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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

การพฒันาตามแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) ซ่ึงประกอบไปด้วยความ
ย ัง่ยืน 3 ด้านดงัน้ี 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน 2) คุณภาพทางสังคมอย่างย ัง่ยืน 3) ความ
ย ัง่ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ  เม่ือกล่าวถึงดา้นความย ัง่ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ภาครัฐไม่สามารถแบกรับภาระอนัใหญ่หลวงส่วนน้ีได ้ อนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนฟู รักษา และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้ น ต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาล  โครงการต่างๆด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงไม่สามารถสร้างความคุ้มค่าทางการเงินในระยะสั้ นให้แก่
ภาครัฐได ้ ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ การละเลยในเร่ืองของการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น เพื่อช่วย
ลดภาระของภาครัฐ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (Non – Profit Organization) จึงกลายเป็นกลไกส าคญั
ของการขบัเคล่ือนโครงการสาธารณะเพื่อพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งเป็น
ตวัเช่ือมท่ีดีกบัภาคเอกชนและภาคประชาชน (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2553)  
 

องค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือ Non – Profit Organization มีความหมายรวมไปถึงค าเรียกอ่ืนๆ ได้แก่  
องค์กรพัฒนาเอกชน  (NGOs : Non – Governmental Organization) ภาคส่วน ท่ีสาม  (The Third 
Sector) ภาคประชาสังคม (Civil Social) องค์กรอาสาสมัคร (Voluntary Organization)โดยค าเรียก
ดงักล่าวขา้งตน้ถูกใชอ้ยา่งแพร่หลาย  เพื่อช้ีให้เห็นความแตกต่างจากองค์กรประเภทอ่ืนๆ  ดงันั้นเม่ือ
ใชล้กัษณะพื้นฐานส าคญัขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไร จึงมีลกัษณะเป็นองคก์รท่ีมีเป้าหมายเพื่อการ
กุศล (Charitable Purpose) ท างานอย่างเป็นอิสระไม่ถูกบงัคบัใดๆ องค์กรไม่กระจายก าไรกลบัสู่ผูท่ี้
เก่ียวข้อง  และมีความซับซ้อนในความเป็นเจ้าของหรือภารกิจในความรับผิดชอบ (วีรบูรณ์       
วสิารทสกุล , 2556) 
 

ปัจจุบันการศึกษาแนวคิดและงานปฏิบัติจริงเก่ียวกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร  (Non – Profit 
Organization) ในระดบัโลกมีการต่ืนตวัอยา่งแพร่หลาย  จากภาพท่ี 1.1 แสดงถึงความต่ืนตวัในแนวคิด
ขององคก์รไม่แสวงหาก าไร หรือท่ีเรียกกนัโดยสากลว่าแนวคิดกิจการทางสังคม (Social Enterprise)
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โดยแบ่งเป็นรายทวีป  พบว่า อตัราส่วนของประชากรผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะท่ีสนใจในแนวคิดเก่ียวกบั
องคก์รไม่แสวงหาก าไรจากจ านวนประชากรท่ีบรรลุนิติภาวะทั้งหมดของประเทศ  (อายรุะหวา่ง 18 – 
64 ปี) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนของประชากรท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีสนใจและต่ืนตวัในแนวคิด
เก่ียวกบัองคก์รไม่แสวงหาก าไรสูงท่ีสุด  และในทางตรงกนัขา้มประเทศกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มีสัดส่วนของประชากรท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีสนใจและต่ืนตวัในแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รไม่แสวงหาก าไร
ต ่าท่ีสุด (Terjesen et al, 2009) 

 
ท่ีมา : Global Entrepreneurship Monitor Adult Population Survey, 2009 

ภำพที ่1.1 ความต่ืนตวัต่อกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) แบ่งตามส่วนทวปี 

ในส่วนของประเทศไทย  ความส าคญัของการด าเนินงานขององคก์รไม่แสวงหาก าไรในเชิงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  พบว่า มีสัดส่วนต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) อยูท่ี่ร้อยละ 0.8 (ดงัภาพท่ี 1.2) โดยมีมูลค่ารวมท่ี 61,872 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2549 และเติบโตข้ึนเป็น 66,555 ล้านบาทและ 72,112 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 

