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ค าน า 
 

ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นศูนยท่ี์อยูภ่ายใตส้าขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยบ์ริการวิชาการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน้ี ศูนยไ์ดด้ าเนินโครงการ “การสนบัสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เพื่อเป็นการให้
ความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์ช้าง รวมทั้ งการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
โครงการน าร่องในการใหชุ้มชนอยูร่่วมกบัชา้งไดอ้ยา่งสันติ 
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หมู่บา้นท่าเต็นท ์จงัหวดัสระแกว้ และหมู่บา้นคลองเตย จงัหวดัฉะเชิงเทรา และชาวบา้นในชุมชน
รอบบริเวณเขาอ่างฤๅไน ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือกบัคณะผูด้  าเนินโครงการเป็นอยา่งดียิ่ง คณะผูด้  าเนิน
โครงการหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่โครงการน้ีจะอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนและช่วยเหลือชา้งซ่ึงเป็นสัตว์
ป่าท่ีมีคุณค่าเชิงวฒันธรรมของไทยบา้งตามสมควร 
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รายละเอยีดโครงการ 
 

หลกัการและเหตุผล 
จากผลการศึกษาเร่ือง มูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึง

ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลกัษณ์ และ
คณะ ด าเนินโครงการนั้น 

 
จากผลการศึกษาวิจยั ได้มีการน าเสนอโครงการท่ีส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ ควรผลกัดนั 5 โครงการ  คือ  
1) การส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัทรัพยากรชีวภาพ 
2) การพฒันามูลค่าเศรษฐกิจพืชสมุนไพร 
3) โครงการน าร่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น

หลกัประกนัความย ัง่ยืนของบริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Payment for Environmental Service: 
PES) 

4) โครงการน าร่องการชดเชยความสูญเสียท่ีเกิดกบัทรัพยากรชีวภาพ (Biodiversity offsets) 
5) การฝึกอบรมเร่ือง PES และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพ 
 
โครงการหน่ึงท่ีศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ความสนใจ

คือโครงการน าร่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น
หลกัประกนัความย ัง่ยืนของบริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Payment for Environmental Services: 
PES) โดยท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน เป็นพื้นท่ีป่าราบลุ่มต ่าท่ีสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย พื้นท่ีทางตอนใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดั และเทือกเขาจนัทบุรี มีภูเขาลาด
ชนัต่อเน่ืองกนั เช่น เขาอ่างฤๅใน เขาชะมูน เขาชะอม เขาใหญ่ ฯลฯ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีชา้งป่าอาศยัอยู่
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยช้างส่วนใหญ่อาศยับริเวณเขาอ่างฤๅใน ในขณะเดียวกนั
บริเวณโดยรอบของเขาอ่างฤๅในก็มีชาวบา้นอาศยัอยู ่โดยประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั 
ในบางฤดูกาลโดยเฉพาะในหน้าแลง้ ซ่ึงพืชท่ีเป็นอาหารของช้างขาดแคลน ช้างจะออกมาจากป่า
เพื่อหาอาหาร ส่งผลให้พืชผกัต่างๆ ท่ีชาวบา้นปลูกไวไ้ดรั้บความเสียหายจากการถูกกดักิน และ
ชาวบา้นก็จะแกไ้ขดว้ยการท าร้ายชา้งให้ไดรั้บความบาดเจ็บและลม้ตายส่งผลต่อจ านวนประชากร
ชา้ง ซ่ึงเป็นสัตวอ์นุรักษต์อ้งลดจ านวนลง ไดมี้แนวคิดท่ีจะมีพื้นท่ีกนัชนระหวา่งคนกบัป่า ท่ีจะปลูก
พืชต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งอาหารของชา้ง เพื่อท่ีชา้งจะไดไ้ม่เขา้มาหาอาหารในพื้นท่ีเกษตรของชาวบา้น 
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ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งชาวบา้นและชา้งใหส้ามารถอยูร่วมกนัได ้แต่การด าเนินโครงการยงัมีไม่มาก
นกั ศูนยฯ์ จึงไดน้ าแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ชุมชนเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น
หลกัประกนัความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม (PES) ท่ี รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลกัษณ์ เสนอไว ้มาใช้
เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนลดความขดัแยง้ระหว่างคนกบัช้าง และชุมชนก็ได้ค่าตอบแทนจากการ
ด าเนินกิจกรรม อีกทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรช้างไปด้วยในขณะเดียวกนั โดยจะร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งคดัเลือกหมู่บา้นท่ีเหมาะสม 2 หมู่บา้น เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษช์า้งของชุมชนก่อนมอบใหชุ้มชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษช์า้ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณชายขอบเขา

