
วารสารวิจัย วารสารวิจัย 
ประจำปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 

ราชภัฏเชียงใหม 

วารสารวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 16 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14  
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
โทรศัพท 0-5388-5959  โทรสาร 0-5388-5950 

ISSN 1513-8410 



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

ประจำปที่ 16 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558   ISSN 1513-8410 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

บรรณาธิการ 
อาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต จอมภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ ธัชยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร.วรัทยา แจงกระจาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รองศาสตราจารย อรชร มณีสงฆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รองศาสตราจารย ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
อาจารย ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร.พลรัตน พันธุแพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชาภพ พันธุแพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลณัฏฐ พลวัน รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย วาที่รอยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางณัฐธยาน บันเทา นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวธาวินี ออนเปง นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวศรัญยา ไชยวงค นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
โทรศัพท 0-5388-5959 โทรสาร 0-5388-5950 
 

ขอความหรือขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนของผูเขียนมิใชความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม เปนวารสารท่ีจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน  
ทั้งทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ขอรับการตีพิมพในวารสารนั้นจะตองแสดง 
ใหเปนที่ประจักษวาสามารถนำไปใชเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถ่ิน อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชน 
หรือเปนการเปลี่ยนแปลงแกสังคมในทางที่ดีขึ้น รวมถึงแนวทางการสรางความตระหนักและการรับรูในปญหา และ 
แนวทางแกไขของชุมชนและสังคมได 

วารสารฉบับนี้ ยังคงเปนสื่อกลางในการเผยแพรบทความ องคความรู หรือขอมูลท่ีเปนประโยชนจากคณาจารย  
นักศึกษา และผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาตางๆ ไปสูสังคม ชุมชน ทองถ่ิน และผูที่สนใจท่ัวไป โดยมีบทความท่ีหลากหลายสาขา 
ทั้งทางดานชุมชนและสังคม ไดแก การจัดการปญหาแรงงานตางดาว การพัฒนาวิถีประชาธิปไตย การสรางสื่อสารสนเทศ
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว การสรางความเขมแข็งของเครือขายโซอุปทานผักอินทรีย  
ดานส่ิงแวดลอม ไดแก การใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการไฟปา ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ำ 
ดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก เครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหู ดานสุขภาพ ไดแก การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และ
ดานการบริหารจัดการ ไดแก ประสิทธิภาพบริการของรานคาปลีกงานหัตถกรรม ซึ่งบทความตางๆ เหลานี้ยังคงไดรับ 
การพิจารณาและผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางเขมขนดังเชนที่ผานมา  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานที่ไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บทความในวารสารฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไว อีกทั้งจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป 

 
กองบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
 

F O R E W O R D  คำนำ 



C O N T E N T S  สารบัญ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี  
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
อรวี บุญนาค และรณภพ เจริญบุญ  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปญหาแรงงานตางดาว  
บานตนโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
กิตติชัย ปญญาวัน 

ปจจัยจากการต้ังถิ่นฐานและพื้นที่ทำกินที่สงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการไฟปา  
ชลิต ศรีจันทรแกว และนรินทรชัย พัฒนพงศา 

การศึกษาเคร่ืองดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหูในเขตพื้นที่โครงการหลวงอางขาง  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
นิรุตร แกวหลา 

การสรางเครือขายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานซาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ณฤชล รัญเสวะ 

การสรางความเขมแข็งของเครือขายโซอุปทานผักอินทรีย 
กรณีศึกษา: โครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลลำปาง 
สุรยุทธ ทองคำ 

การพัฒนาประสิทธิภาพบริการของรานคาปลีกงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม 
ดรุชา รัตนดำรงอักษร 

ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ำในเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  
อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
จิรวัฒน กนกพันจิรวัฒน 

การสรางสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น: การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
ทัศวรรณ ธิมาคำ 

การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
สนิท ภูมาศ 

 

1 
17 

57 
71 

99 
109 
123 

83 

43 
29 



C H I A N G M A I 

Vol. 16 No. 1 October 2014-March 2015 



 

C H I A N G M A I 

ปจจัยจากการตั้งถ่ินฐานและพื้นที่ทํากิน
ที่สงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปา

และการจัดการไฟปา

FACTORS THE SETTLEMENT AND CULTIVATION  
AFFECTING LAND UTILIGATION OF FOREST AREAS 

AND ITS FIRE MANAGEMENT 

 

ชลิต ศรีจันทรแกว และนรินทรชัย พัฒนพงศา 



บทคัดยอ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพบริบทของชุมชนเก่ียวกับการต้ังถ่ินฐานและพ้ืนที่ทำกินซึ่งมีความเก่ียวพัน

โดยตรงตอการใชประโยชนพื้นที่ปา ในลักษณะของการขยายบุกเบิกพื้นท่ีปาเพ่ือเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตว  
ที่สงผลตอการเกิดไฟปาในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือก 
แบบเจาะจง ซึง่กำหนดพ้ืนทีต่ำบลจำนวน 16 แหง แบงเปนตำบลซึง่ตัง้อยูในเขตพ้ืนทีป่าอนรุกัษ จำนวน 8 แหง และตัง้อยูในเขต
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8 แหง ที่มีจำนวนจุดความรอนมากที่สุดจากขอมูลของสวนควบคมุไฟปา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งกำหนดคาระดับความรุนแรงของจุดความรอนของป พ.ศ.2556 (ชวงเดือนมกราคม-เมษายน 
2556) หลังจากนั้นไดคัดเลือกหมูบานที่อยูติดหรืออยูในเขตพื้นท่ีปามากท่ีสุด และผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลวิจัยในพื้นท่ีหมูบาน 
ดังกลาว  

