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ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุมครองจากการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของกับ
พื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ผลการประเมินสามารถแบงเปน 2 
สวน ไดแก ดานภัยคุกคาม ไดคะแนนทั้งหมด 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 162 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 35.8  และดานการบริหารจัดการ ไดคะแนน 52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 102 คะแนน คิดเปน
รอยละ 50.9 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ภัยคุกคาม 
  
 ภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับอุทยานแหงชาติแกงกรุงในระดับรุนแรง (3 คะแนน)  โดย
จัดลําดับความสําคัญตามคะแนน ไดแก 
 อันดับที่ 1 ขอที่ 5.3 การทําไม ตัดไม 
 อันดับที่ 2 ขอที่ 9 นํ้าเสียจากการเกษตร เชน นํ้าปุย นํ้าที่มสีารฆาแมลง หรือกําจัดวัชพืช 
 อันดับที่ 3 ขอที่ 10 ดินถลม 
 อันดับที่ 4 ขอที่ 10.4 การกัดเซาะตลิ่งแมนํ้า โคลน ตะกอนทับถม ไหลบา 
 

 ภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับอทุยานแหงชาติแกงกรงุในระดับปานกลาง (2 คะแนน)  โดยไมมี
การจัดลําดับ ไดแก 
 ขอที่ 1.1 บานเรือน หรือทีอ่ยูอาศัย 
 ขอที่ 2.1 พื้นที่เกษตรกรรม 
 ขอที่ 5.1 ลาสัตว หรือเก็บสิ่งที่สัตวปาสรางข้ึน 
 ขอที่ 5.2 การเก็บหาของปาทุกชนิด 
 ขอที่ 6.1 กิจกรรมนันทนาการและการทองเที่ยว 
 ขอที่ 7.3b ผลกระทบจากกิจกรรมบรเิวณแนวขอบปา 
 ขอที่ 7.3c การสูญเสีย หรือไมมีสายพันธุทีส่ําคัญกบัระบบนิเวศ 
 ขอที่ 9.1 นํ้าเสียจากบานเรือน หรือนํ้าเสียจากชุมชน 
 ขอที่ 9.1a นํ้าเสียจากสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่คุมครองเอง 
 ขอที่ 9.4 ขยะมูลฝอยที่เกิดจากในพื้นที่และนอกพื้นที ่
 ขอที่ 9.5 ควันไฟ จากการเผาไหมทั้งในพื้นที่ และจากพื้นทีอ่ื่น 
 ขอที่ 11.1 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเน่ืองจากภูมอิากาศ 
 ขอที่ 11.2 ภัยแลง 
 ขอที่ 11.3 อุณหภูมิที่รุนแรง ความแปรปรวนสงู 
 ขอที่ 11.4 พายุ และนํ้าทวม 
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 ขอที่ 12.1 สูญเสียการสืบสานทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีปฏิบัติดานการ
อนุรักษ  

  
ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการประเมินดานภัยคุกคามอุทยานแหงชาติแกงกรุง 
 
การบริหารจัดการ 
  
 ผลการประเมินดานการบรหิารจัดการของอุทยานแหงชาติแกงกรุงที่ไดคะแนนตํ่ามาก           
(0 คะแนน) ไดแก 
 ขอที่ 23 กลุมชาติพันธุมีสวนรวมใหขอมูลประกอบการตัดสนิใจ 
 ขอที่ 25a พื้นที่คุมครองไมมกีองทุนหรือกลไกทางการเงินเพือ่การอนุรักษ 
 ขอที่ 28 ภาคธุรกิจการทองเที่ยวไมไดมีการชวยเหลือดานอนุรักษพื้นที่คุมครอง 
 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติแกงกรุงที่ไดคะแนนตํ่า (1 คะแนน) 
ไดแก 
 ขอที่ 13 จํานวนเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานมีนอย และไมเพียงพอ 
 ขอที่ 17 งบประมาณที่จัดสรรไมตรงตามความตองการ 
 ขอที่ 18 วัสดุครุภัณฑยังไมเพียงพอ 
 ขอที่ 26 มีการติดตามประเมินผลเฉพาะบางกิจกรรม 
 ขอที่ 27 สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการนักทองเที่ยวมไีมเหมาะสมกบัจํานวน
นักทองเที่ยว 

ตํามาก(0),20 ข้อ

ตํา(1), 14 ข้อ

ปานกลาง(2), 16

ข้อ

สงู(3), 4  ข้อ
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 ขอที่ 29 มีการเก็บคาธรรมเนียมแตนอยมากไมสามารถนํามาใชได 