อ่างฤๅใน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนบริเวณชายขอบพื้นท่ีเขาอ่างฤๅใน 150 คน ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน 

 

ก าหนดการด าเนินโครงการ 
พฤษภาคม – กนัยายน 2554  และขอขยายเวลาถึง เมษายน 2555 ณ บริเวณชายขอบพื้นท่ี

เขาอ่างฤๅใน ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โครงการที ่1: ประชุมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง “คุณค่าของการอนุรักษช์า้งและ

บทบาทของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติไทย” และ
ด าเนินโครงการติดตั้งไฟฉายรอบบริเวณแนวชายป่ากนัชา้ง” ณ หมู่บา้นท่า
เตน็ท ์จงัหวดัสระแกว้ วนัท่ี 18-19  มกราคม  2555  

โครงการที ่2:  ประชุมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเร่ือง “คุณค่าของการอนุรักษ์ช้างและ
บทบาทของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตไทย” และ
ด าเนินโครงการขุดบ่อน ้ าในเขตป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งน ้ าแก่ช้างในเขตป่า
ชุมชน จ านวน 2 บ่อ คือ สามแยกขยะ และบุไอ้เป้า ใกล้หมู่บา้นคลองเตย 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัท่ี 19-20 มีนาคม  2555 
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ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัโครงการ 
 
ผลการด าเนินโครงการน้ีใชแ้บบสอบถามในการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมี

ต่อคุณภาพการให้บริการของผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีต่อโครงการ “การสนับสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน จังหวัดฉะเชิงเทรา” แบบสอบถามท่ีใช้
เป็นการวดัความเห็นหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในการการศึกษาน้ีคือคุณภาพการ
ใหบ้ริการของโครงการบริการวชิาการแก่สังคม โดยแบ่งใชม้าตรประมาณค่า 5 อนัดบัดงัน้ี 

พอใจมากท่ีสุด ใหน้ ้าหนกั 5 
พอใจมาก ใหน้ ้าหนกั 4 
พอใจปานกลาง ใหน้ ้าหนกั 3 
พอใจนอ้ย ใหน้ ้าหนกั 2 
พอใจนอ้ยท่ีสุด ใหน้ ้าหนกั 1 (ดูตารางท่ี 1) 
 

ตารางที ่1  ระดับความพงึพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ในรูปขอ้ความ  
 

 

ระดบัความพึงพอใจในรูปตวัเลข 

 
พอใจ 

มากท่ีสุด 

 
พอใจ 
มาก 

 
พอใจ 

ปานกลาง 

 
พอใจ 
นอ้ย 

 
พอใจ 

นอ้ยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นประเมินโครงการ  ดูภาคผนวก จ 
 

อย่างไรก็ตามการก าหนดระดบัความพึงพอใจ นิยมก าหนดในรูปขอ้ความมากกว่าตวัเลข 
แต่เม่ือจะวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะตอ้งเปล่ียนระดบัความพึงพอใจท่ีอยู่ในรูป
ข้อความมาเป็นตัวเลขแทนระดับความพึงพอใจนั้ นๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในกรณี
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จะใชค้่าเฉล่ีย ( X ) เป็นสถิติเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมาไดจ้ากจ านวนตวัอย่างทั้งหมด ค่าเฉล่ีย ( X ) ท่ีค  านวณไดจ้ะมีทศนิยม 2 
ต าแหน่ง ดังนั้นคณะกรรมการโครงการๆ ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจดัระดับ
ค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง ดงัตารางท่ี 2 ความหมายระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย (ดูตารางท่ี 2)  
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ตารางที ่2  ระดับความพงึพอใจเฉลีย่ 

ระดับความพงึพอใจเฉลีย่ ความหมาย 
1.00 – 1.49 พอใจนอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 พอใจนอ้ย 
2.50 – 3.49 พอใจปานกลาง 
3.50 – 4.49 พอใจมาก 
4.50 – 5.00 พอใจมากท่ีสุด 

 
5.1  ผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินโครงการฝึกอบรม “การสนบัสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ในวนัท่ี 18-19 มกราคม 2555 และวนัท่ี 
19-20 มีนาคม 2555  ณ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนจะมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้ารับการบริการ 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รับบริการ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามของ

ผูเ้ขา้รับบริการ จ านวน 145 ตวัอย่าง ปรากฏว่าเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัคืนและท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไดจ้  านวน  145 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 100.01 ซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี ผลของการศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคล สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและค่าร้อยละของผูเ้ขา้รับบริการโครงการ “การสนบัสนุนชุมชนเพื่อการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 
จ าแนกตามเพศ  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 50 34.48 
หญิง 95 65.52 
รวม 145 100.00 

