
                                       
 

  

 
 

 
 

 

วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 1 (เมษายน) ปีที่ 23 พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจและ
มีความหลากหลาย จำนวน 12 บทความ เริ ่มต้นด้วยบทความของ บูชิตา สังข์แก้ว และคณะ ได้ศึกษา 
การพัฒนาตัวแบบการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาศักยภาพและภัยคุกคามป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่ยม สถานภาพ แนวทางการพัฒนา และตัวแบบการจัดการป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม  

บทความต่อมา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบจิตลักษณะของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนสมาร์ตโฟนในประเทศไทย  โดยผู้เขียน 
โกสินทร์ เตชะนิยม ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
 บทความที่สาม เป็นการศึกษาการนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ โดยผู้เขียน วัชระ 
สายสมาน และสมศักดิ์ สามัคคีธรรม ได้ศึกษากรณีการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของบริษัทเอฟู๊ด 
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะได้เป็นที่น่าสนใจ  

บทความที่สี่ เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยผู้เขียน กมลทิพย์ บุญสุข และสุวิชา เป้าอารีย์ ได้ศึกษา
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ชุมชนสร้างสร้างสรรค์นครรังสิต มีโครงสร้างอำนาจในลักษณะของ 
พหุนิยม โดยผู้อาวุโสเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และมีลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม 

บทความถัดมา ประจวบ ทองศรี และอาหาหมัดอับดุลห์ หะยีมะ ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารงาน
เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2561-2570) 
พบว่า ควรปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  อันจะ
นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน 

บทความที่หก เป็นประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ โดย กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง 
และชญานนท์ ปาหล้า ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอนาน้อย 
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จังหวัดน่าน โดยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรอย่างมีนัยยะสำคัญ 

บทความที่เจ็ด เป็นการศึกษาทุนทางสังคม โดยผู้เขียน สุนิตย์ เหมนิล ทำการศึกษาทุนทางสังคม
กับการประกอบสร้างวิสาหกิจชุมชน กรณี กลุ่มประมงดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และได้ข้อ
ค้นพบในการศึกษาที่น่าสนใจ 

บทความถัดมา ศึกษาผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
สระแก้ว โดยผู้เขียน อภิเชษฐ์ ทับเมือง ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ได้อย่างสร้างสรรค์  

บทความที่เก้า อรวรรณ สว่างอารมณ์ ได้ทำการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น
ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พลเมืองทั้ง 4 เจเนอเรชั่น มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม แต่จะแตกต่างกันในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด โดจความ
แตกต่างนี้ มีความสำคัญทางวัฒนาธรรมการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ 

บทความที่สิบ เป็นการศึกษาการบริหารจัดการนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มผู้ผลิตมังคุด 
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยผู้เขียน นักรบ เถียรอ่ำ และคณะ พบว่านโยบายนี้สามารสร้าง
โอกาสในการแข่งขันและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรได้ แต่ผลลัพธ์ของการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติยังพบ
ปัญหาอยู่อีกมาก   

บทความที่สิบเอ็ด เป็นบทความวิชาการ ได้ทำการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ของ
เกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล โดยผู้เขียนคือ กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย ได้ข้อสรุปความสำคัญของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไว้ได้อย่างน่าคิด 

บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้เขียน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ได้ค้นพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทำการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความสมดุลและยั่งยืน จะต้องนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกร่วมมือกัน และรับประโยชน์ร่วมกัน 
 สุดท้ายนี้ขอให้ผู ้อ่านทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และส่ง
บทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 

อาจารย ์ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 
                                                                                     บรรณาธิการ 
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การบริหารจัดการนโยบายเกษตรแปลงใหญของกลุมผูผลิตมังคุด 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

บูชิตา สงัขแกวa พันธรักษ ผูกพันธุb อัญชลี รัตนะc 

 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน อุทยานแหงชาติแมยม จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและภัยคุกคามปาในเขต

อุทยานแหงชาติแมยม สถานภาพ แนวทางการพัฒนา และตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวน

รวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย พบวา 1. ปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยมมีศักยภาพดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะผืนปาสักและ

สัตวปาใกลสูญพันธุ  ดานเศรษฐกิจในการเปนแหลงทองเที ่ยว และดานประวัติศาสตร สังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชน แตยังมีภัยคุกคามจากขบวนการทำลายปา 2. ชุมชนตำบลสะเอียบมีสวนรวมในการ

จัดการปาแมยมในดานการมีสวนรวมในแผนจัดการอุทยานแหงชาติแมยม ดานการจัดการพื้นที่การ

จัดการผูมาเยือน และการพัฒนาเครือขายความรวมมือการจัดการปา และ 3. ตัวแบบการจัดการปาอยาง

ยั่งยืนเปนแนวทางการจัดการปาแบบูรณาการระหวางภาครัฐ ชุมชน และตัวแสดงที่เกี่ยวของกับการ

จัดการปา และการบูรณาการกิจกรรมการจัดการปาแมยม  
 

คำสำคัญ:  การจัดการรวม, การมีสวนรวมของชุมชน, การจัดการอุทยานแหงชาติ, ความยั่งยืนของพื้นที่

คุมครอง 
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a อาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต E-mail: sbuchita@yahoo.com 
b อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต E-mail: pantharak.p@gmail.com 
c อาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต E-mail: unchalee.mao@gmail.com 

วันที่รับบทความ: 11 กันยายน 2563 วันที่แกไขบทความ: 13 มกราคม 2564 และวันตอบรับบทความ: 22 มกราคม 2564  

บทความวิจัย 

การพัฒนาตัวแบบการจัดการปาอยางย่ังยืนโดยการมีสวน

รวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติ กรณีศึกษา  

อุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จงัหวัดแพร 
 

 


