 77.95 28 22.05 

2.  ปัน่จกัรยาน 73 57.48 54 42.52 

3.  ตกปลา 79 62.20 48 37.80 

4.  รวมกลุม่อาชีพชมุชน (ขายของชมุชน) 115 90.55 12 9.45 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

 เดินป่า ปัน่จกัรยาน ตกปลา รวมกลุ่มอาชีพชุมชน 

   n รอ้ยละ n รอ้ยละ n รอ้ยละ n รอ้ยละ 

1.  ไมส่นใจ 64 50.39 79 62.20 75 59.06 56 44.09 

2.  สนใจ 63 49.61 48 37.80 52 40.94 71 55.91 

    -  ร่วมลงทุน 7 5.51 7 5.51 12 9.45 7 5.51 

    -  เป็นสมาชิก 32 25.20 37 29.13 27 21.26 64 50.39 

    -  เป็นวทิยากรทอ้งถิ่น 24 18.90 4 3.15 13 10.24 0 0.00 

รวม 127 100.00 127 100.00 127 100.00 127 100.00 
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ท ัง้น้ี เหตุผลที่ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 ครวัเรือน เห็นว่ากิจกรรมนัน้ๆ มีความ

เหมาะสม และบางกิจกรรมไม่มคีวามเหมาะสมนัน้ พจิารณาแยกตามรายกิจกรรม พบว่า 

 

กจิกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ เหตผุลทีช่าวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 99 ครวัเรือน คดิเป็น

รอ้ยละ 77.95 เหน็ว่า กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตมิคีวามเหมาะสมนัน้ อนัดบั 1 คอื ชาวบา้นคดิว่าเป็นการ

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า เนื่องจากพื้นทีป่่าบญุเรืองมคีวามอดุมสมบูรณ์ จ านวน 41 

ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 41.41 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคดิว่านกัท่องเทีย่วจะไดเ้รียนรูแ้ละใกลช้ิดกบั

ทรพัยากรภายในพื้นที ่จ  านวน 19 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 19.19 และอนัดบั 3 คอื ชาวบา้นคดิว่าท  าใหเ้กิด

การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ านวน 12 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 ดงัตารางที ่4.3 

 

ตารางที่ 4.3  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตมิคีวามเหมาะสม 

 

ส่วนชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ว่ากิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตไิม่มคีวามเหมาะสม จ านวน 

28 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 22.05 อนัดบั 1 คือ ชาวบา้นส่วนใหญ่คิดว่าสภาพพื้นที่ไม่อ านวยส าหรบัการ

ประกอบกิจกรรมน้ี จ านวน 11 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 39.29 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคดิว่าจะท าให ้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มภายในพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น เกิดปัญหาขยะ น า้เน่าเสีย จ านวน 7 

ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 25 และอนัดบั 3 คือ ชาวบา้นคิดว่าจะท าใหเ้กิดการแย่งทรพัยากรกนัระหว่าง

นกัท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิ่น จ านวน 6 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 21.43 ดงัตารางที ่4.4 

 

 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า 41 41.41 

2.  นกัท่องเที่ยวจะไดเ้รียนรูแ้ละใกลชิ้ดกบัทรพัยากรภายในพื้นที่ 19 19.19 

3.  เกิดการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 12 12.12 

4.  การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน 9 9.09 

5.  เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 9 9.09 

6.  เกิดการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 3 3.03 

7.  ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึ้น 2 2.02 

8.  สามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเที่ยวได ้ 2 2.02 

9.  เกิดความภาคภูมใิจในทรพัยากรของตน 2 2.02 

รวม 99 100.00 
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ตารางที่ 4.4  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตไิม่มคีวามเหมาะสม 

 

กิจกรรมปัน่จกัรยาน  เหตุผลที่ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 73 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 

57.48 เหน็ว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานมคีวามเหมาะสมนัน้ อนัดบั 1 คือ ชาวบา้นคิดว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานเป็น

การพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบันกัท่องเทีย่ว ท  าใหน้กัท่องเทีย่วรูส้กึสนุกและผ่อนคลาย จ านวน 30 ครวัเรือน คดิ

เป็นรอ้ยละ 41.10 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคดิว่าเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่าง

คุม้ค่า จ านวน 17 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 23.29 และอนัดบั 3 คือ ชาวบา้นคิดว่ากิจกรรมปัน่จกัรยาน

สามารถดงึดูดความสนใจจากนกัท่องเทีย่วได ้จ านวน 8 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 10.96 ดงัตารางที ่4.5 

 

ตารางที่ 4.5  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานมคีวามเหมาะสม 

 

  

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  สภาพพื้นที่ไมอ่ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรม 11 39.29 

2.  ท าใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม เช่น ปญัหาขยะ น า้เน่าเสยี 7 25.00 

3.  เกิดการแย่งทรพัยากรกนัระหว่างนกัท่องเที่ยวกบัชมุชนทอ้งถิ่น 6 21.43 

4.  เป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เช่น รบกวนสตัวป่์า ถางป่า บุกรุก 2 7.14 

5.  เกิดความขดัแยง้กนัภายในชมุชน 2 7.14 

รวม 28 100.00 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 30 41.10 

2.  เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า 17 23.29 

3.  สามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเที่ยวได ้ 8 10.96 

4.  นกัท่องเที่ยวจะไดเ้รียนรูแ้ละใกลชิ้ดกบัทรพัยากรภายในพื้นที่ 6 8.22 

5.  การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน 5 6.85 

6.  เกิดความสามคัคีภายในชุมชน 4 5.48 

7.  เกิดการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2 2.74 

8.  เกิดการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 1 1.37 

รวม 73 100.00 
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ส่วนชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างที่เห็นว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานไม่มีความเหมาะสม จ านวน 54 

ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 อนัดบั 1 คอื ชาวบา้นส่วนใหญ่คดิว่าสภาพพื้นทีไ่ม่อ านวยส าหรบัการประกอบ

กิจกรรมปัน่จกัรยานในพื้นที่ป่าบุญเรือง จ านวน 46 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 85.19 รองลงมาอนัดบั 2 คือ 

ชาวบา้นคิดว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานจะเป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เช่น รบกวนสตัวป่์า เกิดการบกุรุก 

และถางป่าเพือ่ท  าเป็นเสน้ทางจกัรยาน จ านวน 5 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 9.26 และอนัดบั 3 คอื ชาวบา้นคดิ

ว่าจะท าใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม เช่น เกิดปญัหาขยะ น า้เน่าเสยี จ านวน 3 ครวัเรือน 

คดิเป็นรอ้ยละ 5.56 ดงัตารางที ่4.6 

 

ตารางที่ 4.6  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมปัน่จกัรยานไม่มคีวามเหมาะสม 

 

กิจกรรมตกปลา  เหตุผลที่ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 79 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 62.20 

เหน็ว่ากิจกรรมตกปลามคีวามเหมาะสม อนัดบั 1 คอื ชาวบา้นส่วนใหญ่คดิว่ากิจกรรมตกปลานัน้สามารถสรา้ง

งานสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน จ านวน 29 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 36.71 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคดิว่า

พื้นทีป่่าบญุเรืองมคีวามอดุมสมบูรณ์ มทีีร่าบและหนองน า้เป็นจ านวนมากกระจายรอบพื้นที่ป่า ซึ่งถอืเป็นการ

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า จ านวน 20 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 25.32 และอนัดบั 3 

คอื ชาวบา้นคดิว่ากิจกรรมตกปลาเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบันกัท่องเทีย่ว จ านวน 13 ครวัเรือน คดิเป็น

รอ้ยละ 16.46 ดงัตารางที ่4.7 

 

ตารางที่ 4.7  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมตกปลามคีวามเหมาะสม 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  สภาพพื้นที่ไมอ่ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรม 46 85.19 

2.  เป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เช่น รบกวนสตัวป่์า ถางป่า บุกรุก 5 9.26 

3.  ท าใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม เช่น ปญัหาขยะ น า้เน่าเสยี 3 5.56 

รวม 54 100.00 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน 29 36.71 

2.  เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า 20 25.32 

3.  เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 13 16.46 

4.  นกัท่องเที่ยวจะไดเ้รียนรูแ้ละใกลชิ้ดกบัทรพัยากรภายในพื้นที่ 8 10.13 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 

 

ส่วนชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ว่ากิจกรรมตกปลาไม่มคีวามเหมาะสม จ านวน 48 ครวัเรือน 

คิดเป็นรอ้ยละ 37.80 อนัดบั 1 คือ ชาวบา้นส่วนใหญ่คิดว่าจะก่อให เ้กิดการแย่งทรัพยากรกันระหว่าง

นกัท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิ่น จ านวน 29 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 60.42 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคิด

ว่ากิจกรรมตกปลาจะเป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น ท  าใหป้ริมาณสตัวน์ า้ลดลง จ านวน 7 ครวัเรือน 

คิดเป็นรอ้ยละ 14.58 และอนัดบั 3 คือ ชาวบา้นคิดว่าสภาพพื้นที่ไม่อ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรมตก

ปลา จ านวน 6 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ดงัตารางที ่4.8 

 

ตารางที่ 4.8  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมตกปลาไม่มคีวามเหมาะสม 

 

กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน)  เหตุผลที่ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 115 

ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 90.55 เห็นว่ากิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม อนัดบั 1 คือ ชาวบา้นส่วนใหญ่คิดว่า

กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) สามารถสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน จ านวน 82 ครวัเรือน 

คดิเป็นรอ้ยละ 71.30 รองลงมาอนัดบั 2 คอื ชาวบา้นคดิว่าจะก่อใหเ้กิดความสามคัคกีนัภายในชุมชน จ านวน 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

5.  สามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเที่ยวได ้ 4 5.06 

6.  เกิดการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2 2.53 

7.  ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึ้น 1 1.27 

8.  เกิดความสามคัคีภายในชุมชน 1 1.27 

9.  เกิดการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 1 1.27 

รวม 79 100.00 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  เกิดการแย่งทรพัยากรกนัระหว่างนกัท่องเที่ยวกบัชมุชนทอ้งถิ่น 29 60.42 

2.  เป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ปริมาณสตัวน์ า้ลดลง 7 14.58 

3.  สภาพพื้นที่ไมอ่ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรม 6 12.50 

4.  มกีารประมลูบางหนองน า้ส าหรบัการท าตกปลาอยู่แลว้ 5 10.42 

5.  ท าใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม เช่น ปญัหาขยะ น า้เน่าเสยี 1 2.08 

รวม 48 100.00 
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16 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 13.91 และอนัดบั 3 คือ ชาวบา้นคิดว่าจะก่อใหเ้กิดการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 

ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น จ านวน 6 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 5.22 ดงัตารางที ่4.9 

 

ตารางที่ 4.9  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชนมคีวามเหมาะสม 

 

ส่วนชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ว่ากิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) ไม่มคีวาม

เหมาะสม จ านวน 12 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 9.45 อนัดบั 1 คอื ชาวบา้นส่วนใหญ่คดิว่าจะก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้กนัภายในชุมชน จ านวน 6 ครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาอนัดบั 2 คือ ชาวบา้นคิดว่าสภาพ

พื้นทีไ่ม่อ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรมดงักล่าว จ านวน 3 ครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 25 และอนัดบั 3 คอื 

ชาวบา้นคดิว่าผลติภณัฑท์ี่ผลติขึ้นมาไม่คุม้ค่าทีจ่ะท  า เนื่องจากไม่มตีลาดรองรบั จ านวน 2 ครวัเรือน คดิเป็น

รอ้ยละ 16.67 ดงัตารางที ่4.10 

 