องคก์รไม่แสวงหาก าไรมีความส าคญัเชิงเศรษฐกิจและเป็นตวักลางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีประเทศไทยมีอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรสัตว์ป่า  ซ่ึงทั้ งหมดมี
ความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อมนุษยแ์ละระบบเศรษฐกิจ แต่หากจะกล่าวถึงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีความใกลชิ้ดและคลา้ยคลึงกบัมนุษยม์ากท่ีสุด คือ “ทรัพยากรสัตวป่์า”  เน่ืองดว้ยมนุษย์
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และสัตวป่์ามีความสัมพนัธ์กนัมาตั้งแต่สมยัอดีต  โดยมนุษยต์อ้งพึ่งพิงทรัพยากรสัตวป่์าจากการล่า
เพื่อใชเ้ป็นอาหาร  เม่ือมนุษยมี์วิวฒันาการมากข้ึนประกอบกบัการคิดคน้และน าเทคโนโลยีท่ีน าสมยั
เขา้มาใชเ้พื่อความสะดวกสบายในการด ารงชีวติ คุณค่าของทรัพยากรสัตวป่์าจึงเปล่ียนแปลงไปในทาง
ลบ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาของเทคโนโลยี ดงันั้นปัญหาและสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ทางดา้น
ทรัพยากรสัตวป่์าจึงมีปรากฏใหเ้ห็นอยูต่ลอดเวลา  (มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถมัภ,์ 2538) 

 
   
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2553) 

ภำพที ่1.2  สัดส่วนองคก์รไม่แสวงหาก าไร (NPIs) และงานอาสาสมคัร (Volunteer Contribution) ต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ (GDP)  

ทรัพยากรสัตวป่์าเป็นห่วงโซ่อาหารท่ีส าคญัของมนุษย ์ซ่ึงเกิดจากส่ิงมีชีวิตเล็กๆท่ีมีผลท าให้เกิดวฏั
จกัรของห่วงโซ่อาหาร  ซ่ึงคือ “แมลง” แมลงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและมี
ปริมาณมากท่ีสุดในโลก และดัชนีท่ีดีชนิดหน่ึงในการวดัความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีนั้ นๆ จน
เปรียบเสมือนแมลงเป็นดั่งสัตวผ์ูเ้ล้ียงดูโลก จึงท าให้แมลงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน่าคน้หา  คน้ควา้  และ
ศึกษาวิจยัเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กบัการด ารงอยู่ของมนุษยไ์ด้ แมลงอยู่ในนิยามของค าว่า “สัตวป่์า” 
ตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าปี พ.ศ. 2535  โดยแมลงนั้นสามารถสร้าง
ประโยชน์ได้นานาประการต่อมนุษย์ ซ่ึงได้แก่  ด้านการเกษตร  ด้านการแพทย์  งานศิลปะ ด้าน
ชีววิทยา ดา้นพาณิชย์ (ตารางท่ี 1.1) อีกทั้งยงัช่วยเจา้หน้าท่ีศุลกากรคน้หาแหล่งน าเขา้ใบยาสูบเถ่ือน  
และตั้งด่านสกดัการลกัลอบขนส่งใบยาสูบได้ถูกต าแหน่งอย่างแม่นย  า ฯลฯ แต่ในทางตรงกนัขา้ม
แมลงก็สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่ง การท าลายพืชผลทางการเกษตร
พืชเชิงเด่ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของการใชส้ารเคมีก าจดัแมลง (ตารางท่ี 1.2) แมลงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
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กีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้ทางการเกษตรของประเทศไทยนั้น ถูกกระท า
ต่างประเทศด้วยการใช้อนุกรมวิธานความรู้ด้านแมลงเป็นเคร่ืองมือกีดกันการน าเข้าสินค้า  ดัง
ค าอธิบายเก่ียวกบัการคา้ในตลาดโลกเสรีของ องุ่น ล่ิววานิช นักอนุกรมวิธานดา้นแมลง (ผีเส้ือ) คน
แรกของประเทศไทย กล่าวไวว้่า “ปัจจุบันประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ  WTO มี
ข้อตกลงร่วมกันว่า  ประเทศในกลุ่มสมาชิกจะต้องเปิดเสรีการค้าโดยไม่น าภาษีมาเป็นก าแพงกีดกัน
สินค้า  นโยบายดังกล่าวช่วยให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกส่งออกสินค้าขายได้สะดวกขึน้   แต่เน่ืองจาก
ทุกประเทศต่างต้องการแต่ส่งออกไม่ต้องการน าเข้า  แต่ละประเทศจึงพยายามหามาตรการกีดกัน
สินค้ารูปแบบต่างๆมาใช้  และมาตรการท่ีหลายประเทศน ามาใช้  คือ มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช  หรือเรียกย่อ ๆ ว่า SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)  ซ่ึงเป็นมาตรการกีด
กันการค้าท่ีอาศัยความรู้ทางด้านอนุกรมวิธานแมลงมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างก าแพงกีดกันทาง
การค้า” (วนัดี สันติวฒิุเมธี, 2544) 

