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A Preliminary Study on Soil Property in Ranong Mangrove Forest 

Ecosystem, Thailand

ABSTRACT

 The Characteristic of soil property in forms of color, texture and pH were studied along 

line transect for both perpendicular to and parallel with the channel in Ranong mangrove forest 

ecosystem. The analysis was carried out using actual field interpretation for color and texture of soil, 

while the low-cost electrochemical approach was employed to determine pH value. We revealed 

that soil inside the mangrove patches mostly were dark brown and black in color associated with 

clay and silt in texture particularly in Ngaw and Rachakrud. Moreover, soil color in Bangben and 

Banghin were yellow and red this mainly due to the presence of iron oxides. Mangrove soil nearby 

beach and channel was brown and bright in color indicated good drainage and aeration. Soil texture 

in Talaynog and Hadsaykaow were mixed with sand texture because the affected of tsunami in 

2004. The pH values were ranged from 5.84-7.64. Soil property is one of abiotic factor affecting 

mangrove reforestation and habitat restoration initiative. Thus, the results from this study can be 

used as baseline information for the aforementioned project.  

Key words:  mangrove forest, soil property, environmental factor, Ranong, Thailand
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A Preliminary Study on Soil Property

INTRODUCTION

 Mangrove forest communities are 

common as coastal vegetation in many tropical 

and subtropical wetland areas. While the 

mangrove vegetation itself is important for 

coastal protection they also serve as sources of 

firewood and charcoal. Many of the terrestrial 

and marine organisms found within the 

mangrove ecosystem are natural protein and 

medical (Aksornkoae et al., 1992; Macintosh et 

al., 2002). Mangroves protect coastal area from 

wind and trap sediment in their roots as well 

as absorb the energy and slow the hydrological 

flow of storm surges (Mazda et al., 1997; 

Massel et al., 1999; Valiela et al., 2001; Chong, 

2005). Mangrove forests are very important 

tropical coastal tidal ecosystems and grow on 

nutrient-rich muddy soil substrates that are low 

in oxygen and undergo variations in salinity 

(Ferreira, 2007).

 Tsunami struck the coast of Ranong 

on December 26, 2004 and this was the first 

time for Thailand. It is not a single wave but a 

series of traveling ocean waves generated by 

the geological changes near or below the ocean 

floor (Anjali et al., 2008).The wave brought 

sand from the seafloor into coastal landscape 

elements including mangrove patches. Soil 

property in Ranong mangrove was studied by 

Meepol (2002) which was conducted before 

tsunami ravaging Ranong mangrove forest 

reported that soil in Ranong mangrove was 

black in color and had silt and clay in texture. 

However, little information is available about 

soil characteristics of mangrove ecosystems 

(Walsh, 1974; Giani et al., 1996) due to the 

obstacle of intrinsic nature such as muddy 

soil substrate and prop root system. Soils are 

distinguished by differences in their physical 

and chemical properties and color is one of the 

most useful characteristics for the identification 

of soil (Smith and Smith, 2004). Thus, the 

purpose of this study was to characterize the 

soil property after tsunami attacked the coast of 

Ranong which composed of color, texture and 

pH in mangrove forest ecosystem.
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MATERIALS AND METHODS

Study area

 The layout of the study area was 

shown in Figure 1. This study was conducted 

in Ranong mangrove forest ecosystem (9o 

43’N to 9o 57’N and 98o 29’E to 98o 39’E). It is 

located along Andaman Sea on the southwest 

coast of Thailand, about 568 km south of 

Bangkok. Three districts were selected based 

on accessibility, size of mangrove patches 

and associated elements such as channels 

and distance. For each district, two sites were 

selected (Figure1). These were Mueng (Ngaw 

[1] and Rachakrud [2]), Kapoe (Bangben [3] 

and Banghin [4]), and Suk Samran (Talaynog 

[5] and Hadsaykaow [6]). Within each site, soil 

samples were taken from two orientations - 

perpendicular to and parallel with the waterway. 

Data collection

In each sampling site (Figure 1) the 

coordinates of localities were determined using 

Global Positioning System (GPS) receiver 

with estimated accuracy of 10 m or better. To 

validate the coordinate values, georeferencing 

technique was applied to recheck the collecting 

localities of study area (Doydee, 2005; 

Bantayan, 2006). The mangrove soil was 

sampled using transparent plastic tubes (33.2 

cm long, 0.3 cm thick, and 4.3 cm inside 

diameter) (Kryger and Lee, 1994). In all 

sites, the soil samples were collected five 

points per 75-80 m length along line transect 

in which applied for both perpendicular to 

and parallel with the channel. The tubes were 

pushed vertically about 30 cm into the soil 

and subsequently withdrawn, containing an 

undistorted column. Immediately after the soils 

were withdrawn, its samples were stored in 

the plastic bottles. Soil color and texture were 

identified at the field, while pH was analyzed 

in the laboratory of Andaman Coastal Research 

and Development Center, Kasetsart University 

(ACRDC-KU).

Figure 1 The study area in Ranong mangrove  

 forest along Andaman seacoast,  

 Thailand: Mueng  (Ngaw [1] and  

 Rachakrud [2]), Kapoe (Bangben  

 [3] and Banghin [4]) and Suk Samran 

                 (Talaynog [5] and Hadsaykaow [6]).
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A Preliminary Study on Soil Property

RESULTS AND DISCUSSION

 The finding revealed that soil property 

in Ngaw A study site was dark brown in color 

and had clay texture, while soil color in Ngaw 

B was brown and soil texture was silt and 

clay. This zone exhibited the most acidic soil 

with a pH value of 5.84 (Table 1). Soil color 

in Rachakrud A was black with silt and clay in 

texture and a pH value was 5.98. Rachakrud B 

had brown and black colored soil, its texture 

was clay and was found to be the second most 

acidic among all the zones with a pH value 

of 5.92 (Table 1). The soil color in the central 

mangrove forest of Bangben was yellow and 

brown while soil color in the area adjacent to 

the channel was orange and brown. In both 

orientations - A and B, we revealed that the soil 

texture was clay and slightly acidic with pH 

values of 6.40 and 6.32, respectively (Table 1). 

 For Banghin site we found that the 

soil color near the channel was black and grey 

and its texture was silt and clay with a pH 

value of 6.86. This was not consistent with 

the soil that was investigated at a considerable 

distance from the channel, the soil was red 

in color with soft clay texture and had a pH 

value of 6.68 (Table 1). Talaynog soil where 

the sample was collected inside the mangrove 

forest and perpendicular to the channel had 

black and brown color associated with clay 

texture and a pH value was 7.50 while the 

soil near the channel had bright color with a 

mixture of sand and clay texture and had a pH 

value of 7.64 (Table 1 and Figure 2). The soil 

color in Hadsaykaow A was brown with clay 

texture and a pH value was 7.22. As a presence 

of beach area particularly in Hadsaykaow B, 

the mangrove in this zone had affected the 

characteristic of the soil. The soil color in this 

zone was consequently brown with sand and 

clay texture and had a pH value of 7.50 (Table 

1 and Figure 2). 
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Table 1  The soil characteristic in Ranong mangrove forest showing details of color, texture and  

 pH in each sampling site.

Site name Sampling site* COLOR TEXTURE pH

Ngaw
A Dark brown Clay 6.32

B Brown Silt and Clay 5.84

Rachakrud
A Black Silt and Clay 5.98

B Brown, Black Clay 5.92

Bangben
A Yellow, Brown Clay 6.40

B Orange, Brown Clay 6.32

Banghin
A Red Soft clay 6.68

B Black, Grey Silt and Clay 6.86

Talaynog
A Black, Brown Clay 7.50

B Bright color Sand and Clay 7.64

Hadsaykaow
A Brown Clay 7.22

B Brown Sand and Clay 7.50

* A = line transect perpendicular to the channel, B = line transect parallel with the channel

Figure 2 Soil in Talaynog and Hadsaykaow particularly near the channel or beach had brown  

  color associated with sand and clay texture.



6
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 A Preliminary Study on Soil Property...

Puvadol Doydee  et al.

A Preliminary Study on Soil Property

 This was not corresponded with soil 

property in Ranong mangrove that was studied 

by Meepol (2002) reported that soil in Ranong 

mangrove was black in color with silt and clay 

in texture. However, this studied was examined 

before tsunami ravaging Ranong coastal area 

thus, there was no sand particle moving into the 

mangrove soil surface.

 Physico-chemical factors including soil 

property are determinants to the sustainability 

of mangrove forest ecosystem. They influence 

the structure and consequently the function 

of the ecosystem (Smith and Smith, 2004). 

The observation of these factors also suggests 

information that can aid conservation efforts 

for the mangrove habitat. Soil characteristic 

such as color, texture and pH are some of 

the physico-chemical factors that should be 

monitored regularly to maintain the quality 

of mangroves especially their propagules and 

seedling for mangrove habitat restoration 

(Doydee and Buot, 2010).

 Soil is abiotic factor that affects the 

condition of the mangrove forest. In some 

study sites we found soil color was brown or 

bright, this indicated that soil in this area was 

in the good condition of aeration and drainage 

system therefore, implying that mangrove 

trees can easily flourish. However, the soil that 

containing a mixture of muddy clay and sand 

for example in Talaynog and Hadsaykaow 

sites were estimated to undergo a problem 

in the propagation of the mangrove forest. 

Evidently, these were the areas affected by 

the 2004 tsunami. The soil was observed to be 

characteristically hard substrate, this opposite 

to the requirement for a stable growth of young 

trees and seedling because softy soil with the 

organic nutrients are the optimal soil type for 

the young mangrove species (Smith and Smith, 

2004) and soil in Ngaw, Rachakrud, Bangben 

and Banghin were of this type therefore, the 

mangrove reforestation should be started 

from these zones with appropriate species i.e. 

dominant species (Doydee and Buot, 2010). 

 Soil pH is also essential to predict the 

growth of mangrove trees. Optimally, the soil 

should be at the neutral point of acidity (Smith 

and Smith, 2004). Although, the mangrove 

ecosystem is acidic in nature, mangrove trees 

can grow and reproduce because they can 

alter the characteristic of the soil. Mussle 

et al. (1999) revealed that mangrove trees 

can oxidize the soil by supplying oxygen to 

the otherwise anaerobic subsoil transporting 

oxygen through their aerial roots.
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CONCLUSION

 The study supported the idea that 

soil property in Ranong mangrove forest 

ecosystem was changed particularly the areas 

which undergone to a tsunami. The mangrove 

muddy soil was mixed with sand from beach 

and seafloor by the result of tsunami. This 

was negative impact for the young mangrove 

or seedling to propagate due to the hard 

substrate which eventually created destructive 

environment to the mangrove ecosystem. 

Ultimately, the local people who relied on the 

mangrove and its biodiversity resources are 

also affected.
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กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะ :

ศึกษากรณี ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2550

The Public Policy Advocacy Process : A Case Study of Community 

Forest Bill B.E.2550 (Drafted)

ABSTRACT

 The proposes of this research were to study problem stream, policy stream, political 

stream, and role of coalition in advocacy process of drafting community forest bill B.E.2550  The  data for 

analysis were collected from related concepts and theories, governmental documents, academic articles,  

and interviews. The study was divided into 3 parts, namely, (1) the study of problem stream and advocacy 

in 1988, (2) the study of policy stream and advocacy during 1989-2006, (3) the study of political stream 

and advocacy in 2007.  The research findings were as following :  1. the three streams in the  advocacy 

process of drafting community forest bill were,  1.1  the problem stream was the effect of the Forest 

Concession policy ,by the  government, which caused a serious natural disaster in the South of Thailand 

at the end of 1988 and the request to bring in the Community Forest Law. 1.2 the policy stream was the 

community forest concept, that was created in 1989, and proposed a Forest Resources Policy base on 

the participation of the community in the Royal Forest of Department and the People documents. and 

1.3 the political stream was the support and pressure from political parties and the Nation Legislation 

Council, after the revolution on 19 September 2006, as the result the temporary government was 

established in 2007. The policy windows were opened with the opportunity for the extreme conduct 

of advocacy coalition until the National Legislative Assembly had passed the community forest bill 

ณัฐวุฒิ  จินารัตน์1
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B.E.2550 on 21 November 2007.  2. The advocacy coalition in drafting the community forest bill 

consisted of two sections,  the Forest Department and the peoples, which conducted different methods 

according to problem stream, policy stream, and political stream, namely, 2.1 legislation advocacy, 2.2  

public awareness, 2.3 information advocacy, 2.4  participant seeking, 2.5 authority lobby, 2.6 illegal 

conduct, and 2.7 situation follow up.

Keywords:  Public Policy, Community Forest Bill (Drafted)

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ การศึกษากระแสปัญหา กระแสนโยบาย และกระแสการเมือง 

และบทบาทของเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย ในกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ.2550 ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้รวบรวมมาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารทางราชการ 

บทความทางวิชาการ  ผลงานการวิจัย  และบทสัมภาษณ์  โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ส่วน  คือ  

1)  การศึกษากระแสปัญหาและการผลักดัน ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2531 2) การศึกษากระแสนโยบายและ

การผลักดัน ช่วงเวลาปี พ.ศ.2532-2549 3) การศึกษากระแสการเมืองและการผลักดัน ช่วงเวลาปี  

พ.ศ.2550  ผลการวิจัยพบว่า 1) กระแสทั้งสามในกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

มีดังนี้ 1.1) กระแสปัญหา คือ ผลกระทบจากนโยบายสัมปทานป่าไม้ของรัฐจนทำาให้เกิดภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาติ ครั้งร้ายแรง ที่ภาคใต้ ในปลายปี พ.ศ. 2531 และนำามาสู่การเรียกร้องให้มีกฎหมาย 

ป่าชุมชน 1.2) กระแสนโยบาย คือ แนวคิดป่าชุมชน ที่ก่อตัวในปี พ.ศ.2532 ที่เป็นข้อเสนอทางนโยบาย

ในการจัดการทรัพยากรป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำามาสู่การร่างพระราชบัญญัต ิ

ป่าชุมชน  ฉบับกรมป่าไม้ และฉบับประชาชน และ 1.3) กระแสการเมือง คือ แรงสนับสนุนและแรง

กดดันทางการเมือง  ที่มีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

และมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2550 ทำาให้หน้าต่างนโยบายถูกเปิดขึ้นและเป็นโอกาสที่ทำาให้

เครือข่ายพันธมิตรนโยบายได้ดำาเนินการผลักดันอย่างเต็มที่ จนกระทั่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผ่าน

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  2. เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย

ในการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน มี 2 กลุ่ม คือกรมป่าไม้ และภาคประชาชน ซึ่งได้ดำาเนินการผลักดัน 

ตามกระแสปัญหา กระแสนโยบาย และกระแสการเมือง ดังนี้  2.1 การผลักดันตามกระบวนการตราพระ

ราชบัญญัติ 2.2  การสร้างการรับรู้ของสาธารณะ 2.3  การผลักดันด้วยข้อมูล  2.4 การแสวงหาแนวร่วม 

 2.5  การเข้าถึงผู้มีอำานาจตัดสินใจ  2.6  การใช้วิธีการพลิกแพลง  และ  2.7  การติดตามสถานการณ์

ศัพท์ส�าคัญ :   นโยบายสาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
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บทน�า
 ใ น อ ดี ต เ รื่ อ ง ข อ ง สิ ท ธิ ใ น เ ข ต ป ่ า

ถู ก กำ าห น ด ด ้ ว ย ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย เ ป ็ น ก า ร

ใช ้อำ านาจรัฐบนพื้นฐานของแนวคิดระบบ

กรรมสิทธิ์รัฐต่อมาภายหลังรัฐได้ให้การรับรอง 

ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนอันเป็นผลมาจากความ

จำาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่

ทำาให้ผู ้ได้รับสิทธิรองจากรัฐได้ประโยชน์จาก

ป่าร่วมกับรัฐคือ  ธุรกิจเอกชน แต่การใช้สอย

จนเกินขอบเขตของกลุ ่มนายทุนที่ได้สัมปทาน

จนเกินความสามารถของรัฐในการควบคุม

ดูแล และประชาชนก็เริ่มบุกเบิกที่ดินทำากิน

เพื่อสร้างรายได้ในการดำารงชีพแต่ยังขาดการ

จัดการที่ เหมาะสม และขาดหลักการอนุรักษ์ 

ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของนานาประเทศ

ในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เห็นถึง

ความเสื่อมโทรมและปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  

อันเกิดจากนโยบายและกฎหมายของประเทศ

กำ าลั งพัฒนาที่มุ ่ งการพัฒนาเพียงด ้ านเดียว 

โดยมิได้คำานึงถึงความสูญเสียทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดการทบทวนบทบาทรัฐ  

และแนวนโยบายที่สร้างผลกระทบต่อสังคมอัน

เกิดจากการปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงผลประโยชน์

จากทรัพยากรบนพื้นฐานของการอนุรักษ์จน

เป็นแรงผลักดันให้เกิดความพยายามในการหา

แนวทางในการจัดการผลประโยชน์จากป่าที่อยู ่

บนพืน้ฐานการอนรุกัษ์และหลกัการมส่ีวนร่วมตาม

กระแสการเรยีกร้องของชมุชนทีม่กีารจดัการป่าใน

รปูแบบป่าชมุชนด้วยตนเองไปแล้วกว่า  8,000  แห่ง 

ทั่วประเทศแต่ยังไม่มีกฎหมายใดมารองรับสิทธิ

ชมุชนในการจดัการป่า กล่าวได้ว่าป่าชมุชนทีเ่กดิขึน้

มาจาก (ไพลนิ, 2543) ความต้องการ ความพร้อมและ

การรเิริม่ของชมุชนทีต้่องอาศยักลไกของรฐัในด้าน

กฎหมายช่วยคุม้ครองสทิธปิระโยชน์และเป็นเครือ่ง

มอืของชมุชน เพือ่สร้างความมัน่คงในการดำารงชวีติ

ตามประเพณคีวามเชือ่ทีม่ต่ีอป่าและชมุชนสามารถ

ดแูลรกัษาจดัการป่าของตนเองได้อย่างเหมาะสม นบั

เป็นจดุเริม่ต้นของกระแสการเรยีกร้องให้มพีระราช

บญัญตัป่ิาชมุชน

 ดังนั้นในปี  พ.ศ. 2532 ภาครัฐจึงตอบ

สนองกระแสเรียกร้องกฎหมายป่าชุมชน โดยได้

มีการระบุแนวทางการจัดการป่าไม้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 6 (พ.ศ. 2530-

พ.ศ. 2534) ทีม่แีนวทางทีเ่ปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรในรปูขององค์กร

เพื่อทำากิจกรรมการจัดการป่าไม้ในรูปแบบของ 

ป่าชมุชน โดยเร่งรดัการออกกฎหมายว่าด้วยป่าชมุชน 

ควบคู ่ ไปกับการส ่ง เสริมบทบาทเอกชนใน

การแปรรูปป่าให ้ เป ็นกรรมสิทธิ์ส ่วนบุคคล 

(เสน่ห์ และ ยศ, 2536) ป่าชมุชนยงัคงเป็นแนวทาง 

ในระดับนโยบายของกรมป ่าไม ้จึ ง เกิดการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มชุมชนป่าชุมชนให้เกิดการนำา

นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติได้ในความเป็นจริง  และ

ในช่วงเวลานี้เองกรมป่าไม้ได้ตอบสนองกระแส 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ 

ด้วยการริเริ่มกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชนฉบับแรกเสนอต่อสาธารณชนแต่ร่าง 

ดังกล่าวถูกวิจารณ์ว ่าไม ่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงในเรื่องของการจัดการป่าอย่างแท้จริง

เพราะอำานาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่รัฐฝ่ายเดียว 

ดังนั้นตัวแทนชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน 

และนักวิชาการจึงร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติ
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ป่าชุมชนฉบับประชาชนขึ้นมานับเป็นจุดเริ่มต้น

ในการโต้เถียงในเรื่องแนวคิดและแนวทางของ   

“ป่าชุมชน”  ระหว่างฝ่ายรัฐกับประชาชนและยัง

ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้  เพราะฝ่ายรัฐ 

ได้ให้นิยามความหมายของป่าชุมชนที่สามารถ 

ปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างและอุดมการณ์ 

จัดการป่าของรัฐคือขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการใช้

ประโยชน์จากป่าเพื่อการพัฒนาประเทศในแต่ละ

ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ทางการเมืองที่มีผลต่อแนวนโยบายการจัดการ

ทรัพยากรด้วย แต่มิได้มีการปรับโครงสร้างการ

บริหารหรือปรับกลไกของกฎหมายที่มีความลัก

ลั่นกันอยู่แต่อย่างใด  การจัดการป่าชุมชนในความ

หมายรัฐจึงกลายเป็นป่าประเภทหนึ่งที่มีระบบ 

การจัดการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งในที่นี้

อาจเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่า

เศรษฐกิจก็ได้แนวคิดของรัฐได้เป็นแรงผลักดันให้

เกิดการรวมตัวกันของชุมชนจนเป็นขบวนการป่า

ชุมชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องให้มี

พระราชบัญญัติป่าชุมชนและการให้ความหมาย 

, แนวคิดที่เกิดจากการดำารงชีวิต  ความสัมพันธ์

ระหว่างป่าและชุมชนด้วยกลไกทางวัฒนธรรม  

ความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นที่นอกเหนือมิติทาง

เศรษฐกิจ การต่อสู ้ของขบวนการดังกล่าวจึง

เป็นการท้าทายอำานาจรัฐและต่อสู ้ตามนิยาม 

ความหมายทางวัฒนธรรมของป่าชุมชนไปในตัว

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าของรัฐซึ่งอาศัยแนวคิดการอนุรักษ์เป็นหลัก  

การจัดการทรัพยากรป ่าของชุมชนซึ่งอาศัย

แนวคิดการอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์ในเวลา

เดียวกัน จากการเรียกร้องให้เกิดพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชนและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรป่าดังกล่าว ทำาให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจ

เป็นพิเศษที่จะศึกษาถึงกระแสปัญหา กระแส

นโยบาย และกระแสการเมืองในกระบวนการ

ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน และบทบาท

ต่างๆ ของเครือข่ายพันธมิตรนโยบายที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติ

ป ่าชุมชน เพราะกระแสและบทบาทเหล่านี้

แสดงออกถึงรูปแบบของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในสังคม  

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ

การทางสังคม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมอันมี

ลักษณะที่ซับซ้อนและเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

ร่วมกัน การดำาเนินงานดังกล่าว จะเป็นทิศทาง

ใหม่ของสังคมไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในสังคมต่อไป  

 เพื่อให้เห็นกระบวนการผลักดันที่เกิดขึ้น 

กับร ่างพระราชบัญญัติป ่าชุมชน ผู ้ศึกษาจึง

เ ริ่ ม ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต ่ ก ร ะ แ ส ป ั ญ ห า ก า ร จั ด ก า ร 

ท รั พ ย า ก ร ป ่ า ไ ม ้ ข อ ง รั ฐ  เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด 

ความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไข  และความจำาเป็นใน 

การร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนผู้ศึกษากำาหนด 

ให้ พ.ศ. 2531 เป็นปีเริ่มแรกในการศึกษากระแส 

ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว  

หลังการก่อตั้งกรมป่าไม้ ทิศทางการบริหาร

ป่าไม้ก็เข้าสู ่การดำาเนินการโดยรัฐ และก่อให้

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรง ที่ภาคใต ้

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต และบ้านเรือนเสียหายจำานวน

มาก ส่งผลให้ภาครัฐ และสังคมส่วนรวมได้ 

ตระหนักถึงวิกฤติการณ์ป ่าไม ้ที่สำาคัญที่ เกิด
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ขึ้น อันเป ็นผลมาจากการให้สัมปทานป่าไม ้ 

ของรัฐ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น 

จึงนำามาสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ เรียกร้อง 

ให้ยกเลิกสัมปทานทั่วประเทศ เพื่อฟื ้นฟูป่าให้

สมบูรณ์ใหม่ จนกระทั่งรัฐบาลได้มีการประกาศ

ปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศ ในวันที่ 14 มกราคม 

พ.ศ. 2532 และนำามาสู่การเรียกร้องให้มีกฎหมาย

ป่าชุมชน (ธีรพรรณ, 2542)

 หลังจากนั้นผู ้ศึกษาจะศึกษาถึงกระแส

นโยบายที่มาจากแนวคิดเรื่อง “ป่าชุมชน” ใน

ปี พ.ศ.2532 และการเริ่มร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนขึ้น ตามลำาดับ และจากการศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ผู ้ศึกษา

พบว่าได้เกดิร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชนขึน้หลาย

ฉบบัไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชนฉบบั

กรมป่าไม้ฉบับประชาชน ฉบับพรรคความหวัง

ใหม่ และฉบับพรรคประชาธิปัตย์ แต่ผู ้ศึกษา 

ได้หยิบเพียงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับ

กรมป่าไม ้  และฉบับประชาชนเข ้ามาศึกษา

เท่านั้น เนื่องด้วยมีความโดดเด่นด้านเนื้อหา  

และกลุ ่มผู ้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง  

2 ฉบับ เป็นเครือข่ายพันธมิตรนโยบายที่มีบทบาท

มากในช ่วงการผลักดันร ่างพระราชบัญญัต ิ

ป่าชุมชน เครือข่ายพันธมิตรนโยบายที่เสนอร่าง 

พระราชบัญญัติป่าชุมชนทั้ง 2 ฉบับเป็นเครือข่าย 

พันธมิตรนโยบายที่ เกี่ยวข ้องกับการกำาหนด

นโยบาย และมีบทบาททางด ้านการกำาหนด

เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนผู้ศึกษา 

แยกเครือข่ายพันธมิตรนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เป็น 2 เครือข่าย ตามการผลักดันร่างพระราช

บัญญัติที่เกิดขึ้น  คือ กรมป่าไม้ เป็นเครือข่าย

พันธมิตรที่มีส ่วนเกี่ ยวข ้องโดยตรงกับการ

สนับสนุน ส ่ง เสริมและเสนอร ่างพระราช

บัญญัติป ่าชุมชน ฉบับกรมป่าไม ้  ส ่วนภาค

ประชาชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน 

ทางด ้านสิ่งแวดล ้อม  และนักวิชาการด ้าน 

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชน ฉบับประชาชน 

 ท ้ายที่สุด ผู ้ศึกษาจะศึกษาถึงกระแส

การเมือง หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร โดย

คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห ่งชาติ  (คมช.)  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และมีรัฐบาล

ชั่วคราว พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี  ได ้มีกลุ ่ มสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ เป็นแกนกลาง 

เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายป่าชุมชน ต่อที่ประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีมติรับหลักการรวม 

ทั้งมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณา

ร ่างพระราชบัญญัติป ่ าชุมชน มีการนำาร ่ าง 

พระราชบัญญัติป่าชุมชนที่เสนอโดยกรมป่าไม ้

และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ภาคประชาชนที่

ปรับปรุงโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาพิจารณา

อีกครั้ง และสภาได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (ณัฐวุฒิ, 

2553) แต่ก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เนื่องจากภาค

ประชาชนไม่พอใจสาระสำาคัญของร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ ที่ไม่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

รวมทั้งถูกละเมิดในสิทธิชุมชนในการจัดการ

ท รั พ ย า ก ร ท ้ อ ง ถิ่ น  จึ ง ไ ด ้ ยื่ น เ รื่ อ ง ใ ห ้ ศ า ล

รัฐธรรมนูญตีความต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.  เพื่อศึกษาถึงกระแสปัญหา กระแส

นโยบาย และกระแสการเมือง ในกระบวนการ

ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2550

2.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง บ ท บ า ท ข อ ง เ ค รื อ

ข่ายพันธมิตรนโยบายในการผลักดัน กระแส

ปัญหา กระแสนโยบาย และกระแสการเมืองใน

กระบวนการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

ปัญหาของการศึกษา
 1.  เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย ที่มีส่วน

เกีย่วข้องในกระบวนการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

มีวิธีการผลักดัน กระแสปัญหา (Problem Stream) 

กระแสนโยบาย (Policy Stream) และกระแส

การเมอืง (Political Stream) อย่างไร 

2.  เครือข่ายพันธมิตรนโยบายในการ

ผลักดันกระแสปัญหา กระแสนโยบาย และ

กระแสการเมืองในกระบวนการร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชน มีบทบาทอย่างไร     

ขอบเขตของการศึกษา
1.  ขอบเขตแนวคิดทฤษฎี

     1. แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ มื อ ง ใ น

กระบวนการผลกัดนันโยบาย

  เนื่องจากการกำาหนดนโยบายมักเป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วโยงกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบักฎเกณฑ์และ

การออกกฎหมายตามกระบวนการนติบิญัญตั ิ ดงันัน้

การกำาหนดนโยบายจงึเป็นกระบวนการทางการเมอืง

ทีส่ะท้อนให้เหน็การต่อสูแ้ข่งขนัระหว่างสถาบนัและ

กลุม่องค์การต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่อำานาจและการมี

ส่วนร่วมในการกำาหนดและตัดสินใจในนโยบาย 

จึงถือได้ว่าอำานาจทางการเมืองเป็นทรัพยากร

ทางการเมอืงทีส่ำาคญัในการกำาหนดนโยบาย เพราะ

ผู้ที่มีอำานาจทางการเมืองคือ ผู้ที่มีอิทธิพลเหนือ

หรือผู ้ที่ดำารงตำาแหน่งในรัฐบาลเพื่อผลักดัน

ให้การกำาหนดนโยบายเป็นไปตามความต้องการ

ของตน หรือสามารถยับยั้งเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของผู ้อื่นที่ตนไม่เห็นด้วยแล้วประสบผลสำาเร็จ

ตามที่ตนต้องการ  นอกจากนี้การไม่ตัดสินใจของ

ผูก้ำาหนดนโยบายแต่เหน็ด้วยแล้วประสบผลสำาเรจ็

ตามที่ตนต้องการ  นอกจากนี้การไม่ตัดสินใจของ 

ผูก้ำาหนดนโยบายกเ็ป็นกลวธิทีางการเมอืงทีส่ำาคญั 

เพื่อป้องกันมิให้เงื่อนไขทางสังคมและการเมือง

กลายเป็นประเด็นนโยบายขึ้นมา ในกรณีของ

กระบวนการนิติบัญญัติ  การไม่ตัดสินใจสะท้อน

ให้เห็นความยืดเยื้อในการออกกฎหมายที่อาศัย

มาตรการของการปกครอง ในรปูแบบรฐัสภาในการ

อภปิรายทีย่าวนานหรอืการนำาเข้าระเบยีบวาระทีช่กัช้า 

ทำาให้การพิจารณาของสภานิติบัญญัติเป็นไป

อย่างไม่ทันกาล  ซึ่งการไม่ตัดสินใจของรัฐสภาจะ

แฝงด้วยอำานาจและอทิธพิลของกลุม่ผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปมีบทบาทผลักดันหรือถ่วงรั้ง

ประเด็นนโยบายกฎหมายเอาไว้ภายใต้ความชอบ

ธรรมแห่งกระบวนการทางการเมอืงในการกำาหนด

นโยบาย

1.1 การศึกษาวิ เคราะห ์การเมืองใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบดั้ ง เดิม 

(Classic) ที่สำาคัญมีอยู่ 5 ตัวแบบ (เรืองวิทย์, 2550) 

ได้แก่

       1.1.1 ตัวแบบแนวคิดวิเคราะห์รัฐ

นิยม (Statism  Model)

  1.1.2  ตัวแบบแนววิ เคราะห ์พหุ
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นิยม (Pluralism  Model)

 1.1.3 ตัวแบบแนววิเคราะห์ผู ้นำา 

(Elitism  Model)

       1.1.4  ตัวแบบแนววิเคราะห์มาร์ก

ซิสต์ (Marxist  Moedl)

    1.1.5  ตัวแบบแนววิเคราะห์บรรษัท

นิยม (Corporatism  Model)

1.2 ตัวแบบแนววิเคราะห์การเมืองใน

กระบวนการนโนบายสาธารณะที่เป็นทางเลอืกใหม่  

ทีส่ำาคญัมอียู ่ 2  ตวัแบบ (เรอืงวทิย์ , 2550) ได้แก่

 1.2.1  ตั วแบบแนวคิดวิ เคราะห ์

ทฤษฎีหลายกระแส (Multiple  Stream  Theory  

Moedl) ของ จอห์น  คิงดอน (John  Kingdan) 

 1.2.2  ตั วแบบแนวคิดวิ เคราะห ์

เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย (Advocacy  coalitions  

Framework) ของ  พอล  ซาบาเทยีร์  (Paul  Sabatier)

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่า

ไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

 ในงานวิจัยฉบับนี้ได้อาศัยแนวคิด

เรื่องสิทธิกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะท้อนให้

เห็นถึงการพยายามเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึง

ผลประโยชน์จากทรัพยากรโดยผ่านกระบวนการ

ทางนโยบาย  แต่แนวคิดเรื่องสิทธิมีความสัมพันธ์

ซับซ้อนและมีที่มายาวนาน การให้ความหมาย

ของสิทธิจึงไม่สามารถให้ความหมายที่ตายตัว

ได้  ดังนั้นในงานวิจัยนี้กล่าวถึงความหมายและ

แนวคิดเรื่องการมีสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับ

ป่าชุมชน ป่าชุมชนเป็นรูปแบบการจัดการป่าไม้

ที่นำาเอาความต้องการพึ่งพิงป่าของประชาชน

เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดการป่าที่เน้นการ

อนุรักษ์รวมถึงการออกกฎหมายป่าชุมชนมารอง

รับการจัดการในอนาคต โดยการให้ประชาชนผู้

ซึ่งได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำาเนนิ

กจิกรรมป่าชมุชนได้เข้ามส่ีวนกบัรฐัในการกำาหนด 

จัดทำาแผนหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน  

โดยรฐัจะเป็นผูส้นบัสนนุ ช่วยเหลอืและรบัผดิชอบ

ร่วมกนักบัชมุชน ซึง่เป็นไปตามแนวทางการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนและการกระจายไปสู่ท้องถิ่น 

(เสน่ห์, 2542) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

   1. การใช ้อำ านาจรัฐในทางนโยบาย

กฎหมายเป็นการกำาหนดอำานาจหน้าทีใ่นการดำาเนิน

กิจการที่เกี่ยวกับป่าไม้ไว้ที่รัฐ ในสมัยที่มีการก่อ

ตั้งกรมป่าไม้ พ.ศ. 2439 และกฎหมายนโยบาย

ที่แนวทางในการดำาเนินการจัดการป่าไม้โดยรัฐ 

ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว ์ป ่ า  

พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2507  ตลอดจนการศึกษาถึงแนวทางการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฏในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบบัจน

นำามาสูช่่วงทีม่กีารระบแุผนการจดัการป่าชมุชนเป็น

ส่วนหนึง่ของนโยบาย (บรุนิทร์, 2538)

 2.  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการ

ทางการเมืองที่ปรากฏในช่วงที่มีการร่างกฎหมาย

ป่าชุมชน  โดยการวิเคราะห์ถึงลักษณะเด่นของ

ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการประกาศ

ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ที่ผ่านมาจน

กระทั่งพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ประกาศใช้
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เป็นกฎหมาย  ตลอดจนการพิจารณาข้อมูลและ

สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์

ถึงที่มาของความแตกต่างทางแนวคิดที่สร้างความ

ขัดแย้งในกระบวนการผลักดันพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชนจนกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคใน

กระบวนการนโยบายเสมอมา (วิวัฒน์, 2536)

ทั้งนี้จะวิเคราะห์ในขอบเขต 3 ประการ

คือ

 1.  ลักษณะของแนวคิดของรัฐที่ใช้

อำานาจในการจัดการป่าไม้ผ่านกระบวนการทาง

นโยบายและการประกาศใช้กฎหมาย

 2.  ปัญหาทางแนวคิดที่มีความแตก

ต่างกันในเรื่องของการได ้รับสิทธิและการมี

กรรมสิทธิ์ในการจัดการป่าไม้ในรูปแบบของการ

จัดการป่าชุมชน

 3.  ป ัญหาความขัดแย ้งและการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลักดันนโยบายอัน

เกิดจากกลุ่มทางการเมือง

 3.  บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ผลักดันให้เกิดการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  3.1  กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับ

กรมไม้ (กรมป่าไม้) (เพิ่มศักดิ์, 2540)

            3.2  กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

ในการเสนอร ่างพระราชบัญญัติป ่าชุมฉบับ 

ประชาชน (องค์กรท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน  

และนักวิชาการ) (ศยามล, 2540)

 โดยทำาการศกึษาในประเดน็ดงัต่อไปนี้

   3.2.1 องค์กรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

ได้แก่ องค์กร ปรัชญาการทำางาน หรือวัฒนธรรม

องค์กร  และวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการป่า

  3.2.2  บทบาทการผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้แก่ ผลจากการผลัก

ดันของผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีผลต่อการกำาหนด

และเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาของพระราช

บัญญัติป่าชุมชนอย่างไร

      4.  มิติการจัดการด้านเนื้อหาในการร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน

กรอบแนวคิด
 เนื่องจากตัวแบบแนววิเคราะห์กระบวน 

การนโยบายที่ผ ่านมามีจุดเน ้นที่แตกต่างกัน 

และมีการนำาไปประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์และ

เงื่อนไขทางนโยบายที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วม

ที่คล้ายคลึงกันและสามารถนำามาประยุกต์ใช้ด้วย

กันได้  เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมซึ่งสามารถ

อธิบายกลยุทธ์การผลักดันนโยบายป่าชุมชน

ในการศึกษาครั้งนี้  มีการปรับใช้ตัวแบบแนว

วิเคราะห์ทฤษฎีหลายกระแสของคิงดอน และตัว

แบบแนววิเคราะห์เครือข่ายพันธมิตรนโยบายซา

บาเทียร์ กลายเป็นกรอบการวิเคราะห์การผลักดัน

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน (Figure 1 and 2)

 กรอบการวิเคราะห์การผลักดันร่างพระ

ราชบัญญัติป่าชุมชน มีความเชื่อว่ากระบวนการ

ตัดสินใจในทางนโยบาย เป ็นภาวะที่มีความ

คลุมเครือจนไม่สามารถใช้เหตุผลหรือวิธีคิดแบบ

ใดแบบหนึง่มาคดิคำานวณ เพือ่การตดัสนิใจได้เพยีง

ด้านเดยีว แต่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข ปัจจยัทีห่ลากหลาย 

สลับซับซ้อน ประกอบด้วย ตัวแสดงจำานวนมาก 

และผนึกเข้ากันเป็นเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย  

(Advocacy  Coalitions) ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีความ
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เชื่อด้านนโยบายร่วมกันและรวมกันเป็นประจำา

กลุ ่มนี้มีความสัมพันธ์และติดต่อกันเพื่อผลิต

นโยบายตามตัวแบบเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย

ของ ซาบาเทียร์ (Sabatier,  1999) เครือข่าย 

พันธมิตรนโยบายจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวน

น โ ย บ า ย ที่ จ ะ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ห รื อ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การก่อตัวและความ

สำาเร็จของนโยบายสาธารณะใดๆ จึงขึ้นอยู ่กับ

ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ด้านยุทธวิธีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนวาระ หรือ

ประเด็นเชิงนโยบาย กระบวนนโยบาย ตัวแสดง

เหล่านี้ล้วนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีปฏิสัมพันธ์ใน

ทุกขั้นตอน

 เพื่อให้การดำาเนินการทางนโยบายของ 

ตนประสบความสำาเร็จ เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย 

(Advocacy  Coalitions)  ต้องพยายามผลักดัน

กระแสทั้ง  3  กระแส ตามตัวแบบแนววิเคราะห์ 

ทฤษฎีหลายกระแสของ คิงดอน (Zahariadis, 

1999) ได้แก่  กระแสปัญหา  (Problem  Stream)  

กระแสนโยบาย  (Policy  Stream)  และกระแส

การเมือง  (Political  Stream)  ให้มาบรรจบกัน

ซึ่งหากกระแสทั้งสามยังไม่มาบรรจบกัน การ

ตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็จะ

ยังไม่เกิดขึ้นตราบจนกระทั่งกระแสทั้งสามนั้น

มาบรรจบกันเสียก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

จึงจะเกิดขึ้นได้ และการเกิดปรากฏการณ์ที่เปิด

หน้าต่างนโยบาย  (Policy  Windows)  ขึ้นใน

สังคมก็จะยิ่งทำาให้เกิดการตัดสินใจ  หรือการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายได้มากยิ่งขึ้น โดยกระแส

การเมืองเป็นกระแสหลักของนโยบาย  และเป็น

แรงผลักดันที่สำาคัญกว่ากระแสอื่นทั้งหมด เพราะ

วาระการตัดสินใจส่วนใหญ่มักถูกกำาหนดขึ้นจาก

สถานการณ์และเงื่อนไขทางการเมืองที่เปิดขึ้น

 ดังนั้น  สิ่งที่สำาคัญมากก็คือ  หน้าต่าง

นโยบาย (Policy  Windows) หรือโอกาสที่เครือ

ข่ายพันธมิตรนโยบายจะผลักดันให้ผู ้ตัดสินใจ

และสังคมส่วนรวมได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหา 

ข้อเสนอเชิงนโยบายของตนและมีแรงสนับสนุน

จากกระแสการเมืองที่เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการ

ตัดสินใจในทิศทางที่ต้องการ  หน้าต่างนโยบาย

อาจเปิดขึ้นเนื่องจากการบีบบังคับของปัญหา

เฉพาะหน้า หรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการ

เมือง  แต่หน้าต่างนโยบายก็มักจะเปิดขึ้นและปิด

ลงอย่างรวดเร็ว เครือข่ายพันธมิตรนโยบายจะต้อง

เชื่อมประสานกระแสทั้งสาม ในเวลาอันจำากัด ใน

การสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ โดยผู้มีอำานาจ

สูงสุด  (Decisions  by  Sovereigns)  ดังนั้น  

เมื่อหน้าต่างนโยบายเปิดขึ้นเครือข่ายพันธมิตร

นโยบาย ต้องใช้โอกาสนี้ทันทีในการประสาน

กระแสทั้งสาม  และผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ

ทางนโยบาย   (Policy Outputs) ในที่สุด

ประชากรในการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้  วิจัยจากเอกสารและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่า และ

การผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนทั้งหมด

ที่สามารถหาข้อมูลได้ ซึ่งประกอบด้วย

 1. เอกสาร

 1.1 เอกสารชั้นต้น เป็นข้อมูลที่ได้

จากแหล่งปฐมภูมิ (Primary  Source)ได้แก่เรื่อง

ราวต่าง ๆ  ที่เป็นประจักษ์พยานอันแท้จริง ซึ่งได้

จากต้นตอจริง ๆ ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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และผู ้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นเป็นผู ้รวบรวม

ขึ้น เช่น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารรายงาน

การประชุม หนังสือราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

รายงานการวิจัยต่าง ๆ จดหมาย บทความ และ

คำาให้การหรือคำาสัมภาษณ์ของผู ้ เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์

 1.2 เอกสารชั้นรอง ที่ได้จากแหล่ง

ทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่เรื่องราวที่ 

ผู้รวบรวมไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริง  หรือผู้รวบรวม

ได ้ข ้อมูลจากรายงานจากผู ้สัง เกตการณ ์ใน

เหตุการณ์อีกทอดหนึ่ง  เช่น  วิจัย ข่าว บทวิจารณ์ 

บทความ และวิทยานิพนธ์

       2. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการคัด

เลือกประชากรในการสัมภาษณ์เป็นการเลือกแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยจะเลือกจาก

ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์  ความสนใจ เกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรป่า มีส่วนร่วมในการผลัก

ดัน และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

ฉบับต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

 2.1 เจ้าหน้าทีส่่วนป่าชมุชน เจ้าหน้าที ่

กองนิติการ กรมป่าไม ้  กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2.2 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

สามารถแยก  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่มีความคิดว่าคน

สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและกลุ่มที่เชื่อว่า

คนเป็นตัวทำาลายระบบนิเวศน์และความสมดุลใน

ป่า

 2.3 นักวิชาการ ที่ทำาการศึกษาวิจัย 

เสนอบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรป่า และพระราชบัญญัติป่าชุมชน

 2.4 องค์กรชาวบ้านที่รักษาป่าที่มี

ส่วนในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

 2.5 คณะอนกุรรมการพจิารณาแนวทาง 

การดำาเนินงานเกี่ยวกับป่าชุมชน

 2.6 คณะอนุกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ผลการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน โดยได้แบ่งการศึกษา

ออกเป็น  3  ส่วน  คือ  1) การศึกษากระแส

ปัญหาและการผลักดันช่วงเวลาปี  พ.ศ.2531   

2) การศึกษากระแสนโยบายและการผลักดัน ช่วง

เวลาปี  พ.ศ. 2532 – 2549  3) การศึกษากระแส

การเมืองและการผลักดัน ช่วงเวลาปี  พ.ศ. 2550 

โดยใช้กรอบการวิเคราะห์การผลักดันร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชน (Figure 1, 2) พบว่า 

กระแสปัญหา (Problem Stream) ใน

กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

คือ   ผลกระทบจากนโยบายการให้สัมปทานป่าไม้

ของรัฐ จนทำาให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้าย

แรงที่ภาคใต้ ในปลายปี พ.ศ. 2531 ซึ่งส่งผลต่อ

วิถีชีวิตของประชาชนที่ต่างอาศัยป่าเป็นที่พักพิง  

จนเกิดกระแสต่อต้านจากองค์กรภาคประชาชน 

นักวิชาการต่างๆ จนทำาให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทาน

ทำาไม้ทั่วประเทศ และนำามาสู่การเรียกร้องให้มี

การประกาศกฎหมายป่าชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา

การจัดการทรัพยากรป่าไม ้ของประเทศ ซึ่ง

ประกอบด้วย  

1.  ตัวชี้วัด (indicators) จากนโยบาย

การให้สัมปทานป่าไม้ของรัฐ ที่เน้นการป่าไม้เชิง
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พาณิชย์  ทำาให้มีการตัดไม้ทำาลายป่ามากเกินไปจน