ตารางที่ 4.10  เหตผุลทีช่าวบา้นบญุเรืองคดิว่ากิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชนไม่มคีวามเหมาะสม 

 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน 82 71.30 

2.  เกิดความสามคัคีภายในชุมชน 16 13.91 

3.  เกิดการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 6 5.22 

4.  นกัท่องเที่ยวจะไดเ้รียนรูแ้ละใกลชิ้ดกบัวถิชีีวติของชมุชน 4 3.48 

5.  เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูก้นั 4 3.48 

6.  เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรภายในชุมชนอย่างคุม้ค่า 3 2.61 

รวม 115 100.00 

(หน่วย : ครวัเรือน) 

เหตุผล 
จ านวน 

n = 127 
รอ้ยละ 

1.  เกิดความขดัแยง้กนัภายในชมุชน 6 50.00 

2.  สภาพพื้นที่ไมอ่ านวยส าหรบัการประกอบกิจกรรม 3 25.00 

3.  ไมคุ่ม้ค่าที่จะท า เน่ืองจากไมม่ตีลาดรองรบั 2 16.67 

4.  ท าใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม เช่น ปญัหาขยะ น า้เน่า 1 8.33 

รวม 12 100.00 
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บทที่ 5 

การประเมินขีดความสามารถในการรองรบั 

ดา้นการทอ่งเที่ยวของป่าบญุเรือง 

 

การศึกษาน้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นกายภาพ และ (2) 

ศกัยภาพของป่าบญุเรืองดา้นการจดัการ ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นกายภาพ 

 

ส าหรบัการศึกษาศกัยภาพของป่าบญุเรืองดา้นกายภาพ เป็นการหาขดีความสามารถในการรองรบัได ้

ของพื้นทีป่่าบญุเรือง ว่าพื้นทีน้ี่สามารถรองรบัผูม้าเยือนไดสู้งสุดเป็นจ านวนเท่าใดโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ 

ซึ่งตวัชี้วดัทีใ่ช ้คอื เสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ  ส  าหรบัเสน้ทางศึกษาธรรมชาติของพื้นทีป่่าบุญเรืองน้ี คือ บริเวณพื้นทีป่่า

บญุเรืองของหมู่ 2 หรือทีช่าวบา้นเรียกว่า “จดุเรียนรูป่้าบญุเรือง” มเีนื้อที ่1,473 ไร่ โดยมกีารแบ่งโซนภายใน

พื้นทีอ่อกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ โซนที ่1 ญ่านฮ่องไฮ ้- หนองปลาโอ่ (ป่าชุ่มน า้ ป่าข่อยชุมแสง) ประกอบดว้ย ป่า

แหย่ง ผกักูด ป่าข่อย ป่าดวน ป่าชุมแสง เป็นตน้ โซนที่ 2 ญ่านวงัไผ่ - วงัยาว (ป่าชุ่มน า้ปนเบญจพรรณปน

ไผ่) ประกอบดว้ย ป่าไผ่ ป่าปอ พชือาหาร พชืสมนุไพร เป็นตน้ และโซนที่ 3 ญ่านวงัสะเบง - หนองออ้ (ป่า

เบญจพรรณ) ประกอบดว้ย ทองกวาว ไมห้า้ ป่าถ่อน จามจรุี กา้มปู เป็นตน้ ซึ่งสามารถประกอบกิจกรรมเดนิ

ป่า (ท ัง้ 3 โซน) หรือปัน่จกัรยาน (เฉพาะโซนที ่1 กบั 3) ในพื้นทีป่่า เพือ่ศึกษาเรียนรูท้รพัยากรทางธรรมชาติ

ได ้ท ัง้น้ี สามารถค านวณขดีความสามารถในการรองรบัของเสน้ทางศึกษาธรรมชาตไิด ้ดงัภาพที ่5.1 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  วธิกีารค านวณหาความสามารถในการรองรบัไดข้องเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 

 

หากมกีารวางแผนช่วงเวลาเปิดใหน้กัท่องเที่ยวใชเ้สน้ทางไดต้ ัง้แต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และค่า

มาตรฐานชี้วดัของเสน้ทางศึกษาธรรมชาตทิีส่ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้คอื 15 คนต่อเสน้ทาง 1 กิโลเมตร 

(โครงการศึกษาเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา, 2545) ซึ่งในโซนที่ 1 มรีะยะทาง

PCC เสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิ(คน/วนั) = จ านวนรอบ/วนั ×  15 คน/เสน้ทาง 1 กม. 

 ×  ระยะทางเสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิ
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ประมาณ 2,100 เมตร ใชเ้วลาประกอบกิจกรรมเฉลี่ย 180 นาทีต่อคน เพราะฉะนัน้ จ านวนรอบการใช ้

ประโยชน ์เท่ากบั 3 รอบต่อวนั โซนที ่2 มรีะยะทางประมาณ 3,500 เมตร ใชเ้วลาประกอบกิจกรรมเฉลีย่ 240 

นาทต่ีอคน เพราะฉะนัน้ จ านวนรอบการใชป้ระโยชน ์เท่ากบั 2 รอบต่อวนั และโซนที ่3 มรีะยะทางประมาณ 

4,300 เมตร ใชเ้วลาประกอบกิจกรรมประมาณ 360 นาทต่ีอคน เพราะฉะนัน้ จ านวนรอบการใชป้ระโยชน์ 

เท่ากบั 1 รอบต่อวนั 

 

ดงันัน้ จากการค านวณ พบว่า ความสามารถสูงสุดในการรองรบัไดข้องเสน้ทางศึกษาธรรมชาตริวม

เท่ากบั 263 คนต่อวนั โดยในโซนที ่1 สามารถรองรบัไดสู้งสุดเท่ากบั 94 คนต่อวนั โซนที ่2 สามารถรองรบัได ้

สูงสุดเท่ากบั 105 คนต่อวนั และโซนที ่3 สามารถรองรบัไดสู้งสุด เท่ากบั 64 คนต่อวนั ดงัตารางที ่5.1 

 

ตารางที่ 5.1  ขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่วในเสน้ทางเดนิป่าศึกษาธรรมชาตป่ิาบญุเรือง 

 

โซนพื้นท่ีป่า 
รอบการใชป้ระโยชน์ 

(รอบ/วนั) 
ค่ามาตรฐาน 

ระยะทาง 

(กม.) 

PCC 

(คน/วนั) 

โซนที่ 1 3 15 คน/เสน้ทาง 1 กม. 2.1 94 

โซนที่ 2 2 15 คน/เสน้ทาง 1 กม. 3.5 105 

โซนที่ 3 1 15 คน/เสน้ทาง 1 กม. 4.3 64 

รวม   9.9 263 

 

ท ัง้น้ี หากนกัท่องเทีย่วเขา้มาในเสน้ทางศึกษาธรรมชาติน้ีมากเกิน 263 คนต่อวนั แสดงว่า ระดบัการ

ใชป้ระโยชนใ์นปจัจุบนัอยู่ในระดบัวกิฤติเกินขดีความสามารถในการรองรบัไดข้องพื้นที่  หรือผลกระทบจาก

การท่องเที่ยวอยู่ในระดบัรุนแรง ซึ่งทางชาวบา้นจะตอ้งมมีาตรการเฉพาะกิจมาด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถ

แกป้ญัหาไดอ้ย่างทนัที แต่จากสถิติจ  านวนผูท้ี่เคยเขา้มาเดินป่าตามเสน้ทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่สูงสุด

เท่ากบั 100 คนต่อวนั ซึ่งพบว่ายงัอยู่ในระดบัผลกระทบนอ้ย (Below CC) คือ ยงัอยู่ในระดบัต า่กว่าขดี

ความสามารถในการรองรบัไดข้องพื้นที ่ดงัตารางที ่5.2 
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ตารางที่ 5.2  เกณฑร์ะดบัผลกระทบจากระดบัการใชป้ระโยชนสู์งสุดของเสน้ทางศึกษาธรรมชาตใินพื้นทีป่่า 

 บญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ปี 2560 

 

ระดบัผลกระทบและขีดความสามารถ 

ในการรองรบัได ้

ค่าเกณฑร์ะดบัผลกระทบของเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 

(PCC : คน/วนั) 

1.  ผลกระทบนอ้ย (Below CC) < 50% < 131 

2.  ผลกระทบปานกลาง (At & Approaching  

CC) 50% - 80% 

131 - 211 

3.  ผลกระทบมาก (Exceeding CC) 81% - 100% 212 - 263 

4.  ผลกระทบรุนแรง (Over CC) > 100% > 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2  แผนทีเ่สน้ทางศึกษาธรรมชาตขิองป่าบญุเรือง 

ทีม่า: จากการวาดขอบเขตลงบน Google Earth Pro (2560) 

 

ศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นการจดัการ 

 

ส าหรบัผลการศึกษาศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นการจดัการ เป็นการประเมนิความจุของสิ่งอ านวย

ความสะดวกและความพรอ้มของบริเวณพื้นทีป่่าบญุเรืองในการรองรบันกัท่องเทีย่ว โดยการศึกษานี้ตวัชี้ วดัที่

ใช ้ไดแ้ก่ บา้นพกั ทีจ่อดรถ หอ้งน า้ และการจดัการขยะ ซึ่งรายละเอยีดมดีงัน้ี 

โซนที ่1 โซนที ่2 

โซนที ่3 
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1.  บา้นพกั 

 

ส าหรบัผูท้ี่เขา้มาท่องเที่ยวหรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่ สามารถพกัคา้งคืนเพื่อชมบรรยากาศใน

บริเวณพื้นทีป่่าบญุเรืองและวถิชีีวติของชาวบา้นได ้โดยมบีา้นพกัรองรบันกัท่องเทีย่วท ัง้หมด 2 หลงั คอื บา้น

หนา้วดับุญเรืองใต ้และบา้นแม่พมิพ ์ซึ่งสามารถรองรับนกัท่องเที่ยวไดสู้งสุด เท่ากบั 12 คนต่อวนั โดยใช ้

มาตรฐานชี้วดั คอื จ านวนเตยีงของทีพ่กัในปจัจบุนั ซึ่งรายละเอยีดมดีงัน้ี 

 

1)  บา้นหนา้วดับญุเรืองใต ้เป็นบา้นพกัส่วนกลางของวดับญุเรืองใต ้ซึ่งชาวบา้นไดจ้ดัเตรียมบา้นพกั

หลงัน้ีไวเ้พื่อรองรบัผูม้าเยี่ยมเยอืนและยงัเป็นที่ประกอบกิจกรรมส่วนรวมของชาวบา้น ลกัษณะเป็นบา้นพกั

สองชัน้ มจี  านวนหอ้งนอนท ัง้หมด 3 หอ้ง โดยลกัษณะทีน่อนเป็นแบบฟูก เป็นหอ้งพดัลม แต่ละหอ้งสามารถ

รองรบันกัท่องเที่ยวได ้2 คนต่อหอ้ง หรือรองรบัรวมท ัง้หมด 6 คนต่อวนั และมีจ านวนหอ้งน า้-หอ้งสุขา

ท ัง้หมด 2 หอ้ง ซึ่งสถิติจ  านวนผูท้ี่เขา้พกัสูงสุดในบา้นพกัหลงัน้ี เท่ากบั 7 คนต่อวนั และค่าที่พกัอยู่ที่ 100 

บาทต่อคนต่อคนื 

 

2)  บา้นแม่พิมพ ์ลกัษณะเป็นบา้นพกัชั้นเดียว จดัไวเ้พื่อรองรบัผูเ้ยี่ยมเยือนโดยเฉพาะ ซึ่งตวั