การศึกษาวิจัยมีตัวแปรตน คือ ปจจัยจากการตั้งถิ่นฐานและพื้นที่ทำกินของชุมชนซึ่งมีตัวบงชี้ ประกอบดวย  
(1) ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน (2) สัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ปา และ (3) ความกระตือรือรนในการปองกัน
และดบัไฟปา โดยมตีวัแปรตามคือ การใชประโยชนพืน้ทีป่าและการจัดการไฟปา ทัง้นีไ้ดกำหนดรูปแบบการวิจยัท้ังในเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนั้นใชเทคนิคการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม และการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
จากผูใหขอมูลสำคัญ เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 และวิธีวิจัยเชิงปริมาณนั้นใชสถิติการวิเคราะห Multiple 
Regression Analysis เพ่ือหาความสัมพันธของปจจัยตัวแปรท่ีสงผลตอความสามารถของชุมชนในการใชประโยชนพื้นท่ีปา
และการจัดการไฟปา เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  

ปจจัยจากการตั้งถิ่นฐานและพ้ืนท่ีทำกินท่ีสงผลตอการใชประโยชนพื้นท่ีปา 
และการจัดการไฟปา 
 
FACTORS THE SETTLEMENT AND CULTIVATION AFFECTING LAND UTILIGATION  
OF FOREST AREAS AND ITS FIRE MANAGEMENT 
 

 
ชลิต ศรีจันทรแกว และนรินทรชัย พัฒนพงศา 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 



ผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา 
1. ชุมชนทั้ง 16 หมูบานในพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมีการพึ่งพิงปาโดยการเขาไปตั้งถ่ินฐานทำกิน 

และขยายครัวเรือนในพื้นที่ปาอยางตอเนื่อง และใชประโยชนพื้นที่ปาโดยการเขาไปเก็บหาของปาประเภทพืชมากที่สุด  
คือ เห็ดทุกชนิด ผักหวาน และหนอไม เปนตน คิดเปนรอยละ 66.20 รองลงมาคือประเภทสัตว ไดแก ตะกวด (แลน)  
ไขมดแดง เปนตน คิดเปนรอยละ 33.80 ของประเภทของปาที่ชุมชนเขาไปเก็บหาของปาทั้งหมด เปนไปตามสมมติฐาน 
การวิจัยขอที่ 1 ที่วาชุมชนมีการพึ่งพิงและไดประโยชนจากการใชวิถีชีวิตอยูรวมกับปา 

2. ปจจัยระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบานมีผลสัมพันธตอการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและดับไฟปา 
ทั้งในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษและเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ สำหรับปจจัยสัดสวนการใชพื้นท่ีเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ีปา และ 
ปจจัยความกระตือรือรนในการปองกันและดับไฟปามีผลสัมพันธตอการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคม 
ในการปองกันและดับไฟปาที่สงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปาของชุมชนในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ที่วาปจจัยจากการต้ังถ่ินฐานและพ้ืนท่ีทำกินของชุมชนมีผลเชิงสัมพันธตอการใชประโยชนพื้นที่ปา
และการจัดการไฟปาของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
คำสำคัญ: ไฟปา การจัดการไฟปา ไฟปาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 
 

ABSTRACT 
 
This research was designed to study the context of community in relation to the settlement and 

farmland, which was directly concerned with the utilizing of forest area in the form of slash-and-burn 
cultivation, focusing on the corn plantation for animal breed, resulting in igniting the wildfire in an area of 
the Upper North of Thailand. The research samples were selected by means of purposive sampling, of 
which the study area included sixteen villages, divided into two batches: eight villages located in  
the forest reserve and another eight in the national park. All of them possessed the highest degree  
of heat according to the records of the Wildfire Control Unit, Ministry of Natural Resource and Environment, 
which was determined in B.E. 2015 (during January through April, 2013). After that the villages, situated 
nearby or within the forest area, were selected; the research data were then collected from the aforesaid 
villages.  

The research independent variables were those derived from the settlement and the farmland of 
communities, having the indicators consisting of (1) duration of residence in the community, (2) proportion of 
farmland use in the forest area, and (3) enthusiasm in wildfire preventing and extinguishing; while  
the dependent variables were the utilizing of forest area and wildfire management. In this regard,  
the study approach included both qualitative and quantitative research. As for the qualitative research, 
the technique of community participatory study was used, and the study of in-depth data derived from 
the key informants was also employed in order to test the hypothesis No. 1; and as regards the quantitative 
research, the Multiple Regression Analysis was used in order to find correlation of the variables affecting 
community’s abilities in utilizing the forest area as well as in wildfire management, which was intended  
to test the hypothesis No. 2.  
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The research findings were as given below. 
1. All the sixteen villages in the forest reserve and the national park relied on the forest by 

encroaching the forest area for establishing the settlement and making subsistence cultivation. Then they 
extended their households continuously and gradually in the forest area. In addition, they made use of 
the forest through food gathering, of which the forest products were gathered to the utmost, such as 
mushrooms, phagwanban or Melientha suavis Pierre, and bamboo shoots, constituting 66.20 percent of 
the total. The remaining belonged to animal category, which included a monitor lizard of the genus 
Varanus, and red ant eggs, constituting 33.80 percent of the whole of forest products gathered by  
the villagers, which was consistent with the hypothesis No.1 hypothesizing that all the community relied 
on the forest products and on the benefits derived from the forest through their daily economic activities. 