เสียสมดุลทางนิเวศน์อย่างรุนแรงและส่งผลต่อวิถี

ชีวิตของประชาชนที่ต่างอาศัยป่าเป็นที่พักพิงจาก

ข้อมูล ในปี พ.ศ. 2531 (กรมป่าไม้, 2539) พื้นที่

ป่าไม้ประเทศไทยเหลืออยู ่ประมาณร้อยละ 28 

ของพื้นที่ประเทศหรือประมาณ 143,913 ตาราง

กิโลเมตร แต่ปรากฏว่า พื้นที่สัมปทานทำาไม้กระยา

เลยรวมทั้งพื้นที่สัมปทานทำาไม้สักที่ซ้อนทับ ที่

กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศมีพื้นที่รวม

กันถึงร้อยละ 36.3 หรือประมาณ 186,317 ตาราง

กิโลเมตร แสดงว่าพื้นที่ป่าสัมปทานบางส่วน

หมดสภาพความเป็นป่าไปแล้ว ทั้งๆที่เพิ่งผ่าน

การทำาไม้ไปเพียงครึ่งรอบตัดฟันเท่านั้น (รอบตัด

ฟัน 30 ปี เริ่มให้ดำาเนินการป่าสัมปทานประมาณ

ปี พ.ศ. 2515 ) และหากนำามาเทียบกับพื้นที่ป่าไม้

ที่เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 28 ของพื้นที่ประเทศ 

หรือประมาณ 143,913 ตารางกิโลเมตร ก็ยิ่งชี้ชัด

ว่าพื้นที่ป่าสัมปทานได้ถูกบุกรุกทำาลายลงไปเป็น

จำานวนมาก นอกจากนี้จากสถิติการทำาไม้ของกรม

ป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2531 ยังพบว่าในช่วงปีเดียวไม้

สัก ถูกทำาออกจากป่าสัมปทาน รวมทั้งสิ้น 37,278 

ลูกบาศก์เมตร และไม้กระยาเลย ถูกทำาออก รวม

ทั้งสิ้น 2,027,557 ลูกบาศก์เมตร อีกด้วย (สันติ, 

2539)  

2.  เหตุการณ์ (event) หรือวิกฤตการณ์

ที่สำาคัญ จากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้ง

ร้ายแรง ที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2531 ก่อให้เกิดพายุซุงถล่มบ้านเรือนราษฎร

พังพินาศในหลายท้องที่  โดยเฉพาะที่หมู ่บ้าน

กระทูน อ.พิปูน หมู ่บ้านคีรีวงศ์ อ.ลานสะกา 

จ.นครศรีธรรมราช และ บ้านนาสาร อ.นาสาร 

จ.สุราษฎร์ธานี  มีบ้านเรือนถูกพัดพังเสียหาย 

จำานวน 800 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 234 คน อีก

หลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัย และทั้งหมดคิดเป็นค่า

เสียหาย ประมาณ 4,320 ล้านบาท จนนำามาสู่การ

เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกสัมปทานป่า

ไม้ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้สมบูรณ์ใหม่ จน

กระทั่งรัฐบาลได้มีการประกาศปิดป่าสัมปทานทั่ว

ประเทศ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532  (ปิ่นแก้ว, 

2532) และ 

3. ผลสะท้อนกลับ (feedback) จาก

นโยบายการให้สัมปทานป่าไม้ของรัฐ ได้ชี้ให้เห็น

ความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบายในการ

จัดการทรัพยากรป่าไม้ใหม่ ที่ควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน

ใจและกระบวนการจัดการป่า มากกว่ารอความ

สูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากความล้มเหลว

ในระบบการจัดการของรัฐ ซึ่งนำามาสู่การเรียก

ร้องให้ รัฐบาลต้องตัดสินใจกำาหนดกฎหมายป่า

ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ของประเทศ ต่อไป

กระแสนโยบาย (Policy Stream) ใน

กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

คือ แนวคิดป่าชุมชน ที่ก่อตัวในปี พ.ศ. 2532  

ในฐานะที่เป็นข้อเสนอทางนโยบาย (alternatives) 

สำาหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ

ที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโดย

อาศัยจารีต  และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มาจากความ

คิดที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฎิบัติการ

ต่างๆใน ชุมชนนโยบาย (policy communities) 

ได้แก่ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร

ชุมชน  จากกระแสการเรียกร้องป่าชุมชนของ
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องค์กรท้องถิ่น จากกระแสเชิงรุกทางด้านการรับ

รู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่า 

จากการถ่ายทอดผ่านเวทีสัมมนา การประชุมและ

สื่อมวลชน  ทำาให้กระแสแนวคิด ป่าชุมชน เป็น

ที่ยอมรับกันในระดับสาธารณชน ประกอบกับ

ภาพของผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรป่า

โดยรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดค้านสัมปทานทำา

ไม้ นำ้าท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคใต้  การคัดค้านโครงการ

ปลูกไม้โตเร็วยูคาลิปตัส และกรณีให้เอกชนเช่าที่

ป่าห้วยแก้ว  กระแสแนวคิด  ป่าชุมชน  กลายเป็น

วาระทางการเมือง และเข้าสู่ระบบการตัดสินใจ

ทางการเมือง 

จากกระแสแนวคิดป ่าชุมชน ทำาให ้

เกิดมีการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้น โดย  

ผู้ประกอบการนโยบาย (policy entrepreneurs) 

ได้แก่ กรมป่าไม้ และ องค์กรภาคประชาชนจะ

พบว่าช่วงแรกของการร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนเกิดพระราชบัญญัติที่สำาคัญ  อยู ่ 2 ฉบับ 

คือ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับกรมป่าไม ้

ในปี พ.ศ. 2534 ที่จัดทำาโดย กรมป่าไม้ และ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับประชาชน ใน

ปี พ.ศ. 2536  ที่จัดทำาโดย องค์กรภาคประชาชน  

ที่พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ฉบับของตนเข้าสู่ผู้มีอำานาจตัดสินใจ แม้ว่าระยะ

เวลาในการร่างพระราชบัญญัติจะต่างกัน แต่ร่าง

พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

คือ  การเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

ฉบบัประชาชน  ปัจจยัหนึง่เกดิจากความไม่เหมาะสม 

สอดคล้อง และไม่เอื้อประโยชน์ต ่อชุมชนที่

จัดการป่าชุมชน จึงได้มีความคิดที่จะร่างพระราช 

บัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชนขึ้นเอง ส่วนกรม

ป่าไม้ได้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้น  เนื่องจาก

ปัจจัยหลัก ๆ 2  ประการ ได้แก่ความตระหนัก 

ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งพัฒนามาจากการที่กรมป่า

ไม้เป็นเพียงองค์กรเดียวในการดูแล ควบคุมป่า

มาสู ่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การดแูลป่า โครงการพฒันาป่าชมุชน ของกรมป่าไม้  

เ ป ็ น จุ ด เ ป ลี่ ย น สำ า คั ญ ที่ ทำ า ใ ห ้ มุ ม ม อ ง ข อ ง 

นักวิชาการป่าไม้ที่มีต ่อชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยน

ไป และนำาไปสู ่ความตระหนักในศักยภาพของ 

ท้องถิ่น ประกอบกับช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่เปิด 

โอกาสให้กับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมี

แนวคิดที่จะร่างกฎหมาย หรือนโยบายที่จะเอื้อ

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชนของกรมป่าไม้ก็ไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการและไม่เอื้อต่อการจัดการป่า

ชุมชน  จึงเกิดกระแสการร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยองค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรท้องถิ่น และนักวิชาการได้ร่วมกันร่าง 

พระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นใหม่เรียกว่า  ร่าง 

พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน ฉบับประชาชน (ชมรม

พัฒนาภาคเหนือ, 2542)

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่  พ.ศ. 2536 ซึ่ง

มีร ่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนทั้ง 2 ฉบับขึ้น  

ผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

ทั้ง 2 ฉบับ โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่าง

พระราชบัญญัติ ก็พยายามผลักดันร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชนฉบับของตนเข้าสู่การพิจารณา

ของผู้มีอำานาจตัดสินใจทางนโยบาย  แต่เนื่องจาก

พระราชบัญญัติป่าชุมชนเป็นพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง จึง
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ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับ

ความแตกต่างระหว่างร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนทั้ง 2 ฉบับในหลักการและเนื้อหา จึงต้อง

ใช้ระยะเวลายาวนานในการร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน

กระแสการเมือง (Political Stream) ใน

กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

คือ แรงสนับสนุนและแรงกดดันทางการเมืองที่มี

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในการผ่านร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ซึ่งประกอบด้วย 

1.กระแสหรืออารมณ์ของชาติ (National 

Mood) ในขณะนั้นของกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

องค์กรชุมชน นักวิชาการ ที่ร่วมกันผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 

ที่ต้องการจะเห็นร่างพระราชบัญญัตินี้ ผ่านออก

มาเป็นกฎหมาย หลังจากที่รอคอยมานานถึง 18 ปี 

และหลายสมัยรัฐบาล 

2.การเคลื่อนไหวกดดัน (Pressure Group 

Campaigns) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ของกลุ่ม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จำานวน 

25 คนที่ได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อที่ประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นางเตือนใจ ดีเทศน์ 

เป็นแกนกลางในการนำาร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนกลับมาพิจารณาอีกครั้ง และ 

3.การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งทางการ

บริหาร(administrative turnover) จากการทำา

รัฐประหาร ของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

(คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ทำาให้ได้

รัฐบาลชั่วคราว พลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์ เป็น

นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นโอกาสที่

เครือข่ายพันธมิตรนโยบายเห็นว่า รัฐบาลชุด

ใหม่จะมีมุมมองและแนวทางที่เด่นชัดต่อกระแส

ปัญหาการจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือต่อกระแส

นโยบายป่าชุมชนที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน 

(ณัฐวุฒิ, 2553)

การที่ร ่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้

กลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่งนั้น  

ก็เพราะ หน้าต่างนโยบาย (Policy Window) ได้ถูก

เปิดขึ้น จากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ที่เกิดขึ้น ทำาให้เป็นโอกาสที่ เครือข่ายพันธมิตร

นโยบายทั้งกรมป่าไม้ และภาคประชาชน จะ

ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนของตน ให้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสังคมส่วนรวมได้

ตระหนักถึงกระแสปัญหาการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ จากวิกฤตการณ์ป่าไม้ กระแสนโยบายจาก

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่เป็นข้อเสนอใน

การแก้ไขปัญหา และมีแรงสนับสนุนและแรง

กดดันจากกระแสการเมืองในช่วงเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลใหม่ เป็นผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ตัดสินใจผ ่านร ่างพระราชบัญญัติป ่ าชุมชน  

พ.ศ.2550 ด ้วยคะแนนเสียง 57 ต ่อ 2 เสียง  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 (ณัฐวุฒิ, 2553)

แต่หลังจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชนพ.ศ.2550 ได้เกิด  ผลกระทบของนโยบาย 

(Policy Impacts) ในกระบวนการผลักดันร่าง 

พระราชบัญญัติป ่าชุมชน คือ  องค ์กรภาค

ประชาชนและ สนช.บางกลุ ่ม ได้คัดค้านร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับนี้ โดยเครือข่าย

ป่าชุมชนทั่วประเทศที่ เป็นผู ้ เสนอกฎหมายนี้

และร ่วมกันผลักดันกฎหมายป่าชุมชน ออก

แถลงการณ์ประกาศจุดยืนไม่รับพระราชบัญญัติ
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ป่าชุมชนฉบับนี้  เนื่องจากสาระสำาคัญของ

กฎหมายไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ

ร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้ และเป็นการทำาลายขวัญ

กำาลังใจของชุมชนที่มีความตั้งใจในการดูแล

รักษาทรัพยากรท้องถิ่น นอกจากนี้ยังขัดต ่อ

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ในมาตรา 66 และ 

67 ซึ่งทำาให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นได้ถูกละเมิดใน

กฎหมายป่าชุมชนฉบับนี้ และภาคประชาชนไม่

เข้าร่วมกระบวนการใดๆตามกฎหมายป่าชุมชน

ฉบับนี้ และยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ว่าขัดต่อกฎหมายต่อไป

              จากกระแสทั้งสามและการผลักดัน ใน

ช่วงปี พ.ศ.2531-2550  มีเครือข่ายพันธมิตร

นโยบายในกระบวนการผลักดันร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชน เกิดขึ้น 2 กลุ ่ม คือ กรมป่า

ไม้ ได้แก่ ข้าราชการนักวิชาการ คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคประชาชน 

ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เครือข่าย

ป่าชุมชนภาคเหนือ สมัชชาป่าชุมชนภาคเหนือ 

กลุ ่มองค์กรอนุรักษ์ ทั้ง 2 กลุ ่มมีความขัดแย้ง

กัน ลักษณะความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีผลทำาให้

แนวทางในการร่างพระราชบัญญัติป ่าชุมชน

เปลี่ยนแปลง มีการปรับไปตามแรงผลักดันของ

แต่ละฝ่าย โดยการผลักดันในแต่ละช่วงของกลุ่ม

ผู ้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกัน

ไปตามลักษณะการทำางาน ปรัชญา และแนวคิด

พื้นฐาน และการผลักดันมีวิธีการที่แตกต่างกันไป

ตามแต่ละบริบทของช่วงเวลา  ผู้ศึกษานำาเสนอข้อ

สรุปที่ได้ดัง Table 1
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Figure 1    The Community Forest Bill (Drafted) Advocacy Process. (Conceptual Framework)

Figure 2    The Community Forest bill (Drafted) Advocacy Process. (Operation Framework)
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Table 1  Three Stream and Advocacy Coalitions during 1988-2007

The Forest department The Peoples

1.  Problem Stream and Advocacy in 1988
 1. public awareness
 2. legislation advocacy

2.  Political Stream and Advocacy during
     1989-2006
 1. drafting the forest department bill
  -  observe the operation
        -   meeting
 2.  present the forest department bill
  - role advocacy 
  - legislation advocacy

 3.  support the forest department bill 
  - participant process
  -  illegal conduct
  - information advocacy
  - participant seeking
 4.   support NGO

 5. information advocacy
 6.  designating committee

3. Political Stream and Advocacy in 2007
 1.  drafting the forest department bill
 2.  designating committee

1.  authority lobby
2.  information advocacy
3.  violent advocacy

1. changing the forest department bill advocacy
 -   lobby
 -   authority lobby
2.   drafting the peoples bill
 - field research
 -   seminar
 -   adjustment 
3.  present the peoples bill
 -   legislation advocacy
 -  public awareness

4. support the peoples bill
 - authority lobby
 - situation follow up
 - participant seeking
 - information advocacy
 - public awareness

5.  authority lobby
6. meeting
7. information advocacy
8. participant seeking
9.  designating committee

1.  support NGO
2.  authority lobby
3.  participant seeking
4.  objection NGO
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ผลการศึกษา
 จากการศึกษา กระบวนการผลักดัน

นโยบายสาธารณะ ศึกษากรณี ร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ.2550 ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ

คือ มิติการจัดการด้านเนื้อหาในการร่างพระราช 

บัญญัติป่าชุมชน ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า การร่างพระราช 

บัญญัติป่าชุมชน ซึ่งใช้เวลานานกว่า 18 ปี นับ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปี พ.ศ.2550  ทั้งหมด

เนื่องจากความขัดแย ้งอันเป ็นปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการตราพระราช 

บัญญัติป่าชุมชน อย่างไรก็ตามผู ้ศึกษามองว่า

ความขัดแย้งดังกล่าวก่อเกิดขึ้นบนพื้นฐานความ

ต้องการที่จะปรับปรุงและแก้ไขร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชนให้มีความสมบูรณ์และเป็นไป

อย่างรอบคอบที่สุด การศึกษาถึงมิติการจัดการ

ในการร ่างพระราชบัญญัติป ่าชุมชนจึง เป ็น 

สิ่งสำาคัญเพื่อที่จะเป ็นบทเรียนต่อไปสำาหรับ 

การเสนอข้อเรียกร้องและข้อกฎหมาย อย่าง

น้อยที่สุดเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ระหว่างกระบวนการผลักดันนโยบาย เพื่อการนำา

เสนอมาสู ่การปฏิบัติและตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคมอย่างรวดเร็ว 

จากการศึกษาช ่วงเวลาดังกล ่าวข ้าง

ต้น พบว่ามิติการจัดการด้านเนื้อหาในการร่าง 

พระราชบัญญัติป่าชุมชนประกอบด้วย 4 ประการ 

ดังนี้

1. การประชาพิจารณ์

2. การแต่งตัง้บคุคล หรอืองค์กรรบัผดิชอบ 

โดยเฉพาะ

3. การเจรจา

4. การตั้งคณะกรรมการร่วม

จากผลจากการศึกษามิติการจัดการด้าน

เนื้อหาในการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่ง

ดำาเนินมาตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2536  จนถึง  พ.ศ.  2550  

ผู ้ศึกษาพบว่าทั้งมิติการจัดการทางตรงและทาง

อ้อมไม่สามารถจะหาข้อยุติความขัดแย้งให้สิ้นสุด

ลงได้  เพียงแต่เป็นการหาข้อยุติร่วมกันชั่วคราว

เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ความขัดแย้งก็ยังคงดำารง

อยู่เป็นต้น  เพียงแต่แปรสภาพของความขัดแย้ง

เป็นลักษณะอื่น เช่น แม้จะมีการหาข้อยุติได้

ระหว่างร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับกรม

ป่าไม้และฉบับประชาชนได้  แต่ความขัดแย้งก็ยัง

ดำารงอยู่เป็นต้น  โดยแปรสภาพความขัดแย้งจาก

กลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้งในเบื้องต้นไปสู่คู่ขัดแย้งกลุ่ม

ใหม่  ประเด็นซึ่งเคยขัดแย้งก็กลายเป็นประเด็น

ใหม่ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามองว่าถ้าไม่มีความขัด

แย้งเกิดขึ้นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนก็อาจจะ

มีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม รอบด้าน และอาจละเลย

ความสำาคัญในบางประเด็นได้ แม้ว่าร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชนฉบับสุดท้ายจะพัฒนาและแก้ไข

ข้อบกพร่อง  เพื่อพัฒนาเป็นทางเลือกของนโยบาย 

แต่เมื่อร ่างพระราชบัญญัติเป ็นผลมาจากการ

ประนีประนอม ดังนั้น สุดท้ายนโยบายที่ปรากฏ

ออกมาจึงอาจไม่มีความชัดเจนและเด็ดขาด

การใช้มิติการจัดการด้านเนื้อหาในการ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนเป็นไปเพื่อให้เกิด

การพัฒนาทางเลือกที่จะถูกกำาหนดเป็นทางเลือก

สำาหรับการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายซึ่งจากผลการ

ศึกษาพบว่ามิติการจัดการด้านเนื้อหาในการร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้แก่ การดำาเนินการ

ประชาพิจารณ์เพื่อให้เกิดการยุติความแตกต่าง

ทางความคิดและเพื่อเป็นการแสวงหาแนวทาง
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ที่เหมาะสมที่สุด  การแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กร

ขึ้นมาโดยเฉพาะในบางกรณีที่เกิดความขัดแย้ง

ขึ้นและคู ่ขัดแย้งไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัด

แย้งได้จึงต้องมีบุคคลที่สามซึ่งคอยทำาหน้าที่ใน 

การเป็นตัวกลางและไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

การเจรจาเป็นไปเพื่อการต่อรองเพื่อที่จะให้ได้รับ

การปฏิบัติตามที่กลุ ่มเสนอโดยมากแล้ววิธีการ

เจรจาที่ถูกนำามาใช้มากที่สุดสำาหรับการยุติความ

ขัดแย้ง  ได้แก่การประนีประนอม  ส่วนมิติการ

จัดการด้านเนื้อหาในการร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชน สุดท้ายที่ผู้ศึกษาพบ คือ การแต่งตั้งคณะ

กรรมการร่วม เมื่อคู ่กรณีเกิดข้อขัดแย้งกันจึงมี

การสร้างเวทีให้กับคู่ขัดแย้งได้แลกเปลี่ยนความ

คิดและทัศนคติอันจะนำามาสู่การเข้าใจและแก้ไข

ปัญหาได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเป็นส่วนหนึ่งของ

การแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใต้

นโยบายป่าชุมชนที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

      1.1 ในการกำาหนดนโยบาย รัฐควร

มีการรณรงค์ในการสร้างจิตสำานึกในการเป็น

เจ้าของทรัพยากรร่วมกัน ที่ประชาชนทุกคน

มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาร่วมกัน ด้วยการให้ความรู้ 

และชี้แจงทั้งเหตุและผลของนโยบายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ให้สาธารณะชน

ทราบเพื่อเป็นการรณรงค์และเพื่อให้ประชาชนได้

ทราบแนวทางและเข้าใจปัญหาด้านทรัพยากรที่

เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน

 1.2 ความสับสนด้านนโยบาย  ที่

ทำาให้เกิดความเคลือบแคลงใจต่อเจตนารมณ์ของ

รัฐ  เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่ขัดแย้งกันเห็นได้

จากรัฐมีนโยบายการอนุรักษ์ด้วยการปราบปราม  

ลงโทษผู้ที่ลุกลำ้าเข้าไปในพื้นที่ป่าของรัฐ  แต่ใน

ทางกลับกันรัฐก็มีนโยบายส่งเสริมการปลูกป่า

เศรษฐกิจและการให้สัมปทานพื้นที่ป่าแก่เอกชน

  1.3 นโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายหลายฉบับของรัฐยังขาดมุมมองของ

มิติทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ  เชื้อชาติ ใน

แต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน  การประกาศใช้

มาตรการต่างๆ ของรัฐที่ประกาศใช้ทั่วทั้งประเทศ

ย่อมส่งผลให้เกิดความยากง่ายในการปฏิบัติตาม

กฎหมายแตกต่างกัน  จนสามารถสร้างทัศนคติใน

ทางลบและความขัดแย้งที่มีต่อรัฐได้

   1.4 ปัญหาด้านการจัดการป่าไม้ที่

สามารถสร้างปัญหาสังคมด้านอื่นๆ และเป็นผล

ที่เกิดต่อเนื่องมาจากปัญหาอื่น เช่น ปัญหาความ

ยากจนที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำาลายป่าไม้เพื่อ

บุกเบิกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสร้างรายได้เป็นต้น  

รัฐจึงควรปรับนโยบายด้านสังคม การพัฒนา

ชนบท ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย

ด้านการป่าไม้

 2. ข้อเสนอแนะด้านแนวคิด

    2.1 รัฐควรปรับแนวคิดการรวม

ศูนย์อำานาจอย่างเบ็ดเสร็จ โดยการกระจายอำานาจ

ไปสู ่หน่วยงานราชการที่ดูแลด้านการป่าไม้ใน

ระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นการเปิด

โอกาสให้ข้าราชการที่รับผิดชอบด้านการป่าไม้

ได้มีอิสระในทางปฏิบัติและให้ความสำาคัญกับ
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แนวทางการมีส่วนร่วมและการกระจายอำานา

จการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน

เพิ่มมากขึ้น

 2.2 ควรมีการระดมความคิดเห็นทั้ง

จากภาครัฐและประชาชนในการหาข้อสรุปและ

ร่วมกันแก้ปัญหาทางแนวคิดที่มีความแตกต่างกัน 

โดยเน้นหลักการประนีประนอมเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการนำากฎหมายไปปฏิบัติ

 อย่างไรก็ตามต้องสร้างความเข้าใจว่าการ

มอบอำานาจให้สิทธิในการจัดการป่าตามกฎหมาย  

มิใช่การมอบป่าให้ยึดครอง ดังนั้นสิทธิชุมชนไม่

ได้หมายถึง การยึดเอากรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร

โดยเด็ดขาดแต่หมายถึงการคุ ้มครองสิทธิการ

จัดการทรัพยากรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทุกคน

ให้ขึ้นอยู่กับอำานาจชุมชนในการวางกฎเกณฑ์เพื่อ

รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น

 3. ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ

 3.1 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

อยู ่ระหว่างกระบวนการกำาหนดนโยบายเป็น

เวลาร่วม 18  ปี  ผู ้ศึกษาเห็นว่าความล่าช้าใน

กระบวนการดังกล ่าวเกิดจากความแตกต่าง

ทางด้านความคิดขององค์กรซึ่งปฏิบัติงานด้าน 

สิ่งแวดล้อม  ที่มีมุมมองเป็นเพียงศาสตร์เฉพาะ

ด้าน ดังนั้นสำาหรับกรณีร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็นจึงควรมี

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการร่างพระราชบัญญัติ

โดยเฉพาะ ซึ่งมีตัวแทนมาจากองค์กรปฏิบัติงาน

สาขาต่าง ๆ  เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริง

 3.2 กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ของรัฐที่ รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ

ทรัพยากรป่า ควรจะปรับกระบวนทัศน์ทางแนว

ความคิดให้พ้นไปจากกรอบความคิดเดิม  คือ  การ

อนุรักษ์  

 3.3 พระราชบัญญัติป่าชุมชนแม้ว่า

จะเกี่ยวข้องกับระบบการตัดสินใจทางการเมือง 

หรือระบบการเมืองโดยตรง  แต่ผู้มีอำานาจไม่ควร

ที่จะใช้อำานาจ  หรืออิทธิพลเพื่อบิดเบือนข้อมูล 

หรือเพื่อครอบงำาสาธารณะ

 3.4 องค์กรพัฒนาเอกชนในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรชาวบ้าน ควรจะยก

ระดับข้อมูล หรือการเรียนรู ้ เกี่ยวกับเรื่องการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การรับ

รู ้ของสาธารณะชน โดยผ่านการเก็บรวบรวม

ข้อมูล หรือการทำาวิจัยเพื่อเป็นการสนับสนุน

ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และเป็นการผลักดันร่างพระ

ราชบัญญัติป่าชุมชนในเวลาเดียวกัน

 3.5 ภาคประชาชนควรประสาน

ความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายให้มีความ

เข้มแข็งและชัดเจน  เนื่องจากกลุ่มจะได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ได้อย่างเต็มที่ และสามารถที่จะเป็นแกนในการ

ผลักดันความต้องการ หรือข้อเสนออื่น ๆ   โดยอาจ

จะขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มอื่น ๆ 

โดยอาจจะขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม

อื่น ๆ ในสังคม เช่น นักเรียน นักศึกษา และนัก

ธุรกิจ เป็นต้น
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การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและ

การทำาประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด 

อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

Application of Geomatic Data for Proving Land Occupation and

Land Use of Phetchaburi Rajabhat University, Pong Salod Campus, 

Ban Lat District, Phetchaburi Province

ABSTRACT
 This research integrates geomatic data with remote sensing, geographic information 
system and global positioning system to create land use map and people land claim map about 
7 years before and after 1996 in the area of Yang hug- Kho Pum forest reserves (1972) which is 
used by Phetchaburi Rajabhat University, Pong Salod campus (study area). Then though to process 
land claim mapping by GIS to people land claim. Then analyze the data by mean of overlapping 
data (overlay) data on land use map and people land claim map together. The process to prove the 
land occupation and utilization. The first case was focused to prove the land occupation and land 
use which occurred before year 1972 when the Yang Hug Kho Pum National Forest Reserve was 
established. The second case was aimed to prove the land occupation and land used which occurred 
before year 1996 when Phetchaburi Rajabhat University started to develop the area.
 The result showed that Phetchaburi Rajabhat University covering an area of 1,451 rai 
1 ngan 9 square wah. The land use maps of year 1953, 1967, 1976, 1983, 1994, 2003 and 2009 
contained five land use categories: urban and built-up land, agricultural land, forest land, water 
body and miscellaneous land. There are 69 cases of people claiming possessory or 81 land parcels 
area which covered and area 1,200 rai 2 ngan 73 square wah. The area of 1,025 rai 60 square wah 
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located inside the study area and the area of 175 rai 1 ngan 13 square wah located outside. The area 
of 426 rai 49 square wah was no people represent their own right. One land parcel appeared outside 
the study area and 59 land parcels located in. 21 land parcels located on the border line of study 
area. In year 1976, there were 2 land parcels with full utilization, 35 parcels with partial utilization 
and only 43 parcels had no human activities. In year 1994, there were only 4 land parcels with full 
utilization, 42 parcels with partial utilization and 34 parcels with no human activities. 

Keyword:    geomatic, proving land occupation, land use, Petchaburi provinc

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการผสมผสานข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งการส�ารวจข้อมูล

ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก เพื่อจัดท�าแผนที่การใช้

ประโยชน์ที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินของราษฎร ก่อนปี พ.ศ. 2539 และหลังปี พ.ศ. 2539 รวม 7 ช่วง

ปีในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม บริเวณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่ง

สลอดขอใช้ (พื้นที่ศึกษา)  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (overlay) แผนที่ทั้งสองเข้าด้วย

กัน กรณีแรกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและการท�าประโยชน์ที่ดิน ของ

ราษฎรก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม (พ.ศ. 2515) ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและ

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2519  กรณีที่ 2  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิสูจน์สิทธิครอบครองและการท�าประโยชน์

ที่ดินของราษฎร มาก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าใช้พื้นที่ในปี พ.ศ. 2539 ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

และข้อมูลปี พ.ศ. 2537 ในการพิสูจน์

  ผลการศึกษา พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2496, 2510, 2519, 2526, 2537, 2546 และ 2552 มีรูปแบบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่น�้า 

และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  มีราษฎรอ้างสิทธิครอบครอง 69 ราย จ�านวน 81 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 1,200 ไร่ 

2 งาน 73  ตารางวา โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษาคิดเป็นเนื้อที่ 1,025 ไร่ 60 ตารางวา อยู่นอกเขตพื้นที่

ศึกษา 175 ไร่ 1 งาน 13  ตารางวา และมีพื้นที่ที่ราษฎรไม่ได้แจ้งสิทธิคิดเป็นเนื้อที่ 426 ไร่ 49 ตารางวา  มี

รูปแปลงที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา 1 แปลง มีรูปแปลงที่ดินอยู่ในพื้นที่ศึกษาทั้งแปลง 59 แปลง และมี

รูปแปลงที่ดินอยู่ทั้งนอกและในพื้นที่ศึกษา 21 แปลง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปี พ.ศ. 2519 พบว่าแปลง

ที่ดินที่ราษฎรมีการท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลงมี 2 แปลง แปลงที่ดินที่ราษฎรท�าประโยชน์ที่ดินบางส่วน

มี 35 แปลง และแปลงที่ดินที่ราษฎรไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดินมี 43 แปลง ส่วนในปี พ.ศ. 2537 พบว่า

แปลงที่ดินที่ราษฎรมีการท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลงมี 4 แปลง แปลงที่ดินที่ราษฎรท�าประโยชน์ที่ดิน

บางส่วนมี 42 แปลง และแปลงที่ดินที่ราษฎรไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดินมี 34 แปลง 

คำาสำาคัญ:   ภูมิสารสนเทศ, พิสูจน์สิทธิครอบครอง, การท�าประโยชน์ที่ดิน, จังหวัดเพชรบุรี
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คำานำา

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มมาก

ขึ้นท�าให้มีความต้องการที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ดิน

ท�ากินและอยู ่อาศัยเพิ่มมากขึ้น การใช้ที่ดินผิด

ประเภท ขาดการอนุรักษ์และการบริหารจัดการที่

ดี จึงท�าให้เกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ เกิดปัญหาข้อ

พิพาทและข้อขัดแย้งในที่ดินทั้งระหว่างราษฎร

กับรัฐ ราษฎรกับราษฎร ราษฎรผู้บุกรุกหรือถือ

ครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐอ้างว่าท�ากินและอยู่

อาศัยมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ หรือตั้งใจบุกรุก

เพราะไม่มีที่ดินท�ากิน หรือที่ดินเสื่อมโทรมจนไม่

สามารถท�าการเกษตรได้ หรือเพราะสาเหตุอื่น ซึ่ง

ท�าให้ที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ป่าสงวน

แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ที่ราชพัสดุ ที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ และ 

ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น ถูกบุกรุกเป็นจ�านวน

เพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ที่ดินที่ส�าคัญของรัฐโดย

เฉพาะพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ถูกบุกรุกเป็นจ�านวน

มาก ท�าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศโดยรวม ประเด็นข้อขัดแย้งปัญหาแนวเขต

ที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือครองที่ดินของ

ราษฎร กรณีที่ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ ว่าใคร

ควรมีสิทธิดีกว่ากัน อันเป็นประเด็นน�าไปสู่ปัญหา

การเรียกร้องความเป็นธรรม 

 มติสภาต�าบลหนองกะปุเห็นชอบให  ้

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ในขณะนั้น) ด�าเนินการ 

จัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ล ง น า ม โ ด ย ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ ร ี

นายคงศักดิ์  ลิ่วมโนมนต์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

2538 โดยขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่ายางหัก-เขาปุ้ม และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2538 

ป่าไม้จังหวัดเพชรบุรีแจ้งผ่านจังหวัดเพชรบุรีถึง

อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีว่าไม่ขัดข้อง

ในการขอใช้พื้นที่ป ่าสงวนแห่งชาติ จากนั้น

จังหวัดเพชรบุรีแจ้งให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 (ราชบุรี) ตรวจสอบ

พืน้ทีท่ีส่ถาบนัราชภฏัเพชรบรุ ีขอใช้ท�าประโยชน์ 

และแจ ้งผลการตรวจสอบสิทธิในพื้นที่  เมื่อ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2539 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2539 มีราษฎรอ้างสิทธิท�ากินในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีขอใช้

ประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2539 กรมป่าไม้

แจ้งประกาศการเข้าท�าประโยชน์ในป่าสงวนแห่ง

ชาติของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี จ�านวน 1,306 ไร่  

(กรมป่าไม้, 2539) ประเด็นปัญหาที่พบภายใน

วิทยาเขตโป่งสลอดที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการศึกษา

และแก้ไข มีดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ไม่ทราบว่าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขตโป่งสลอด ที่สามารถด�าเนินการได้

อยู ่ตรงไหนบ้าง 2) ราษฎรอ้างสิทธิการครอบ

ครองและท�ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายาง

หัก-เขาปุ้มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอใช้

ประโยชน์ 3) ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4) การกล่าวหาว่าการจ่าย

เงินค่าชดเชยที่ดินไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง และไม่

โปร่งใส โดยมีราษฎรที่ได้รับค่าชดเชยที่ดินจ�านวน 

32 ราย 5) ราษฎรเข้าใจว่าการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดิน  

จ่ายให้เฉพาะตามเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ส่วนที่ดิน
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ที่ครอบครองเกินยังเป็นของตนเองอยู่ 6) การก

ล่าวหาการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินกระท�าซ�้าซ้อน 

7) ราษฎรอ้างสิทธิการครอบครองและฟ้องร้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบุกรุกพื้นที่ เมื่อวันที่ 

15 กมุภาพนัธ์ 2551 ส�านกัการจดัการทรพัยากรป่า

ไม้ที่ 15 ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ของราษฎร 4 

มิถุนายน 2551 ส�านักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 

15 ตรวจสอบพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขตโป่งสลอด ที่ราษฎรบุกรุก มีการฟ้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบุกรุกที่ของราษฎร

โดยมีการน�าเสนอต่อสาธารณชนทางสื่อโทรทัศน์ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552)

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ข้างต้นให้ส�าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากปัญหาหลาย

ประการดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าการ

ประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจะช่วยให้ทราบ

ที่มาของปัญหาได้ เนื่องจากเป็นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการได้มาของข้อมูล การ

รวบรวมข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ 

การแปลตีความหมาย การจัดการ การเผยแพร่และ

การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จะช่วยให้เห็นความชัดเจน

ในเรื่องขอบเขตแปลงที่ดินทั้งที่ทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีขอใช้จากกรมป่าไม้ และแปลง

ที่ดินของราษฎรที่อ ้างสิทธิ์  และความชัดเจน

ในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน ผู ้วิจัยคาดว่าจะ

สามารถแก้ปัญหาที่มีมานานได้ส�าเร็จ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการ

ที่จะด�าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตโป่ง

สลอดได้ และราษฎรได้รับความกระจ่างในเรื่อง

สิทธิในที่ดินและความเป็นธรรมในการจ่ายค่า

ชดเชยที่ดิน ลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างราษฎร

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสร้างความ

ร่วมมือระหว่างกันให้มีมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์

ที่ ดินในพื้นที่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี 

วิทยาเขตโป่งสลอด ต�าบลหนองกะปุ อ�าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีก่อน ปี พ.ศ. 2539 และ

หลงัปี พ.ศ. 2539 

2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์

สิทธิครอบครองและการท�าประโยชน์ที่ดินของ

ราษฎรที่อ้างสิทธิ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ต�าบลหนองกะปุ 

อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อุปกรณ์และวิธีการ

 1. กระบวนการอ่านแปลภาพถ่ายทาง

อากาศด้วยสายตา ด�าเนินการโดยใช้กล้องมอง

ภาพสามมิติชนดิพกพา (pocket stereoscopes) แบบ

ใช้เลนส์ก�าลังขยาย 4 เท่า กล้องมองภาพสามมิติ 

ชนดิกระจกเงา (mirror stereoscopes) แบบใช้เลนส์

ก�าลังขยาย 8 เท่า เครื่องก�าหนดต�าแหน่งบนโลก 

(global positioning system: GPS) เข็มทิศ 

กล ้องถ ่ายรูป โต ๊ะแสง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ พร้อมเครือ่งกราดภาพ (scanner) 

เครื่องแสดงผล เครื่องพิมพ์ (plotter and printer) 

กระดาษเขียนแผนที่ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
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แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ล�าดับชุด 

L 7017 มาตราส่วน 1: 50,000 ครอบคลุมพื้นที่

แปลงพพิาทหรอืในเขตทีด่นิของรฐั หมายเลขระวาง 

4935 II แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร 

ล�าดบัชดุ L7018 มาตราส่วน 1: 50,000 ครอบคลมุ

พืน้ทีแ่ปลงพพิาทหรอืในเขตทีด่นิของรฐั หมายเลข

ระวาง 4935 II แผนที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ของ 

กรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1: 100,000 ระวาง

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้ของกรมที่ดิน 

มาตราส่วน 1: 4,000 ระวาง 4935 II 8842 และ

ระวาง4935 II 8844 ปี พ.ศ. 2537 ระวางแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศสร้างจากการอ้างอิงระวาง 

มาตราส่วน 1: 4,000 ระวาง 4935 II 8642, 8842, 

8644 และ 8844 ของกรมพฒันาทีด่นิ ปี พ.ศ. 2496, 

2510, 2519, 2526, 2537 และ 2546 รปูแปลงการครอบ

ครองทีด่นิของราษฎรจากกรมทีด่นิหรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง มาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลมุ พืน้ที่

แปลงพพิาทหรอืในเขตทีด่นิของรฐั ของส�านกังาน

ทีด่นิอ�าเภอบ้านลาด ภาพถ่ายทางอากาศของกรม

แผนที่ทหาร ขนาด 9 X 9 นิ้ว โครงการ WWS 

มาตราส่วน 1: 42,000 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2496 ROLL M42 หมายเลขภาพ 5676 

และ 5677 โครงการ VI VAP61 มาตราส่วน  

1: 50,000 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2510 

ROLL USN4946 หมายเลขภาพ 00047 และ 

00048 โครงการ N.S.3 มาตราส่วน 1: 15,000 

บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2519 ROLL 

E58 หมายเลขภาพ 919 และ 91 โครงการ L.R.P. 

มาตราส่วน 1: 15,000 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2526 ROLL L.R.P.-4 (2) หมายเลขภาพ 

1724 และ 1725 โครงการ LTP.-11 มาตราส่วน  

1: 15,000 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 

RUN 106B ROLL 032 หมายเลขภาพ 0227 และ 

0225 โครงการ MOAC ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มาตราส่วน 1: 25,000 บันทึกข้อมูลเมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2546 BLOCK 4 RUN 44a 

ROLL 147 หมายเลขภาพ 244 และ 245615.7  

ข้อมูลจากดาวเทียม Worldview-1 ระบบบันทึก

ภาพ Panchromatic ระวาง 4935 II ครอบคลุม

อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความละเอียดของ

ข้อมูล 0.5 X 0.5 เมตร บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2552 และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร ป่าไม้ และอตุนุยิมวทิยา 

หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าชดเชยทีด่นิ เอกสารการครอบ

ครองทีด่นิเป็นต้น

 อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศด้วยกล้อง

มองภาพสามมิติ  ใช ้ภาพคู ่แปลที่มีส ่วนซ้อน

ทับกัน 60 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 9x9 นิ้ว ตามหลัก

การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศพิจารณาข้อมูล

เกี่ยวกับมาตราส่วน วัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อมูล

ตลอดจนคุณลักษณะของรายละเอียดที่ปรากฏ

บนภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ ความแตกต่างของ

สีและระดับความเข้มของสี ลายเนื้อ เงา รูปแบบ 

รูปร่าง การจัดเรียงตัว ขนาดและความสัมพันธ์

ในขนาด ที่ตั้งและรายละเอียดข้างเคียง (พินิจ, 

2523; วันทนีย์, 2527; สรรค์ใจ, 2531; ธวัชและ

บัญชา, ม.ป.ป.) โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลข้าง

ต้น แล้วลากขอบเขตการใช้ที่ดินลงบนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1: 4,000 พร้อม
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ลงสัญลักษณ์การใช้ที่ดิน จากนั้นท�าการตรวจ

สอบภาคสนาม แล้วท�าการแก้ไขแผนที่และจัดท�า

แผนที่ต้นฉบับ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการจัดท�า

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะได้แผนที่การ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ช่วงปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2496, 

2510, 2519, 2526, 2537 และ 2546

 2. อ่านแปลภาพดาวเทยีมรายละเอยีดสงู 

Worldview-1 และจดัท�าแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

ปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการเดียวกับภาพถ่ายทาง

อากาศ

 3. ส�ารวจรังวัดแปลงทิ่ดินของราษฎร

โดยใช้เครื่อง GPS ในการหาค่าพิกัดฉากของแปลง

ที่ดินโดยเจ้าหน้าที่จากส�านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และผู้วิจัย มีเจ้าของแปลงที่ดิน

น�าการส�ารวจรังวัดและราษฎรแปลงข้างเคียง

รับรองแนวเขต จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาขึ้นรูป

แปลงที่ดินและจัดท�าแผนที่รูปแปลงที่ดินด้วย

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ส�าหรับรูปแปลงที่ดินที่ส�ารวจรังวัดโดยช ่าง

ส�ารวจรังวัดของส�านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 

น�ามาน�าเข้าข้อมูลด้วยเครื่องกราดภาพและจัดท�า

แผนที่รูปแปลงที่ดินเช่นเดียวกัน

 4. วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล ด ้ ว ย วิ ธี ก า ร

ซ้อนทับข้อมูล (overlay) ระหว่างแผนที่การใช้

ประโยชน์ที่ดิน กับแผนที่รูปแปลงที่ดินทั้ง 7 

ช่วงปี วิเคราะห์การท�าประโยชน์ที่ดินรายแปลง

ของราษฎรพร้อมค�านวณเนื้อที่ เพื่อน�าข ้อมูล

ไปใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิครอบครองและ 

การท�าประโยชน ์ที่ดินของราษฎรกรณีแรก

เพื่อพิสูจน ์ว ่ าราษฎรอยู ่มาก ่อนการเป ็นป ่า

สงวนแห่งชาติป ่ายางหัก-เขาปุ ้มในปี  พ.ศ.  

2515 หรือไม่ ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลใน

ปี พ.ศ. 2519 ในการพิสูจน์ กรณีที่สองเพื่อพิสูจน ์

ว ่าราษฎรอยู ่มาก ่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอดขอใช้พื้นที่ในปี พ.ศ. 