 

                                           
1
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง 



5 
 

 
 

ภาพที ่1  ค่าร้อยละจ าแนกตามเพศ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 145 คน เป็นเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.48 และเป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 
 

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการโครงการ  “การ
สนับสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา”  

ความพึงพอใจของของผูเ้ขา้รับบริการ ไดร้วบรวมและวิเคราะห์โดยใชว้ิธีทางสถิติ 
พรรณนา และค่าเฉล่ีย   

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู ้เข้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ

ให้บริการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การสนับสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” จ าแนกตามรายขอ้ 

สรุปไดด้งัตารางท่ี 4   
 

  

34.48 

65.52 
ชาย 

หญิง 
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ตารางที ่4 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการฯ 

ตัวช้ีวดั 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

ร้อยละ มาก ร้อยละ 
ปาน 
กลาง 

ร้อยละ น้อย ร้อยละ 
น้อย 
ที่สุด 

ร้อยละ 

ขอ้ 1 ความพึง
พอใจท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการ 

65 44.83 45 31.03 35 24.14       

ขอ้ 2 ความ
เสียหายของ
ทรัพยสิ์นของ
พืชผลของ
ชาวบา้นจากการ
บุกรุกของชา้ง
ลดลง 

12 8.28 40 27.59 72 49.66 15 10.34 6 4.14 

ขอ้ 3 ค่าใชจ่้าย
ในการป้องกนั
ชา้งเขา้มาบุกรุก
พื้นท่ีของ
ชาวบา้นลดลง 

7 4.83 54 37.24 62 42.76 17 11.72 5 3.45 

 
จากตารางท่ี  4 เ ม่ือแยกวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู ้เข้ารับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  “การสนบัสนุนชุมชนเพื่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เป็นรายขอ้ 
พบวา่ผูเ้ขา้รับบริการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อย
ละ 44.83 ความพึงพอใจท่ีมีต่อความเสียหายของทรัพยสิ์นของพืชผลของชาวบา้นจากการบุกรุกของ
ชา้งลดลงหลงัด าเนินโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 49.66 และความพึงพอใจท่ีมี
ต่อค่าใชจ่้ายในการป้องกนัชา้งเขา้มาบุกรุกพื้นท่ีของชาวบา้นลดลงหลงัด าเนินโครงการส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.76  
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6.  ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับบริการ 
 อยากใหมี้โครงการแบบน้ีทุกปี 
 อยากใหส้นบัสนุนปีละคร้ัง 
 อยากใหมี้โครงการแบบน้ีอีก 
 อยากใหโ้ครงการไปใหท้ัว่ถึงทุกหมู่บา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 ควรมีโครงการต่อไป 
 อยากไดไ้ฟฟ้าในท่ีนาและไร่ 
 อยากใหมี้โครงการต่อไป เพื่อลดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้น 

แสงสวา่งช่วยลดการบุกรุกพื้นท่ีของชา้งไดจ้ริงๆ 
 โครงการดีแลว้ 
 ควรมีโครงการต่อไป 
 ควรมีโครงการต่อไปเร่ือยๆ อาจเป็นโครงการใหม่ 
 อยากใหข้ดุคลองกนัชา้งใหลึ้กมากกวา่เดิม 
 อยากไดว้ธีิแกไ้ขปัญหาชา้งท่ีถาวร 
 อยากใหมี้โครงการแบบน้ีอีก เพราะไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาช่วยเหลือ ชาวบา้นตอ้ง

ช่วยเหลือกนัเองมาโดยตลอด 
 พอใจในโครงการ 
 อยากใหท้ าโครงการแบบน้ีทุกปี เพราะปัญหาชา้งป่าบุกรุกอยูต่ลอดเวลา 
 ขดุแหล่งน ้าเพิ่ม 
 โครงการเสริมโป่งเทียมแหล่งอาหารชา้งอยา่งต่อเน่ือง 

 ปลูกพืชอาหารชา้งอยา่งต่อเน่ือง 
 

7.  สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ  
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 293,500.00  บาท 

7.1 ค่าตอบแทน       49,000.00  บาท 
7.2 ค่าใชส้อย       77,940.00  บาท 
7.3 ค่าวสัดุ            107,565.00  บาท 
7.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,000.00  บาท 

รวมงบประมาณทีใ่ช้จริง 230,305.00  บาท 
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8.  สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
ผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “การสนบัสนุนชุมชน

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 
วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบเป้าหมายท่ีวางไวก้บัผลลพัธ์เกิดข้ึน พบวา่โครงการประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้(รายละเอียดดูตารางท่ี 5 และ 6) 
 