2. The factors regarding duration of residing in the village had correlation with the people’s 
participation in the wild fire preventing and extinguishing both in the forest reserve and the national park. 
As for the factors related to proportion of farmland utilization in the forest area and the factors in 
relation to enthusiasm in the wildfire preventing and extinguishing, they had correlation with acceptance 
of, and conformity to, the mechanism of social control in the wildfire preventing and extinguishing, 
resulting in the people utilizing the forest area, with statistical significance at 0.05, which was really 
consistent with the research hypothesis No. 2 hypothesizing that the factors regarding the people’s 
settlement and their utilization of the forest area had correlation with the community utilization of it and 
with the wildfire management in the Upper North of Thailand.  
Keywords: Wildfire, Wildfire Management, Wildfire in the Upper North of Thailand  

 
 

บทนำ 
 
ปญหาไฟปา ถือเปนปญหาระดับชาติที่มีความวิกฤติอยางรุนแรงและสงผลกระทบในวงกวางตอวิถีชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน โดยมีสาเหตุหลักเกิดมาจากการเผาทำลายพ้ืนท่ีปาสำหรับการเพาะปลูกพืช รวมถึงการเกิดหมอกควันของ 
ไฟปาขามเขตแดนจากประเทศเพ่ือนบาน จึงมีผลใหประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก  
ไดรวมกันลงนามความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับประเทศไทยนั้นไดมอบหมายใหกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือนการปองกัน 
และแกไขปญหาไฟปา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2550) จึงถือไดวาปญหาไฟปานั้นเปนปญหาท่ีภาครัฐไดตระหนักและ 
ใหความสำคัญในการจัดการแกไขปญหาดังกลาว อีกท้ังองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดเสนอใหประเทศ
ในกลุมอาเซียนทบทวนแนวทางการจัดการไฟปาของชุมชนใหมีการศึกษาและเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา เพื่อใหกลุมประเทศอาเซียนไดมีแหลงอาหารธรรมชาติที่เพียงพอ รวมถึงการมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ
เพือ่ใหประชาชนไดบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั โดยมีมาตรการพฒันาในการใชฐานขอมลูและการพฒันาองคความรูในการปฏบิตังิาน
ของเจาหนาที่ในการปองกันและควบคุมไฟปา (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักประสานงานภาคเหนือตอนบน, 2556) 

แมวาภาครัฐจะพยายามในการระดมสรรพกำลังในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยกำหนดและการบังคับใช
มาตรการตางๆ แตกย็งัพบวายงัเกดิไฟปาทัง้ในพืน้ทีป่าอนรุกัษและพืน้ที ่ปาสงวนแหงชาตเิปนประจำทกุปในชวงเดอืนกมุภาพนัธ
ถึงเดือนเมษายน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากสถิติของสวนควบคุมไฟปา สำนักปองกันปราบปรามและ 
การควบคุมไฟปา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ตัง้แตวนัท่ี 1 เดอืนตลุาคม 2555 จนถงึวนัท่ี 18 มนีาคม 2556 
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(ถือเปนชวงป 2556) พบวา ในประเทศไทยไดเกิดไฟปาขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,682 ครั้ง โดยมีพื้นที่ปาซึ่งไดรับความเสียหาย
จำนวนประมาณ 17,299.20 ไร ทั้งนี้ ในจำนวนขางตน พบวา เกิดในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนมากท่ีสุด จำนวน 868 คร้ัง 
และมีพื้นที่ปาซึ่งไดรับความเสียหายทั้งหมดมากที่สุด จำนวนไรโดยประมาณ 8,600.80 ไร ซึ่งการวิจัยนี้จะศึกษาหมูบาน
จำนวน 16 หมูบานท่ีอยูติดหรืออยูในพ้ืนที่ปา แบงเปนหมูบานในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ จำนวน 8 หมูบาน และหมูบาน 
ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8 หมูบาน ครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะเลือกหมูบานที่มี 
การเกิดไฟปาจนมีจุดความรอน (Hotspot) สูงสุดของแตละจังหวัดตามรายงานผลขอมูลของสวนควบคุมไฟปา จากการศึกษา
สภาพบริบทวิถีชีวิตเกี่ยวกับการพึ่งพิงปาของคนในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทำใหทราบวามีการดำรงชีพ
ผูกพันอยูกับปาในลักษณะของการตั้งถิ่นฐานขยายครัวเรือนรวมถึงการเขายึดจับจองพื้นที่ปา เพื่อใชเปนพื้นที่ทำกินที่สืบทอด
ตั้งแตบรรพบุรุษ ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของการทำลายพ้ืนที่ปาและการเกิดไฟปาของชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยวิจัย
และจัดการคุณภาพอากาศ, 2554)  

จากปรากฏการณขางตนถือไดวา คนในชุมชนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงปาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะ
ของผูไดประโยชนและผูใชประโยชนในพ้ืนที่ปา (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2553) ซึ่งภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
ควรจำเปนตองรวมกันสรางเครือขายรวมกันกำหนดหาแนวทางวิธีใหชุมชนสามารถดำรงชีพ และเขาใจเรียนรูในการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปาในลักษณะของการวางแผนและแกไขปญหาจากตนตอสาเหตุในพ้ืนท่ี (กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย งานสงเสริมเครือขาย, 2544) โดยตองอยูบนพื้นฐานที่คนในชุมชนมีความเห็นรวมกันถึงความสามารถ
ในการจัดการไฟปา ที่มีความเปนไปไดตอการนำแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน (ระวี ถาวร และคณะ, 2551) และแนวทาง
กลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชนไปปฏิบัติ ใหมีความเหมาะสมตอความสามารถของชุมชนบริบททางสังคมของชุมชน 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไดอยางเหมาะสม (วันชัย วัฒนศัพท, 2547) 

 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาสภาพการตั้งถิ่นฐาน ที่ทำกิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สัมพันธกับการเกิดไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยจากการตั้งถ่ินฐานและพื้นที่ทำกินของชุมชน ซึ่งมีตัวบงช้ีประกอบดวย (1) ปจจัย

ระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบาน (2) ปจจัยสัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ปา และ (3) ความกระตือรือรน 
ในการปองกันและดับไฟปา ที่สงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการไฟปา 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 
1. ชุมชนมีการพึ่งพิง และไดประโยชนจากการใชวิถีชีวิตอยูรวมกับปา 
2. ปจจัยจากการต้ังถิ่นฐานและพื้นที่ทำกินของชุมชนมีผลเชิงสัมพันธตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการไฟปา

ของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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กรอบการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวม จึงขอเสนอขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพบริบทของชุมชนที่สัมพันธกับการเกิดไฟปา 
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ชุมชนจำนวน 16 หมูบาน แบงเปนชุมชนในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ จำนวน  

8 หมูบาน และชุมชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8 หมูบาน ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง คือ ผูวิจัยจะเลือกพื้นที่ตำบล 1 ตำบลท่ีมีสถิติการเกิดไฟปาและจุดความรอน (Hotspot) สูงสุดในป พ.ศ.2556 
โดยอางอิงฐานขอมูลจากสวนควบคุมไฟปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในเขตพื้นท่ีปาอนุรักษและพ้ืนที่
ปาสงวนแหงชาติครอบคลุมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเปนหลักฐานขอมูลที่เพียงพอสามารถยอมรับและมี 
ความนาเช่ือถือไดจากทางราชการ หลังจากน้ันจะดำเนินการสอบถามจากเจาหนาท่ีของรัฐจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพื้นที่ เพื่อทราบขอมูลของชื่อหมูบานที่ตั้งถิ่นฐานอยูในหรือติดกับพื้นที่ปาของตำบลเปาหมาย เมื่อไดชื่อหมูบานดังกลาวแลว 
จะดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของพื้นที่โดยวิธีการสอบถามจากผูนำหมูบานนั้นๆ เกี่ยวกับสภาพที่ตั้งและปจจัย 
จากการใชประโยชนทำกินในพ้ืนที่ปาหรือติดกับพ้ืนท่ีปา และไดทำการศึกษาบริบทเก่ียวกับพฤติกรรมการทำเกษตรกรรม 
ของชุมชนที่สงผลตอการเกิดไฟปาในลักษณะเดียวกัน กอนตัดสินใจใหหมูบานนี้เปนพื้นท่ีการวิจัย เพื่อใหไดหมูบานที่ตรงกับ 
ความตองการและสามารถยอมรับไดในการศึกษาวิจัยนี้ใหมากที่สุด ที่จะสามารถใชเปนตัวแทนของชุมชนหมูบานท่ีมีปจจัย
ของการเกิดไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2557) 

เมื่อไดขอมูลพ้ืนที่วิจัยครบตามจำนวนที่ตองการแลว ผูวิจัยจะเขาไปเก็บขอมูลในพื้นท่ีดวยเทคนิคท่ีประยุกตมาจาก 
การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม (นรินทรชัย พัฒนพงศา, 2538) โดยผูวิจัยจะแจงประสานติดตอเปนหนังสือไปยังผูใหญบาน 
เพื่อขอความอนุเคราะหใหแจงขอเชิญชาวบานท่ีอยูในครัวเรือนซ่ึงอยูในหรือติดกับเขตพ้ืนท่ีปามากท่ีสุด ประมาณ 20-25 คน 
รวมทำกิจกรรมกลุม ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 

การศึกษาสภาพบริบทชุมชน 

1. การศึกษาประวัติชุมชน  
2. การทำภาพรางแผนที่ 

อยางมีสวนรวม 
3. การจำแนกสภาพฐานะ

คนในชุมชน 
4. การทำปฏิทินการเพาะปลูก 

และเก็บหาของปา 
5. การจัดลำดับความสำคัญ 

การศึกษาประเด็นเชิงลึก 

1. การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก 
กับการบุกเบิกพื้นที่ปา 

2. การใชประโยชนพื้นที่ปา 
ที่เกิดจากวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชนมีความสัมพันธ 
ตอการเกิดไฟปาในพื้นที่ 
ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

การศึกษาปจจัยจากการ 
ตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่ทำกิน 
ของชุมชน 
X1 ระยะเวลาการอยูอาศัย 

ในหมูบาน 
X2 สัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูก

ในเขตพื้นที่ปา 
X3 ความกระตือรือรนในการ

ปองกันและดับไฟปา 

พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาสงวนฯ 
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(1) กิจกรรมการศึกษาประวัติชุมชน กลุมนี้จะใชผูที่คอนขางมีอายุมากท่ีสุดในบรรดาผูที่มารวมกิจกรรม โดยกำหนด
จำนวนไวประมาณ 8-10 คน คละท้ังผูชายและผูหญิงเพ่ือปองกันการผูกขาดทางความคิด ใชเวลาประมาณ 20-25 นาที  
ซึ่งผูวิจัยจะจัดเตรียมคำถามสำหรับใชเปนขอมูลการวิจัยนี้ไวลวงหนา เพื่อใหผูรวมกิจกรรมเขียนลงในกระดาษปรูฟ ขนาด 
ตัวอักษรประมาณ 1.5 นิ้ว เชน หมูบานน้ีตั้งมาแลวกี่ป พืชเศรษฐกิจท่ีปลูกตั้งแต 20 ปกอนจนถึงปจจุบัน จำนวนพื้นที่ทำกิน
โดยประมาณ เปนตน วิธีการนี้จะสามารถไดขอมูลท่ีผูแทนชุมชนมีความเห็นและยอมรับรวมกัน (ขอมูลหนาหมู) โดยให
ผูใหญบานอยูในกลุมกิจกรรมนี้ดวย 

(2) การทำภาพรางแผนท่ีอยางมีสวนรวม กลุมนี้จะใชผูที่มีทักษะในการขีดเขียน โดยใหผูเขารวมกิจกรรมจำนวน  
2 คน ชวยกันรางแผนที่ชุมชนดวยชอลกเขียนลงในพื้นปูนเรียบ สวนที่เหลืออีกจำนวนประมาณ 5-6 คน ขอใหรวมชวยกัน
ตรวจสอบและใหขอมูลเกี่ยวกับบริเวณที่ตั้งหมูบาน พื้นที่ปลูกพืชสำคัญ ไดแก พืชท่ีปลูกเพื่อบริโภคและจำหนาย และบริเวณ
แนวที่เกิดไฟปามาแลวเมื่อป พ.ศ.2556 เปนตน 