2537 หรือไม่ ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลใน

ปี พ.ศ. 2537 ในการพิสูจน์ และใช้ภาพถ่ายทาง

อากาศและข้อมูลในปี พ.ศ.ที่มีอยู่ร่วมด้วย ซึ่งขั้น

ตอนการด�าเนินการวิจัย แสดงใน Figure 1
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Figure 1  The process of action research.
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ผลและวิจารณ์

 1.  จากการอ่านแปล วิเคราะห์ ตีความ

ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากดาวเทียมร่วม

กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์  และการใช ้ระบบ GPS เข ้าด ้วย

กันท�าให้ได ้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

แผนที่รูปแปลงที่ดินของราษฎร ในบริเวณพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด 

ต�าบลหนองกะปุ อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ปี พ.ศ. 2496, 2510, 2519, 2526, 2537, 2546 

และ 2552 ตามที่ต้องการ พบว่าพื้นที่ศึกษา มี

เนื้อที่ประมาณ 1,451 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา มีการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้

  1.1   ปี พ.ศ. 2496 มีรูปแบบการใช้

ทีด่นิ 3 ประเภท คอื 1) พืน้ทีเ่กษตรกรรม(A) มเีนือ้ที่ 

27 ไร่  1 งาน 90 ตารางวา หรอืร้อยละ 1.89 ของพืน้ที่

ทัง้หมด ได้แก่ พชืไร่(A2) 2 ) พืน้ทีป่่าไม้ (F) มเีนือ้ที่ 

1,053  ไร่  1 งาน 77 ตารางวา หรือร้อยละ 72.59 

ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ป่าผลดัใบทตุยิภมู ิ(F200) 

และป่าผลดัใบ (F2) 3) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M) มเีนือ้ที่ 

370  ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หรอืร้อยละ 25.52 ของ

พื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้าสลับไม้

พุ่ม(M1) (Figure2)

Figure 2    Map overlay of land use map and people land claim map in 1953 at study area    

A2 = 27-1-90 Rai 
F200 = 59-1-30 Rai
F2 = 994-0-47 Rai
M1 = 370-1-42 Rai

1 parcel outside 

16 parcel are land used 

64 parcel have not land used
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จิรัชยา  คงทน และ วีระภาส  คุณรัตนสิริ

  1.2 ปี พ.ศ.  2510 มีรูปแบบการใช้

ที่ดิน 3 ประเภท คือ 1) พื้นที่เกษตรกรรม (A) มี

เนือ้ที ่45 ไร่  1 งาน 61 ตารางวา หรอืร้อยละ 3.13 

ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ พืชไร่ (A2)  2) พื้นที่ป่า

ไม้ (F)  มีเนื้อที่ 1,115 ไร่  74 ตารางวา หรือร้อย

ละ 76.84 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ป่าผลัดใบทุติย

ภูมิ (F200)  และป่าผลัดใบ (F2)  3) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

(M)  มีเนื้อที่ 290  ไร่  2 งาน 74 ตารางวา หรือร้อย

ละ 20.03 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ทุ่งหญ้าหรือทุ่ง

หญ้าสลับไม้พุ่ม (M1) (Figure3)

  1.3 ปี พ.ศ. 2519 มีรูปแบบการใช้ 

ทีด่นิ 3 ประเภท คอื 1) พืน้ทีเ่กษตรกรรม (A)  มเีนือ้ที่ 

115  ไร่  3 งาน 5 ตารางวา หรือร้อยละ 7.97 ของพื้นที่

ทั้งหมด ได้แก่ นาข้าว (A1) พืชไร่ (A2)  ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) 2) พื้นที่ป่าไม้ (F)  มี

เนื้อที่1,026  ไร่  2 งาน 35 ตารางวา หรือร้อยละ 

Figure 3  Map overlay of land use map and people land claim map in 1967 at study area   

1 parcel outside 

21 parcel are land used 

59 parcel have not land used

A2 = 45-1-61 Rai 
F200 = 178-1-66 Rai
F2 = 963-3-08 Rai
M1 = 290-2-74 Rai

70.74 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ป่าผลัดใบทุติยภูมิ 

(F200) และป่าผลัดใบ (F2)  3) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)  

มีเนื้อที่ 308 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา หรือร้อยละ 

21.29 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ทุ ่งหญ้าหรือ 

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม (M1) (Figure4)
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 1.4  ปี พ.ศ. 2526 มีรูปแบบการใช้ที่ดิน  

4 ประเภท คือ 1) พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  

105  ไร่  3 งาน 15 ตารางวา หรอืร้อยละ 7.29 ของพืน้ที่

ทัง้หมด ได้แก่ นาข้าว (A1)  พชืไร่ (A2) ไม้ผล (A4) 

และ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7)   

2) พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 1,009  ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา 

หรอืร้อยละ 69.59 ของพืน้ทีท่ัง้หมด ได้แก่ ป่าผลดัใบ

ทตุยิภมู ิ(F200) และป่าผลดัใบ (F2) 3) พื้นที่น�้า (W) 

มีเนื้อที่ 19  ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา หรือร้อยละ 1.36 

ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ แหล่งน�้าตามธรรมชาติ 

(W1)  และ อ่างเกบ็น�า้ (W2) 4) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M)  

มีเนื้อที่ 315  ไร่  2 งาน 96 ตารางวา หรือร้อยละ 

21.76 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ทุ ่งหญ้าหรือ 

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม (M1) (Figure5)

Figure 4     Map overlay of land use map and people land claim map in 1976 at study area

1 parcel outside 

37 parcel are land used 

43 parcel have not land used

A1 = 1-0-35 Rai 
A2 = 112-0-72 Rai
A7 = 2-1-98Rai
F200 = 150-3-20 Rai
F2 = 875-3-15 Rai
W1 = 2-3-51 Rai
M1 = 308-3-69 Rai 

Figure 5  Map overlay of land use map and people land claim map in 1983 at study area  

A1 = 16-0-67 Rai 
A2 = 85-2-96 Rai
A4 = 3-1-16 Rai
A7 = 0-2-36 Rai
F200 = 119-0-62 Rai
F2 = 890-3-29 Rai
W1 = 2-3-51 Rai
W201 = 16-2-24 Rai
M1 = 315-2-96 Rai 

parcel outside 

7 parcel are land used 

3 parcel have not land used
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จิรัชยา  คงทน และ วีระภาส  คุณรัตนสิริ

 1.5 ปี พ.ศ. 2537 มีรูปแบบการใช้ที่ดิน  

5 ประเภท คือ 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

(U) มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา หรือร้อยละ 

0.20 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ บ้าน หรือหมู่บ้าน 

(U2)  2) พื้นที่เกษตรกรรม (A)  มีเนื้อที่ 217 ไร่ 

1 งาน 2 ตารางวา หรือร้อยละ 14.97 ของพื้นที่

ทั้งหมด ได้แก่ นาข้าว (A1)  พืชไร่ (A2) ไม้ผล (A4) 

พืชสวน (ผัก) (A5)  และ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7)  3) พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 

820 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา หรือร้อยละ 59.29 ของ

พืน้ทีท่ัง้หมด ได้แก่ ป่าผลดัใบทตุยิภมู ิ(F200) และ

ป่าผลัดใบ (F2)  4) พื้นที่น�้า (W) มีเนื้อที่ 24 ไร่  

1 งาน 85 ตารางวา หรือร้อยละ 1.69 ของพื้นที่

ทั้งหมด ได้แก่ แหล่งน�้าตามธรรมชาติ (W1)  

อ่างเก็บน�้า (W201)  และสระน�้าในไร่นา (W202) 

5) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M)  มเีนือ้ที ่346 ไร่ 70 ตารางวา 

หรือร ้อยละ 23.85 ของพื้นที่ทั้งหมด ได ้แก ่  

ทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม (M1) และบ่อขุด 

(M3) (Figure6)

Figure 6  Map overlay of land use map and people land claim map in 1994 at study area  

1 parcel outside 
46 parcel are land used 
34 parcel have not land used

U2 = 2-3-84 Rai
A1 = 59-3-81 Rai 
A2 = 123-3-53 Rai
A4 = 19-2-02 Rai
A5 =  6-3-81 Rai
A7 = 6-3-85 Rai
F200 = 114-1-45 Rai 
F2 = 706-0-23 Rai
W1 = 2-0-56 Rai
W201 = 14-1-78 Rai
W202 = 7-3-51 Rai
M1 = 338-1-37 Rai
M3 = 7-3-33 Rai
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จิรัชยา  คงทน และ วีระภาส  คุณรัตนสิริ

 1.6  ปี พ.ศ. 2546 มีรูปแบบการใช้ที่ดิน  

5 ประเภท คือ 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

(U) มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 85 ตารางวา หรือร้อยละ 

0.15 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ บ้าน หรือหมู่บ้าน 

(U2)  และสถานทีร่าชการและสถาบนัต่าง ๆ (U3)  

2) พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ประมาณ 194  

ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา หรือร้อยละ 13.47 ของ

พื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ นาร้าง (A100)  นาข้าว (A1)   

พืชไร่ร้าง (A200)   พืชไร่ (A2)  ไม้ผล (A4)  พืชสวน 

(ผัก) (A5)  และ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ (A7)   3) พื้นที่ป่าไม้ (F)   มีเนื้อที่ประมาณ 

732  ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา หรือร้อยละ 50.48 ของ

พื้นที่ทัง้หมด ได้แก่ ป่าผลดัใบทตุยิภมู ิ(F200)  และ

ป่าผลดัใบ (F2)  4) พืน้ทีน่�า้ (W)  มเีนือ้ทีป่ระมาณ 

81 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา หรือร้อยละ 5.60 ของ

พื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ แหล่งน�้าตามธรรมชาติ (W1)  

อ่างเกบ็น�า้ (W201)  และสระน�้าในไร่นา (W202)   

5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)  มีเนื้อที่ 439 ไร่  2 งาน 47 

ตารางวา หรือร้อยละ 30.30 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ได้แก่ ทุ ่งหญ้าหรือทุ ่งหญ้าสลับไม้พุ ่ม (M1) 

พื้นที่ลุ่ม (M2)   บ่อขุด (M3)  บ่อขุดร้าง (M300)   

และถนน(Road) (Figure7)

Figure 7   Map overlay of land use map and people land claim map in 2003 at study area  

U2 = 0-1-69 Rai
U3 = 1-3-16 Rai
A100 = 7-3-16 Rai
A1 = 40-1-29 Rai
A200 = 44-1-32 Rai
A2 = 30-1-99 Rai
A4 = 12-2-93 Rai
A5 = 5-1-72 Rai
A7 = 54-1-98 Rai
F200 = 34-0-12 Rai
F2 = 698-2-00 Rai
W201 = 68-3-81 Rai
W202 = 12-1-46 Rai
M1 = 369-2-84 Rai
M2 = 0-1-59 Rai
M300 = 7-0-62 Rai
Road = 62-1-42 Rai

1 parcel outside 
25 parcel are land used 
55 parcel have not land used
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 1.7 ปี พ.ศ. 2552 มีรูปแบบการใช้ที่ดิน 

5 ประเภท คือ 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

(U) มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา หรอื

ร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ บ้าน หรือ

หมู่บ้าน (U2) และสถานที่ราชการและสถาบัน 

ต่าง ๆ (U3  2) พืน้ทีเ่กษตรกรรม (A) มเีนือ้ที ่287 

ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา หรอืร้อยละ 19.76 ของพืน้ที่

ทั้งหมด ได้แก่ นาร้าง (A100) นาข้าว (A1) พืชไร่

ร้าง (A200) พชืไร่ (A2) ไม้ยนืต้น (A3)  ไม้ผล (A4) 

พชืสวน (ผกั) (A5) และทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์/โรงเรอืน

เลีย้งสตัว์ (A7) 3) พืน้ทีป่่าไม้ (F)  มเีนือ้ที ่779 ไร่  

81 ตารางวา หรือร้อยละ 53.76 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ได้แก่ ป่าผลดัใบทตุยิภมู ิ(F200) และป่าผลดัใบ (F2) 

4) พืน้ทีน่�า้ (W) มเีนือ้ที ่149 ไร่  2 งาน 59 ตารางวา  

หรือร ้อยละ 10.31 ของพื้นที่ทั้ งหมดได ้แก ่  

แหล่งน�า้ตามธรรมชาต ิ(W1)  อ่างเกบ็น�า้ (W201)  

และสระน�า้ในไร่นา (W202) 5) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M)  

มเีนือ้ที ่231 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา หรอืร้อยละ 15.95 

ของพืน้ทีท่ัง้หมด ได้แก่ ทุง่หญ้าหรอืทุง่หญ้าสลบัไม้

พุม่ (M1) บ่อขดุ (M3) บ่อขดุร้าง (M300) และถนน 

(Road)  (Figure8)

Figure 8  Map overlay of land use map and people land claim map in 2009 at study area 

U3 = 1-3-41 Rai
A100 = 9-1-62 Rai
A1 = 29-0-61 Rai
A200 = 64-0-42 Rai
A2 = 22-0-14 Rai
A3 = 102-0-51 Rai
A4 = 39-0-79 Rai
A5 = 5-2-28 Rai
A7 = 16-1-53 Rai
F200 = 33-1-24 Rai
F2 = 629-1-18 Rai
F3 = 117-2-39 Rai
W1 = 0-1-14 Rai
W201 = 138-1-67 Rai
W202 = 10-3-78 Rai
M1 = 161-0-58 Rai
M300 = 16-0-49 Rai
Road = 51-1-31 Rai

1 parcel outside 
21 parcel are land used 
59 parcel have not land used
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 2. การพิสูจน ์สิทธิครอบครองและ 

การท�าประโยชน์ที่ดิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการซ้อนทับข้อมูล (overlay) แผนที่รูปแปลง

ที่ดินของราษฎร กับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เพื่อด�าเนินการตรวจสอบสิทธิครอบครองและ 

การท�าประโยชน์ที่ดินของราษฎรจ�านวน 81 

แปลง 7 ช่วงปี พ.ศ. การใช้ประโยชน์ที่ดินที่

ถือว่ามีการท�าประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ บ้านหรือ

หมู่บ้าน (U2) นาข้าว (A1) พืชไร่ (A2) ไม้ผล (A4)  

พืชสวน (ผัก) (A5)  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือน

เลี้ยงสัตว์ (A7) ของราษฎร สระน�้าในไร่นา (W202) 

เฉพาะที่มีการท�าประโยชน์ในแปลงที่ดิน การใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ถือว่าไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน

ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) นา

ร้าง (A100) ไร่ร้าง (A200) ไม้ยืนต้น (A3) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด 

ไม้ผล (A4)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขตโป่งสลอด  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือน

เลี้ยงสัตว์ (A7) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขตโป่งสลอด  ป่าผลัดใบทุติยภูมิ (F200)  

ป่าผลัดใบ (F2) ) สวนป่า (F3) แหล่งน�้าตามธรมชาติ 

(W1) อ่างเก็บน�้า (W201) สระน�้าในไร่นา (W202) 

ที่ราษฎรไม่ได้ท�าประโยชน์ที่ดิน ทุ ่งหญ้าหรือ 

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม (M1) พื้นที่ลุ่ม (M2) บ่อขุดร้าง 

(M300) และถนน (ROAD) ซึ่งมีผลดังนี้ 

  2.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2496 พบว่ามกีาร

ท�าประโยชน์ทีด่นิ 16 แปลง มเีนือ้ทีร่วม 26 ไร่ 2 งาน 

62 ตารางวา โดยมแีปลงทีด่นิ 1 แปลง ทีม่รีปูแปลง

ทีด่นิอยูน่อกเขตพืน้ทีศ่กึษา  มแีปลงทีด่นิ 16 แปลง 

ทีม่กีารท�าประโยชน์ทีด่นิบางส่วน เช่น พชืไร่ มแีปลง

ทีด่นิ 64 แปลง ทีไ่ม่มกีารท�าประโยชน์ทีด่นิ (Figure2)

  2.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2510 มีการท�า

ประโยชน์ทีด่นิ 21 แปลง มเีนือ้ทีร่วม 42 ไร่ 3 งาน 37 

ตารางวา โดยมแีปลงทีด่นิ 1 แปลง ทีม่รีปูแปลงทีด่นิ

อยูน่อกเขตพืน้ทีศ่กึษา มแีปลงทีด่นิ 21 แปลง ทีม่ ี

การท�าประโยชน์ทีด่นิบางส่วน เช่น พชืไร่ มแีปลง

ทีด่นิ 59 แปลง ทีไ่ม่มกีารท�าประโยชน์ทีด่นิ (Figure3)

  2.3 ในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีการท�า

ประโยชน์ที่ดิน 37 แปลง มีเนื้อที่รวม 113 ไร่  

1 งาน 97 ตารางวา โดยมีแปลงที่ดิน 1 แปลง ที่มี

รูปแปลงที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลงที่ดิน 

2 แปลง ที่ท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง เช่น พืชไร่ 

(A2) มีแปลงที่ดิน 35 แปลง ที่มีการท�าประโยชน์

ที่ดินบางส่วน เช่น พืชไร่ (A2) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) และนาข้าว (A1)  และมี

แปลงที่ดิน 43 แปลง ที่ไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน 

(Figure4)

   2.4 ในช่วงปี พ.ศ. 2526 มีการท�า

ประโยชน์ที่ดิน 27 แปลง มีเนื้อที่รวม 103 ไร่ 57 

ตารางวาโดยมีแปลงที่ดิน1 แปลง ที่มีรูปแปลง

ที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา  มีแปลงที่ดิน 1 แปลง 

ที่ท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง เช่น นาข้าว (A1) มี

แปลงที่ดิน 26 แปลง ที่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน

บางส่วน เช่น พืชไร่ และมีแปลงที่ดิน 53 แปลง   

ที่ไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน (Figure5)

   2.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2537  มีการท�า
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ประโยชน์ที่ดิน 46 แปลง มีเนื้อที่รวม 222 ไร่ 76 

ตารางวาโดยมีแปลงที่ดิน 1 แปลง ที่มีรูปแปลง

ที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลงที่ดิน 4 แปลง 

ที่มีการท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง เช่น พืชไร่ 

(A2) มีแปลงที่ดิน 42 แปลง ที่มีการท�าประโยชน์

ที่ดินบางส่วน เช่น พืชไร่ (A2) นาข้าว (A1) ไม้ผล 

(A4) สระน�้าในไร่นา (W202) พืชผัก (A5) ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) บ่อขุด (M3) 

และ บ้านหรือหมู ่บ้าน (U2) และมีแปลงที่ดิน  

34 แปลง ที่ไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน (Figure6)

   2.6 ในช่วงปี  พ.ศ. 2546 มีการ

ท�าประโยชน์ที่ดิน 25 แปลง มีเนื้อที่รวม 110 ไร่  

3 งาน 61 ตารางวา โดยมีแปลงที่ดิน 1 แปลง ที่

มีรูปแปลงที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลง

ที่ดิน 5 แปลง ที่ท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง เช่น  

นาข้าว (A1) ไม้ผล (A4) พืชไร่ (A2) และสระน�้า

ในไร่นา (W202) และมแีปลงทีด่นิ 20 แปลง ทีม่ี

การท�าประโยชน์ทีด่นิบางส่วน เช่น นาข้าว (A1) พชื

ไร่ (A2) ไม้ผล (A4) พชืผกั (A5)  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) ของราษฎร สระน�้าใน

ไร่นา (W202) และบ้านหรือหมู่บ้าน (U2) และมี

แปลงที่ดิน 55 แปลง ที่ไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน 

(Figure7)

  2.7 ในช่วงปี พ.ศ. 2552 มีการท�า

ประโยชน์ที่ดิน 21 แปลง มีเนื้อที่รวม 101 ไร่  

2 งาน 9 ตารางวา โดยมีแปลงที่ดิน 1 แปลง ที่มีรูป

แปลงที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลงที่ดิน  

4 แปลง ที่ท�าประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง เช่น นาข้าว 

(A1) ไม้ผล (A4) พืชไร่ (A2) และมีแปลงที่ดิน 17 

แปลง ที่มีการท�าประโยชน์ที่ดินบางส่วน เช่น นา

ข้าว (A1) พชืไร่ (A2) ไม้ผล (A4) พชืผกั (A5)  ทุง่

หญ้าเลีย้งสตัว์/โรงเรอืนเลีย้งสตัว์ (A7) ของราษฎร 

และสระน�้าในไร่นา (W202 และมีแปลงที่ดิน  

59 แปลง ที่ไม่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน (Figure 8)

สรุป

 การศกึษาพบว่า พืน้ทีศ่กึษามเีนือ้ที ่1,451 ไร่ 

1 งาน 9 ตารางวา มีราษฎรอ้างสิทธิ 1,200 ไร่  

2 งาน 73 ตารางวา มีรูปแปลงที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่

ศึกษา 1,025 ไร่ 60 ตารางวา มีรูปแปลงที่ดินอยู่

นอกเขตพื้นที่ศึกษา 175 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา 

ในเขตพื้นที่ศึกษาที่ไม่มีราษฎรอ้างสิทธิ 426 ไร่ 

49 ตารางวา โดยมีราษฎรอ้างสิทธิ 69 ราย มีรูป

แปลง 81 แปลง โดยมีรูปแปลงอยู่นอกเขตพื้นที่

ศึกษา ประโยชน์ที่ดินพบว่าช่วงปี พ.ศ. 2496, 

2510 และ 2519 มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3 ประเภทได้แก่พื้นที่เกษตรกรรม (พืชไร่) พื้นที่

ป่าไม้ (ป่าผลัดใบทุติยภูมิ ป่าผลัดใบ) และพื้นที่

เบ็ดเตล็ด(ทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม) การใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ถือว่าท�าประโยชน์ที่ดินคือ พื้นที่

เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าวและพืชไร่ซึ่งมีเนื้อที่

ร้อยละ 1.89, 3.31 และ 7.97 ตามล�าดับ มีแปลง

ที่ดินที่มีการท�าประโยชน์ที่ดินจ�านวน 16, 21 และ 

37 แปลงตามล�าดับ

 ช ่ ว ง ป ี  พ . ศ .  2 5 2 6  มี รู ป แ บ บ ก า ร

ใช ้ประโยชน ์ที่ดิน  4  ประเภท ได ้แก ่พื้นที่

เกษตรกรรม(นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยง
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สัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์) มีเนื้อที่ร ้อยละ 7.29 

พื้นที่ป่าไม้ (ป่าผลัดใบทุติยภูมิ ป่าผลัดใบ) มีเนื้อที่ 

ร้อยละ 69.59 พื้นที่น�้า (แหล่งน�้าตามธรรมชาติ 

อ ่างเก็บน�้ า)  มี เนื้อที่ร ้อยละ 1.36 และพื้นที่

เบ็ดเตล็ด (ทุ ่งหญ้าหรือทุ ่งหญ้าสลับไม้พุ ่ม)  

มีเนื้อที่ร้อยละ 21.76 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถือว่า

ท�าประโยชน์ที่ดินคือ พื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่  

นาข้าว พืชไร่และไม้ผล มีเนื้อที่ร้อยละ มีแปลง

ที่ดินที่มีการท�าประโยชน์ที่ดินจ�านวน 27 แปลง 

 ช่วงปี พ.ศ. 2537, 2546 และ 2552 ม ี

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ได้แก่

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหรือหมู่บ้าน 

สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ) มีเนื้อที่ 0.20, 

0.15 และ 0.13 ตามล�าดับ พื้นที่ เกษตรกรรม  

(นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์) มีเนื้อที่ร้อยละ 14.97, 13.47  

และ 19.76 ตามล�าดับ พื้นที่ป่าไม้ (ป่าผลัดใบทุติย

ภูมิ ป่าผลัดใบ) มีเนื้อที่ร้อยละ 59.29, 50.48 และ 

53.76 ตามล�าดับ พื้นที่น�้า (แหล่งน�้าตามธรรมชาติ 

อ่างเก็บน�้า สระน�้าในไร่นา) มีเนื้อที่ร้อยละ 1.69, 

5.60 และ 10.31 ตามล�าดับ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 

(ทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม พื้นที่ลุ่ม บ่อขุด

ร้าง และถนน) มีเนื้อที่ 23.85, 30.30 และ 15.95 

ตามล�าดับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถือว่ามีการท�า

ประโยชน์ที่ดินคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

ได้แก่ บ้านหรือหมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ 

นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พื้นที่น�้า ได้แก่ สระน�้าในไร่นา 

มีแปลงที่ดินที่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน 46, 25 และ 

21 แปลงตามล�าดับ ราษฎรจะมีสิทธิเฉพาะส่วนที่

มีการท�าประโยชน์ที่ดินเท่านั้น 

 ปี พ.ศ. 2519 กรณีที่ราษฎรอ้างว่าอยู่มา

ก่อนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม 

ซึ่งประกาศในปี พ.ศ. 2515 พบว่ามีแปลงที่ดิน 1 

แปลง อยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลงที่ดินที่มีการ

ท�าประโยชน์ที่ดิน 37 แปลง มีเนื้อที่รวม 113 ไร่ 

1 งาน 97 ตารางวา และแปลงที่ดินที่ไม่มีการท�า

ประโยชน์ที่ดิน 43แปลง ราษฎรจะมีสิทธิเฉพาะ

ส่วนที่ท�าประโยชน์เท่านั้น

 ปี พ.ศ. 2537 กรณีที่ราษฎรอ้างว่าอยู่มา

ก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่ง

สลอดขอใช้พื้นที่ในปี พ.ศ. 2537 พบว่ามีแปลง

ที่ดิน 1 แปลง อยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษา มีแปลงที่ดิน

ที่มีการท�าประโยชน์ที่ดิน 46 แปลง มีเนื้อที่รวม 

222 ไร่ 76 ตารางวา และแปลงที่ดินที่ไม่มีการท�า

ประโยชน์ที่ดิน 34แปลง ราษฎรจะมีสิทธิเฉพาะ

ส่วนที่ท�าประโยชน์เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

 ในกรณีที่ราษฎรอ้าง  ส.ค. 1  ควรใช้

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปีพ.ศ. 2496 มา

ใช้ในการพิสูจน์ เพราะประมวลกฎหมายที่ดิน

ประกาศใน ปีพ.ศ. 2497 ภาพถ่ายทางอากาศที่มี

การบินถ่ายเป็นครั้งแรกคือ ปี พ.ศ. 2496

   ในกรณีที่พิสูจน ์ในประเด็นที่ราษฎร 

อ้างว่าท�ากินมาก่อนการประกาศเป็นป่าสงวน
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จิรัชยา  คงทน และ วีระภาส  คุณรัตนสิริ

แห่งชาติ ป่ายาง  หัก-เขาปุ้ม (พ.ศ. 2515) ควรใช้

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ.2519 มา

ใช้ในการพิสูจน์เพราะเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่

มีการบินถ่ายเป็นครั้งแรกหลังการประกาศเป็น

ที่ดินของรัฐ

 ในกรณีที่ราษฎรอ้างว่าท�ากินมาก่อนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

เข้าใช้พื้นที่ใน ปี พ.ศ. 2539 ควรใช้แผนที่การใช้

ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ.2537 มาใช้ในการพิสูจน์ 

เพราะราษฎรจะยอมรับมากกว่า ปี พ.ศ. 2519 และ 

เป็นปีที่ใกล้เคียงที่สุด ควรใช้ปี พ.ศ. 2496, 2510, 

2526 และ 2546 มาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อความ

ชัดเจน

 ในกรณีที่มีการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย

ควรใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ร่วมกับ

กรมที่ดินเพราะเป็นมติครม. ให้จ ่ายในราคา

ประเมิน (ใน ปี พ.ศ. 2537) ควรใช้หลักรัฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์ และ เมตตาธรรมในการแก้ปัญหากับ

ราษฎร

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมป่าไม้. 2539.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก�าหนด 

 บริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ 

 ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า 

 สงวนแห่งชาติ.กรมป่าไม้ กระทรวง 

 เกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. (ประกาศ)

ธวัชชัย  บุรีรักษ์ และ บัญชา  คูเจริญไพบูลย์.  