ภาพที่ 4  กราฟแสดงผลการประเมินดานการบรหิารจัดการอุทยานแหงชาติแกงกรงุ 

 
วิจารณ 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุมครองในระดับพื้นที่โดยใชเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุมครอง (Management Effectiveness Tracking Tool 
:METT ) ในอุทยานแหงชาติแกงกรงุน้ัน พบวา ยังมีหลายสวนที่มีปญหาและตองไดรับการปรับปรงุ
แกไขอยางเรงดวน ทั้งดานการลดภัยคุกคามและการปรับปรุงการบริหารจัดการ วิธีการประเมินโดย
ทําการวิเคราะหเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลรายละเอียดของพื้นที ่ การประเมินภัยคุกคาม และการ
ประเมินการบริหารจัดการ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
  
ภัยคุกคาม 
 
 ภัยคุกคามนับวาเปนปจจัยหลักทีส่งผลกระทบตอการบรหิารจัดการ หากภัยคุกคามที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่มีสงู และมกีารบรหิารจัดการไมดีหรือไมเหมาะสม อาจจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศอยาง
รุนแรงได ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนกับพื้นที่คุมครองอาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษยก็ได การ
รายงานผลตามคะแนนที่ไดจากการประเมิน หากคะแนนมีคาสูง หมายความวา มีภัยคุกคามสูง และถา
คะแนนมีคาตํ่าความหมายคือ ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในพื้นที่น้ัน มีนอย ซึ่งเปาหมายของโครงการคือการ
ทําใหภัยคุกคามมีคานอยลงหรือหมดไป 

ตํ่ามาก(0), 3
ขอ

ตํ่า(1), 5 ขอ

ปานกลาง(2), 19 
ขอ

สูง(3), 3 ขอ



13 
 

 ในกรณีของอุทยานแหงชาติแกงกรงุน้ัน พบวาภัยคุกคามในระดับรุนแรง และระดับปานกลาง
เกือบทุกประเด็นลวนเกิดจากคนในชุมชน ทั้งที่อยูภายนอกและในแนวเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ โดย
บางชุมชนต้ังอยูในพื้นทีท่ี่เปรียบเสมือนไขแดงอยูกลางปา สวนชุมชนอื่นๆ จะมีที่ต้ังคาบเกี่ยวอยูใน
บริเวณแนวเขตอุทยานฝงตะวันออกตลอดแนวซึง่ฝายราษฎรจะอางวาเขามายึดถือทํากินกอนประกาศ
จัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติ สวนทางภาครัฐไมสามารถแกปญหาขอพิพาทไดทันทวงทปีลอยใหเกิดเปน
ปญหาคาราคาซังมาจนถึงปจจุบัน จนมีการขยายพื้นที่ออกไปทั้งบานเรือนและพื้นทีเ่กษตรกรรมอัน
นําไปสูภัยคุกคามระดับรุนแรงตอระบบนิเวศของพื้นที่คุมครอง  
 
การบริหารจัดการ 
 
 ในสวนที่ 3 ของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุมครอง ไดกําหนดใหมีการ
ประเมินประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ โดยแบงออกเปน  ขอ คําถามจะครอบคลุมในทุกๆดาน 
อาทิ เชน งบประมาณ กําลังเจาหนาที่ วัสดุอุปกรณ แผนการทํางาน ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการมีสวนรวมจากภาคสวนอื่นๆการประเมินประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสามารถชวย
ใหหัวหนาพื้นที่ คุมครอง ผูปฏิบัติหนาที่ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ทราบถึง
ขอบกพรองในการบริหารจัดการ อันนําไปสูการแกไขเพื่อยกระดับใหดีข้ึนตอไป 
  
 สําหรับการแจงนับคะแนนเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อการดําเนินงานข้ันตอไปของแผน
โครงการในระดับพื้นที่เพื่อยกระดับคะแนนดานการบริหารจัดการ คณะทํางานโครงการจะนําผล
คะแนนที่ไดมาหาขอบกพรองและจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน สําหรบั
ผลคะแนนดานการบริหารจัดการที่ไดน้ันจะตรงกันขามกับคะแนนภัยคุกคาม กลาวคือคะแนนดานการ
บริหารจัดการถามีคะแนนสูงหมายถึงดี และถามีคะแนนนอย หมายถึงไมดี ดังน้ัน หัวขอใดที่ไดคะแนน
นอยจําเปนตองไดรับการปรับปรุงยกระดับคะแนนใหเพิ่มข้ึน ซึ่งทางคณะทํางานโครงการไดแบ ง
หมวดหมูออกเปน 4 หมวดหมู ดังน้ี 
 