ตำรำงที ่1.1  สถิติปริมาณการส่งออกผเีส้ือสวยงาม 20 อนัดบั  ปี 2555 

ล ำดบั ช่ือ ปริมำณ (ตวั) รำคำต่อตวั : ปอนด์ (บำท) มูลค่ำสุทธิ (บำท) 
1 ผีเส้ือหนอนจ าปี 78,572 0.80 (40.35) 3,170,003.05 
2 ผีเส้ือหางต่ิงธรรมดา 78,325 0.75 (37.82) 2,962,535.43 
3 ผีเส้ือหางต่ิงนางระเวง 78,238 1.20 (60.52) 4,734,791.64 
4 ผีเส้ือเชิงลายธรรมดา 78,062 0.63 (31.77) 2,480,173.76 
5 ผีเส้ิอหนอนปลายปีกสม้ใหญ่ 78,000 0.63 (31.77) 2,478,203.91 
6 ผีเส้ือจรกาหนอนยีโ่ถ 73,169 1.05 (52.95) 3,874,523.54 
7 ผีเส้ือใบไมใ้หญ่อินเดีย 70,502 2.05 (103.38) 7,288,819.31 
8 ผีเส้ือจ่ากระบองหกัสาม 69,502 1.15 (58.00) 4,030,853.63 
9 ผีเส้ือช่างร่อน 68,700 0.95 (47.91) 3,291,411.85 
10 ผีเส้ือปีกไข่ใหญ่ 68,580 0.70 (35.30) 2,421,014.59 
11 ผีเส้ือกระทกรกธรรมดา 67,879 0.80 (40.35) 2,738,591.83 
12 ผีเส้ือหางต่ิงเฮเลน 67,698 1.90 (95.82) 6,486,812.21 
13 ผีเส้ือใบไมเ้ลก็ 66,006 1.30 (65.56) 4,327,416.07 
14 ผีเส้ือหนอนใบรัก 59,155 1.05 (52.95) 3,132,439.15 
15 ผีเส้ือหนอนใบรักฟ้าแถบกวา้ง 58,700 1.1 (55.47) 3,256,361.96 
16 ผีเส้ือหนอนใบกระทอ้น 58,265 1.57 (79.18) 4,613,274.42 
17 ผีเส้ือหนอนมะนาว 57,594 0.75 (37.82) 2,178,413.86 
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ตำรำงที ่1.1  สถิติปริมาณการส่งออกผเีส้ือสวยงาม 20 อนัดบั  ปี 2555 (ต่อ) 

ล ำดบั ช่ือ ปริมำณ (ตวั) รำคำต่อตวั : ปอนด์ (บำท) มูลค่ำสุทธิ (บำท) 

18 ผีเส้ือหนอนคูณธรรมดา 52,324 1.05 (52.95) 2,770,716.70 
19 ผีเส้ือหางตุม้จุดชมพ ู 51,980 0.95 (47.91) 2,490,357.90 
20 ผีเส้ือแพนซิมยรุา 47,608 1.1 (55.47) 2,641,037.14 

รวมมูลค่ำส่งออกสุทธิ 71,367,751.93 
ท่ีมา : www.oxfly.co.uk/pages/catalogue.php. และ web3.dnp.go.th/bio/. 