ม.ป.ป.  การแปลความหมายในแผนที่

และภาพถ่ายทางอากาศ.  อักษรวัฒนา, 

กรุงเทพฯ.

พินิจ  ถาวรกุล. 2523. การอ่านแผนที่และรูปถ่าย

ทางอากาศ. โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุด, กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 2552. รายงานการ

ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์

และแนวเขตในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 

ครั้งที่  2/2552. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี, เพชรบุรี (รายงานการประชุม)

วันทนีย์  ศรีรัฐ.  2527.  การแปลภาพถ่าย.  อักษร

ไทย, กรุงเทพฯ.

สรรค์ใจ กลิ่นดาว. 2531. การอ่านแผนที่และ 

 ตีความหมายรูปถ่ายทางอากาศ. ไทย 

 วัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ.

❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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ค�าน�า

 ผู ้ เขียนรับผิดชอบเขียนบทความใน

วารสารการจัดการป่าไม้มาตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึง

ฉบับที่ 8 ต่อมามีการเปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาการ

จัดการป่าไม้ จึงจำาเป็นต้องรอระยะเวลาสักหน่อย

หนึ่งว่าจะมีการออกวารสารการจัดการป่าไม้ต่อ

หรือไม่ และผู้เขียนจะต้องเขียนบทความต่อหรือ

ไม่ เมื่อได้รับการยืนยันว่าจะมีการออกวารสาร

การจัดการป่าไม้ต่อเนื่องไป ดังนั้นถ้าจะกล่าว

อย่างเป็นทางการ บทความชิ้นนี้ของผู ้เขียนจึง

เป็นบทความปีที่ 5 ฉบับที่ 9 และเมื่อได้รับทราบ

ว่ามีผู้อ่านจำานวนหนึ่งติดตามอ่านบทความของ

ผู ้เขียนอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยเหตุผลว่าเป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพราะนำาไปใช้ได้

จริงหรือเพิ่มความรู้ หรือประสบการณ์ หรือเป็น 

การฆ่าเวลาก็แล้วแต่เมื่อเป็นประโยชน์ไม่ว ่า

ทางใดทางหนึ่ง ผู ้เขียนก็มีความยินดีที่จะเขียน

บทความเพื่อให้ความรู ้เท่าที่ผู ้เขียนทำาได้ต่อไป 

แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อฆ่าเวลาหรือ

อ่านแก้กลุ้มใจอันนี้ต้องระวัง เพราะอ่านจบแล้ว

อาจจะกลุ้มใจมากกว่าเดิมก็ได้ครับ อย่างไรก็ตาม

ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้เขียนเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง

ง่าย ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความ

รู้และคุ้นเคยอยู่บ้าง เป็นการอุ่นเครื่องฉบับต่อไป

จึงค่อยลงไปในรายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงสลับซับ

ซ้อน ซึ่งทำาให้การวินิจฉัยความรับผิด โดยอาศัย

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนตามไป

ด้วย หวังว่าผู้อ่านคงจะเห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก ็

ไม่เป็นไรครับ เพราะผู้เขียนเห็นชอบตามนี้แล้ว

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของ

พนักงานเจ้าหน้าที่

 การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้า

หน้าที่กับผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ ก็เช่นเดียวกันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ใช้อำานาจตามกฎหมายอื่น ที่จะต้องประสพปัญหา
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เช่นเดียวกันดังนี้

1. ปัญหาผูก้ระทำาความผดิตามกฎหมาย 

เป็นบุคคลพิเศษในที่นี้หมายความว่า ผู้ที่มีอำานาจ

และอิทธิพลทำาให้การบังคับใช้กฎหมายกับบุคคล

เหล่านี้ไม่ได้ผล หรือได้ผลเพียงเล็กน้อย ในวงการ

ป่าไม้  ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หรือผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ประสพปัญหานี้มานานแล้ว 

และเกือบจะทุกพื้นที่ทำาให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ถูกข่มขู่บังคับ บางทีก็ปล่อยข่าวทำาลายชื่อเสียง 

หรือทำาให้กลัว เช่น ตั้งค่าหัว กำาจัด พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ หรือถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม บางที

ก็ถูกฟ้องกลับทำาให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 

หากถูกผสมโรงโดยการที่ผู ้บังคับบัญชาลงโทษ

ด้วยแล้วก็เซ็งจนแทบไม่อยากทำางาน ผู้อ่านที่อ่าน

บทความของผู้เขียนมาถึงตรงนี้ก็อาจจะพูดกับตัว

เองว่าเหมือนกับ เรื่องของผมเลย ผมก็เจอปัญหานี ้

เช่นเดียวกัน 

ผู้เขียนไม่ยอมให้น้อยหน้าหรอกครับ จะ

ปล่อยให้ผู ้อ่านเท่ห์ไปคนเดียวได้อย่างไร เดือน

มกราคม ปี พ.ศ. 2530 ผู้เขียนถูกคำาสั่งโยกย้ายถึง

สามครั้ง เห็นไหมล่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับ สาเหตุ

ก็มาจากการที่ผู้เขียนนำาผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าจับกุม

ผู ้มีอิทธิพลรายหนึ่งที่ลักลอบทำาไม้ผิดกฎหมาย

ได้ของกลางเป็นไม้และรถยนต์บรรทุกไม้จำานวน

มาก มูลค่าก็ประมาณ 30 ล้านบาทครับ เหตุเกิด

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529 อาจจะเป็นเพราะ

ใกล้ปีใหม่ทำาให้งานฉลองปีใหม่เขากร่อยเลยรู้สึก

เจ็บแค้น ผู้มีอิทธิพลรายนั้นพูดกับผู้เขียนล่วงหน้า

เลยว่าจะย้ายผู้เขียนไปทำางานที่อื่น และที่น่าเจ็บใจ

ก็คือเขาเป็นผู้เอาสำาเนาคำาสั่งมาให้ผู้เขียนดูก่อน

คำาสั่งจริงจะเวียนมาให้ผู้เขียนรับทราบเสียอีก คำา

สั่งแรกที่ย้ายผู ้เขียนออกวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 

2530 ครับ ขณะที่ผู ้เขียนทำางานในคณะทำางาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมประมาณปลายปี พ.ศ. 2551 มี

ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระ

ทรวงฯ จำานวนมากมาร้องเรียนผู้เขียนว่า ผู้บังคับ

บัญชาได้ปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับตน เช่นโยกย้ายไป

สู่ตำาแหน่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตำ่ากว่า

ตำาแหน่งก่อนถูกโยกย้าย เป็นต้น ผู้เขียนมีความ

เห็นใจและช่วยจัดการให้ได้รับความเป็นธรรม

ไปบ้างตามสมควรเท่าที่มีอำานาจบางครั้งยังต้อง

ปรารภกับผู้มาร้องเรียนว่า ผมเองก็ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม จะเอาความเป็นธรรมมาให้ก็ต้องขอ

เวลาสักนิดเพื่อจะตามหาว่าอ้ายตัวความเป็นธรรม

มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และมันอยู่ตรงไหน จับ

ตัวมันได้เมื่อไหร่จะเอามามอบให้ทันทีเลยครับผม

สัญญา

2. ปัญหางบประมาณเครื่องมือ เครื่อง

ใช้ อุปกรณ์ และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติ

งาน เช่น รถยนต์ วิทยุสื่อสาร อาวุธปืน (เอาไว้ขู่

ผู้กระทำาความผิดให้กลัวพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้

ยอมให้จับกุมโดยไม่ต่อสู้ขัดขืน ไม่อย่างนั้นถ้าเขา

ไม่กลัวและต่อสู้พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจเจ็บตัว

ได้) ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกพูดถึงและกล่าวอ้างมาใน

หลายสถานที่ต่างกรรมต่างวาระกันมาเยอะแล้ว

ครับ ไม่ว่าจะในวงสนทนา การประชุมระดับส่วน 
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สำานัก กรม หรือกระทรวง แม้กระทั่งในวงการ

สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม

ในระดับผู้บริหาร ผู้เขียนจึงขอเรียนว่าเรื่องนี้เป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานรู้กัน

ดีอยู่แล้วครับจึงไม่อยากกล่าวถึงมาก รู้สึกรำาคาญ

ตัวเองอยู่เหมือนกัน ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่ไม่ทราบ

หรอกครับ แต่ทราบกันดีแล้วไม่แก้ไขมากกว่า

บางครั้งการประชุมเสียค ่าใช ้จ ่ายไปตั้งเยอะ  

เสียเวลาไปตั้ง 3-4 วัน ข้อสรุปจากการประชุม

ก็ได้มาแล้ว และพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี ปกและ 

รูปเล่มสวยงาม ผู้ที่รับผิดชอบ รับข้อสรุปไปแล้ว 

ก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะทำางานเฉย ๆ หรือเอาเก็บไว้

ในตู้ ไม่เคยเอามาดูหรืออ่านหรือศึกษาเสียด้วยซำ้า

เรื่องการปฏิบัติจึงไม่ต้องกล่าวถึง

3. ป ัญหาที่ ตั วพนักงานเจ ้ าหน ้ าที่

ผู ้บังคับใช้กฎหมายกับผู ้กระทำาความผิด เช่น 

ไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่  ปล่อยปละละเลย 

ทุจริต เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ กรณีตามที่กล่าว

มานี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากซึ่งมีสาเหตุ

จากพฤติกรรมของเจ ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบใน 

การปฏิบัติหน้าที่แต่ละคนว่ามีทัศนคติอย่างไร มี

จุดยืนในการปฏิบัติงานอย่างไร รัฐบาลได้พยายาม

แก้ปัญหานี้ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดอบรม

จริยธรรม ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  

ผู ้รับผิดชอบ บางหลักสูตรมีการนำาข้าราชการ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมและ

ไปนั่งสมาธิได้ผลหรือไม่ผู้อ่านหาคำาตอบเอาเอง

เถอะครับ อีกปัญหาหนึ่งที่ เป็นเรื่องสำาคัญคือ 

ความรู้ ความเข้าใจ ตัวบทกฎหมายของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำานาจในการบังคับใช้กฎหมายกับ

ผู้กระทำาความผิด ผู้เขียนขอเรียนว่าตั้งแต่ผู้เขียน

ได้เขียนหนังสือกฎหมายมา 2 เล่ม (ขออนุญาตไม่

บอกรายละเอียดชื่อหนังสือ เพราะไม่ได้ต้องการ

โฆษณานะครับ) และสอนวิชากฎหมายและ 

การบรหิารงานป่าไม้ทีค่ณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

ประมาณ 5 ปี (ภาคปลาย ปี 2541-ภาคปลาย 

ปี 2545) จนกระทั่งปัจจุบันนี้สอนที่ภาควิชา

นิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เดียวกันนี้ มีพนักงานเจ้าหน้าที่และนักกฎหมาย

ทุกสาขาอาชีพจำานวนมาก ขอคำาแนะนำาและ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกต ้องเกี่ยวกับกฎหมายว่า

ด้วยการป่าไม้ ผู ้เขียนได้ตอบคำาถามและให้คำา

แนะนำาไปทุกรายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ เช่น  

กรณีที่เกิดที่จังหวัดสระบุรีประมาณปี พ.ศ. 2552 

ชาวบ้านใช้รถบรรทุกไม้กระถินยักษ์เพื่อจะนำา

ไปขายให้โรงงานเซรามิด ทำาเป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตงานเซรามิดถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมและ

แจ้งข้อหาว่าชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวกระทำาความผิด 

พระราชบัญญัติป ่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11  

(ทำาไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต)  มาตรา 69 (ครอบ

ครองไม้อันยังมิได้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต) 

และมาตรา 39 (นำาไม ้ เคลื่อนที่ โดยไม ่ได ้รับ

อนุญาต) ผู ้ต ้องหาถูกจับกุมและดำาเนินคดีใน

ศาลจนกระทั่งสุดท้ายศาลชั้นต้นตัดสินจำาคุกอยู่

ในเรือนจำา ผู ้เขียนได้รับการติดต่อให้ช่วยเขียน

คำาอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์โดยเพื่อนของผู้เขียน

ได้อ่านหนังสือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของ 
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ผู้เขียนแล้วหารือมาว่าให้ช่วยชาวบ้านหน่อยจะ

เป็นกุศลอย่างยิ่ง เมื่อทราบรายละเอียดทั้งหมด 

ผู ้เขียนขอเรียนด้วยความสัตย์ว่ารู ้สึกสลดหดหู่

ใจและเศร้าใจ เพราะชาวบ้านไม่ได้กระทำาผิด

กฎหมายแต่อย่างใด กลับต้องสูญเสียอิสรภาพ 

เพราะความไม ่ เข ้าใจกฎหมายของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่จึงรีบดำาเนินการให้ ต่อมาชาวบ้านกลุ่ม

ดังกล่าวได้ถูกปล่อยตัวออกมา เรื่องนี้เป็นตัวอย่าง

ที่ดีว่า เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม่เข้าใจกฎหมาย จึงสร้าง

ปัญหาและทำาให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้เพราะไม้

กระถินยักษ์ไม่ใช่ไม้หวงห้ามจึงไม่อยู ่ในบังคับ

ของกฎหมายดังกล่าวตามที่เจ้าหน้าที่กล่าวอ้าง ผู้

อ่านคิดดูเอาเองว่าถ้าเป็นตัวท่านแล้วถูกจับกุม

และจำาคุกโดยการกระทำาของท่านไม่เป็นความ

ผิดตามกฎหมายแต่ต้องไปนอนในคุกเป็นเดือน 

ๆ ท่านจะรู้สึกอย่างไร ผู้เขียนขออนุญาตที่จะไม่

ลงในรายละเอียด เพราะมีข้อเท็จจริงอีกมากมาย

เอาเป็นว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอสังเขปเพื่อเป็นกรณี

ศึกษาเท่านั้น และปัญหาเช่นนี้มีมากมายจนไม่

น่าเชื่อก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าชาวบ้านจะเดือด

ร้อนขนาดไหน ถ้าผู ้ต้องหาสู ้คดีและฟ้องกลับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ท่านก็เตรียมหาหลักทรัพย์

ประกันตัวเองสู้คดีแล้วกันครับ ตามที่เรียนมาแล้ว

ข้างต้นว่าผู้เขียนต้องการอุ่นเครื่องให้ผู้อ่านด้วย

ข้อเท็จจริงง่าย ๆ ในบทความฉบับนี้ ฉบับต่อ ๆ 

ไปถึงจะได้ลงลึกในรายละเอียดสำาหรับข้อเท็จจริง

ที่สลับซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจดียิ่งขึ้น

ปัญหาความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายของ

พนักงานเจ้าหน้าที่

 พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ซึ่งสังกัดกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ซึ่งมีอำานาจตามกฎหมายอาญาทุกฉบับ เป็นต้น

ทางของกระบวนการยุติธรรม หากมีความรู้และ

ความเข้าใจไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายกับผู้

กระทำาความผิดมีความผิดพลาด ก็จะสร้างความ

เสียหายอย่างใหญ่หลวง การศึกษากฎหมายฉบับ

ใดก็ตาม ถ้าผู ้ที่รับผิดชอบได้มีโอกาสศึกษาข้อ

เท็จจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาก ๆ ก็จะเป็นการ

เพิ่มประสบการณ์ ประกอบกับมีความตั้งใจและ

จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลให้การบังคับ

ใช้กฎหมายมีความยุติธรรมมากขึ้น ผู ้เขียนเอา

ประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่เคยพบด้วยตัวเอง 

ขณะปฏิบัติงานภาคสนามมาใช้เป็นแนวข้อสอบ 

สำาหรับนิสิตที่ผู ้ เขียนสอนอยู ่และเพื่อให้เป็น

ประโยชน์มากขึ้นจึงได้ทำาเฉลยคำาตอบไว้ด้วย ดัง

นั้นผู้สนใจก็ไปขอถ่ายเอกสารเอาจากห้องสมุด 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงาน

ได้  ผู ้เขียนทราบว่ามีผู ้สนใจหลายคนได้ติดต่อ

เพื่อขอถ่ายเอกสาร แต่หาหนังสือไม่พบก็ลอง

ติดต่ออีกครั้งนะครับ ตามสถานที่ที่ผู ้ เขียนได้

ให้รายละเอียดไว้ ส่วนข้อสอบสำาหรับภาควิชา

นิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ผู้เขียนสอนอยู่ยัง

มีไม่มากพอที่จะรวมเป็นเล่ม ถ้าทำาเป็นเล่มได้เมื่อ

ไหร่จะเรียนมาให้ทราบต่อไปครับ
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กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ตามแนวค�าพิพากษาฎีกา

 ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากเพื่อนคนหนึ่ง

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการอยู่ในสภาผู้แทน

ราษฎรให้ช่วยศึกษาคำาพิพากษาฎีกาที่ 119/2552 

และขอความเห็นจากผู้เขียน คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำาเลยทั้งหกมีความผิด ศาล

อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง คืนไม้ของกลาง

ให้แก่เจ้าของ ศาลฎีกาพิพากษาเห็นพ้องด้วยกัน

กับคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ความมีดังนี้

 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 

เวลากลางคืน หลังเที่ยงจำาเลยที่ 1 มีไม้สักแปรรูป

ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก จำานวน 26,100 แผ่น 

ปริมาตร 38.25 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง

ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต จำาเลยที่ 2 ถึงจำาเลยที่ 6 ร่วมกันรับไว้ด้วย

ประการใด ๆ ซ่อนเร้น จำาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย

ให้พ้น ซึ่งไม้สักแปรรูปดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่า

เป็นไม้สักแปรรูปหวงห้าม ที่มีผู้ได้มาโดยการกระ

ทำาความผิดฐานแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการ

แปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำาบลทุ่ง

สุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงาน

จับกุมจำาเลยทั้งหกได้พร้อมไม้สักแปรรูปจำานวน

ดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราช

บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 6, 7, 48, 70, 

73 (1), 74, 74 จัตวา ริบของกลางและจ่ายสินบน

นำาจับตามกฎหมาย

 จำาเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

 ศาลชั้นต ้นพิจารณาแล ้วพิพากษาว ่า 

จำาเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(4), 6, 7, 48, 70, 73(1), 

74, 74 จัตวา ลงโทษจำาคุกคนละ 9 ปี ทางนำาสืบ

ของจำาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง 

มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำาคุก

คนละ 6 ปี ริบของกลาง ยกเว้นรถยนต์ทะเบียน 

4 ธ-5566 กรุงเทพมหานคร ให้คืนแก่เจ้าของ จ่าย

สินบนนำาจับตามกฎหมาย

 จำาเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์

 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้

ยกฟ้องคืนไม้ของกลาง ให้แก่เจ้าของ

 โจทก์ฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ตรวจ

สำานวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์

นำาสืบว่าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 เวลา 16 นาฬิกา 

สายลับแจ้งต่อพันตำารวจเอก บ. ผู้บังคับการกอง

กำากับการ 2 กองตำารวจนำ้าว่ามีผู้ลักลอบนำาไม้สัก

แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร และได้ขนถ่ายไม้

กันที่บริเวณท่าเรือสยาม ซีพอร์ต ตำาบลทุ่งสุขลา 

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พันตำารวจเอก บ. จึง

ได้มีคำาสั่งให้พันตำารวจตรี พ. และพันตำารวจโท อ. 

กับพวกร่วมกันสืบสวนจับกุมวันเดียวกันเวลา 23 

นาฬิกา พันตำารวจตรี พ. กับพวกพบว่าที่เกิดเหตุ

คดีนี้ซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังโกดังบริเวณท่าเรือ

สยามซีพอร์ตมีรถลากตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อวอล

โวรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 4 ธ-4456 

กรุงเทพมหานคร และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ

อีซูซุ จอดอยู่ และมีผู้ร่วมกันกำาลังขนถ่ายไม้จาก



51
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 การเรียนรู้วิธีการบังคับใช้กฎหมาย...