(3) การจำแนกสภาพฐานะคนในชุมชน ผูวิจัยจะใหผูเขารวมกิจกรรมระดมความคิดและเสนอชื่อหัวหนาครัวเรือนที่อยู
อาศัยอยูในหรือติดกับเขตพ้ืนที่ปามากท่ีสุด จำนวนประมาณ 15-20 รายช่ือ แลวผูวิจัยจะเปนผูเขียนรายช่ือนั้นลงใน 
บัตรกระดาษ ขนาดตัวหนังสือประมาณ 3 นิ้ว เมื่อไดรายช่ือครบตามที่ผูเขารวมกิจกรรมรวมกันเสนอแลว จะดำเนินการโชว
บัตรรายชื่อนั้นเพื่อสอบถามวาบุคคลผูมีรายชื่อนั้นอยูในกลุมฐานะระดับใด ไดแก กลุมฐานะดี ฐานะปานกลาง และฐานะ
ยากจน เปนตน เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจำนวนการใชประโยชนพื้นที่ปาที่มีผลสัมพันธกับฐานะของครัวเรือน 

(4) การทำปฏิทินการเพาะปลูกและเก็บหาของปา ผูวิจัยจะใหผูเขารวมกิจกรรมรวมกันเสนอพืชเศรษฐกิจสำคัญของ
ชมุชนประมาณ 3-4 ชนดิ โดยจะทำตารางเปนชองสีเ่หล่ียมเริม่จากการเตรยีมปลกู/การเพาะปลกู/การเกบ็เกีย่ว/การจำหนาย/
การทำลายซากพืช/จำนวนคร้ังที่ปลูก เพ่ือใหสามารถทราบระยะเวลาการเพาะปลูกพืชและเก็บหาของปาท่ีแสดงถึงชวงเวลา
ของการเกิดไฟปาในชุมชน 

(5) การจัดลำดับความสำคัญ ผูวิจัยจะขอใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนไดรวมกันแจงขอมูลพรอมกับจัดลำดับที่เห็นวา 
มีความสำคัญตอชุมชนมากท่ีสุดจำนวน 3 ลำดับ เชน ชนิดพืชท่ีปลูกในชุมชน พืชท่ีปลูกเพื่อบริโภค พืชท่ีปลูกเพื่อจำหนาย 
แหลงขายผลผลิต และแหลงซื้อพันธุปุยยาและสารเคมี เปนตน เพื่อใหทราบถึงขอมูลที่มีความสำคัญของคนในหมูบาน 
ที่จะสามารถอธิบายสภาพบริบทของชุมชนที่มีผลสัมพันธตอการใชประโยชนจากพื้นที่ปา 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปจจัยจากการตั้งถิ่นฐานและพ้ืนท่ีทำกินท่ีสงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการ
ไฟปา 

ผูวิจัยไดพัฒนาเคร่ืองมือแบบสอบถามปลายปด โดยไดตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผูทรงคุณวุฒิจำนวน  
5 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคไดคามากกวา 0.50 ขึ้นไปทุกขอ และนำแบบสอบถามน้ัน
ไปทดสอบความเชื่อมั่นในพื้นที่ลักษณะเดียวกับพื้นที่การวิจัยโดยวิธีใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในการจัดการไฟปาของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและดับไฟปา เทากับ 0.71 และ 
ดานการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคม เทากับ 0.84 สำหรับการใชแบบสอบถามน้ีผูวิจัยจะนำไปสอบถาม
กับผูแทนครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในหรือติดกับเขตพ้ืนที่ปามากท่ีสุดกอน เนื่องจากเปนผูใชประโยชนจากพ้ืนที่ปามากท่ีสุด 
เพื่อใหไดขอมูลสำคัญเพ่ืออธิบายถึงปจจัยที่เปนตัวบงชี้ตอการใชประโยชนพื้นท่ีปาและการจัดการไฟปาโดยกำหนดระดับ 
ความเห็นของแบบสอบถามไว 5 ระดับ คือ (1) ระดับมากท่ีสุด (2) ระดับมาก (3) ระดับปานกลาง (4) ระดับนอย และ  
(5) ระดับนอยที่สุด เพื่อนำผลมาวิเคราะหสถิติ Multiple Regression Analysis 
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ผลการวิจัย  
 
เสนอผลขอมูลการวิจัยออกเปน 2 ตอน ตามขอวัตถุประสงคการวิจัย โดยผูวิจัยจะใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

เชิงคุณภาพแบบสามเสา (สุภางค จันทวานิช, 2552) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันมากที่สุดกอน 
เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและยอมรับไดในเชิงวิชาการสำหรับการวิจัย ดังนี้  

ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการต้ังถิ่นฐาน ที่ทำกิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีสมัพันธกบัการเกิดไฟปาในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตามวตัถปุระสงคการวจิยั ขอ 1 พบวา สภาพการตั้งถิ่นฐาน ที่ทำกินและวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชนท้ังในพ้ืนที่ปาอนุรักษ และพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติจะมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานในพ้ืนที่ปาจะมี
วิถีชีวิตที่ผูกพันกับปา โดยจะเปนลักษณะการเขาไปเก็บหาของปาประเภทพืชทุกชุมชนซ่ึงจะมีความตองการท่ีเหมือนกัน คือ 
เห็ดทุกชนดิ หนอไมและผักหวานปา โดยจะเขาไปเก็บหาของปาพืชดังกลาวในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ของทุกป คือเปนชวงหลังการเก็บเกี่ยวและทำลายซากพืชโดยการเผาในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  
จึงทำใหเกิดจุดความรอน (Hotspot) ในระดับที่สูง โดยตามเกณฑของสวนควบคุมไฟปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดกำหนดระดับความหนาแนนของจุดความรอนเทียบกับขนาดพื้นที่ปาคิดเปนหนวยตารางกิโลเมตร หากพื้นท่ีปา
บริเวณใดมีคาระดับความหนาแนนของจุดความรอนในแตละครั้งมากกวารอยละ 67 ขึ้นไป ถือวามีระดับความหนาแนน 
ของจุดความรอนในพื้นที่ปาบริเวณนั้นสูง 

ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงขอมูลระดับความหนาแนนของจุดความรอนในพ้ืนท่ีวิจัยโดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจำนวน 
จุดความรอนสะสมในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ.2556 จากฐานขอมูลของสวนควบคุมไฟปา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา ทุกหมูบานท่ีเปนพื้นที่วิจัยจะมีระดับความหนาแนนสะสมของจุดความรอน 
เกินกวารอยละ 67 ขึ้นไป โดยใชวิธีการคิดคำนวณตามสูตรดังนี้ 

 
จำนวนจุดความรอนสะสม 

ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2556  
             ระดับความหนาแนนสะสม =    X 100  

ขนาดพ้ืนท่ีปาโดยคิดเปนหนวยตารางกิโลเมตร 

 
จากวิธีการคิดคำนวณขางตน จึงทำใหทราบวาพื้นที่วิจัยมีระดับความหนาแนนของจำนวนจุดความรอนสะสม 

สูงเกินกวารอยละ 67 ของพื้นที่ปาทั้งหมด ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ.2556  
ชุมชนมีการเผาทำลายพื้นที่ปาเปนปริมาณมากอันเกิดจากสภาพบริบทและพฤติกรรมทางการเกษตรที่มักจะเผาซากพืช 
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงการเก็บของปาทั้งประเภทพืชและสัตว ซึ่งจากการศึกษากิจกรรมของทุกหมูบานไดใหขอมูล 
ทีส่อดคลองกนัวา คนในหมูบานจะมพีืน้ทีท่ำกนิในเขตพ้ืนท่ีปามากกวาพืน้ท่ีทีม่เีอกสารสิทธิ ์และจะมกีารปลูกพชืหมนุเวียนตลอดป 
โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ขาวโพดเล้ียงสัตวซึ่งในชวงเดือนกุมภาพันธและเดือนเมษายนจะเปนชวงการเก็บเก่ียวและทำลาย
ซากพชืดวยวธิกีารเผา ดงันัน้ เมือ่คนในชมุชนมกีารถอืครองทีท่ำกนิในพืน้ทีป่าจงึมปีรมิาณซากพชืทีต่องทำลายมากดวยเชนกนั  
ดวยเหตุนี้ จึงเปนปจจัยบริบททางสังคมอยางหนึ่งสำคัญท่ีมีความสัมพันธและสงผลใหเกิดไฟปาจนเกิดเปนปริมาณ 
จุดความรอนสะสมในพ้ืนที่ปาที่ชุมชนนั้นเขาไปต้ังถิ่นฐานทำกินอยู 

ดังน้ัน เพ่ือแสดงขอมูลรายละเอียดของจำนวนจุดความรอนสะสม ที่สัมพันธกับบริบทการใชประโยชนพื้นที่ปา 
จึงขอเสนอระดับความหนาแนนสะสมที่สัมพันธกับการใชประโยชนในพื้นที่ปา โดยจำแนกประเภทพื้นที่ปาในรูปแบบ 
ของตารางเปนรายหมูบานดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ระดับความหนาแนนสะสมที่สัมพันธกับการใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ 

หมูบาน 

จำนวนจุดความรอน
สะสมในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือน
เมษายน พ.ศ.2556 

ขนาดพ้ืนที่ปา 
ที่ใชประโยชน 
หนวยเปน 

ตารางกิโลเมตร 

ระดับความหนาแนน
สะสมของพื้นที่ปา

ทั้งหมด 

บานทุงแก ตำบลบานทับ อำเภอแมแจม  
จังหวัดเชียงใหม 

765 200 383 

บานทุงพราว ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย 

2,547 900 283 

บานทุงแลง ตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง  
จังหวัดแมฮองสอน 

89,256 15,500 576 

บานทุงสุน ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 813 500 163 

บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 6,217 2,000 311 

บานนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง  
จังหวัดแพร 

1,676 900 186 

บานเปยงใจ ตำบลปงดอง อำเภอแจหม  
จังหวัดลำปาง 

5,240 2,000 262 

บานกอหนอง ตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 7,596 600 1,266 

 
ตารางที่ 2 ระดับความหนาแนนสะสมที่สัมพันธกับการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ

หมูบาน 

จำนวนจุดความรอน
สะสมในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือน
เมษายน พ.ศ.2556 

ขนาดพ้ืนที่ปา 
ที่ใชประโยชน 
หนวยเปน 

ตารางกิโลเมตร 

ระดับความหนาแนน
สะสมของพื้นที่ปา

ทั้งหมด 

บานแมนาจร ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม  
จังหวัดเชียงใหม 

9,503 4,000 238 

บานโปงเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 

8,846 3,920 226 

บานแมสวรรคนอย ตำบลแมเหาะ  
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

17,351 6,500 267 

บานปาหุง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา  
จังหวัดนาน 

14,378 4,000 359 

บานศรีวิไล ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ  
จังหวัดพะเยา 

4,584 5,500 83 

บานปากหวยออย ตำบลบานเวียง อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร 

5,348 900 594 

บานหัวทุง ตำบลบานแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1,677 500 335 