บา้นพกัจะแยกกบับา้นพกัอาศยัของเจา้ของบา้น โดยมจี านวนหอ้งนอนท ัง้หมด 2 หอ้ง ลกัษณะทีน่อนเป็นแบบ

เตยีงนอน เป็นหอ้งพดัลม มพีดัลม จ านวน 3 เครื่อง แต่ละหอ้งสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้2 คนต่อหอ้ง 

และมเีตยีงสองชัน้ จ านวน 1 เตยีง ต ัง้อยู่ในบริเวณหอ้งโถง รวมบา้นพกัแม่พมิพส์ามารถรองรบัไดท้ ัง้หมด 6 

คนต่อวนั ส่วนหอ้งน า้-หอ้งสุขามีจ านวนท ัง้หมด 1 หอ้ง ซึ่งสถิติจ  านวนผูท้ี่เขา้พกัสูงสุดในบา้นพกัหลงัน้ี 

เท่ากบั 7 คนต่อวนั และค่าทีพ่กัอยู่ที ่100 บาทต่อคนต่อคนื 

 

2.  ที่จอดรถ 

 

โดยผูท้ีเ่ขา้มาท่องเทีย่วหรือมาประกอบกิจกรรมสามารถจอดรถไดท้ีบ่ริเวณลานหนองบวันอ้ย ซึ่งจาก

การส  ารวจ พบว่า พื้นทีม่คีวามกวา้ง 43 เมตร และยาว 119 เมตร รวมขนาดพื้นที ่ เท่ากบั 5,117 ตารางเมตร 

เป็นพื้นที่โล่งกวา้ง พื้นปูนซีเมนต ์ไม่มกีารตีเสน้ช่องจอดรถ โดยค่ามาตรฐานส าหรบัช่องจอดรถ คือ ตอ้งมี

ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร หรือ 12 ตารางเมตรต่อคนั และ

ทางเขา้ออกของรถยนตต์อ้งมคีวามกวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการเดนิรถทางเดยีวตอ้งกวา้งไม่นอ้ย

กว่า 3.5 เมตร (ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) ดงันัน้ การศึกษาน้ีจึงได ้

ออกแบบทีจ่อดรถตามขอ้บญัญตัทิีก่ฎหมายก าหนดไว ้ดงัภาพที ่5.4 โดยสามารถค านวณความสามารถในการ

รองรบัของทีจ่อดรถได ้ดงัภาพที ่5.3 

 



 

74 | คุณค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3  วธิกีารค านวณหาความสามารถในการรองรบัไดข้องทีจ่อดรถ 

 

เพราะฉะนัน้ จากการค านวณ พบว่า ทีจ่อดรถบริเวณลานหนองบวันอ้ยสามารถรองรบัไดสู้งสุด 223 

คนัต่อวนั ซึ่งรายละเอยีดความสามารถในการรองรบัของทีจ่อดรถแสดงไวด้งัตารางที ่5.3 

 

ตารางที่ 5.3  ความสามารถในการรองรบัไดสู้งสุดของทีจ่อดรถบริเวณลานหนองบวันอ้ย 

 

ที่จอดรถ 
ความกวา้ง 

(เมตร) 

ความยาว 

(เมตร) 

พื้นท่ีรวม 

(ตารางเมตร) 
ค่ามาตรฐาน 

สามารถรองรบัได ้

สูงสุด (คนั/วนั) 

จุดที่ 1 5 113 565 12 47 

จุดที่ 2 5 107 535 12 44 

จุดที่ 3 5 107 535 12 44 

จุดที่ 4 5 107 535 12 44 

จุดที่ 5 5 107 535 12 44 

รวม     223 

หมายเหต:ุ ก าหนดใหร้อบการใชป้ระโยชนข์องทีจ่อดรถเฉลีย่ 1 รอบต่อวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4  ทีจ่อดรถยนตบ์ริเวณลานหนองบวันอ้ย ต าบลบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

ทีม่า: จากการออกแบบโดยอา้งองิตามขอ้บญัญตัทิีก่ฎหมายก าหนดไว ้

ความสามารถรองรบัไดสู้งสุด (คนั/วนั) = (พื้นทีจ่อดรถรวม × รอบการใชป้ระโยชน)์ 

 ÷ ค่ามาตรฐาน 12 ตร.ม./คนั 
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3.  หอ้งน ้า 

 

ชาวบา้นไดส้รา้งหอ้งน า้ไวร้องรบันกัท่องเที่ยวที่เขา้มาประกอบกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ป่า เพื่อคอย

อ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทีย่วที่เขา้มาเรียนรู ้ซึ่งเป็นหอ้งน า้รวม ตวัหอ้งน า้เป็นแบบสงักะส ีต ัง้อยู่ใน

บริเวณเสน้ทางเดนิศึกษาธรรมชาต ิจ านวน 2 จดุ คอื ในบริเวณโซนที ่1 (ญ่านฮ่องไฮ ้- หนองปลาโอ่) จ านวน 

1 หอ้ง และในบริเวณโซนที ่3 (ญ่านวงัสะเบง - หนองออ้) จ านวน 1 หอ้ง รวมท ัง้หมด 2 หอ้ง ท ัง้น้ี เวลาเฉลีย่

ในการใชป้ระโยชนข์องนกัท่องเที่ยว 1 คน เท่ากบั 10 นาทต่ีอรอบ (โครงการศึกษาขดีความสามารถในการ

รองรบัไดข้องพื้นที่อทุยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปยุ จงัหวดัเชียงใหม่, 2549) ซึ่งหากมกีารวางแผนช่วงเวลาเปิด

ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวเขา้ประกอบกิจกรรมในพื้นที่ต ัง้แต่ 08.00 - 17.00 น. เพราะฉะนัน้ จ านวนรอบการ

ใชป้ระโยชน ์เท่ากบั 54 รอบต่อวนั และมาตรฐานชี้วดัทีใ่ช ้คอื จ านวนหอ้งน า้ในปจัจบุนั ซึ่งสามารถค านวณได ้

ดงัภาพที ่5.5 

 

 

 

ภาพที่ 5.5  วธิกีารค านวณหาความสามารถในการรองรบัไดข้องหอ้งน า้ 

 

ดงันัน้ หอ้งน า้ในบริเวณพื้นทีป่่าบุญเรืองสามารถรองรบันกัท่องเที่ยวไดสู้งสุดเท่ากบั 108 คนต่อวนั 

และจากสถติจิ  านวนผูท้ีเ่คยเขา้มาเดนิป่าตามเสน้ทางศึกษาธรรมชาติในพื้นทีสู่งสุดเท่ากบั 100 คนต่อวนั โดย

เป็นกลุ่มเดก็นกัเรียนในบริเวณพื้นที่ต  าบลบุญเรืองที่เขา้มาศึกษาเรียนรู ้ซึ่งพบว่าอยู่ในระดบัผลกระทบมาก 

(Exceeding CC) คอื อยู่ในระดบัเกินขดีความสามารถในการรองรบัไดข้องพื้นที ่ เพราะฉะนัน้ หากมผูีเ้ขา้มา

เรียนรูม้ากขึ้นอาจจะตอ้งสรา้งหอ้งน า้เพิม่เพือ่ใหเ้พยีงพอ ดงัตารางที ่5.4 

 

ตารางที่ 5.4  เกณฑร์ะดบัผลกระทบจากระดบัการใชป้ระโยชนสู์งสุดของหอ้งน า้ในบริเวณพื้นทีป่่าบญุเรือง  

 อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ปี 2560 

 

ระดบัผลกระทบและขีดความสามารถ 

ในการรองรบัได ้

ค่าเกณฑร์ะดบัผลกระทบของหอ้งน ้ า 

(PCC : คน/วนั) 

1.  ผลกระทบนอ้ย (Below CC) < 50% < 54 

2.  ผลกระทบปานกลาง (At & Approaching  

CC) 50% - 80% 

54 - 86 

3.  ผลกระทบมาก (Exceeding CC) 81% - 100% 87 - 108 

4.  ผลกระทบรุนแรง (Over CC) > 100% > 108 

 

PCC หอ้งน า้ = จ านวนหอ้งน า้ x จ านวนรอบการใชป้ระโยชน ์
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4.  การจดัการขยะ 

 

เดมิการจดัการขยะของต าบลบญุเรือง เทศบาลไดจ้ดัรถเก็บขยะในการเก็บขน โดยชาวบา้นตอ้งเสยี

ค่าบริหารจดัการขยะเป็นรายปี เท่ากบั 120 บาทต่อครวัเรือนต่อปี แต่เมือ่ช่วงตน้ปี 2560 ภาครฐัไดปิ้ดบ่อขยะ

ตามนโยบายเชียงของเมอืงสะอาด จึงท  าใหไ้ม่มรีถขยะเขา้มาเก็บขนขยะภายในพื้นที่แลว้ แต่ละต าบลจึงตอ้ง

แยกกนับริหารจดัการ เพื่อตอ้งการใหช้าวบา้นเกิดจติส  านึกและฝึกใหช้าวบา้นรูจ้กัการคดัแยกขยะ ส่งผลให ้

ชาวบา้นตอ้งช่วยกนับริหารจดัการ 

 

ปจัจุบนัการจดัการขยะในพื้นทีต่  าบลบญุเรือง ชาวบา้นไดท้  าความเขา้ใจร่วมกนัโดยจะตอ้งมกีารคดั

แยกขยะก่อนน าไปทิ้ง เช่น ขยะประเภทพลาสติก เน่ืองจากเป็นขยะที่มมีูลค่า สามารถขายได ้ส่วนขยะที่ไม่

สามารถขายได ้ก็ใหน้ าขยะมาทิ้งที่บ่อขยะบริเวณฝัง่ตรงขา้มลานหนองบวัที่ทางเทศบาลเป็นผูขุ้ด ซึ่งเป็น

ลกัษณะต่างคนต่างน าขยะมาทิ้งที่บ่อขยะเอง แลว้ใชร้ถกลบขยะของบา้นบุญเรืองในการกลบ โดย เก็บค่า

บริหารจดัการขยะครวัเรือนละ 60 บาทต่อปี เพื่อน าไปใชจ่้ายในการจดัการขยะของส่วนกลาง เช่น ค่าน า้มนั

เฉลีย่ 200 บาทต่อครัง้ ซึ่งจะท  าสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ในทกุวนัอาทติย ์ 

 

โดยในการศึกษาน้ี ใชม้าตรฐานชี้ วดัขดีความสามารถในการรองรบัของการจดัการขยะในพื้นที่ ซึ่ง

ค านวณไดจ้ากจ านวนนกัท่องเทีย่วสูงสุดคูณกบัอตัราการเกิดขยะของนกัท่องเทีย่วต่อคน รวมกบัปริมาณขยะ

ทีเ่กิดจากชาวบา้น ดงัภาพที ่5.6 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6  วธิกีารค านวณหาปริมาณขยะ 

 

จากนัน้จึงน าปริมาณขยะในปจัจบุนัมาเปรียบเทยีบกบัความจุของบ่อขยะที่ชาวบา้นน าขยะมาทิ้ง ว่า

สามารถรองรบัปริมาณขยะไดเ้ท่าไหร่ แต่จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบว่า ไม่ทราบถึงความจุของบ่อขยะ 

เพราะฉะนัน้ จึงไม่สามารถค านวณหาความสามารถในการรองรบัของบ่อขยะได ้ดงันัน้ จึงเป็นประเดน็ส  าคญั

ในเรื่องการท่องเทีย่วของพื้นทีป่่าบญุเรือง เนื่องจากไม่ทราบขดีความสามารถในการรองรบัของปริมาณขยะ ซึ่ง