ตำรำงที ่1.2 ปริมาณการน าเขา้สารเคมีก าจดัแมลง (Insecticide) และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ปี ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 

2551 25,331,804.31 4,577,470,388.48 
2552 24,680,168.90 3,972,447,198.25 
2553 8,094,452.98 1,640,803,728.03 
2553 34,672,233.30 5,938,021,132.99 
2555 16,796,966.18 3,686,166,448.95 
2556 12,660,992.44 2,246,367,346.20 

ท่ีมา : กรมวชิาการเกษตร www.doa.go.th. 

ในปัจจุบนัประชาชนในประเทศไทยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแมลงค่อนขา้งต ่า ภาครัฐและผูค้น
ทัว่ไปมองขา้มความส าคญัในการบริหารจดัการเร่ืองแมลง วิธีทางลดัส าหรับการควบคุมการระบาด
ของแมลงคือการใช้สารเคมี  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการน าเขา้สารเคมีเพื่อก าจดัแมลงมีมูลค่าสูงในเชิง
เศรษฐกิจ  อีกทั้งเกิดปัญหาการลกัลอบจบัแมลงสงวนเพื่อส่งออกค้าขายอย่างผิดกฎหมาย  และมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกีฏวทิยา ไม่ครอบคลุมกบัปัญหาแมลงในพื้นท่ีประสบ
ปัญหา รวมไปถึงงานวิจยัและโครงการสาธารณะเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดา้นแมลงยงัมีสัดส่วนน้อย  
เม่ือเทียบกบังานวิจยัและโครงการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงแตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีจ านวนชนิดแมลงน้อย
กวา่ประเทศไทย แต่กลบัให้ความส าคญักบันกักีฏวทิยาและสถาบนัดา้นแมลงมากเป็นพิเศษ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีมหาวิทยาลยัต่างๆในประเทศญ่ีปุ่นมีการตั้งพิพิธภณัฑ์แมลงประจ ามหาวิทยาลยั และมี
หน่วยงานกีฏวทิยาท่ีคอยตอบค าถามดา้นแมลงโดยเฉพาะครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ญ่ีปุ่นมีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักกีฏวิทยาในประเทศเดินทางไปดูแมลงต้นแบบ (Type 

http://www.oxfly.co.uk/pages/catalogue.php.%20และ%20web3.dnp.go.th/bio/
http://www.doa.go.th/
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Specimen) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการท างานวิจยัทางกีฏวิทยา ดังนั้ นชาวญ่ีปุ่นจึงมกัเป็นผู ้
คน้พบและตั้งช่ือใหแ้มลงชนิดใหม่ของโลกอยูเ่สมอ (วนัดี สันติวฒิุเมธี, 2544) 

ในส่วนของประเทศไทยมีหน่วยงานกีฏวิทยาป่าไม้มีทั้ งส้ิน 3 แห่งแบ่งตามภูมิภาคของประเทศ  
ภาคเหนือท่ีจงัหวดัล าปางเป็นท่ีตั้งของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ภารกิจรับผิดชอบดา้นกีฏวิทยา 17 
จงัหวดัทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัขอนแก่นเป็นท่ีตั้งของศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไม้
ท่ี 2  ภารกิจรับผิดชอบด้านกีฏวิทยา 19 จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีเป็นท่ีตั้งของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 3 ภารกิจรับผิดชอบดา้นกีฏวิทยา 9 จงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออก  (ภาพท่ี 1.3)  หน่วยงานกีฏวิทยาป่าไม ้ เป็นหน่วยงานอิสระท่ีสังกดัในกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตวป่์าและพืชพนัธ์ุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจส ารวจ ศึกษา 
วิจยัเก่ียวกบักีฏวิทยาและนิเวศวิทยา วิจยัการป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูป่าไมโ้ดยการไม่ใช้สารเคมี
ในแปลงเพาะช า สวนป่า และป่าธรรมชาติ อีกทั้ งยงัให้ค  าแนะน าและจดัฝึกอบรมเก่ียวกับแมลง
ศตัรูพืชและแมลงศตัรูป่าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร ผูป้ลูกสวนป่า และผูท่ี้
สนใจโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมบริการ 