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ 

ตู้คอนเทนเนอร์ บรรทุกขึ้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ

ดังกล่าว พันตำารวจตรี พ. และพันตำารวจโท อ. 

กับพวกจึงเข้าแสดงตนขอตรวจสอบพบจำาเลยทั้ง

หกอยู่ในที่เกิดเหตุ จำาเลยที่ 1 รับว่าเป็นเจ้าของไม้

ทั้งหมดที่กำาลังขนถ่ายกัน จำาเลยที่ 4 รับว่าเป็นคน

ขับรถลากตู้คอนเทนเนอร์ จำาเลยที่ 3 รับว่าเป็นคน

ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ส่วนจำาเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 

6 อ้างว่าโดยสารมากับจำาเลยที่ 4 และเมื่อขอตรวจ

สอบเกี่ยวกับไม้ จำาเลยที่ 1 แจ้งว่าไม้ทั้งหมดเป็น

ไม้นำาเข้ามาจากประเทศสหภาพพม่า และเสียภาษี

อากรที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ถูกต้อง

แล้ว จำาเลยที่ 1 ได้นำาใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีอากร

ปากระวางตามเอกสารหมาย จ.7  มาแสดงแต่ 

จำาเลยที่ 1 ไม่มีใบเบิกทางของกรมป่าไม้มาแสดง 

พันตำารวจโท อ. เห็นว่าไม้ของกลางมีจำานวน

มากจึงยึดไว้เพื่อตรวจสอบ รุ่งขึ้นเวลาประมาณ 

7 นาฬิกา พันตำารวจโท อ. ได้ร ่วมกับนาย ส.  

ป่าไม้อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำาเนินการ

ตรวจสอบไม้ที่ยึดไว้ดังกล่าวจากการตรวจสอบ 

ปรากฏว่าไม้ทั้งหมดเป็นไม้สัก แต่ละแผ่นกว้าง 

ประมาณ 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร 

เท่ากันทุกแผ่นแต่ความยาวไม่เท่ากันมีลักษณะ

เป ็นไม ้ปาร ์ เกต ์ปูพื้น แต ่การเซาะรางลิ้นไม ่

สมำ่าเสมอเป็นคลื่นร่องลึก มีความตื้นความบาง

ไม่เสมอกัน ไม่สมบูรณ์สามารถที่จะนำาไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที ลักษณะเป็นการอำาพรางถือ

ได้ว่าเป็นไม้แปรรูปจึงได้จับกุมจำาเลยทั้งหมด 

โดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันน�าไม้เคลื่อนที่โดยไม่มี

ใบเบิกทาง มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดย

ไม่ได้รับอนุญาต รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น 

จำาหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้ที่รู้อยู่ว่าเป็น

ไม้ที่มีผู ้ได้มาโดยการกระทำาผิด พร้อมทั้งยึดไม้

ทั้งหมดและรถยนต์ดังกล่าวเป็นของกลาง ตาม

บันทึกการจับกุมและบัญชีแสดงรายละเอียดไม้

และอุปกรณ์ของกลาง เอกสารหมาย จ.1  ต่อ

มาพนักงานสอบสวนได้แจ ้งข ้อหาจำาเลยทั้ง

หกเช่นเดียวกับชั้นจับกุมจำาเลยทั้งหกให้การ

ปฏิเสธ  พนักงานสอบสวนได้ตรวจที่เกิดเหตุทำา

บันทึกการตรวจที่เกิดเหตุไว้ตามเอกสารหมาย 

จ.18 ทำาแผนที่สังเขป แสดงสถานที่เกิดเหตุไว้  

ตามเอกสารหมาย จ.3 และทำาบัญชีของกลางคดี

อาญาไว้ ตามเอกสารหมาย จ.2

 จำา เลยที่  1  นำาสืบว ่า  มีอาชีพค ้าขาย  

สิ่งประดิษฐ์ที่ทำาด้วยไม้โดยนำาเข้ามาจากประเทศ

สหภาพพม่า ไม้ของกลางคดีนี้จำาเลยที่  1 ซื้อ

ต่อมาจากผู ้เป็นเจ้าของที่นำาเข้ามาจากประเทศ

สหภาพพม่า โดยเจ้าของได้เสียภาษีศุลกากรถูก

ต้องแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีอากรปาก

ระวาง เอกสารหมาย จ.7 (18 ฉบับ) เมื่อจำาเลยที่ 

1 นำาไม้ขึ้นรถบรรทุกได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ตำารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหาร

แล้ว ทั้งขณะที่บรรทุกจากด่านศุลกากรอำาเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก มุ่งหน้ามายังจังหวัดชลบุรี 

ก็ได้ผ่านด่านป่าไม้หลายด่าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจ

สอบและประทับตราผ่านการตรวจสอบตลอดมา 

ตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปาก

ระวางเอกสารหมาย จ.7 จำาเลยที่ 1 จึงไม่มีความ

ผิดตามฟ้อง
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 จำาเลยที่ 2 และที่ 4 นำาสืบว่า จำาเลยที่ 4 

เป็นพนักงานขับรถเทรลเลอร์ ฝ่ายขนส่งท่าเรือ 

ของการขนส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์ จำาเลยที่ 4 ได้

รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถไปรับสินค้า

ที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขณะที่จำาเลยที่ 4 

เปิดตู้คอนเทนเนอร์ให้บรรทุกไม้ของกลางได้มี

เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำารวจ

ตระเวนชายแดนมาตรวจดูอยู ่ด ้วยตลอดเวลา 

ระหว่างทางที่บรรทุกไม้ของกลางจากอำาเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก มุ่งหน้ามายังที่เกิดเหตุได้ผ่าน

การตรวจของด่านป่าไม้หลายด่าน ในการเดินทาง

ไปรับบรรทุกไม้ของกลางดังกล่าว จำาเลยที่ 2 ร่วม

เดินทางไปด้วย

 จำา เลยที่  3  นำาสืบว ่า  มีอาชีพรับจ ้าง

ขับรถยนต์บรรทุกหกล้อ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 

2542 จำาเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างให้ขับรถไปบรรทุกไม ้

ของกลางที่ท ่าเรือสยามซีพอร์ต เพื่อไปส่งที่

อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในราคา 1,500 บาท  

จำาเลยที่ 3 ได้ขับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 

80-2186 หนองบัวลำาภู ไปรับจ้างบรรทุกตามปกติ 

เป็นเหตุให้ถูกจับกุมดำาเนินคดีนี้

 จำาเลยที่ 6 นำาสืบว่า เป็นคนรักของจำาเลย

ที่ 2 ทั้งรู้จักกับจำาเลยที่ 1 และจำาเลยที่ 4 วันเกิดเหตุ

ได้โดยสารมาในรถที่จำาเลยที่ 4 ขับมาจึงถูกจับและ

ดำาเนินคดีนี้ด้วย

 พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า 

ต า ม วั น เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ  ดั ง ฟ ้ อ ง 

เจ้าพนักงาน จับกุมจำาเลยทั้งหกและยึดไม้สัก

ลักษณะเป็นแผ่นไม้ปาร์เกต์ แต่ละแผ่นกว้าง  

10 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

45 เซนติเมตร ถึง 120 เซนติเมตร จำานวน 26,100 

แผ่นรวมปริมาตรทั้งสิ้น 38.25 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำานวน 1 คัน รถยนต์

ลากตู้คอนเทนเนอร์ จำานวน 1 คัน รถยนต์เก๋ง 

จ�านวน 1 คัน เป็นของกลาง ตามบัญชีของกลาง

คดีอาญาเอกสารหมาย จ.2 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย

ฎีกาของโจทก์ว่า จำาเลยทั้งหกกระทำาความผิด

ตามฟ้องหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำาเลยที่ 1 มี

ไม้สักแปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก ตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 ไว้ใน

ครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนจำาเลยที่ 2 

ถึงที่ 6 ร่วมกันรับไว้ ด้วยประการใด ๆ ซ่อนเร้น 

จำาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้สักที่จำาเลย

ที่ 1 มีไว้ในครอบครองดังกล่าว โดยรู้อยู่แล้วว่า

เป็นไม้แปรรูปหวงห้ามที่จำาเลยที่ 1 ได้มาจากการ 

กระทำาผิดฐานแปรรูปไม้ ภายในเขตควบคุมการ

แปรรูปไม้ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาโดยวินิจฉัย

ว่าไม้สักของกลาง เป็นไม้สักที่นำาเข้ามาจากนอก

ราชอาณาจักร ไม้สักอันเป็นไม้หวงห้าม ประเภท 

ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 

6 และ 7 วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นไม้สักที่ขึ้นอยู่ใน

ราชอาณาจักร เมื่อไม้สักของกลางเป็นไม้ที่มาจาก

นอกราชอาณาจักร การกระทำาของ จำาเลยที่ 1 จึง

ไม่เป็นความผิดฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 

โดยไม ่ ได ้ รับอนุญาตตามฟ ้องและเมื่ อการ 

กระทำาของจำาเลยที่  1 ไม ่ เป ็นความผิด การ 

กระทำาของจำาเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่เป็นความผิด

ตามฟ้องด้วย โจทก์ฎีกาอ้างเป็นสาระสำาคัญว่า  
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ไม้สักของกลางเป็นไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็น

สิ่งประดิษฐ์ จึงเป็นไม้แปรรูป อันเป็นไม้หวงห้าม

ประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

การกระทำาของจำาเลยทั้งหกจึงมีความผิดตาม

ฟ้อง ปัญหาสำาคัญจึงมีว่าไม้สักของกลางเป็นไม้

สักในราชอาณาจักร หรือเป็นไม้ที่นำาเข้ามาจาก

นอกราชอาณาจักร ปัญหานี้โจทก์มีพันตำารวจโท 

อ. ผู้จับกุมจำาเลยทั้งหกเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อ

พยานกับพวกเข้าทำาการจับกุมจำาเลยที่ 1 แจ้งว่าไม้

ของกลางเป็นไม้ที่นำาเข้ามาจากประเทศสหภาพ

พม่า และเสียภาษีศุลกากรถูกต้องแล้วที่ด ่าน

ศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก โดยจำาเลยที่ 1 นำาใบ

เสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปากระวาง ซึ่งออกโดย

ด่านศุลกากรแม่สอด ตามเอกสารหมาย จ.7 อ้าง

เป็นหลักฐานแต่ไม่มีใบเบิกทางมาแสดงเมื่อพยาน

ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบไม้ของกลางแล้วได้

รับแจ้งว่าไม้ของกลางมีลักษณะเป็นไม้เซาะร่อง

รางลิ้นไม่รอบตัวไม่สามารถประสานนำามาใช้ได้

ทันที ลักษณะเป็นการอำาพรางจึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์

ยังถือว่าเป็นไม้แปรรูปอยู่ ซึ่งตามระเบียบหากเป็น

ไม้แปรรูปจะไม่สามารถเสียภาษีอากรปากระวาง

ได้ เพราะภาษีอากรปากระวางนั้นจะเสียได้เฉพาะ

ไม้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น นาย ส. เจ้าหน้าที่ป่า

ไม้อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เกิดเหตุ และ 

นาย น. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามกรมป่าไม้ เป ็นพยานโจทก์ก็ เบิก

ความต้องกันได้ ความว่า พยานทั้งสองได้ตรวจ

สอบไม้ของกลางแล้ว ไม้ของกลางมีจำานวนและ

ขนาดตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร

ปากระวาง เอกสารหมาย จ.7 พันตำารวจตรี ส. 

พนักงานสอบสวนเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปากระวาง เอกสาร

หมาย จ.7 ออกโดยด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัด

ตาก พยานได้สอบสวนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้ว 

เจ้าหน้าที่อ้างว่าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปาก

ระวาง เอกสารหมาย จ.7 ออกไม่ถูกต้อง เพราะ

ถ้าไม้ของกลางเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ออกใบเสร็จ 

ดังกล่าวได้แต่ไม้ของกลางมีสภาพเป็นไม้แปรรูป 

จึงไม่สามารถออกใบเสร็จดังกล่าวได้ ฝ่ายจำาเลย

ที่ 1 อ้างตนเอง เป็นพยานเบิกความว่า ไม้ของ

กลางเป็นไม้ที่นำาเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร  

จำาเลยที่ 1 ซื้อจากผู้ที่นำาเข้าไม้ของกลางมาจาก

ประเทศสหภาพพม่า ผู้นำาเข้าได้นำาเข้าและเสียภาษี

อากรศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก  

โดยชอบแล้ว ปรากฏหลักฐานตามใบเสร็จรับ

เงินค่าภาษีอากรปากระวาง เอกสารหมาย จ.7 

นอกจากนี้จำาเลยที่ 1 มีนาย ส. เป็นพยานเบิกความ

ว่า ระหว่างเวลาเกิดเหตุคดีนี้พยานรับราชการอยู่

ที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ไม้ของกลาง

เป็นไม้สักที่นำาเข้ามาจากประเทศสหภาพพม่า 

ผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ด่านศุลกากรโดยชอบ

ทุกประการ พยานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

จึงได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปากระวาง 

เอกสารหมาย จ.7 ไว้เป็นหลักฐานจากพยาน 

หลักฐานของโจทก์และจำาเลยที่ 1 ที่ได้นำาสืบมา 

ดังกล่าวเห็นว่าจำาเลยที่ 1 อ้างว่าไม้ของกลาง

เป็นไม้ที่นำาเข้ามาจากประเทศสหภาพพม่า ได้  

เสียภาษีอากรปากระวางโดยชอบแล้วตามใบเสร็จ
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รับเงินค่าภาษีอากรปากระวาง เอกสารหมาย จ.7 

พยานโจทก์ทุกปากก็เบิกความยอมรับว่าไม้ของ

กลางเป็นไม้ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า

ภาษีอากรปากระวาง เอกสารหมาย จ.7 นาย ส.  

ซึ่งขณะเกิดเหตุรับราชการอยู ่ที่ด ่านศุลกากร

แม่สอด ก็ได้เบิกความเป็นพยานจำาเลยที่ 1 ว่า 

ไม้ของกลางเป็นไม้ที่มีผู ้นำาเข้ามาจากประเทศ

สหภาพพม่า และได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดย

ชอบทุกประการแล้ว ซึ่งพยานได้ออกใบเสร็จรับ

เงินค่าภาษีอากรปากระวาง เอกสารหมาย จ.7 ให้

ไว้เป็นหลักฐานเช่นนี้จึงน่าเชื่อว่าไม้ของกลาง

เป็นไม้ที่ได้น�าเข้ามาจากประเทศสหภาพพม่า

หาใช่ไม้ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรแต่อย่างใดไม่  

ตามพระราชบัญญัติป ่าไม ้ฯ มาตรา 6 และ 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นสาระส�าคัญว่า  

ไม้สักที่เป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก จะต้องเป็น 

ไม้สักที่ขึ้นอยู่ในราชอาณาจักร กรณีคดีนี้เมื่อฟัง 

ได ้ว ่าไม ้ของกลางเป ็นไม้สักที่น�าเข ้ามาจาก

ประเทศสหภาพพม่า จึงไม่เป ็นไม้หวงห้าม  

ดังนั้นการที่จำาเลยที่ 1 มีไม้ของกลางไว้ในครอบ

ครอง แม้ไม้ของกลางจะเป็นไม้สักแปรรูปตาม

ฟ้องหรือไม่ก็ตาม การกระทำาของจำาเลยที่ 1 ก็

ไม่มีความผิดฐาน มีไม้หวงห้าม แปรรูปไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด กรณี

เป็นเรื่องต้องด้วยข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ มาตรา 50(4) ที่บัญญัติว่าการแปรรูปไม้

และมีไม้แปรรูปที่เป็นไม้ที่ไม่ได้เกิดอยู ่ในราช

อาณาจักรไม่อยู ่ในบังคับตามมาตรา 48 ที่จะ

ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ที่โจทก์

ฎีกาในทำานองว่า การนำาไม้ของกลางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรคดีนี้ เป็นการนำาเข้าโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย การจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าหน้าที่

ศุลกากรไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ

เป็นการกระทำาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนั้นเห็นว่า 

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังวินิจฉัยว่าไม้สักของกลาง 

เป ็นไม ้ที่นำา เข ้ามาจากประเทศสหภาพพม่า  

การที่การนำาเข้าจะผ่านพิธีการศุลกากรโดยชอบ

ด้วยระเบียบราชการหรือกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  

การกระทำาของจำาเลยที่ 1 ก็ไม่มีความผิดฐานมี

ไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และเมื่อจำาเลยที่ 1 ไม่มีความผิดดังได้

วินิจฉัยแล้ว การกระทำาของจำาเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ที่

โจทก์ฟ้องว่าร่วมกันรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซ่อน

เร้น จำาหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้สักของ

กลางจึงไม่มีความผิดด้วยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 

พิพากษานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์

ฟังไม่ขึ้น

 หมายเหตุ ผู ้ เขียนได้อ ่านคำาพิพากษา

ฎีกาฉบับนี้หลายเที่ยว เห็นว่าคำาพิพากษาศาล

ชั้นต้นกล่าวว่าไม่ริบรถยนต์ทะเบียน 4 ธ-5566 

กรุงเทพมหานคร แต่ในทางพิจารณาของศาล

ฎีกาได้กล่าวถึงรถเก๋งยี่ห ้อฮอนด้า หมายเลข 

ทะเบียน 4 ธ-4456 กรุงเทพมหานคร กรณีจึง

เป็นที่สงสัยว่าเป็นรถยนต์คันเดียวกัน แต่พิมพ์

หมายเลขทะเบียนผิด หรือเป็นรถยนต์คนละคัน 

และความปรากฏในคำาวินิจฉัยศาลฎีกาว่ารถยนต์

เก๋งมีจำานวนเพียง 1 คัน ผู ้ เขียนได้ตรวจสอบ 

คำาพิพากษาฎีกาอย่างละเอียดแล้วเป็นเช่นนี้จริง
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จึงยังไม่สามารถยืนยันว่าที่ถูกต้องคืออะไร กรณี

ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นประการใดก็ไม่อยู่ในสาระ

สำาคัญที่ผู ้ เขียนจะให้ความเห็นจึงไม่ส่งผลให้ 

ความเห็นของผู้เขียนเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

 ผู้เขียนขอเรียนว่า คำาพิพากษาฎีกานี้น่า

สนใจมาก เนื่องจากข้อเท็จจริงเช่นนี้ได้เกิดขึ้น

หลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระ แต่คดีไม่เคยขึ้นถึง

ชั้นศาลฎีกาทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

เจ ้าหน้าที่ทำานองเดียวกันนี้ยังคงมีอยู ่  ดังนั้น 

คำาพิพากษาฎีกาฉบับนี้จึงให้แนวทางปฏิบัติที่ถูก

ต้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจในการบังคับ

ใช้กฎหมายกับผู ้กระทำาความผิดได้ระดับหนึ่ง 

และจะส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์

ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

ด้านกฎหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในการปฏิบัติ

หน้าที่ ผู้เขียนจึงขอให้ความเห็นไว้ดังต่อไปนี้

 1. ตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เกี่ยวข้องกับคำาพิพากษา

ฎีกามีดังนี้

 มาตรา 4 บัญญัติว่า  “ ในพระราชบัญญัติ

นี้ …

 (4)  “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้

แปรรูปแล้ว…”

 มาตรา 6 บัญญัติว่า “ไม้หวงห้าม มีสอง

ประเภทคือ

 ประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ ไม้

ซึ่งการท�าไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ …

 ประเภท ข ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ ไม้หา

ยากหรือไม้ที่ควรสงวน …”

 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ไม้สัก… ทั่วไปใน

ราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด เป็นไม้หวงห้าม

ประเภท ก …”

 มาตรา 38 บัญญัติว่า “บทบัญญัติในส่วน

นี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการน�าไม้ …

 …

 (3) น�าไม้ … เข้ามาในราชอาณาจักรไป

ถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่น�าเข้ามา

แล้ว

 …”

 มาตรา 39 บัญญัติว ่า “ผู ้ใดน�าไม้ … 

เคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่

ก�ากับไปด้วยตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา 48 บัญญัติว่า “ภายในเขตควบคุม

การแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใด …มีไม้สักแปรรูปไม่

ว่าจ�านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง …เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ …

 …

 ความในวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง

การกระท�าแก่ไม้ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย”

 มาตรา 50 บัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่ง

มาตรา 48 มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

 …

 (4)  การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ใน

ครอบครอบที่มิใช่ไม้หวงห้าม

 …”



56
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 การเรียนรู้วิธีการบังคับใช้กฎหมาย...