อาจเกิดปญัหาภายหลงัได ้

 

ปริมาณขยะในปจัจบุนั (กก./วนั) =  (จ านวนนกัท่องเทีย่ว × อตัราการเกิดขยะของ 

นกัท่องเทีย่วต่อคน) + (จ านวนชาวบา้น × 

อตัราการเกิดขยะของชาวบา้นต่อคน) 
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ดงันัน้ จากศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นกายภาพและศกัยภาพของป่าบุญเรืองดา้นการจดัการที่ได ้

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่5.5 

 

ตารางที่ 5.5  สรุปศกัยภาพของป่าบญุเรืองดา้นกายภาพและดา้นการจดัการ 

 

ตวัช้ีวดั ความสามารถในการรองรบั 

1.  เสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิ 263 คนต่อวนั 

2.  บา้นพกั 12  คนต่อวนั 

3.  ทีจ่อดรถ 223 คนัต่อวนั 

4.  หอ้งน า้ 108 คนต่อวนั 

5.  การจดัการขยะ 1/ไม่ทราบค่า  

หมายเหต:ุ 1/ ไม่ทราบค่า เนื่องจากไม่สามารถวดัความจขุองบ่อขยะได ้
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บทที่ 6 

ความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรใ์นการลงทนุ 

ท ากจิกรรมทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าบญุเรือง 

 

ส าหรับกิจกรรมท่องเที่ยวตามที่กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใหค้วามสนใจที่ไดศึ้กษาไวใ้นบทที่ 4 

ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม แต่ท ัง้น้ี การศึกษาน้ีไดค้ านวณความคุม้ค่าในการลงทุน 3 กิจกรรม เท่านัน้ คือ 

กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมปัน่จกัรยาน และกิจกรรมตกปลา เน่ืองจากกิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพ

ชุมชน (ขายของชุมชน) มตีน้ทนุไม่สูงมากนกั ชาวบา้นสามารถบริหารจดัการหรือวางแผนในส่วนของกิจกรรม

น้ีไดเ้อง ดงันัน้ การศึกษาน้ีจึงท  าการวเิคราะหค์วามความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นการลงทุนท ากิจกรรม

ท่องเทีย่วในพื้นทีป่่าบญุเรืองใน 3 กิจกรรม เพือ่พจิารณาว่าหากลงทุนท ากิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ กิจกรรมใด

ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการลงทุนมากที่สุด ซึ่งการศึกษาน้ีจ าเป็นตอ้งก าหนดขอ้สมมติในการศึกษาขึ้นเพื่อ

น าไปค านวณหาความคุม้ค่าในการลงทนุทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอ้สมมตขิองการศึกษา 

1.  ก าหนดใหม้กีารโฆษณาหรือประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัแหล่งท่องเทีย่วในพื้นที่ป่าบญุเรืองลงบน

อนิเตอรเ์น็ต ผ่านสือ่ Social Media ต่างๆ เพือ่เชิญชวนนกัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วทีป่่าบญุเรืองมากขึ้น 

2.  ก าหนดใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วแรกเริ่มที่เขา้มาเท่ากบั 1,200 คนต่อปี หรือเฉลีย่ 100 คนต่อ

เดอืน และมนีกัท่องเทีย่วเขา้มาเฉลีย่เท่ากนัทกุเดอืน  

3.  ก าหนดใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นทกุปีในอตัรารอ้ยละ 5 ตลอดอายุโครงการ  

4.  ก าหนดใหอ้ายุโครงการของกิจกรรมต่างๆ เท่ากบั 10 ปี  

5.  ก าหนดใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นทีน้ี่ มกีารเลอืกประกอบ

กิจกรรมแตกต่างกนัออกไป โดยเลอืกประกอบกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของ

จ านวนนกัท่องเทีย่วท ัง้หมดต่อปี ส่วนกิจกรรมปัน่จกัรยานและกิจกรรมตกปลาซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุม่

ของนกัท่องเทีย่วทีส่นใจจงึคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนนกัท่องเทีย่วท ัง้หมดต่อปีเท่ากนั  

6.  ก าหนดใหก้ิจกรรมตกปลาตอ้งมกีารปิดบ่อเพื่อท  าการอนุรกัษ ์ 2 เดอืน เพราะฉะนัน้ จ านวน

นกัท่องเที่ยวที่ประกอบกิจกรรมตกปลาในช่วง 2 เดอืนน้ี จะตอ้งไปประกอบกิจกรรมอื่นๆ แทนในพื้นที่ 

ซึ่งก าหนดใหน้กัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีเลอืกประกอบกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตแิทน 
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การประมาณการตน้ทุนในการลงทนุท ากิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

ตน้ทุนในการลงทุนท ากิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษา และตน้ทนุทางออ้ม เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสยีหาย

แก่ทรพัยากรในพื้นที ่โดยแต่ละกิจกรรมมตีน้ทนุทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1.  ประมาณการตน้ทนุกจิกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

 

เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าบุญเรือง หรือที่ชาวบา้นเรียกว่า “จุดเรียนรูป่้าบุญเรือง ” 

ประกอบดว้ย 3 โซน คือ โซนที่ 1 (ญ่านฮ่องไฮ ้- หนองปลาโอ่) โซนที่ 2 (ญ่านวงัไผ่ - วงัยาว และโซนที่ 3 

(ญ่านวงัสะเบง - หนองออ้) รวมระยะทางรวมเฉลี่ย 9,900 เมตร โดยการศึกษาน้ีไดท้  าการสมัภาษณ์ผูน้ า

ชุมชนเกี่ยวกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต ิซึ่งแสดงไวด้งัตารางที ่6.1 

 

ตารางที่ 6.1  ประมาณการตน้ทนุกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ ตลอดอายุโครงการ 10 ปี  

 

รายการ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 

รวม 

(บาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการลงทุน (Investment Cost)    

1.  ค่าป้ายสญัลกัษณ์บอกทาง 300 อนั 50.00 15,000.00 

2.  ค่าป้ายชื่อพนัธุไ์ม ้ 200 แผ่น 30.00 6,000.00 

3.  ค่าป้ายบอกสถานที่เรียนรู ้ 3 อนั 4,000.00 12,000.00 

4.  ค่าถงัขยะ 11 อนั 200.00 2,200.00 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ (Operating Cost)    

1.  ค่าอาหารและของว่าง 8,176 คน 55.00 449,659.66 

2.  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์(ตัง้งบไวท้ี่ 24,000 บาท/ปี)  5 ปี  24,000.00 120,000.00 

3.  ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 8,176 คน 1/รอ้ยละ 5 56,741.60 

ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost)    

1.  ตน้ทุนการเก็บขนขยะไปจดัการ (ใชแ้รงงาน 2 คน/ครัง้ และ 

เขา้ไปเก็บขนขยะเดอืนละ 2 คร ัง้) 

480 ครัง้ 300.00 144,000.00 

2.  ตน้ทุนการปลูกป่าเพิ่ม 2/3,406 คน 9.00 30,654.00 

รวม   836,252.38 

หมายเหตุ: 1/ หมายถงึ ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากกิจกรรมเดนิป่า 

2/ หมายถงึ กิจกรรมปลูกป่าจะท าในช่วงหนา้ฝนเท่านัน้ คือ ช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน  

 รวมท ัง้หมด 5 เดอืน ดงันัน้ จ านวนนกัท่องเที่ยวจึงเท่ากบั 3,406 คน ตลอดอายุโครงการ 
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2.  ประมาณการตน้ทนุกจิกรรมปัน่จกัรยาน 

 

จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบว่า พื้นทีป่่าบญุเรืองสามารถปัน่จกัรยานไดใ้นโซนที ่ 1 (ญ่านฮ่องไฮ ้

- หนองปลาโอ่) และโซนที่ 3 (ญ่านวงัสะเบง - หนองออ้) ซึ่งมีระยะทางรวมเฉลี่ย 6,400 เมตร หรือ 6.4 

กิโลเมตร โดยตน้ทนุต่างๆ แสดงไวด้งัตารางที ่6.2 

 

ตารางที่ 6.2  ประมาณการตน้ทนุกิจกรรมปัน่จกัรยาน ตลอดอายุโครงการ 10 ปี  

 

รายการ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 

รวม 

(บาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการลงทุน (Investment Cost)    

1.  ค่าจกัรยานเสอืภูเขา 20 คนั 4,000.00 80,000.00 

2.  ค่าอุปกรณ์ความปลอดภยัส าหรบัการปัน่จกัรยาน     

2.1  หมวกกนัน็อก 20 อนั 400.00 8,000.00 

2.2  ถงุมอื 20 คู่ 300.00 6,000.00 

3.  ค่าอุปกรณ์จกัรยานส ารอง    

3.1  โซ่ 5 อนั 400.00 2,000.00 

3.2  ยางใน 10 อนั 200.00 2,000.00 

4.  ค่าป้ายสญัลกัษณ์บอกทาง 300 อนั 50.00 15,000.00 

5.  ค่าป้ายชื่อพนัธุไ์ม ้ 200 แผ่น 30.00 6,000.00 

6.  ค่าป้ายแผนที่เสน้ทางปัน่จกัรยาน 2 ป้าย 4,000.00 8,000.00 

7.  ค่าถงัขยะ 6 อนั 200.00 1,200.00 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ (Operating Cost)    

1.  ค่าปรบัพื้นที่เสน้ทางจกัรยาน (ใชแ้รงงาน 15 คน/ครัง้ และ 

ท า 2 คร ัง้/ปี) 

300 คน 300.00 
90,000.00 

2.  ค่าแรงงานในการดูแลรกัษาจกัรยาน (ใชแ้รงงาน 2 คน/ครัง้  

โดยท าความสะอาดเดอืนละครัง้) 

240 คน 300.00 
72,000.00 

3.  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์(ตัง้งบไวท้ี่ 24,000 บาท/ปี) 5 ปี 24,000.00 120,000.00 

4.  ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 3,773 คน 1/รอ้ยละ 5 56,600.52 

ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษา (Maintenance Cost)    

1.  สเปรยห์ลอ่ลืน่โซ่จกัรยาน (จ านวน 12 อนั/ปี) 120 อนั 250.00 30,000.00 

2.  น า้ยาลา้งโซ่ (จ านวน 48 อนั/ปี) 480 อนั 80.00 38,400.00 

3.  น า้มนัหยอดโซ่ (จ านวน 12 ขวด/ปี) 120 ขวด 250.00 30,000.00 

4.  น า้ยาลา้งท าความสะอาดจกัรยาน (จ านวน 12 ขวด/ปี) 120 ขวด 250.00 30,000.00 

5.  ตวัปะยางใน (จ านวน 1 อนั/ปี) 10 อนั 20.00 200.00 
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ตารางที่ 6.2  (ต่อ)  

 

รายการ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 

รวม 

(บาท) 

ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost)    

1.  ตน้ทุนการเก็บขนขยะไปจดัการ (ใชแ้รงงาน 2 คน/ครัง้ และ 

เขา้ไปเก็บขนขยะเดอืนละ 2 คร ัง้) 

480 ครัง้ 300.00 144,000.00 

2.  ตน้ทุนการปลูกป่าเพิ่ม 2/1,572 คน 9.00 14,148.00 

รวม   753,550.65 

หมายเหตุ: 1/ หมายถงึ ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากกิจกรรมปัน่จกัรยาน 

2/ หมายถงึ กิจกรรมปลูกป่าจะท าในช่วงหนา้ฝนเท่านัน้ คือ ช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน  