ตารางที ่5 เป้าหมายและผลการด าเนินงานที่มีต่อจ านวนผู้เข้าบริการโครงการ “การสนับสนุน

ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน 
จังหวดัฉะเชิงเทรา”  ในเชิงปริมาณ  

รายการตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ เป้าหมาย ผล 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ (คน) 150 145   

ร้อยละของผูเ้ขา้รับบริการวชิาการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

81 100   

 
ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการ 

สามารถท่ีจะสรุปผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีโครงการไดก้ าหนดไว ้ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 เป้าหมายและผลการด าเนินงานทีม่ีต่อความรู้และความเข้าใจของผู้เข้ารับบริการ

โครงการ “การสนับสนุนชุมชนเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน จังหวดัฉะเชิงเทรา” ในเชิงคุณภาพ 

รายการ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการใน
กระบวนการใหบ้ริการ 

80 100   

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการโครงการ
บริการวชิาการแก่สังคม 

81.50 100   

 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การสนบัสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในเขต
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รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา”  พบว่าผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คือ
ร้อยละ 65.52 และเพศชายร้อยละ 34.48  
 การด าเนินโครงการพบวา่ ส่วนใหญ่มีความพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 44.83 มีความพึงพอใจ
มาก ร้อยละ 31.03 และมีความพึงพอใจปานกลาง 24.14 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อความเสียหายของทรัพยสิ์นของพืชผล
ของชาวบา้นจากการบุกรุกของชา้งลดลงหลงัด าเนินโครงการ พบวา่ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจปานกลาง ร้อยละ 49.66 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 27.59 มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 
10.34 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 8.38 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.14 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อค่าใชจ่้ายในการป้องกนัชา้งเขา้มาบุกรุก
พื้นท่ีของชาวบา้นลดลงหลงัด าเนินโครงการ พบวา่ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละ 42.76 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 37.24 มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 11.72 มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.83 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 3.45 
 

9.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโครงการฯ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจึงควรมีโครงการในลกัษณะน้ีในปีต่อๆ ไป 
 

10.  ปัญหาและอปุสรรค  
ปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการด าเนินโครงการ พบปัญหาเก่ียวกบัวธีิการด าเนินโครงการในแต่

ละพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการบุกรุกของชา้ง มีความตอ้งการแตกต่างกนั ท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินโครงการ  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก : แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ภาคผนวก ข : บนัทึกขอ้ความและค าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการฯ 

ภาคผนวก ค : เน้ือหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

ภาคผนวก ง : ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 

ภาคผนวก จ : ตวัอยา่งแบบประเมินโครงการฯ 

ภาคผนวก ฉ : รายช่ือ/ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดข้องผูเ้ขา้รับบริการวชิาการโครงการ… 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มสรุปการด าเนินโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ของ มสธ. 

 

โครงการการสนบัสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

(แผนงานท่ี  1) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ :   รองศาสตราจารยศิ์ริพร  สัจจานนัท ์

 
1.  ความส าคัญของโครงการ 

จากผลการศึกษาเร่ือง มูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึง
ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ไดม้อบหมายให้มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลกัษณ์ และคณะ 
ด าเนินโครงการนั้น 

 
จากผลการศึกษาวิจยั ได้มีการน าเสนอโครงการท่ีส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ ควรผลกัดนั 5 โครงการ  คือ  
1) การส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัทรัพยากรชีวภาพ 
2) การพฒันามูลค่าเศรษฐกิจพืชสมุนไพร 
3) โครงการน าร่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น

หลกัประกนัความย ัง่ยืนของบริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Payment for Environmental Service: 
PES) 

4) โครงการน าร่องการชดเชยความสูญเสียท่ีเกิดกบัทรัพยากรชีวภาพ (Biodiversity offsets) 
5) การฝึกอบรมเร่ือง PES และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพ 
 