 1. ความรวมมือจากภาคสวนอื่น   
 จากการประเมินพบวา การบริหารจัดการยังไมมีการบูรณาการรวมกันระหวางพื้นที่คุมครอง
และหนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนรอบๆพื้นที่คุมครองที่เกี่ยวของ อาทิ เชน องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน กองทุนหรือองคกรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ภาคธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน
แตมีการประสานงานกันในระดับตัวบุคคล หัวหนาหนวยงาน หรือตัวแทนองคกร โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุมครองเพื่อรับทราบการทํางานของพื้นที่คุมครอง แตผลของการประชุม
แตละครั้งมักไมไดถูกนําไปขยายผลหรือนําไปใสไวในกรอบการทํางาน หรือนโยบายการดําเนินงาน
ของพื้นที่คุมครองในระยะยาว จากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายในระดับที่สูงข้ึนไป 
เน่ืองจากตองยอมรับวา ขอเสนอแนะสวนใหญของที่ประชุมมักจะเกินเลยอํานาจหนาที่ และการ
ตัดสินใจของหัวหนาพื้นที่คุมครอง 
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 2. อัตรากําลังเจาหนาที่ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และการจัดสรร 
 อัตรากําลังเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกรุงสวนใหญตองปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
ผูกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม โดยตองไปประจําตามหนวยพิทักษฯ ตางๆ จึงตองการวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับดานดังกลาวเปนหลัก แตงบประมาณและการจัดสรรแตละป มักจะไมตรงกับ
ความตองการของผูปฏิบัติงาน 
 
 3. แผนประจําป แผนงบประมาณ การติดตามประเมินผล 
 อุทยานแหงชาติแกงกรุงมีรายไดจากการทองเที่ยวนอยมาก จึงยากที่จะขอและไดรับจัดสรร
งบประมาณบางสวนจากเงินรายไดอุทยานแหงชาติ ทางเดียวของแหลงเงินทุนในการบริหารจัดการ
อุทยานแหงชาติ มาจากงบประมาณแผนดิน ประจําป ซึ่งมักจะไมไดตามแผน ทีข่อ ซึ่งไมเพียงพอ แต
มักจะไดรับงบประมาณเพิ่มเติมในสวนของโครงการพิเศษอื่นๆ เชน โครงการปลูกและบํารุ งปา 
โครงการหมูบานปาไม โครงการศึกษาวิจัยตางๆ เปนตน ซึ่งโครงการเหลาน้ีจะไดรับการจัดสรรและ
เขามาดําเนินการโดยเจาหนาที่จากสํานักงานสวนกลางเปนสวนใหญ จึงไมไดมีผลในการเสริมสภาพ
คลองทางการเงินในการบริการจัดการอุทยานแหงชาติแตอยางใด และมักจะเปนโครงการเหลาน้ีที่
ไดรับการติดตามประเมินผล 
   
 4. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 อุทยานแหงชาติแกงกรุงมีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนหลายแหงที่สามารถพัฒนาเปนกิจกรรม
ดานนันทนาการไดหลายอยาง เชน ลานกิจกรรมหาดปากชุน ลองแกงลํานํ้าคลองยัน บอนํ้ารอนบาง
จํา จุดชมวิวผาหนุมาน เหมืองรางบางหอย เปนตน แตยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวเน่ืองจากขาด
การประชาสัมพันธที่ตอเน่ือง อีกทั้งไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักทองเที่ยว หรืออยูหางไกล
เสนทางคมนาคมไมสะดวกในการเดินทาง สงผลใหภาคธุรกิจทองเที่ยวไมไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
พื้นที่คุมครอง จะมีการประสานงานกันก็เพียงแตการอนุญาตเขาออกหรือติดตอราชการตามปกติ 
สงผลใหไมสามารถใชเปนลูทางชวยสรางรายไดใหกับชุมชน ชุมชนรอบๆจึงยังคงตองหารายไดเสริม
จากการพึ่งพิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในพื้นที่คุมครอง ไมวาจะเปน การลาสัตว การเก็บหาของปา 
และการตัดไมทําลายปา 
 
   