 รวมท ัง้หมด 5 เดอืน ดงันัน้ จ านวนนกัท่องเที่ยวจึงเท่ากบั 1,572 คน ตลอดอายุโครงการ 

 

3.  ประมาณการตน้ทนุกจิกรรมตกปลา 

 

เน่ืองดว้ยในพื้นที่ป่าบุญเรืองมหีนองน า้กระจายอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมจี านวนท ัง้หมด 21 หนอง 

และจากการประชุมกลุ่มย่อยกบัชาวบา้นต าบลบญุเรืองในบทที่ 4 ที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พบว่า กิจกรรมน้ี

จะตอ้งมีการก าหนดหนองน า้ส  าหรับการตกปลาของนกัท่องเที่ยวใหช้ ัดเจน เพื่อป้องกนัปญัหาการแย่ง

ทรพัยากรกนัระหว่างนกัท่องเที่ยวกบัคนในชุมชนทอ้งถิ่น ซึ่งทางผูน้ าชุมชนไดว้างแผนใหห้นองบวันอ้ยเป็น

หนองที่จะใชส้  าหรบัการตกปลาของนกัท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ มพีื้นที่ประมาณ 110 ไร่ 

และสามารถแบ่งโซนพื้นทีต่กปลาบางส่วนใหก้บันกัท่องเทีย่วได ้โดยตน้ทนุต่างๆ แสดงไวด้งัตารางที ่6.3 

 

ตารางที่ 6.3  ประมาณการตน้ทนุกิจกรรมตกปลา ตลอดอายุโครงการ 10 ปี  

 

รายการ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 

รวม 

(บาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการลงทุน (Investment Cost)    

1.  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ในการตกปลา (คนัเบด็, รอก) 20 ชดุ 1,900.00 38,000.00 

2.  ค่าตวัเบด็ (กลอ่งละ 8 ช้ิน) 5 กลอ่ง 165.00 825.00 

3.  ค่าสายเอ็นตกปลา 1 มว้น 320.00 320.00 

4.  ค่าถงัน า้ 20 ถงั 20.00 400.00 

5.  ค่าแพตกปลา 3 ล า 24,000.00 72,000.00 

6.  ค่าซุม้อาหารและเครื่องดื่ม 1 ซุม้ 5,000.00 5,000.00 

7.  ค่าถงัขยะ 2 อนั 200.00 400.00 
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ตารางที่ 6.3  (ต่อ) 

 

รายการ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 

รวม 

(บาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ (Operating Cost)    

1.  */ค่าแรงงานในการดูแลกิจกรรมตกปลา (ใชแ้รงงาน 1 คน 

โดยคิดค่าจา้งเป็นรายเดอืน 5,000 บาท/เดอืน หรือเท่ากบั  

50,000 บาท/ปี) 

10 ปี 50,000.00 500,000.00 

2.  ค่าเหยื่อตกปลา 3,144 ถงุ 25.00 78,600.00 

3.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3,144 คน 1/รอ้ยละ 30 94,334.20 

4.  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์(ตัง้งบไวท้ี่ 24,000 บาท/ปี) 5 ปี 24,000.00 120,000.00 

5.  ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว  3,144 คน 2/รอ้ยละ 5 67,028.28 

ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost)    

1.  */ตน้ทุนการเก็บขนขยะไปจดัการ (ใชแ้รงงาน 2 คน/ครัง้ 

และเขา้ไปเก็บขนขยะเดอืนละ 2 คร ัง้) 

400 ครัง้ 300.00 120,000.00 

2.  ตน้ทุนการซื้อพนัธุป์ลาปลอ่ย (เฉลีย่ปีละ 10,000 ตวั) 100,000 ตวั 1.00 100,000.0 

รวม   1,196,907.48 

หมายเหตุ: 1/ หมายถงึ ตน้ทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

2/ หมายถงึ ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากกิจกรรมเดนิป่าศึกษา 

 ธรรมชาต ิ

*/ หมายถงึ ในพื้นที่ตอ้งมกีารปิดบ่อเพื่อท าการอนุรกัษใ์นช่วงฤดูน า้หลากซึ่งเป็นช่วงที่ปลาวางไข ่จ านวน 2  

 เดอืน จึงไมส่ามารถตกปลาในช่วงน้ีได ้เพราะฉะนัน้ ใน 1 ปี ของกิจกรรมตกปลา จึงเท่ากบั 10 เดอืน 

 

การประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนท ากจิกรรมทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัชาวบา้นต าบลบุญเรือง พบว่า ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ การปัน่จกัรยาน และการตกปลา มจีุดประสงคเ์พื่อตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มา

ศึกษาเรียนรูใ้นพื้นที่ ไดเ้รียนรูท้รพัยากรในพื้นที่ ไดส้มัผสักบัวถิีชีวติของคนในทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นในลกัษณะที่

ชาวบา้นร่วมกนับริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที ่และในส่วนของผลตอบแทนต่างๆ ชาวบา้นไม่ไดค้าดหวงั

ว่าจะตอ้งไดร้บักลบัคนืมาเป็นจ านวนมาก เพยีงแค่ตอ้งการใหท้รพัยากรในพื้นที่คงอยู่ต่อไปใหลู้กหลานใชไ้ด ้

อย่างย ัง่ยนื โดยแต่ละกิจกรรมไดร้บัผลตอบแทนแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
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1.  ประมาณการผลตอบแทนกจิกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

 

ในส่วนของผลตอบแทนกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ชาวบา้นไดร่้วมกันวางแผน โดย

ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที่ รายไดจ้ากค่าวทิยากรทอ้งถิ่น 

และรายไดจ้ากค่าอาหารและของว่าง ซึ่งผลตอบแทนต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที่  หรือเป็นรายไดเ้พื่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรในพื้นที่ ซึ่งชาวบา้นได ้

วางแผนไวโ้ดยเก็บค่าเขา้พื้นที่เฉลี่ย 1,000 บาทต่อกลุ่ม (จ านวนนกัท่องเที่ยวต ัง้แต่ 10 คนขึ้นไป) แต่ท ัง้น้ี 

ตามปกตสิ่วนใหญ่กลุ่มผูท้ีเ่ขา้มาในพื้นที่มลีกัษณะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ค่าเขา้พื้นทีต่่อคนจงึมรีาคาถูก ซึ่งหาก

จ านวนนกัท่องเทีย่วมาไม่ถงึ 10 คนต่อกลุ่ม ราคาก็จะลดหล ัน่ตามราคาค่าเขา้พื้นที่เฉลีย่คนละ 100 บาท แต่

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มามลีกัษณะเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้น อาจเกิดปญัหาการรวมกลุ่ม

กนัของนกัท่องเทีย่วเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ไดใ้นภายหลงั จงึอาจท  าใหช้าวบา้นเกิดปญัหานี้ไดใ้นอนาคต ท ัง้น้ี การ

เก็บค่าเขา้พื้นที่ของการศึกษานี้จึงใชร้าคาท ัว่ไปตามค่าเขา้อุทยานฯ เฉลี่ยคนละ 50 บาท เน่ืองจากหากเก็บค่า

เขา้พื้นที่สูงกว่าค่าเขา้อุทยานฯ นกัท่องเที่ยวบางส่วนอาจไม่เห็นถึงความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาต ิจงึอาจเลอืกไปอทุยานฯ หรือสถานทีแ่ห่งอื่นแทนการมาป่าบญุเรือง 

 

รายไดจ้ากค่าวิทยากรทอ้งถิ่น  โดยชาวบา้นจะเป็นผูท้  าหนา้ที่เป็นวทิยากรทอ้งถิ่น ซึ่งจะคอยน าทาง 

ดูแลความปลอดภยั และบรรยายใหค้วามรูแ้ก่นกัท่องเที่ยวตามจดุเรียนรูต่้างๆ ซึ่งก าหนดใหว้ทิยากร 1 คน 

ต่อนกัท่องเทีย่ว 10 คนต่อกลุ่ม โดยไดร้บัผลตอบแทนครัง้ละ 300 บาท และประมาณการว่านกัท่องเทีย่วเขา้

มาเดนิป่าศึกษาธรรมชาตใินพื้นทีเ่ฉลีย่เดอืนละ 2 ครัง้ 

 

รายไดจ้ากค่าอาหารและของว่าง  ซึ่งการเดนิป่าในพื้นที่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ดงันัน้ ชาวบา้นจึงได ้

วางแผนว่าควรมอีาหารและของว่างใหก้บันกัท่องเที่ยวในระหว่างช่วงพกั โดยคิดค่าอาหารและของว่างชุดละ 

80 บาทต่อคน 
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ตารางที่ 6.4  การประมาณการผลตอบแทนกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ 

 

2.  ประมาณการผลตอบแทนกจิกรรมปัน่จกัรยาน 

 

ในส่วนของผลตอบแทนกิจกรรมปัน่จ ักรยาน โดยผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที ่และรายไดจ้ากค่าเช่าจกัรยานและอปุกรณ์ความปลอดภยั ซึ่งผลตอบแทน

ต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที่  หรือเป็นรายไดเ้พื่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรในพื้นที่ โดยเก็บค่าเขา้

พื้นทีเ่ฉลีย่คนละ 50 บาท (อตัราเดยีวกบักิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต)ิ 

 

รายไดจ้ากค่าเช่าจกัรยานและอุปกรณ์ความปลอดภยั  โดยกิจกรรมปัน่จกัรยานน้ีเป็นการปัน่

จกัรยานเสือภูเขาในพื้นที่ป่าบุญเรือง ซึ่งเป็นกิจกรรมแนวผจญภยั มีค่าเช่าจกัรยานและอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัเท่ากบั 250 บาทต่อคน และสามารถปัน่ไดท้ ัง้วนัตามช่วงเวลาทีเ่ปิดใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ 
รายไดจ้าก 

ค่าเขา้พื้นท่ี 

รายไดจ้าก 

ค่าวิทยากรทอ้งถิ่น 

รายไดจ้ากค่าอาหาร 

และของว่าง 
รวม 

1 32,500.00  7,200.00  52,000.00  91,700.00 

2 34,125.00  7,200.00  54,600.00  95,925.00 

3 35,831.25  7,200.00  57,330.00  100,361.25 

4 37,622.81  7,200.00  60,196.50  105,019.31 

5 39,503.95  7,200.00  63,206.33  109,910.28 

6 41,479.15  7,200.00  66,366.64  115,045.79 

7 43,553.11  7,200.00  69,684.97  120,438.08 

8 45,730.76  7,200.00  73,169.22  126,099.98 

9 48,017.30  7,200.00  76,827.68  132,044.98 

10 50,418.17  7,200.00  80,669.07  138,287.24 

ทีม่า: จากการประมาณการ 
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ตารางที่ 6.5  การประมาณการผลตอบแทนกิจกรรมปัน่จกัรยาน 

 

3.  ประมาณการผลตอบแทนกจิกรรมตกปลา 

 

ในส่วนของผลตอบแทนกิจกรรมตกปลา โดยผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) ประกอบดว้ย 

รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที ่รายไดจ้ากค่าเช่าอปุกรณ์ตกปลา รายไดจ้ากค่าเหยื่อตกปลา รายไดจ้ากค่าเช่าแพ รายได ้

จากค่าอาหารและเครื่องดืม่ และรายไดจ้ากค่าปลาทีต่กได ้(กรณีตกปลาเกิน 3 กิโลกรมั) ซึ่งผลตอบแทนต่างๆ 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นที่  หรือเป็นรายไดเ้พื่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรในพื้นที่ โดยเก็บค่าเขา้