โครงการหน่ึงท่ีศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ความสนใจ

คือโครงการน าร่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น
หลกัประกนัความย ัง่ยืนของบริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Payment for Environmental Services: 
PES) โดยท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน เป็นพื้นท่ีป่าราบลุ่มต ่าท่ีสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย พื้นท่ีทางตอนใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดั และเทือกเขาจนัทบุรี มีภูเขาลาด
ชนัต่อเน่ืองกนั เช่น เขาอ่างฤๅใน เขาชะมูน เขาชะอม เขาใหญ่ ฯลฯ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีชา้งป่าอาศยัอยู่
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยช้างส่วนใหญ่อาศยับริเวณเขาอ่างฤๅใน ในขณะเดียวกนั
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บริเวณโดยรอบของเขาอ่างฤๅในก็มีชาวบา้นอาศยัอยู ่โดยประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั 
ในบางฤดูกาลโดยเฉพาะในหน้าแลง้ ซ่ึงพืชท่ีเป็นอาหารของช้างขาดแคลน ช้างจะออกมาจากป่า
เพื่อหาอาหาร ส่งผลให้พืชผกัต่างๆ ท่ีชาวบา้นปลูกไวไ้ดรั้บความเสียหายจากการถูกกดักิน และ
ชาวบา้นก็จะแกไ้ขดว้ยการท าร้ายชา้งให้ไดรั้บความบาดเจ็บและลม้ตายส่งผลต่อจ านวนประชากร
ชา้ง ซ่ึงเป็นสัตวอ์นุรักษต์อ้งลดจ านวนลง ไดมี้แนวคิดท่ีจะมีพื้นท่ีกนัชนระหวา่งคนกบัป่า ท่ีจะปลูก
พืชต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งอาหารของชา้ง เพื่อท่ีชา้งจะไดไ้ม่เขา้มาหาอาหารในพื้นท่ีเกษตรของชาวบา้น 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งชาวบา้นและชา้งใหส้ามารถอยูร่วมกนัได ้แต่การด าเนินโครงการยงัมีไม่มาก
นกั ศูนยฯ์ จึงไดน้ าแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ชุมชนเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็น
หลกัประกนัความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม (PES) ท่ี รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลกัษณ์ เสนอไว ้มาใช้
เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนลดความขดัแยง้ระหว่างคนกบัช้าง และชุมชนก็ได้ค่าตอบแทนจากการ
ด าเนินกิจกรรม อีกทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรช้างไปด้วยในขณะเดียวกนั โดยจะร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งคดัเลือกหมู่บา้นท่ีเหมาะสม 5 หมู่บา้น คดัเลือกครัวเรือนจ านวน 30 ครัวเรือน
ต่อหมู่บา้น ครัวเรือนละ 1 คน เพื่อด าเนินกิจกรรมปลูกพืชและการดูแลในระยะแรก ก่อนมอบให้
ชุมชนต่อไป 
 
2.  วตัถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษช์า้ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณชายขอบเขา
อ่างฤๅใน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนบริเวณชายขอบพื้นท่ีเขาอ่างฤๅใน 150 คน ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน 
 
4.  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

4.1 ศึกษาขอ้มูลจากผลการศึกษาเร่ือง มูลค่าทางเศรษฐกิจทางทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลกัษณ์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅไน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4.2 เขา้ส ารวจพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅไน จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหมู่บา้นท่ีอยู่
บริเวณรอบเขตป่าท่ีเป็นแหล่งท่ีช้างอยู่อาศยั จ  านวน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นท่าเต็นท์ หมู่บา้นนา
ยาว หมู่บา้นนาอิสาน และหมู่บา้นคลองเตย 

4.3 คดัเลือกหมู่บา้นท่ีเหมาะสมเขา้ร่วมโครงการ 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นท่าเตน็ท ์และ
หมู่บา้นคลองเตย 
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4.4 ประชุมชาวบา้นพร้อมผูน้ า เพื่อเลือกรูปแบบท่ีจะด าเนินโครงการในพื้นท่ี 
4.5 ประชุมชาวบา้นเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ือง “คุณค่าของการอนุรักษช์า้งและบทบาท

ของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติไทย” 
4.6 ร่วมกบัชาวบา้น/ชุมชน ด าเนินโครงการในพื้นท่ี 

 
5. ผลการด าเนินงาน  

5.1  สาระเนือ้หาวชิาการ/ความรู้ 
ในเบ้ืองตน้คณะผูด้  าเนินโครงการไดศึ้กษาส ารวจหมู่บา้นในบริเวณรอบเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์

ป่าเขาอ่างฤๅใน จ านวน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นท่าเต็นท์ หมู่บา้นนายาว หมู่บา้นนาอิสาน และ
หมู่บา้นคลองเตย และจากการส ารวจความเหมาะสมของการด าเนินโครงการจึงคดัเลือกหมู่บา้น 2 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นท่าเตน็ท ์และหมู่บา้นคลองเตย เพื่อด าเนินโครงการ 2 โครงการ ดงัน้ี 

1.  หมู่บา้นท่าเต็นท์ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง “คุณค่าของการอนุรักษช์้างและบทบาท
ของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตไทย” และด าเนินโครงการติดตั้งไฟฉาย
รอบบริเวณแนวชายป่ากนัชา้ง (ดูพร้อมภาพประกอบ ในภาคผนวก ง) 