 

 

  
ท่ีมา : ศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

ภำพที ่1.3 พิกดัท่ีตั้งของศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ในประเทศไทย 

การด าเนินของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพื้นท่ีป่าไม ้เน่ืองจากการวิจยัแมลง  
สืบคน้ชนิดแมลง และการศึกษาพฤติกรรมการด ารงชีวิตของแมลงชนิดต่างๆนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยั
การศึกษาจากสภาพพื้นท่ีจริงของผนืป่า ดงันั้นเม่ือพิจารณาเก่ียวกบัสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมใ้นประเทศไทย 
(ตารางท่ี 1.3) พบวา่ ภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมม้ากท่ีสุด คือ ร้อยละ 18.53 ของพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด
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ของประเทศ  ล าดบัต่อมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 5.37 ของพื้นท่ีป่า
ไมท้ั้งหมดของประเทศ และภาคตะวนัออกมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 1.57 ของพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด
ของประเทศ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
52110 พิกดัท่ีตั้งส านักงาน N1839583 E09955335 ใช้ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพฒันา
โครงการต่างๆ เน่ืองจากศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีความพร้อมของสภาพนิเวศวทิยาป่าไมแ้ละชนิด
แมลงท่ีหลากหลาย  ความพร้อมของพื้นท่ีใชส้อยในการขยายโครงการสาธารณะประโยชน์ดา้นแมลง  
และความพร้อมของบุคลากรมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมแ้ห่งอ่ืนๆ   

ตำรำงที ่1.3 พื้นท่ีป่าไมข้องประเทศไทย จ าแนกตามรายภาค 

ภำค 
พืน้ที ่(ตำรำงกโิลเมตร) ร้อยละพืน้ที่

ป่ำต่อพืน้ที่
ของภำค 

ร้อยละพืน้ทีป่่ำ
ต่อพืน้ทีป่่ำทั้ง

ประเทศ 
พืน้ทีภ่ำค พืน้ทีป่่ำไม้ 

พืน้ที ่
ไม่ใช่ป่ำไม้ 

เหนือ 169,644.29 95,074.74 74,569.54 56.04 18.53 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 168,854.34 27,555.54 141,298.80 16.32 5.37 
กลาง 30,126.34 2,663.97 27,462.36 8.84 0.52 
ตะวนัออก 36,502.50 8,033.40 28,469.10 22.01 1.57 
ตะวนัตก 30,904.75 17,425.07 13,479.68 56.38 3.40 
ใต ้ 77,082.81 20,832.92 56,249.88 27.03 4.06 

รวม 513,115.02 171,585.65 341,529.37  33.44 
ท่ีมา : กรมป่าไม ้www.forest.go.th 

แต่เน่ืองดว้ยศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ยงัขาดการสนบัสนุนในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการวิจยั  
ดา้นการอนุรักษ์  และการเช่ือมโยงกบัภาคเอกชนในขอ้มูลด้านกีฏวิทยา (ดา้นแมลง) จึงท าให้การมี
สภาพความอุดมสมบูรณ์ในอาณาบริเวณท่ีตั้งศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติดา้นแมลงนั้น ยงัไม่ถูกพฒันาอยา่งเตม็ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และเพื่อตอบสนอง
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมทั่วทั้ งภาคเหนือ นอกเหนือจาก
งานวิจยัดา้นจุลชีววิทยา งานวิจยัดา้นกีฎวิทยาแลว้นั้น งานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์พฒันา (Economics 
Development) จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถเขา้มาช่วยในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 
ซ่ึงจะช่วยช้ีให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการพฒันา (Adoption) และความคิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันา (Acceptation) ของประชาชนในจงัหวดัล าปาง 