พื้นทีเ่ฉลีย่คนละ 50 บาท (อตัราเดยีวกบักิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต)ิ 

 

รายไดจ้ากค่าเช่าอปุกรณ์ตกปลา  โดยเก็บค่าเช่าอปุกรณ์ตกปลาเฉลี่ย 150 บาทต่อชุด ซึ่งสามารถ

ตกปลาไดท้ ัง้วนัตามช่วงเวลาทีเ่ปิดใหบ้ริการ นอกจากน้ี นกัท่องเทีย่วสามารถน าคนัเบด็มาเองได ้ โดยมอีตัรา

ค่าเขา้คนัเบด็อตัราเดยีวกบัค่าเช่าอปุกรณ์ตกปลา 

 

รายไดจ้ากค่าเหยื่อตกปลา  โดยคดิค่าเหยื่อตกปลาถงุละ 50 บาท 

 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ รายไดจ้ากค่าเขา้พื้นท่ี 
รายไดจ้ากค่าเช่าจกัรยาน

และอปุกรณ์ความปลอดภยั 
รวม 

1 15,000.00  75,000.00  90,000.00 

2 15,750.00  78,750.00  94,500.00 

3 16,537.50  82,687.50  99,225.00 

4 17,364.38  86,821.88  104,186.26 

5 18,232.59  91,162.97  109,395.56 

6 19,144.22  95,721.12  114,865.34 

7 20,101.43  100,507.17  120,608.60 

8 21,106.51  105,532.53  126,639.04 

9 22,161.83  110,809.16  132,970.99 

10 23,269.92  116,349.62  139,619.54 

ทีม่า: จากการประมาณการ 
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รายไดจ้ากค่าเช่าแพ  คิดค่าเช่าแพล าละ 1,000 บาท โดยประมาณการว่าในทุกเดอืนจะตอ้งมกีลุ่ม

นกัท่องเทีย่วเช่าแพเฉลีย่เดอืนละ 2 ล า 

 

รายไดจ้ากค่าอาหารและเครื่องดื่ม  จากการสมัภาษณ์ตน้ทนุค่าอาหารและเครื่องดืม่ของคนในอ าเภอ

เชียงของ พบว่า ในการท่องเทีย่วครัง้หน่ึงจะเสยีค่าอาหารและเครื่องดืม่ต่อมื้อเฉลีย่ 100 บาทต่อคน ดงันัน้ จงึ

ประมาณการค่าอาหารและเครื่องดืม่ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาตกปลาเฉลีย่คนละ 100 บาท 

 

แต่อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากค่าปลาทีต่กได ้(กรณีตกปลาเกิน 3 กิโลกรมั) ผูน้ าชุมชนเหน็ดว้ยว่าหาก

ตกปลาในพื้นทีเ่กิน 3 กิโลกรมั จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่กิโลกรมัละ 30 บาท แต่หากตกปลาไม่ถงึตามปริมาณ

ทีร่ะบไุวจ้ะไม่เสยีค่าใชจ่้าย โดยผลการศึกษานี้มขีอ้สมมต ิคอื นกัท่องเทีย่วมกีารตกปลาออกจากพื้นทีไ่ม่เกิน 

3 กิโลกรมั ดงันัน้ รายไดจ้ากค่าปลาทีต่กไดใ้นส่วนน้ีจงึไม่ถูกน ามารวมไวก้บัผลตอบแทนรวมของกิจกรรมตก

ปลา 

 

ตารางที่ 6.6  การประมาณการผลตอบแทนกิจกรรมตกปลา 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ 
รายไดจ้ากค่า

เขา้พื้นท่ี 

รายไดจ้ากค่า

เช่าอปุกรณ์ตก

ปลา 

รายไดจ้าก

ค่าเหยื่อ 

ตกปลา 

รายไดจ้ากค่า

เช่าแพ 

รายไดจ้าก

ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม 

รวม 

1 12,500.00 37,500.00 12,500.00 24,000.00 25,000.00 111,500.00 

2 13,125.00 39,375.00 13,125.00 24,000.00 26,250.00 115,875.00 

3 13,781.25 41,343.75 13,781.25 24,000.00 27,562.50 120,468.75 

4 14,470.31 43,410.94 14,470.31 24,000.00 28,940.63 125,292.19 

5 15,193.83 45,581.48 15,193.83 24,000.00 30,387.66 130,356.80 

6 15,953.52 47,860.56 15,953.52 24,000.00 31,907.04 135,674.64 

7 16,751.20 50,253.59 16,751.20 24,000.00 33,502.39 141,258.38 

8 17,588.76 52,766.27 17,588.76 24,000.00 35,177.51 147,121.30 

9 18,468.19 55,404.58 18,468.19 24,000.00 36,936.39 153,277.35 

10 19,391.60 58,174.81 19,391.60 24,000.00 38,783.21 159,741.22 

ทีม่า: จากการประมาณการ 
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ผลตอบแทนสุทธใินการลงทนุท ากิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง 

 

ส าหรบัผลตอบแทนสุทธิในการลงทุนท ากิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าบุญเรือง สามารถค านวณได ้

จากผลตอบแทนที่ไดจ้ากการประมาณการในกิจกรรมต่างๆ หกัออกดว้ยตน้ทุนที่ไดจ้ากการประมาณการใน

กิจกรรมต่างๆ โดยในการค านวณหามูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนสุทธิในแต่ละกิจกรรมใชอ้ตัราคิดลด 

(Discount Rate) รอ้ยละ 7 ต่อปี ตามอตัราดอกเบี้ยเงนิกูข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจาก

ชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในต าบลบญุเรืองไดกู้ย้มืเงนิจากแหล่งน้ีมาเพื่อท  าการเกษตร ซึ่งถือเป็นค่าเสยี

โอกาสของเงนิทนุทีช่าวบา้นตอ้งกูย้มืเงนิมาเพือ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ  

 

กจิกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ  ไดร้บัผลตอบแทนสุทธริวมเท่ากบั 298,579.53 บาท และเมือ่น ามา

คิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปจัจุบนั พบว่า มูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนรวม (PVB) เท่ากบั 777,069.39 บาท และ

มลูค่าปจัจบุนัของตน้ทนุรวม (PVC) เท่ากบั 601,912.72 บาท ดงันัน้ กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต ิมมีลูค่า

ปจัจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 175,156.67 บาท ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทุน (NPV > 0) กล่าวคอื 

หากลงทุนในกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติจะเกิดรายรบัมากกว่ารายจ่าย ส่วนอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ตน้ทุน (BCR) มค่ีาเท่ากบั 1.29 ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทุน (BCR > 1) กล่าวคือ หากลงทุนใน

กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาต ิ1 บาท จะไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา 1.29 บาท ส่วนอตัราผลตอบแทนภายใน

จากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 39 ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจากอตัรา

ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนมค่ีามากกว่าอตัราคิดลด (รอ้ยละ 7) ที่น ามาใช ้และกิจกรรมเดนิป่าศึกษา

ธรรมชาตน้ีิใชร้ะยะเวลาคนืทนุ (เมือ่คดิลดเป็นมลูค่าปจัจบุนัแลว้) 3 ปี 2 เดอืน ดงัตารางที ่6.7 

 

ตารางที่ 6.7  เกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทนุ กรณีกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ ผลตอบแทน ตน้ทุน 
ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

PV 

ผลตอบแทน 

PV 

ตน้ทุน 

PV ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

0 0.00 35,200.00 - 35,200.00 0.00  35,200.00 - 35,200.00 

1 91,700.00 81,165.00 10,535.00 85,700.93  75,855.14 9,845.79 

2 95,925.00 83,293.13 12,631.87 83,784.61  72,751.45 11,033.16 

3 100,361.25 85,519.78 14,841.47 81,924.68  69,809.62 12,115.06 

4 105,019.31 87,857.77 17,161.54 80,118.73  67,026.27 13,092.46 

5 109,910.28 90,312.66 19,597.62 78,364.51  64,391.68 13,972.83 

6 115,045.79 68,890.30 46,155.49 76,659.87  45,904.52 30,755.35 

7 120,438.08 71,596.80 48,841.28 75,002.78  44,586.89 30,415.89 

8 126,099.98 74,438.65 51,661.33 73,391.34  43,323.97 30,067.36 
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ตารางที่ 6.7  (ต่อ) 

 

กิจกรรมปัน่จกัรยาน  ไดร้บัผลตอบแทนสุทธิรวมเท่ากบั 378,459.68 บาท และเมื่อน ามาคิดลดให ้

เป็นมูลค่าปจัจุบนั พบว่า มูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนรวม (PVB) เท่ากบั 773,786.56 บาท และมูลค่า

ปจัจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) เท่ากบั 580,211.25 บาท ดงันัน้ กิจกรรมปัน่จกัรยานมีมูลค่าปจัจุบนัสุทธิ 

(NPV) เท่ากบั 193,575.31 บาท ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทุน (NPV > 0) กล่าวคอื หากลงทุนใน

กิจกรรมปัน่จกัรยานจะเกิดรายรบัมากกว่ารายจ่าย ส่วนอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทนุ (BCR) มค่ีาเท่ากบั 

1.33 ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทุน (BCR > 1) กล่าวคอื หากลงทนุในกิจกรรมปัน่จกัรยาน 1 บาท 

จะไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา 1.33 บาท ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุ (IRR) มค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 

17 ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทนุ เนื่องจากอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุมค่ีามากกว่าอตัรา

คดิลด (รอ้ยละ 7) ทีน่ ามาใช ้และกิจกรรมปัน่จกัรยานน้ีใชร้ะยะเวลาคนืทนุ (เมือ่คดิลดเป็นมลูค่าปจัจบุนัแลว้) 

5 ปี 7 เดอืน ดงัตารางที ่6.8 

 

ตารางที่ 6.8  เกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทนุ กรณีกิจกรรมปัน่จกัรยาน 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ ผลตอบแทน ตน้ทุน 
ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

PV 

ผลตอบแทน 

PV 

ตน้ทุน 

PV ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

9 132,044.98 77,422.58 54,622.40 71,823.72  42,112.75 29,710.97 

10 138,287.24 80,555.70 57,731.54 70,298.22  40,950.43 29,347.79 

รวม 1,134,831.91 836,252.38 298,579.53 777,069.39 601,912.72 175,156.67 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV)      175,156.67  บาท 

อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน (BCR)     1.29 

อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)    39 % 

ระยะเวลาคืนทุน (กรณีคิดลดเป็นมลูค่าปจัจุบนัแลว้)    3 ปี 2 เดอืน 

ทีม่า: จากการค านวณ 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ ผลตอบแทน ตน้ทุน 
ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

PV 

ผลตอบแทน 

PV 

ตน้ทุน 

PV ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

0 0.00 128,200.00 - 128,200.00 0.00  128,200.00 - 128,200.00 

1 90,000.00 73,085.00 16,915.00 84,112.15  68,303.74 15,808.41 

2 94,500.00 73,366.25 21,133.75 82,539.96  64,080.92 18,459.04 

3 99,225.00 73,661.56 25,563.44 80,997.16  60,129.78 20,867.38 

4 104,186.26 73,971.64 30,214.62 79,483.20  56,432.61 23,050.59 
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ตารางที่ 6.8  (ต่อ) 

 

กิจกรรมตกปลา  ไดร้บัผลตอบแทนสุทธิรวมเท่ากบั 143,646.31 บาท และเมื่อน ามาคิดลดใหเ้ป็น

มูลค่าปจัจุบนั พบว่า มูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนรวม (PVB) เท่ากบั 920,858.47 บาท และมูลค่าปจัจบุนั