2.  หมู่บา้นคลองเตย เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง “คุณค่าของการอนุรักษช์า้งและบทบาท
ของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตไทย” และด าเนินโครงการขุดบ่อน ้ าใน
เขตป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งน ้าแก่ชา้ง จ  านวน 2 บ่อ (ดูพร้อมภาพประกอบ ในภาคผนวก ง) 

ผลส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินโครงการจากผูรั้บบริการคือชาวบา้นใน 2 หมู่บา้น 
โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งค่าของความพึงพอใจออกเป็นอนัดบัต่างๆ ดงัน้ี 

พอใจมากท่ีสุด ใหน้ ้าหนกั 5 
พอใจมาก ใหน้ ้าหนกั 4 
พอใจปานกลาง ใหน้ ้าหนกั 3 
พอใจนอ้ย ใหน้ ้าหนกั 2 
พอใจนอ้ยท่ีสุด ใหน้ ้าหนกั 1 

โดยเกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง ดงัน้ี 
ระดับความพงึพอใจเฉลีย่ ความหมาย 

1.00 – 1.49 พอใจนอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 พอใจนอ้ย 
2.50 – 3.49 พอใจปานกลาง 
3.50 – 4.49 พอใจมาก 
4.50 – 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
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5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 
รวมทั้งส้ิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ผลผลติ (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :  จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ คน 

 
 150 

 
145  

 2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้
รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80  100  

 3. เชิงเวลา :  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแลว้
เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80   80 

 4. เชิงตน้ทุน :  ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการ
ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมตามงบประมาณ 

บาท 293,500 231,305 

ผลลพัธ์  (Outcome) ทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ 
เกดิขึน้หลังจากส้ินสุดโครงการ 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผูเ้ขา้รับบริการวชิาการ
สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
 

81 

 
 

100 

2.  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ
บริการโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

ร้อยละ 81.50 100 

 
6.    ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 

6.1 คุณค่าของการอนุรักษช์า้งและบทบาทของชา้งในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม
และวถีิชีวติไทย 

6.2 ความเสียหายของทรัพยสิ์นของพืชผลของชาวบา้นจากการบุกรุกของชา้งลดลง 
6.3 ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัชา้งเขา้มาบุกรุกพื้นท่ีของชาวบา้นลดลง 

 
7.   สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 สรุปโดยภาพรวมแลว้ โครงการบริการวชิาการแก่สังคม โครงการการสนบัสนุนชุมชนเพื่อ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ทั้งน้ีผูรั้บบริการส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้การด าเนินโครงการอยา่ง
ต่อเน่ือง ขยายเขตพื้นท่ีด าเนินโครงการ อาจเป็นโครงการแบบเดิม หรือแบบใหม่ ไดแ้ก่ การปลูก
พืชอาหารชา้ง การเสริมโป่งเทียม การขดุคูคลองกนัชา้งใหลึ้กมากกวา่เดิม ฯลฯ 

 



ภาคผนวก ข 
ส าเนาบนัทึกขอ้ความเก่ียวกบัตวับุคคล  หนงัสือเชิญ  และค าสั่งต่างๆ   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการฯ   
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ส าเนา แบบฟอร์ม ผด.บส 1,และผด.บส.2 
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ผด.บส.1 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  
 

 

 
การประชุมหารือกบัชาวบา้นเพื่อหาแนวทางการด าเนินโครงการ 

 
ส ารวจสภาพปัญหาการบุกรุกของชา้งในเขตพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางการด าเนินโครงการ 
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ผูอ้  านวยการโครงการฯ เขา้พบรองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
เพื่อหารือการด าเนินโครงการ และรับขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในคราวต่อไป 

 
 

 การประชุมเผยแพร่ความรู้ 
 
 

 
การติดตั้งหลอดไฟฉายหมุนบริเวณชายขอบระหวา่งหมู่บา้นกบัพื้นท่ีป่า ณ หมู่บา้นท่าเตน็ท ์
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การขดุบ่อเพื่อสร้างแหล่งน ้าอาหารชา้ง ณ หมู่บา้นคลองเตย  บ่อท่ี 1   

 

 
การขดุบ่อเพื่อสร้างแหล่งน ้าอาหารชา้ง ณ หมู่บา้นคลองเตย  บ่อท่ี 2   
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ภาพร้อยเทา้และอุจจาระของชา้งบริเวณบ่อน ้า ซ่ึงแสดงวา่ชา้งไดใ้ชป้ระโยชน์จากบ่อน ้ าท่ี
ด าเนินการขดุใหม่ 

รอยเทา้ของชา้ง 

อุจจาระของชา้ง 



ภาคผนวก จ  
ตวัอยา่งแบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 

แบบประเมินผล 
โครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

เร่ือง “การสนับสนุนชุมชนเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน จังหวดัฉะเชิงเทรา” 

 