บานดอนมูล ตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลำพูน 

14,282 4,000 357 
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จากตารางขางตน หมูบานและชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานท้ังในเขตพื้นที่ปาอนุรักษและเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจะมีการใช
ประโยชนพื้นที่ปามาก ประกอบกับบริบทวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีทำลายซากพืชหลังเก็บเก่ียว 
ดวยวิธีการเผา จึงสงผลใหเกิดไฟปาและจุดความรอนสะสมในปริมาณที่สูง ดงันั้น สภาพบริบทการใชประโยชนพื้นที่ปาของคน 
ในหมูบานโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงมีความสัมพันธตอจำนวนการเพาะปลูกและการทำลายซากพืช ซึ่งเปน 
สวนสำคัญของสาเหตุการเกิดจุดความรอนสะสมและปญหาไฟปาเปนประจำทุกป 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาปจจัยจากการต้ังถ่ินฐานท่ีสงผลตอการใชประโยชนพื้นท่ีปาและการจัดการไฟปาของชุมชน 
ตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2 พบวา จากการศึกษาปจจัยจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่สงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ปา
และการจัดการไฟปามีผลขอมูล ดังนี้ 

(1) ปจจัยระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบาน สงผลตอการจัดการไฟปาดานการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและ
ดับไฟปา ทั้งในเขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยมีสมการทางสถิติของปจจัยตัวแปร ดังนี้ 

 Y1 = 3.215 + 0.003 X 1  
 โดย Y1 = ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและดับไฟปา 
  X1 = ระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบาน 
 หมายความวา คนในชุมชนตองการเขาไปมีสวนรวมอยูแลว เทากับ 3.215 และเมื่อนำระยะเวลาการอยูอาศัย 

ในหมูบานเปนจำนวน 1 ป มาวเิคราะหการถดถอยดวยกจ็ะทำใหการมีสวนรวมของชมุชนเพิม่ขึน้ 0.003 และหากเปนจำนวน 2 ป 
การมีสวนรวมจะเทากับ 0.006 ตามลำดับ ทำใหทราบวาคนในชุมชนท่ีมีระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบานย่ิงนานเทาไรจะย่ิง 
มีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและดับไฟปามากขึ้น 

(2) ปจจัยสัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ปา และปจจัยความกระตือรือรนในการปองกันและดับไฟปาสงผล
ตอการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมทั้งในเขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยมีสมการ 
ทางสถิติของปจจัยตัวแปร ดังนี้ 

 Y2 = 4.526 - 0.107 X2 - 0.132 X 3 
 โดย Y2 = ดานการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชนในการปองกันและดับไฟปา 
  X2 = สัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพ้ืนที่ปา 
  X3 = ความกระตือรือรนในการปองกันและดับไฟปา 
 หมายความวา คนในชุมชนที่มีสัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพ้ืนที่ปามากเทาใด จะสงผลใหเกิดการยอมรับ

และปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมในการปองกันและดับไฟปานอยลง และคนในชุมชนที่มีความกระตือรือรน 
ในการปองกันและดับไฟปามากเทาใด จะสงผลใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมในการปองกัน 
และดับไฟปานอยลงเชนเดียวกัน  

 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยนี้ไว จำนวน 2 ขอ ซึ่งมีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
ขอที่ 1 ชุมชนมีการพึ่งพิง และไดประโยชนจากการใชวิถีชีวิตอยูรวมกับปา ซึ่งพบวาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ชุมชนทั้งในพ้ืนที่ปาอนุรักษและพ้ืนที่ปาสงวนฯ จะมีการพึ่งพิงการใชชีวิตอยูรวมกับปา โดยจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ไดขอมูลวา ชุมชนไดรับประโยชนจากการพ่ึงพิงปาในลักษณะของการต้ังถ่ินฐาน การเขาไปเก็บหาของปา และขยายครัวเรือน
ในพ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง รวมถึงการเพาะปลูกพืชบนพ้ืนที่ปา โดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตวที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุด
เกือบทุกชุมชนพ้ืนที่วิจัย ยกเวนชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนท่ีมีการเพาะปลูกกะหล่ำปลี จากดังกลาวขางตนทำให 
ทราบวา ชุมชนมีการพึ่งพิงและไดประโยชนจากปาโดยการเพาะปลูกพืช การเก็บหาของปา และมีวิถีชีวิตอยูรวมกับปา  
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ขอที่ 2 ปจจัยจากการต้ังถิ่นฐานและพ้ืนท่ีทำกินของชุมชน มีผลเชิงสัมพันธตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการ
ไฟปาของชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งพบวาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

(1) ปจจัยระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบาน มีผลสัมพันธตอการใชประโยชนพื้นท่ีปาและการจัดการไฟปา 
ดานการมีสวนรวมของชุมชนทั้งในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

(2) ปจจัยสัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ปา และปจจัยความกระตือรือรนในการปองกันและดับไฟปา  
มีผลสัมพันธตอการใชประโยชนพื้นที่ปาและการจัดการไฟปาในการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคม  
ทั้งในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

 
 

การอภิปรายผล 
 
1. คนในชุมชนทั้งในเขตพื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ จะใชประโยชนพื้นท่ีปาสำหรับตั้งถิ่นฐานและใชเปน

พื้นที่ทำกินโดยเฉพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและเก็บหาของปาท้ังประเภทพืชและสัตว โดยจะมีพฤติกรรมบุกเบิกพ้ืนที่ 
เพือ่เพาะปลกูขยายเขาไปในแนวเขตพืน้ทีป่า ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิบรบิทการดำรงชพีของชมุชนเก่ียวกบัวถิกีารอยูรวมกบัปา 
เน่ืองจากเปนพฤติกรรมท่ีเปนอิทธิพลโดยตรงตอการทำลายพ้ืนท่ีปา การต้ังถิ่นฐานและการทำเกษตรกรรมของคนในชุมชน 
จึงมีสวนสัมพันธตอการไดประโยชนดานเศรษฐกิจในครัวเรือนและยังมีสวนสัมพันธที่สงผลใหเกิดไฟปา โดยคนในชุมชน 
สวนใหญมีความคิดวาการปองกันไฟปาไมใชหนาที่ของตนเอง แตเปนหนาที่ของรัฐในการดูแลการใชประโยชนทรัพยากร 
ในพื้นที่ปา (ศศินา ภารา, 2550) จึงเปนสภาพบริบทที่เปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการเกิดไฟปาของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 