http://www.forest.go.th/
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ดงันั้นการยอมรับ (Adoption) และความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันา (Acceptation) จึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการประยุกต์นโยบายสาธารณะเพื่อด าเนินการโครงการสาธารณะ   
(สุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์, 2550) เน่ืองจากโครงการสาธารณะดงักล่าวลว้นส่งผลกระทบวงกวา้งต่อชุมชน
และวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนนั้นๆ ทั้ งน้ีปัจจยัท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการสาธารณะ คือ ความเป็นไปไดท้างการเมืองหรือการสนบัสนุนทางการเมือง แต่อยา่งไรก็ตาม 
ความเป็นไปไดท้างการเมืองนั้นข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนจากคนในชุมชนดว้ยเช่นกนั (Elisabet Ferri, 
2011) ดังนั้ นหากปราศจากการสนับสนุนจากชุมชนและการยอมรับจากคนในชุมชนแล้วนั้ น  
โครงการสาธารณะดงักล่าวก็ยากท่ีจะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาศูนยว์ิจยั
กีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 จงัหวดัล าปาง  

ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ไดมี้การวางแผนริเร่ิมโครงการสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย   
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ตึก อาคาร ห้องสุขา ลานพื้นท่ีส าหรับจอดรถ) 2) ลาน
สาธารณะเพื่อพกัผอ่นและคา้งแรมส าหรับผูค้นสัญจร 3) โครงการพิพิธภณัฑ์แมลงแห่งล าปาง  ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเขา้ชม 4) โครงการรับฝึกอบรมนกัวิจยัแมลงรุ่นเยาวใ์ห้กบัโรงเรียนต่างๆเขตจงัหวดั
ทางภาคเหนือ 5) โครงการอนุรักษแ์มลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ 6) โครงการเพาะพนัธ์ุแมลง
หายากเพื่อปล่อยกลบัคืนสู่ธรรมชาติ โดยโครงการสาธารณะประโยชน์ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนได้
นั้น  มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาทศัคติจากประชาชน 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไป ทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ของผูค้นในจงัหวดั
ล าปาง เก่ียวกบัแมลงและศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าท่ี 1 ไมใ้นปัจจุบนั  

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 
1 อ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 สามารถเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยใหศู้นยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 สามารถใชเ้ป็นตวัอา้งอิง
ในการพฒันาโครงการสาธารณะท่ีส าคญัส าหรับพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไม่ท่ี 1 

1.3.2 สามารถประยุกตใ์ชก้บัโครงการสาธารณะประโยชน์ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้แห่ง
อ่ืนๆ  และองคก์รไม่แสวงหาก าไรอ่ืนๆได ้

1.3.3 ช่วยในการก าหนดทิศทางนโยบาย  และการบริหารจดัการของฝ่ายกีฏวทิยาป่าไม ้ กรม
อุทยานแห่งชาติ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยใช้แบบจ าลองโลจิทลกัษณะ 2 ทางเลือก (Binary Logit Model) ท าการ
เก็บขอ้มูลตวัอยา่งประชากร 3 เดือน (มกราคม 2557 ถึงมีนาคม 2557) เท่านั้น 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 

กฏีวทิยำ (Entomology) คือ สาขาวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัสัตวใ์นกลุ่มของแมลง 
กิจกำรเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ หน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยใชยุ้ทธศาสตร์แบบกลไกตลาด
เพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม 
กำรยอมรับ (Adoption) คือ การตดัสินใจยอมรับหรือใช้นวตักรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม  
โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้ นไม่สามารถก าหนดได้อย่างแน่นอนตายตัว  ข้ึนอยู่กับ
คุณลกัษณะของบุคคลและนวตักรรมนั้นๆ 
กำรพฒันำ (Development) คือ การเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
นวัตกรรม (Innovation) คือ แนวคิด  การปฏิบติั  หรือส่ิงต่างๆท่ีใหม่ต่อปัจเจก  หรือหน่วยงานท่ี
ได้รับส่ิงเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้  การรวมเอากิจกรรมท่ีน าไปสู่การบริการใหม่ๆ  การท าในส่ิงท่ี
แตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศยัความเปล่ียนแปลงรอบตวัให้กลายมาเป็นโอกาส  ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดใหม่
ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 