 
ผู้ประเมิน          เพศ       ชาย           หญงิ           
 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด าเนินโครงการ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งดงัต่อไปน้ี 
 

รายละเอยีด 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

เชิงคุณภาพ      
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินโครงการฯ      
เชิงปริมาณ      
1. ความเสียหายของทรัพยสิ์นของพืชผลของชาวบา้น 

จากการบุกรุกของชา้งลดลง 
     

2. ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัชา้งเขา้มาบุกรุกพ้ืนท่ี 
ของชาวบา้นลดลง 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการในคร้ังต่อไป 
           
           
           
            
 

ขอความกรุณาส่งคืนดว้ย 



ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือ / ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดข้องผูเ้ขา้รับบริการวชิาการ 
โครงการการสนบัสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤๅใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

1 นายหนูจนัทร์ ดวงเกต ุ 11 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

2 นายพทุธา ชมนิกรณ์ 87 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

3 นายพงษสิ์นธ์ุ จนัทร์มูลตรี 114 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

4 นางสุกญัญา จนัทร์มูลตรี 52 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

5 นายเดือน โชติมนทิน 71 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

6 นายสุพี วาปีกะ 154 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

7 นางบุญไทย เสือเทศ 33 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

8 นางบานเยน็ ระหา 182 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

9 น.ส.สุมาลย ์วนัแต่ง 127 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

10 นางสงดั พลขาง 514 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

11 นางไข นะชา 172 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

12 น.ส.รัศรี สีสุพนัธ์  237 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

13 นางบุญจี แกว้อินทร์ 78 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

14 นายเท่ียง บุบผาสุข 171 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

15 นายจนัทร์ เสนา 35/1 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

16 นางหอมหวล บาริศรี 169 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

17 นางส าเนียง ภูแพง 66 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

18 นายประยนั ดอนวไิทย 237 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

19 นางจนัทร์ศรี ค  ากุง้ 179 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

20 นายอ่อนศรี บวักลาง 52 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

21 น.ส.ยพุา พลเยีย่ม 187 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

22 นางมณี ดวงสูงเนิน 262 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

23 นางพี พงศพ์นัธ์ุพิภพ 149 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

24 นางยศ โม่งปราณีต 173 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

25 นางอว้น สาลาสิม 44 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

26 นางนิยม กญัญา 203 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

27 นางประกาย เจนคง 158 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

28 นายวรรณา สิงห์พนัธ์ 30 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

29 นายผจง วงษว์จิิต 293 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

30 นางบุญเยีย่ม แมลงภู่ 135 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

31 นางค าพอง แจ่มแสง 75 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

32 นายแสวง เพลินภูเขียว 47 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

33 นางอุมาพร เสง่ียมทรัพย ์ 269 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

34 นายบุญเล่ือน สีสุพนัธ์ 25 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

35 นางมี โชติมนทิน 71 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

36 นายหนูน า ดอนหมอ้ 70 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

37 นางอ าพนั หงษเ์อก 367 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

38 นางหวนั ใจสวา่ง 296 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

39 นางประนอม ตน้ญา 57 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

40 นางล าพนั วงษค์  าเลิศ 111 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

41 นางพทุธา ศรีวงษ ์ 116 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

42 นางวลิยั เขียวกะแล 313 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

43 น.ส.วาสนา คุณสมบติั 138 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

44 นางเสถียร บวักลาง 58 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

45 นางเยีย่ม เพชรตะกัว่ 240 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

46 นายนา พนัทอง 192 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

47 น.ส.ระเบียบ รักวชิา 512 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

48 นางบุญมี หงษเ์อก 210 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

49 นางสนิท แซ่เอง็ 110 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

50 นางก่ิงไผ ่สิงห์พนัธ์ 30 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

51 นางบุญตา นุสชาติ 251 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

52 นางภาวณีิ คุณสมบติั 138 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

53 นางธญัญามาศ วรชินา 132 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

54 นางบรรจง หงษเ์อก 218 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

55 นายบุญหลา้ นพประโสด 50 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

56 นางผง ศรีวงษ ์ 130 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

57 น.ส.สาคร วงษค์  าเลิศ 85 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

58 นางหมูเลก็ จนัทร์มูลตรี 114 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

59 นางบวัศรี สิทธิ 41 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

60 นางนุชจรินทร์ เขตขาม 368 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

61 นางประยง คิดถูก 516 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

62 นายเรียง พลลี 109 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

63 นายจ าปี สงัตะคุ 170 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

64 นายเสรี สิทธิ 253 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

65 นางกองแพง พลลี 109 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

66 น.ส.จ าปา แสวงสาย 251 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

67 นางกรรณิกา โม่งปราณีต 58 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