ของตน้ทุนรวม (PVC) เท่ากบั 885,307.94 บาท ดงันัน้ กิจกรรมตกปลามมีูลค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 

35,550.53 บาท ซึ่งแสดงว่าเกิดความคุม้ค่าในการลงทนุ (NPV > 0) กล่าวคือ หากลงทุนในกิจกรรมตกปลา

จะเกิดรายรบัมากกว่ารายจ่าย ส่วนอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทนุ (BCR) มค่ีาเท่ากบั 1.04 ซึ่งแสดงว่าเกิด

ความคุม้ค่าในการลงทุน (BCR > 1) กล่าวคือ หากลงทุนในกิจกรรมตกปลา 1 บาท จะไดร้บัผลตอบแทน

กลบัมา 1.04 บาท ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 3 ซึ่งแสดงว่าไม่เกิด

ความคุม้ค่าในการลงทนุ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนมค่ีานอ้ยกว่าอตัราคิดลด (รอ้ยละ 

7) ที่น ามาใช ้และกิจกรรมตกปลาน้ีใชร้ะยะเวลาคืนทุน (เมื่อคิดลดเป็นมูลค่าปจัจุบนัแลว้) 8 ปี 8 เดอืน ดงั

ตารางที ่6.9 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ ผลตอบแทน ตน้ทุน 
ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

PV 

ผลตอบแทน 

PV 

ตน้ทุน 

PV ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

5 109,395.56 74,297.22 35,098.34 77,997.52  52,972.89 25,024.63 

6 114,865.34 50,639.09 64,226.25 76,539.63  33,742.96 42,796.66 

7 120,608.60 50,998.04 69,610.56 75,108.97  31,759.02 43,349.96 

8 126,639.04 51,374.94 75,264.10 73,705.07  29,900.68 43,804.39 

9 132,970.99 51,770.69 81,200.30 72,327.41  28,159.82 44,167.58 

10 139,619.54 52,186.22 87,433.32 70,975.49  26,528.83 44,446.67 

รวม 1,132,010.33 753,550.65 378,459.68 773,786.56 580,211.25 193,575.31 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV)      193,575.31  บาท 

อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน (BCR)     1.33 

อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)    17 % 

ระยะเวลาคืนทุน (กรณีคิดลดเป็นมลูค่าปจัจุบนัแลว้)    5 ปี 7 เดอืน 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 6.9  เกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทนุ กรณีกิจกรรมตกปลา 

 

โดยสามารถสรุปเกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทนุกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้ นที่ป่าบญุเรืองใน

แต่ละกิจกรรมไดด้งัตารางที่ 6.10 ซึ่งในเกณฑต์วัชี้ วดัมูลค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV) พบว่า ทุกกิจกรรมมคีวาม

คุม้ค่าในการลงทุน (NPV > 0) โดยกิจกรรมปัน่จ ักรยานมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) สูงสุด เท่ากับ 

193,575.31 บาท ส่วนเกณฑต์วัชี้วดัอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทนุ (BCR) พบว่า ทกุกิจกรรมมคีวามคุม้ค่า

ในการลงทุน (BCR ≥ 1) โดยกิจกรรมปัน่จกัรยานมีอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทนุ (BCR) สูงสุด เท่ากบั 

1.33 ส่วนเกณฑต์วัชี้วดัอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) พบว่า กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ 

และกิจกรรมปัน่จกัรยาน มคีวามคุม้ค่าในการลงทุน โดยกิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติมีอตัราผลตอบแทน

ภายในจากการลงทนุ (IRR) สูงสุด เท่ากบั รอ้ยละ 39 ส่วนกิจกรรมตกปลานัน้ไม่เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน 

เนื่องจากมอีตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั รอ้ยละ 3 ซึ่งมค่ีานอ้ยกว่าอตัราคดิลด (รอ้ย

ละ 7) ทีน่ ามาใช ้และเกณฑต์วัชี้วดัระยะเวลาคนืทนุ พบว่า กิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาตใิชร้ะยะเวลาคนืทนุ

เร็วทีสุ่ด คอื 3 ปี 2 เดอืน 

 

(หน่วย : บาท) 

ปีที่ ผลตอบแทน ตน้ทุน 
ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

PV 

ผลตอบแทน 

PV 

ตน้ทุน 

PV ผลตอบ 

แทนสุทธ ิ

0 0.00 116,945.00 - 116,945.00 0.00  116,945.00 - 116,945.00 

1 111,500.00 115,325.00 - 3,825.00 104,205.61  107,780.37 - 3,574.77 

2 115,875.00 116,231.25 - 356.25 101,209.71  101,520.88 - 311.16 

3 120,468.75 117,182.82 3,285.93 98,338.38  95,656.09 2,682.30 

4 125,292.19 118,181.96 7,110.23 95,584.81  90,160.45 5,424.36 

5 130,356.80 119,231.05 11,125.75 92,942.60  85,010.09 7,932.51 

6 135,674.64 96,332.60 39,342.04 90,405.74  64,190.48 26,215.26 

7 141,258.38 97,489.24 43,769.14 87,968.62  60,711.40 27,257.22 

8 147,121.30 98,703.70 48,417.60 85,625.94  57,446.45 28,179.49 

9 153,277.35 99,978.89 53,298.46 83,372.72  54,381.89 28,990.83 

10 159,741.22 101,317.82 58,423.40 81,204.34  51,504.84 29,699.49 

รวม 1,340,565.63 1,196,919.32 143,646.31 920,858.47 885,307.94 35,550.53 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV)      35,550.53  บาท 

อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน (BCR)     1.04 

อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)    3 % 

ระยะเวลาคืนทุน (กรณีคิดลดเป็นมลูค่าปจัจุบนัแลว้)    8 ปี 8 เดอืน 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 6.10  สรุปเกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทนุกิจกรรมท่องเทีย่วเชิงนิเวศของพื้นทีป่่าบญุเรือง 

 

เกณฑต์วัช้ีวดั 
กจิกรรม 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปัน่จกัรยาน ตกปลา 

1.  มลูค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV) (บาท) 175,156.67 193,575.31 35,550.53 

2.  อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน 

(BCR) 

1.29 1.33 1.04 

3.  อตัราผลตอบแทนภายในจาก 

การลงทุน (IRR) (%) 

39 17 3 

4.  ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (ปี) 3 ปี 2 เดอืน 5 ปี 7 เดอืน 8 ปี 8 เดอืน 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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บทที่ 7 

ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 

1.  จากการประเมนิมลูค่าป่าบญุเรืองในดา้นการเป็นแหล่งอาหารและวตัถุดบิ จะเหน็ไดว้่า รงัต่อ รงั

ผึ้ ง ฝกัปอบิด ถือเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจท าใหช้าวบา้นต าบลบุญเรือง หรือบุคคลภายนอก เกิด

แรงจูงใจในการเขา้ไปเก็บหาผลผลติเหล่าน้ีกนัมากขึ้น นอกจากน้ี ยงัมผีลผลติชนิดอื่นๆ ที่มมีูลค่าไม่สูงมาก

นกั แต่กลบัมกีารเขา้ไปเก็บหากนัเป็นปริมาณมาก เช่น หน่อไผ่ ยอดผกัตบชวา ฝกัปอบดิ ยอดสม้ป่อย ดงันัน้ 

กลุ่มอนุรกัษป่์าบุญเรืองและชาวบา้นต าบลบุญเรืองจึงควรร่วมมอืกนัออกกฎกติกาในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์

หรือเก็บหาผลผลติชนิดต่างๆ จากป่าบญุเรือง หรือควรมกีารเก็บค่าธรรมเนียมในการเขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากป่า

บุญเรือง ซึ่งหากมกีารจดัเก็บค่าธรรมเนียม ก็สามารถน าค่าธรรมเนียมน้ีมาใชใ้นการบริหารจดัการดูแลรกัษา

ป่าบุญเรืองใหค้งอยู่ต่อไปได ้ท ัง้น้ี เพื่อเป็นการป้องกนัการเขา้ไปใชป้ระโยชนท์ี่มากจนเกินไปอนัเป็น เหตุท  า

ใหผ้ลผลติในพื้นทีป่่าบญุเรืองตอ้งเสือ่มโทรม ร่อยหรอ หรือหมดไปในทีสุ่ด 

 

2.  จากการประเมนิมลูค่าของพื้นทีป่่าบญุเรือง ท  าใหท้ราบว่า ป่าบญุเรืองมมีลูค่าทางเศรษฐกิจหรือมี

มูลค่าบริการทางระบบนิเวศท ัง้หมดเท่ากบั 125,679,494.04 บาทต่อปี ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช ้

ประโยชน์จากพื้นที่ป่าหรือท  ากิจกรรมใดๆ อนัเป็นเหตุที่ท  าใหพ้ื้นที่ป่าบุญเรืองตอ้งสูญเสียหรือสูญหายไป 

มูลค่าบริการทางระบบนิเวศของป่าบุญเรืองดงักล่าวน้ีก็จะสูญเสยีไปดว้ย ดงันัน้ ชาวบา้นต าบลบุญเรือง นกั

ลงทนุ หรือหน่วยงานต่างๆ ทีต่อ้งการด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นทีป่่าบญุเรือง ควรใชข้อ้มลูในส่วนของมลูค่าน้ี 

พิจารณาประกอบการตดัสนิใจร่วมดว้ย ซึ่งตอ้งพิจารณาว่า กิจกรรมที่จะท  าในพื้นที่ป่าบุญเรืองนัน้ ส่งผล

กระทบใหพ้ื้นที่ป่าบุญเรืองตอ้งสูญเสยีมูลค่าบริการทางระบบนิเวศไปหรือไม่ หรือสูญเสยีไปท ั้งหมดกี่บาท 

เพือ่ทีจ่ะสามารถท าการทดแทนหรือชดเชยมลูค่าทีสู่ญหายไปได ้

 

3.  จากการศึกษา แสดงใหเ้หน็ว่า นอกจากป่าบญุเรืองจะมมีลูค่าบริการทางระบบนิเวศที่สูงแลว้ ยงั

มคีวามส าคญัต่อวถิีชีวิตของชาวบา้นต าบลบุญเรืองอีกดว้ย ซึ่งการคงอยู่ของป่าบุญเรืองน้ี ท  าใหช้าวบา้นมี

อาหารและวตัถดุบิไวบ้ริโภค มนี า้ไวใ้ชใ้นช่วงหนา้แลง้ ท  าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติได ้และยงั

เป็นพื้นทีท่ีก่่อใหเ้กิดวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น ซึ่งถอืไดว้่าป่าบญุเรืองมคุีณค่าต่อจติใจของชาวบา้นต าบล

บญุเรือง ซึ่งหากสูญเสยีพื้นทีป่่าบญุเรืองไปก็จะส่งผลกระทบต่อชาวบา้นต าบลบญุเรืองและทรพัยากรต่างๆ ใน

พื้นที่ ประกอบกบัป่าบุญเรืองถอืเป็นทนุทางทรพัยากรธรรมชาติทีม่ค่ีาของประเทศไทย ดงันัน้ ชาวบา้นต าบล
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บุญเรืองจึงควรร่วมมอืร่วมใจกนัอนุรกัษผ์ืนป่าแห่งน้ีไวใ้หค้งอยู่ต่อไป รวมท ัง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

จดัการดูแลรกัษาป่า ควรส่งเสริมใหม้กีารอนุรกัษผ์นืป่าแห่งน้ีไว ้และสนบัสนุนการด าเนินงานของชุมชนในการ

ดูแลรกัษาป่า  

 