2. ปจจัยจากการต้ังถิ่นฐานท่ีมีผลสัมพันธกับการจัดการไฟปา ไดสอดคลองกับการจัดการไฟปาโดยใชชุมชนเปนฐาน
โดยใหคนในชุมชนเขาใจ และเรียนรูในสภาพบริบทของตนเองท่ีจะสามารถจัดการไฟปาไดดวยชุมชนของตนเอง (ศศินา ภารา, 
2550) ทัง้นี ้เนือ่งจากการท่ีอยูในหมูบานมาเปนเวลานานจะมีความหวงแหนในถ่ินทีอ่ยู จงึมคีวามตองการมีสวนรวมในการจัดการ
ไฟปา สอดคลองกับผลการวิจัยของนเรศ บุญชม (2546) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันไฟปา 
กรณศีกึษาอทุยานแหงชาติผาแตม จงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่พบวาคนในชุมชนท่ีอาศยัอยูมาเปนระยะเวลานานจะมคีวามตองการ
เขามามีสวนรวมในการปองกันไฟปา ดังน้ัน หากภาครัฐไดตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและการประยุกตใชผลการวิจัย 
ที่เกี่ยวของ จะสงผลใหเกิดนโยบายและมาตรการท่ีตรงกับสภาพบริบทของชุมชน ซึ่งจะนำไปสูความตองการมีสวนรวม 
และการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมในการปองกันและดับไฟปาของชุมชนไดอยางเหมาะสม (นงนภัส 
คูวัญู เที่ยงกมล, 2553) 

3. คนในชุมชนท่ีมีสัดสวนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตพ้ืนที่ปามากจะมีความรูสึกวาการยอมรับและปฏิบัติตามกลไก
การควบคุมทางสังคมนั้นจะสงผลใหไดรับประโยชนในพื้นที่ปานอย และคนในชุมชนท่ีมีความกระตือรือรนมากในการปองกัน
และดับไฟปาจะมีความรูสึกเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคมนอย เหตุที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองจากพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษจะมีระดับการควบคุมของเจาหนาที่รัฐเขมขนมาก ดังนั้น เมื่อหนวยงานภาครัฐไดจัดชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับ 
ขอกฎหมายท่ีบังคับใชอยางเครงครัด (เสถียร เชยประทับ, 2550) อาจสงผลใหคนในชุมชนเกิดความเกรงกลัวและไมมี 
ความกระตือรือรนมากเทาที่ควรในการเขาไปมาสวนเกี่ยวของในการปองกันและดับไฟปา  
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ขอเสนอแนะ 
 
จากรายงานผลการวิจัย และการอภิปรายผลขางตน สามารถนำเสนอแนวทางการจัดการไฟปาของชุมชนโดยจำแนก

เปนประเภทพ้ืนที่ปา ดังนี้ 
พื้นที่เขตปาอนุรักษ 
แนวทางการจัดการไฟปาของชุมชนในพ้ืนที่เขตปาอนุรักษ ภาครัฐควรกำหนดการใชประโยชนในพื้นที่ปาชนิดนี้ 

อยางชัดเจน ซึ่งไมขยายบุกเบิกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นใหมและควรใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการดูแลรักษาพื้นที่ปารวมกัน โดยให
ถือเปนขอตกลงของหมูบานซ่ึงอาจจะสามารถสงเสริมการมีสวนรวมของคนในหมูบานได (พนัส ทัศนียานนท, 2543) สำหรับ
กลไกการควบคุมทางสังคมในการปองกันและดับไฟปานั้น ภาครัฐควรใชมาตรการทางกฎหมาย ควบคูกับหลักความเช่ือ 
ทางศาสนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (Spiro, 1969) ซึ่งกอนท่ีจะมีการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายน้ัน  
ควรจำเปนตองกำหนดสัดสวนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีปาใหชัดเจน เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางภาครัฐและชุมชน  
(John and Norman, 1980) เพื่อที่จะสามารถผลักดันการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย ตามกลไกการควบคุมทางสังคม 
ในการปองกันและดบัไฟปาของชุมชนบรรลุผลสำเร็จ (หาญณรงค เยาวเลิศ, 2554) 

พื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ 
แนวทางการจัดการไฟปาของชุมชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ภาครัฐควรมีนโยบายหรือกิจกรรมสรางความกระตือรือรน 

ใหกับคนในหมูบาน (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544) และควรใชมาตรการทางกฎหมายควบคูกับหลักความเชื่อทางศาสนา  
(Emile, 1971) นอกจากน้ีเพื่อใหกลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชนดังกลาวบรรลุผล จึงไมควรใหคนในชุมชนเฉพาะกลุม
เขาไปทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติของแตละรายในสัดสวนที่มากเกินไป เมื่อเทียบกับคนอื่นในชุมชนโดยทั่วไป เพื่อปองกัน
การผูกขาดแหงการไดประโยชนพื้นที่ปา และลดการตอตานของการยอมรับและปฏิบัติตามกลไกการควบคุมทางสังคม 
ของชุมชนดังกลาว (โกวิทย พวงงาม, 2553) 
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ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
Professor Andreas Zins Vienna University  
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
รศ.ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ร.ท.หญงิ ดร.เกดิศริ ิเจรญิวศิาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รศ.ดร.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ศรัณย นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

รศ.ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
อ.ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จิตมิา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 
 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
 - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  
3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 
การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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