68 นายเขียน ตน้ญา 57 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

69 นางจ า วงคภ์กัดี 230 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

70 นายบุญเคน บาริศรี 169 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

71 นายโชคชยั เติมต่อ 359 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

72 น.ส.ดวงแกว้ สงัตะคุ 170 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

73 นายกฤช วนัแต่ง 86 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

74 นายเรียน เจนดง 158 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

75 นายสมนึก คุณสมบติั 138 หมู่ 9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

76 นายเฉลิม เกวยีนนอก 28 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

77 นายปัญญา กรเกต ุ 71 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

78 นายทาน ธรรมดา 68 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

79 น.ส.สงัคม พนมรัมย ์ 113 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

80 นางบวัพา ดียิง่ 170 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

81 นางอุไร รวงกลาง 26 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

82 น.ส.ลดัดา ใหม่เมธี 103 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

83 นายอุย้ ฆอ้งจนัดา 214 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

84 นางสมจิต สุภาวหา 112 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

85 นายหลง อินทโชติ 191 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

86 น.ส.เพญวดี หวลระลึก 6 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

87 นายบุญชู กะตะโท 62 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

88 นายแดง ปัญญา 164 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

89 นายไทร สุทวนั 123 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

90 น.ส.รัตนา ประจิตร์ 145 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

91 นายวชิยั สดใส 145 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

92 นายประชุม วงษน์อ้ย 52 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

93 นายจุมพล สมพร 50 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

94 นางด าเนิน เกวยีนนอก 31 หมู่ 6 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

95 น.ส.ประภาพร ฟ้ืนสนัเทียร 76 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

96 น.ส.สุดใจ แพนไธสง 12 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

97 น.ส.วภิาพร นามวนันา 70 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

98 น.ส.บุญรอด มณีข า 17 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

99 นางอนนัตน์ทัธ์ นทัธ์ศศกนัต ์ 17 หมู่ 2 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

100 นายแสวง พรมมัน่ 22 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

101 น.ส.อน้ กิจรัมย ์ 91 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

102 นางสมพตุ ทรัพยง์อกงาม 37 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

103 นายไช เรืองสุวรรณ 141 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

104 นายไสว บรรดิษฐ ์ 5 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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105 น.ส.มณีวนั ดวนลี 97 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

106 น.ส.หลง บุญรอด 138 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

107 นางนงนุช ชะลิคะ 55 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

108 นายชีพ วงศส์ง่า 100 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

109 นางทองสุทธ์ิ จนัทร์มณี 40 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

110 นายประทาน มาแสง 86 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

111 นางสุคร เพง็ช่ืนมะดนั 69 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

112 น.ส.สวงิ ขนุนามวงษ ์ 215 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

113 นางควร รัตนสุวรรณ 211 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

114 น.ส.จ าเนียร ศรีจนัทร์ 98 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

115 น.ส.ถวลิ ขนุนามวงษ ์ 216 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

116 นายส าราญ พิมภา 41 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

117 นายตา สุทธา 65 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

118 น.ส.ป่ิน ขนุนามวงษ ์ 214 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

119 น.ส.สีนวล สืบใส 115 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

120 นางเลก็ ประกอบผล 43 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

121 นางอ านวย หวงัดี 122 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

122 น.ส.ภทัธา สืบใส 135 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

123 น.ส.เหลือ แจง้ยะเวช 135 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

124 นายสวน พุม่แกว้ 119 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

125 นางสอน บรรดิษฐ ์ 5 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

126 น.ส.ศิริพร คลา้ยพนัธ์ 63 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

127 น.ส.รัญจวน บุญช านาญ 101 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

128 น.ส.ประนอม นาคทัง่ 63 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

129 นางทองดี ปลาแดง 11 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

130 นางอินทร์ มุ่งออ้มกวาง 182 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

131 นางละเอียด สุขเกษม 47 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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132 นางอิออน ตระกลูวงศช์ยั 2 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

133 นางลดัดาวลัย ์สมพร 64 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

134 นางซอ้น ศรีสุข 78 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

135 นางนงลกัษณ์ลน้ มานะด ารงธรรม 38 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

136 นางอนนั กรเกต ุ 104 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

137 นายนพดล คลา้ยพนัธ์ 63 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

138 นางออ้มรักษ ์เพชรปรางค ์ 152 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

139 น.ส.สมประสม อ ่าอินทร์ 57 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

140 นายอุทยั ซวัเกษม 18 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

141 น.ส.นิชชา อินทร์เคน 1 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

142 นายเรือน ละมัง่ 162 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

143 นายชชัวาลย ์ละมัง่ 155 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

144 นายเดชา สมตั้ง 147 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

145 น.ส.สมหมาย ขมุทรัพย ์ 74 หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 