4.  หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการดูแลรกัษาป่า เทศบาลต าบลบุญเรือง 

ควรน าขอ้มูลการประเมนิคุณค่าและมูลค่าบริการทางระบบนิเวศของพื้นที่ป่าบุญเรือง ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การจดัท  าแผนพฒันาทอ้งถิ่นหรือแผนอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ป่าบุญเรืองให ้

สอดคลอ้งกบัวถิชีีวติของชุมชน หรือน าไปใชป้ระกอบการวางแผนในการจดัสรรงบประมาณในการดูแลรกัษา

ป่า เพื่อที่จะไดจ้ดัสรรงบประมาณในการดูแลป่าไดอ้ย่างเหมาะสมตามล าดบัส  าคญัของบริการทางระบบนิเวศ

จากป่าบญุเรืองทีเ่กิดขึ้น 

 

5.  จากการศึกษาเจตคติของชาวบา้นต าบลบุญเรือง พบว่า กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของ

ชุมชน) เป็นกิจกรรมที่ชาวบา้นจากกลุ่มตวัอย่างไดใ้หค้วามสนใจมากที่สุด เน่ืองจากเป็นการสรา้งงานสรา้ง

รายไดใ้หก้บัชุมชน ประกอบกบัทีต่  าบลบญุเรืองไดม้กีารรวมกลุ่มอาชีพเพือ่ผลติสนิคา้อยู่บา้งแลว้ แต่ปญัหาที่

พบ คอื ไม่มช่ีองทางในการจ าหน่าย ชาวบา้นบางส่วนจงึขาดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ดงันัน้ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้งจึงควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนผลิตภณัฑข์องชาวบา้นต าบลบุญเรือง เช่น สนบัสนุนดา้น

งบประมาณ สนบัสนุนดา้นประชาสมัพนัธ ์สนบัสนุนดา้นองคค์วามรู ้ตลอดจนหาช่องทางการจ าหน่ายใหแ้ก่

ชาวบา้น รวมถึงผลกัดนัสนิคา้ของชาวบา้นใหเ้ป็นสนิคา้ที่มเีอกลกัษณ์ประจ าต าบล เพื่อเป็นการอนุรักษภ์ูมิ

ปญัญาทอ้งถิ่นของชาวบา้น สรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้น และดงึดูดความสนใจจากนกัท่องเทีย่ว ซึ่งเป็น

การส่งเสริมการท่องเทีย่วในพื้นทีอ่กีทางหนึ่ง 

 

6.  ในการศึกษาเจตคติของชาวบา้นต าบลบุญเรืองทีค่ิดว่ากิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรม

ปัน่จกัรยาน กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพชุมชน (ขายของชุมชน) ไม่เหมาะสม จะเหน็ไดว้่า 

ลกัษณะสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของชาวบา้นกลุ่มน้ี คือ ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกั และมีการเก็บหาผลผลิตจากป่าเป็นประจ า ท  าใหช้าวบา้นเกรงว่าหากท ากิจกรรม

ท่องเทีย่วขึ้นในพื้นทีจ่ะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ ดงันัน้ หน่วยงานต่างๆ เช่น องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่

พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) (อพท.) ควรใหค้วามรูเ้รื่องการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยืนแก่

ชาวบา้น เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกนัและเปิดเจตคติมมุมองใหก้วา้งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุหรือผู ้

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควรดงึศกัยภาพของชาวบา้นกลุ่มน้ีใหเ้ป็นจดุแขง็ของพื้นที ่ เช่น ส่งเสริมอาชีพของ

กลุ่มผูสู้งอายุ ส่งเสริมสนิคา้เกษตรของชาวบา้นต าบลบญุเรือง เพือ่ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมและเป็นการ

สรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง รวมท ัง้ชาวบา้นควรร่วมกนัวางแผนก าหนดโซนส าหรบันกัท่องเทีย่วใหช้ดัเจน เพือ่ลด

ปญัหาความขดัแยง้กนัระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัคนในชุมชนทอ้งถิ่น 
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7.  จากการศึกษาเจตคติของชาวบา้นต าบลบุญเรือง พบว่า กิจกรรมปัน่จกัรยานเป็นกิจกรรมที่

ชาวบา้นจากกลุ่มตวัอย่างคิดว่าเหมาะสมนอ้ยที่สุดหากเกิดขึ้นในพื้นที ่เน่ืองจากสภาพพื้นทีไ่ม่อ านวยส าหรบั

การประกอบกิจกรรมน้ี แต่ในการวิเคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนกลบัพบว่า กิจกรรมปัน่จกัรยานเป็น

กิจกรรมทีใ่หผ้ลตอบแทนสุทธสูิงสุด ดงันัน้ ชาวบา้นหรือผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งควรร่วมกนัคดิและวางแผนร่วมกนั 

เช่น ต ัง้กฎเกณฑใ์หเ้ป็นมาตรฐานส าหรบัการปัน่จกัรยาน จ ากัดโซนในการปัน่ใหช้ ัดเจน จ ากัดจ านวน

นกัท่องเทีย่วในแต่ละวนั เป็นตน้ รวมท ัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรศึกษาการบริหารจดัการเกี่ยวกบักิจกรรมปัน่

จกัรยานของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวต าบลบุญเรือง 

และน ามาเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพื้นที ่

 

8.  ในการศึกษาขดีความสามารถในการรองรบัดา้นการท่องเที่ยวของป่าบุญเรือง ท  าใหท้ราบจ านวน

นกัท่องเที่ยวสูงสุดที่พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถรองรบัได ้ซึ่งมีหน่วยเป็นคนต่อวนั แต่ท ัง้น้ี 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในพื้นที่มลีกัษณะเป็นแบบฤดูกาล เช่น ในช่วงเดอืนธนัวาคมทีป่่าบญุเรืองมกีิจกรรมบวช

ป่า จึงท  าใหม้นีกัท่องเทีย่วเขา้มาในช่วงน้ีเป็นจ านวนมาก โดยจากการศึกษาจะเหน็ไดว้่า ความสามารถในการ

รองรบัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในพื้นที่ เช่น หอ้งน า้ ในช่วงฤดูกาล พบว่า จ านวนนกัท่องเทีย่วที่เขา้มาอยู่

ในระดบัผลกระทบมาก แต่ในช่วงปกติท ัว่ไป พบว่า อยู่ในระดบัผลกระทบต า่ ดงันัน้ ชาวบา้นต าบลบญุเรือง

จึงควรมีการจ ัดการในพื้ นที่ โดยการก าหนดเป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน เช่น การ

ประชาสมัพนัธจ์ดุเด่นของพื้นทีใ่นแต่ละเดอืนว่ามจีุดเด่นแตกต่างกนัอย่างไร หากนกัท่องเทีย่วมาในช่วงเดอืน

น้ีจะไดอ้ะไรกลบัไปจากพื้นที่ เพื่อกระจายจ านวนนกัท่องเที่ยว หรือชาวบา้นควรออกโปรโมชัน่หรือเสนอ

แพก็เกจท่องเที่ยวของที่ป่าบุญเรืองในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อดงึดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาในพื้นที่

ตลอดท ัง้ปี ตลอดจนชาวบา้นควรเตรียมคนไวเ้พือ่รองรบันกัท่องเทีย่วใหเ้พยีงพอต่อการบริหารจดัการ 

 

9.  ส  าหรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ป่าบุญเรือง ชาวบา้นต าบลบุญเรืองควรมีการจ ากัดจ านวน

นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาประกอบกิจกรรมในพื้นที่ไม่ใหเ้กินขดีความสามารถสูงสุดในการรองรบัได ้ถึงแมใ้น

การศึกษา พบว่า จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เขา้มาเดินป่าในเสน้ทางศึกษาธรรมชาติในปจัจุบ ันยงัอยู่ในระดบั

ผลกระทบต า่ แต่อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตจ านวนนกัท่องเที่ยวเขา้มาประกอบกิจกรรมมากขึ้น ชาวบา้น

ควรมกีารวางแผนก าหนดมาตรการป้องกนัเพื่อรบัมอืไวล้่วงหนา้ เช่น ออกกฎกติกาในการประกอบกิจกรรม 

ใชก้ลไกราคาในการควบคุมจ านวนนกัท่องเทีย่ว หรือเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ บางส่วนเพิม่ขึ้น เป็นตน้ 

 

10.  ในส่วนศกัยภาพการจดัการของป่าบญุเรือง พบว่า ความสามารถในการรองรบัของหอ้งน า้ อยู่ใน

ระดบัผลกระทบมาก (Exceeding CC) ซึ่งหากนกัท่องเที่ยวเขา้มาประกอบกิจกรรมในพื้นที่มากขึ้นอาจ

ก่อใหเ้กิดปญัหาได ้เพราะฉะนัน้ ชาวบา้นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรมกีารสรา้งหอ้งน า้เพิ่มเพื่อใหเ้พยีงพอ

กบัจ านวนนกัท่องเที่ยว ส่วนความสามารถในการรองรบัของการจดัการขยะ เน่ืองจากภาครฐัไดม้กีารปรบั
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รูปแบบการบริหารจดัการขยะ ท  าใหไ้ม่สามารถค านวณหาความสามารถในการรองรบัของปริมาณขยะได ้จึง

เป็นประเดน็ส  าคญัในเรื่องการท่องเทีย่วของพื้นทีป่่าบญุเรือง ดงันัน้ ภาครฐัหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจงึควรให ้

ความส าคญัเป็นอย่างมาก 

 

11.  จากการศึกษาเกณฑก์ารตดัสนิใจในการลงทุน พบว่า ท ัง้ 3 กิจกรรมมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน 

โดยจะเหน็ไดว้่า กิจกรรมปัน่จกัรยาน มคีวามน่าลงทนุมากทีสุ่ด เนื่องจากมค่ีา NPV และ BCR สูงสุด และผู ้

ประเมนิโครงการส่วนใหญ่ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัค่า NPV มากทีสุ่ด เพราะเป็นผลตอบแทนที่เหน็เป็นตวั

เงนิทีอ่ยู่ในรูปมลูค่าปจัจบุนั ซึ่งสามารถทราบไดท้นัทวี่าไดก้ าไรหรือขาดทนุเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมปัน่

จกัรยาน ใชร้ะยะเวลาคืนทุนนานกว่ากิจกรรมเดนิป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ผูล้งทุนจึงควรพจิารณา

สภาพคล่องทางการเงนิก่อนการลงทนุ 
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เอกสารและสิ่งอา้งองิ 

 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง.  2547.  โครงการวางและจดัท าผงัพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จงัหวดั 

เชียงราย.  รายงานการศึกษาข ัน้ตน้ เสนอต่อ กระทรวงมหาดไทย. 

 

ทมีเทคนิคภาคเหนือ.  2559.  แผนที่ป่าชุมชนต าบลบญุเรอืง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย. 

 

บริษทั เอเชีย แลป็ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั.  2549.  โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรบัได ้

ของพื้นที่อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่.  รายงานฉบบัสุดทา้ย เสนอต่อ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า  

และพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 

 

เพญ็พร  เจนการกิจ.  2553.  คู่มือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์ระบบนิเวศป่าบก จากการใช ้

ประโยชนท์างตรง.  พมิพค์รัง้ที ่1.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย.์ 

 

ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบัป่า.  2558.  คุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการจดัการป่า 

ชุ่มน ้าบญุเรอืง : ป่าชุ่มน ้าผืนที่ใหญ่ที่สดุในลุ่มน ้าองิ.  รายงานวจิยั, ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพือ่คนกบั 

ป่า. 

 

 

 

 