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ 

 มาตรา 70 บัญญัติว่า “ผู ้ใดรับไว้ด้วย

ประการใด … หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้ 

…ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ … ที่มีผู้ได้มาโดยการ 

กระท�าผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มีความผิด

ฐานเป็นตัวการในการกระท�าผิดนั้น”

 มาตรา 73 บัญญัติว ่า “ผู ้ใดฝ่าฝืน …

มาตรา 11 … มาตรา 48 ต้องระวางโทษ …

 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระ

ท�าผิดนั้นเกี่ยวกับ

(1)  ไม้สัก …

 …

 ผู้กระท�าความผิดต้องระวางโทษ …”

 มาตรา 74 บัญญัติว่า “บรรดาไม้ … อัน

ได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระท�าความผิดต่อ 

พระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์ … บรรดาที่ท�า

ด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้เนื่องจากการกระท�าความ

ผิดตามมาตรา 53 ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น”

 มาตรา 74 ทวิ บัญญัติว่า “บรรดา … 

ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้

ใช้ในการกระท�าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์

ให้ได้รับผลในการกระท�าความผิดตามมาตรา 

11 มาตรา 48 … ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูก

ลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่”

 และมาตรา 74 จัตวา บัญญัติว่า “ในกรณี

ที่มีผู้น�าจับผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลและให้ศาลมี

อ�านาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนน�าจับแก่ผู ้น�า

จับเป็นจ�านวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนเงิน

ค่าปรับตามค�าพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่

ช�าระต่อศาล …”

 2. ผูเ้ขยีนด้วยความเคารพในคำาพพิากษา 

ศาลชั้นต้นขอเรียนว่า ผู้เขียนไม่เห็นด้วยดังเหตุผล

ต่อไปนี้

  2.1 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม้สักในคดี

นี้เป็นไม้ที่มีหลักฐานชัดเจน ที่ได้จากการพิจารณา

จนมีข้อยุติว่าเป็นไม้สักแปรรูปที่นำาเข้ามาในราช

อาณาจักรจากประเทศสหภาพพม่า จึงไม่อยู ่ใน

บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

(รายละเอียดจะอธิบายต่อไป ในข้อ 3.1)

   2.2 ข ้อ เท็จจริ งปรากฏว ่ า ไม ้สัก

แปรรูปดังกล่าวนำาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ด่าน

ศุลกากร อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีการขน

ย้ายไม้ดังกล่าวมาถึงบริเวณท่าเรือสยามซีพอร์ต 

ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขณะ

ถูกจับกุมปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำาไม้เคลื่อนที่

แต่ไม่มีการวินิจฉัย กรณีมาตรา 38 และมาตรา 39 

เกี่ยวกับการนำาไม้เคลื่อนที่แต่อย่างใด (อาจเป็นได้

ว่าพนักงานอัยการมิได้ฟ้องมา)

  2.3 คำาพิพากษาของศาลชั้นต้นให้

ริบของกลาง ยกเว้นรถยนต์ทะเบียน 4 ธ-5566 

กรุงเทพมหานคร แต่ในคำาพิพากษามิได้กล่าว

อ้างถึงมาตรา 74 ทวิ ที่ให้อำานาจศาลในการริบ

ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งได้ใช้ใน

การกระทำาความผิดแต่อย่างใด ดังนั้นไม่ว่าผล

การพิจารณาเป็นประการใด ศาลชั้นต้นก็ไม่มี

อำานาจริบ เพราะไม่ได้อ้างกฎหมายมาตรา 74 ทวิ 

ที่ ให ้อำ านาจศาลในการริบยานพาหนะหรือ

เครื่องจักรกลตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวมาแล้ว และ
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จะนำาประมวลกฎหมายอาญามาใช้ก็ไม่ได้ เพราะ

เป็นกรณีที่มีกฎหมายอาญาเฉพาะบัญญัติไว้แล้ว

แต่ไม่ได้อ้างมามิใช่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายอาญา

เฉพาะบัญญัติไว้ การใช้กฎหมายอาญาโดยหลัก

การแล้วให้ใช้กฎหมายอาญาที่มีบทบัญญัติเฉพาะ

มาใช้ กรณีนี้ก็คือมาตรา 74 ทวิ (และถ้ากฎหมาย

อาญาเฉพาะไม่มีบทบัญญัติให้นำามาใช้ได้ จึงจะนำา

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ เรื่อง

ริบของกลางอยู่ในมาตรา 32-36)

 3. ผู ้ เ ขี ย น ด ้ ว ย ค ว า ม เ ค า ร พ ใ น 

คำาพิพากษาศาลฎีกาแต่ขอเรียนว่า ผู้เขียนไม่เห็น

ด้วยกับเหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัยดังต่อไปนี้

  3.1 ศาลฎีกาวินิจฉัยว ่า  “ไม ้ของ

กลางเป็นไม้ที่ได้น�าเข้ามาจากประเทศสหภาพ

พม่า หาใช่ไม้ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรแต่อย่าง

ใดไม่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 6 และ

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นสาระส�าคัญว่า 

ไม้สักที่เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก จะต้องเป็นไม้

สักที่ขึ้นอยู่ในราชอาณาจักร กรณีคดีนี้เมื่อฟังได้

ว่าไม้ของกลางเป็นไม้สักที่น�าเข้ามาจากประเทศ

สหภาพพม่าจึงไม่เป็นไม้หวงห้าม”  คำาวินิจฉัย

ของศาลฎีกากรณีนี้ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยและชอบ

ด้วยเหตุผล แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อมาว่า “กรณี

เป็นเรื่องต้องด้วยข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ มาตรา 50(4) ที่บัญญัติว่าการแปรรูปไม้ 

และมีไม ้แปรรูปที่ เป ็นไม ้ที่ ไม ่ได ้ เกิดอยู ่ ใน 

ราชอาณาจักรไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา 48 ที่จะ

ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่”  สำาหรับ

ประเด็นนี้ผู ้เขียนไม่เห็นพ้องด้วยเพราะหากอ้าง

มาตรา 50(4) มาใช้บังคับกับกรณีนี้เท่ากับยอมรับ

ว่ากฎหมายไทยสามารถใช้บังคับกับไม้ที่มีแหล่ง

กำาเนิดนอกราชอาณาจักรด้วย ซึ่งขัดแย้งกับ

หลักรัฐศาสตร์ โดยหลักการแล้ว การประกาศ

ใช้กฎหมายในรัฐใดจะใช้บังคับได้เฉพาะในรัฐ

นั้นเท่านั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 50(4) 

จึงมีผลบังคับเฉพาะไม้ที่มีแหล่งกำาเนิดในราช

อาณาจักรไทยไม่ใช่ไม้ที่มีข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว

ว่ามีแหล่งกำาเนิดในประเทศสหภาพพม่า (รัฐมี

องค์ประกอบ 3 ประการ ประการที่หนึ่งมีเขตแดน

ที่แน่นอน ประการที่สองมีพลเมืองในรัฐนั้น 

และประการที่สามรัฐนั้นต้องมีอำานาจอธิปไตย

ในดินแดนที่เป็นของรัฐนั้น) ดังนั้นเหตุผลทาง

รัฐศาสตร์เป็นตามที่ผู ้ เขียนได้อธิบายมานี้ ถ้า

อธิบายตามหลักนิติศาสตร์ก็เป็นไปตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติ

ว่า  “ ผู้ใดกระท�าความผิดในราชอาณาจักรต้อง

รับโทษตามกฎหมาย …” ตามที่นักกฎหมายเรียก

กันว่าราชอาณาจักรโดยแท้ หมายความว่าผู้ที่ต้อง

รับโทษตามกฎหมายต้องเป็นผู ้กระทำาความผิด

ในราชอาณาจักรดัง มาตรา 4 วรรคแรก ตามที ่

ผู้เขียนได้อ้างมาแล้วข้างต้น สำาหรับข้อยกเว้นของ

หลักราชอาณาจักรโดยแท้บัญญัติอยู่ในมาตรา 4 

วรรค 2 ถึงมาตรา 9 ดังนี้ ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 4 วรรค 2   บัญญัติ “… การกระท�าความผิด 

ในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่

ใด ให้ถือว่ากระท�าความผิดในราชอาณาจักร”  

มีหลักการว่า เรือไทยหรืออากาศยานไทยเป็น

สังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนและรับรอง
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โดยกฎหมายไทย จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความ

คุ ้มครองตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย  

ดังนั้นการกระทำาความผิดอาญาในเรือไทยหรือ

อากาศยานไทย กฎหมายอาญาของราชอาณาจักร

ไทยจึงใช้บังคับกับผู ้กระทำาความผิดหรือการ 

กระทำาความผิดได้ เป็นข้อยกเว้นของมาตรา 4 

วรรคแรก ที่โดยหลักการแล้ว กฎหมายที่ออกโดย

รัฐใดจะมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่รัฐที่ออกกฎหมาย

มีอำานาจอธิปไตยเท่านั้น ส่วนมาตรา 5 - มาตรา 

9 เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งของการกระทำาได้กระทำา

ในราชอาณาจักร ผลแห่งการกระทำาเกิดในราช

อาณาจักรและอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นการกระทำา

ความผิดในราชอาณาจักรไทยโดยแท้ แต่ต้องรับ

โทษตามกฎหมายไทย เพราะประเทศไทยหรือ 

ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย เสียหาย จึงต้อง

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็น

ข้อยกเว้นของมาตรา 4 วรรคแรก ตามที่กล่าวมา

แล้วเช่นเดียวกัน อธิบายเพียงสังเขปเท่านี้นะครับ

เพราะถ้าอธิบายข้อยกเว้นนี้ให้ละเอียด เขียนได้

เป็นเล่มเลยครับ ดังนั้นพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึง

ไม่อาจบังคับใช้ไปถึงไม้สักที่มีแหล่งกำาเนิด นอก

ราชอาณาจักรไทย ด้วยเหตุนี้ มาตรา 48 วรรค

ท้าย จึงต้องบัญญัติให้บังคับ ไปถึงไม้ที่นำาเข้ามา

ในราชอาณาจักรด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่า หากปรากฏ 

ข้อเท็จจริงว่าไม้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรจะไม่อยู่ 

ในข้อบังคับของกฎหมายไทย ทำาให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ไม่อาจบังคับใช้กฎหมายกับผู ้กระทำา

ความผิดตามมาตรา 48 ได้  จึงได้มีบทบัญญัติ

ยกเว้นหลักทั่วไปไว้ในมาตรา 48 วรรคท้าย เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำา

ความผิดได้  ส่วนในมาตรา 50(4) ตามที่ศาลฎีกา

อ้างมานั้นเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับ

ไม้ที่มีแหล่งกำาเนิดในราชอาณาจักไทย แต่ไม่อยู่ใน

บัญชีพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม

จึงมิใช่ไม้หวงห้าม

  3.2 ข ้อเท็จจริงตามที่ปรากฏจาก

การพิจารณาฟังได้เป็นที่ยุติว่า ไม้สักแปรรูปดัง

กล่าวนำาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่ด่านศุลกากร 

อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีการขนย้ายไม้

ดังกล่าวมาที่ท่าเรือสยามซีพอร์ต ตำาบลทุ่งสุขลา 

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กรณีจึงต้องพิจารณา 

เรื่องการนำาไม้เคลื่อนที่ตามมาตรา 39 ที่จะต้องมี

ใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วย 

เพราะมาตรา 38 ได้บัญญัติให้ใช้กับไม้ที่นำาเข้า

มาในราชอาณาจักรด้วยอันเป็นการยกเว้นหลัก

ทั่วไปดังความตามมาตรา 38(3) ทั้งนี้วรรคแรก

ของมาตรา 38 ก็ได้กล่าวไว้โดยชัดเจนแล้วว่า

บทบัญญัติในส่วนนี้ (คำาว่า “ส่วนนี้” หมายความ

ถึงส่วนที่ 1 การนำาเคลื่อนที่) แต่ประเด็นเรื่อง

การนำาไม้สักแปรรูปเคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามคำาพิพากษาฎีกาฉบับนี้ไม่ได้มีการวินิจฉัย 

โดยประเด็นมาไม่ถึงศาลฎีกา และไม่ว่าจะมีการ

พิจารณาประเด็นเรื่องการนำาไม้เคลื่อนที่โดยได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 

ศาลฎีกาก็ไม่อาจมีคำาพิพากษาหรือมีคำาสั่งเกี่ยว

กับประเด็นนี้ได้ เพราะไม่มีคำาขอให้ลงโทษตาม

มาตรา 38 และมาตรา 39 แต่อย่างใด จึงไม่อาจ

มีคำาพิพากษาหรือสั่งเกินคำาขอหรือที่มิได้กล่าว
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ในฟ้อง ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิ

จาณาความอาญามาตรา 192 บัญญัติว่า “ห้ามมิ

ให้พิพากษาหรือสั่งเกินค�าขอหรือที่มิได้กล่าวใน

ฟ้อง …”

สรุป

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป็นไม้หวงห้าม

หรือไม่เป็นสาระสำาคัญประการหนึ่งที่จะทำาให้

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ใช้บังคับได้หรือ

ไม่ และไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เช่น 

กรณีคำาพิพากษาฎีกาที่ผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่างใน

การวินิจฉัยให้เหตุผลตามบทความฉบับนี้ กับไม้ที่

อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่อยู่ในบัญชีที่ประกาศให้

เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา แม้ว่าจะไม่

อยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่

เหตุผลต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที ่

ผู้มีอำานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย

ต่อผู ้กระทำาความผิดจะต้องศึกษาและทำาความ

เข้าใจให้ดี  มิฉะนั้นอาจตกเป็นจำาเลยเสียเอง  

ผู้เขียนตั้งใจแต่แรกว่าจะเขียนเรื่องที่มีข้อเท็จจริง

ง่าย ๆ เบาสมองเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ถ้าเรื่อง

ที่ เขียนมานี้ทำาให้ท่านหนักสมอง ผู ้ เขียนต้อง

ขอโทษครับ

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์. 2550. กฎหมายว่าด้วยการ 

 ป ่ า ไม ้ .  สำ านักพิมพ ์นิติบรรณาการ,  

 กรุงเทพฯ.

พิชัย นิลทองคำา. 2551. ประมวลกฎหมายแพ่ง 

 และพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ข้อสัญญาที ่

 ไ ม ่ เ ป ็ น ธ ร ร ม .  สำ า นั ก พิ ม พ ์ อ ฑ ต ย า  
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 ที่ดินมือเปล่า	 หมายถึง	ที่ดินที่ยังไม่มี

หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน	 ในอดีตการครอบ

ครองที่ดินมือเปล่า	 มักจะเกิดจากการจับจอง

ของราษฎรซึ่งที่ดินมีจ�านวนมาก	มีสภาพเป็นป่า	 

จึงไม่เกิดปัญหาการแย่งสิทธิการครอบครอง	 

ใครมีแรงครอบครองท�าประโยชน์กันได้มาก

เท่าใด	 ก็ไม่มีใครคัดค้าน	 แต่เมื่อเวลาผ่านไป	 

การขยายตัวของประชากรมีมากขึ้น	การจับจอง

ที่ดินเพื่อท�าประโยชน์จึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตาม

ตัว	และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ	จนเกิดปัญหาการแย่ง

สิทธิการครอบครองในที่ดินมือเปล่าเกิดขึ้น	ทั้งนี้

ก็เพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงชีพให้กับตนเองและ

ครอบครัว	 เกิดปัญหาสังคมขึ้นในชุมชนและน�า

ไปสู่การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย	บางราย

ขายที่ดินมือเปล่าให้กับลูกค้าถึง	5	ราย	สร้างความ

เดือดร้อนให้กับผู ้ซื้อที่ดินที่จะต้องมาแย่งสิทธิ

กันเองควบคู่ไปกับการด�าเนินคดีอาญากับผู้ขาย

และปัจจุบันการแย่งสิทธิการครอบครองก็ยังเกิด

ขึ้นตราบจนทุกวันนี้	

	 บทความนี้เป็นการท�าความเข้าใจให้กับ 

ผู้ที่ครอบครองที่ดินมือเปล่า	 ได้เข้าใจถึงสถานะ

ของที่ดินมือเปล่าตามกฎหมาย	และหาแนวทางที่

จะระมัดระวังในการถูกแย่งสิทธิการครอบครอง

หากจะต้องครอบครองหรือซื้อที่ดินประเภทนี้		

	 ค�าว่าโฉนดที่ดินนั้น	ตามมาตรา	1	แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดินหมายความว่า	หนังสือ

แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึง

โฉนดแผนที่โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า 

“ได้ท�าประโยชน์แล้ว”	 	ส�าหรับที่ดินมือเปล่านั้น 

มิได ้มีกฎหมายใดบัญญัติไว ้โดยตรงว ่าผู ้ เป ็น 

เจ้าของมีสิทธิอย่างใดในที่ดินนั้น	แต่ถ้าพิจารณา

จากประกาศออกโฉนดที่ดิน	 ร.ศ.	 120	ข้อ	 14	 

ข้อ	10	และพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน	

ร.ศ.	127	มาตรา	35	ตลอดจนประมวลกฎหมาย

ที่ดินมาตรา	 3	 แล ้วจะเห็นได ้ว ่าที่ดินใดหาก

ยังไม่มีโฉนดที่ดินแล้ว	ผู ้เป็นเจ้าของย่อมไม่มี 
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มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแต่ประการใดแต่ผู ้เป็น

เจ้าของจะมีสิทธิอย่างใดในที่ดินนั้น	มีค�าพิพากษา

ฎีกาได้วางหลักไว้ว่า	ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่า

มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น	 เช่น	ค�าพิพากษา

ฎีกาที่	 1005/2519	ก็วินิจฉัยว่า	ที่ดินที่มี	น.ส.	3	 

ผู้เป็นเจ้าของมีแต่เพียงสิทธิครอบครอง	ผู้ซึ่งเป็น

เจ้าของเรือนและยุ้งข้าวที่ปลูกบนที่ดินดังกล่าวจึง

มีแต่เพียงสิทธิครอบครองเช่นกัน	

	 การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นหลักว่าผู้เป็น

เจ้าของที่ดินมือเปล่ามีเพียงสิทธิครอบครองใน

ที่ดินนั้นเท่านั้น	น่าจะเป็นเพราะกฎหมายเกี่ยว

กับที่ดินทั้งหลายบัญญัติว่าเฉพาะที่ดินที่มีโฉนด

หรือโฉนดที่ดินเท่านั้นที่มีกรรมสิทธิ	์ดังนั้นผู้เป็น

เจ้าของที่ดินมือเปล่าจึงอ้างมิได้ว่าตนมีกรรมสิทธิ์

ในที่ดินนั้น	เมื่อไม่มีกรรมสิทธิ์	และมีคดีฟ้องร้อง

กันเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าศาลจึงต้องแสวงหาว่ามี

สิทธิใดบ้างที่มีอ�านาจเกือบจะเท่าเทียมกรรมสิทธิ์	

ก็จะพบว่ามีสิทธิครอบครองเท่านั้นที่คล้ายกับ

กรรมสิทธิ์มากเพียงแต่เป็นสิทธิส่วนหนึ่งของ

กรรมสิทธิ์และมีความยิ่งใหญ่รองจากกรรมสิทธิ์

เท่านั้น

	 สิทธิครอบครองนี้ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มิได้อธิบายว่าคือสิทธิเช่นใด	 เพียง

แต่บัญญัติว่าสิทธิครอบครองนั้นจะได้มาก็โดย

การยึดถือทรัพย์สินและโดยเจตนายึดถือเพื่อตน	

(มาตรา	1367	บัญญัติว่า	“บุคคลใดยึดถือทรัพย์สิน

โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนท่านว่าบุคคลนั้น

ได้ซึ่งสิทธิครอบครอง”)	 ตามบทบัญญัติแห่ง 

มาตรา	1367	จะเห็นว่าสิทธิครอบครองนั้นเกิดขึ้น

ได้เพียงแต่มีการยึดถือทรัพย์สินไว	้โดยมีเจตนาจะ

ยึดถือเพื่อตนเท่านั้น

	 สิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่า 	 ซึ่ง

มีคดีฟ้องร้องกันที่ศาลนั้นทุกคดีจะเป็นเรื่องที่

ผู ้มีสิทธิครอบครองอ้างว่าตนเป็นเจ้าของที่ดิน

นั้นๆ	ทั้งสิ้น	ดังนั้นค�าพิพากษาของศาลจึงจ�าต้อง 

กล่าวว่า	 แม้ผู ้นั้นจะเป็นเจ้าของที่ดินที่ยังไม่มี

โฉนดหรือโฉนดที่ดิน	 (คือที่ดินมือเปล่า)	ผู้นั้นก็

มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น	แต่อย่างไรก็ตาม

ความเป็นธรรมในการแปลกฎหมายก็ท�าให้ศาลจ�า 

ต้องแปลค�าว่าเจ้าของทรัพย์	 ในบางกรณีให้กิน 

ความถึงผู ้ที่มีสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่า

ด้วย	เช่น	ในเรื่องส่วนควบของทรัพย์	ตามมาตรา	

107	วรรคสอง	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า	 “ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อัน

ใด	ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบรรดาส่วนควบ	ทั้งหลาย 

ของทรัพย ์อันนั้น”	 	 ศาลฎีกาก็ เคยวินิจฉัยว ่า	

เมื่อมีสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่าก็ย่อมมี

สิทธิในเรือนและห้องแถวบนที่ดินซึ่งเป็นส่วน

ควบของที่ดินด้วย	 โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ใน 

ค�าพิพากษาฎีกาที่	 79/2514	ว่าจ�าเลยครอบครอง 

ที่ดินมือเปล่าซึ่งมีเรือนและห้องแถวปลูกอยู่มา	 

5	ปีเศษแล้ว	โจทก์ซึ่งเป็นทายาทจึงหมดสิทธิฟ้อง

เอาคืน	ซึ่งการครอบครองที่ดิน	 เมื่อโจทก์หมด

สิทธิฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองที่ดินอันเป็น

ทรัพย์ประธานแล้วเรือนห้องแถวบนที่ดินและ

ค่าเช่าห้องแถวซึ่งเป็นส่วนควบและดอกผลของ



62
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ที่ดินมือเปล่า กับการแย่งสิทธิการครอบครอง

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล

ที่ดินจึงตกเป็นของจ�าเลยด้วยโจทก์จึงหมดสิทธิ์

ฟ้องเอาคืนเช่นกัน

									 ผลของการมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและ

การมีเพียงสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น	แตกต่าง

กันในประการส�าคัญก็คือว่า	การโอนกรรมสิทธิ์

ในที่ดินจะต ้องท�านิติกรรมเป ็นหนังสือและ 

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังที่บัญญัติ

ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	

456	มิฉะนั้นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นย่อม

เป็นโมฆะ	ส่วนการโอนสิทธิครอบครองนั้นอาจ

กระท�าได้โดยเพียงแต่ส่งมอบที่ดินที่ครอบครอง 

ให้ไปเท่านั้นหรือถ้าผู ้รับโอนหรือผู ้แทนยึดถือ

ที่ดินนั้นอยู่แล้ว	การโอนสิทธิ์ครอบครองก็กระท�า

โดยเพียงแสดงเจตนาว่าได้โอนที่ดินนั้นให้แล้ว

ก็ใช้ได้	 หรือถ้าผู ้โอนหรือผู ้แทนของผู ้โอนยัง

ยึดถือที่ดินนั้นอยู ่การโอนสิทธิครอบครองก็

กระท�าได้โดยเพียงแสดงเจตนาว่าต่อไปจะยึดถือ

ที่ดินนั้นแทนผู้รับโอนหรือสั่งผู้แทนว่าต่อไปให้

ยึดถือที่ดินนั้นไว้แทนผู้รับโอนก็ได้ข้อแตกต่างที่

ส�าคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือ	การที่มีผู้แย่งการ

ครอบครองที่ดิน	ถ้าเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หากม ี

ผู้แย่งการครอบครองที่เรียกว่าครอบครองปรปักษ์	 

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิฟ้องขับไล่หรือฟ้องเรียก

เอาที่ดินคืนได้ภายใน	10	ปี	นับตั้งแต่เวลาที่มีการ

แย่งการครอบครองแต่ถ้าเป็นที่ดินที่มีเพียงสิทธิ

ครอบครองหากมีผู้แย่งการครอบครอง	ผู้มีสิทธิ

ครอบครองต้องฟ้องเอาที่ดินคืนภายในเวลา	1	ปี	

นับตั้งแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง	ตามมาตรา	

1375	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์		

									 การสูญเสียที่ดินมือเปล่าเพราะเหตุมิได้

ฟ้องเรียกที่ดินที่ถูกบุกรุกหรือถูกแย่งการครอบ

ครองคืนภายในก�าหนดเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่เวลา

ถูกแย่งการครอบครองนั้น	นับว่าไม่เป็นธรรมแก่

ผู ้เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่า	 เพราะถ้าที่ดินนั้นมี

โฉนดที่ดินแล้ว	การฟ้องเรียกเอาที่ดินที่ถูกบุกรุก

หรือถูกแย่งการครอบครองคืนสามารถฟ้องได้

ภายใน	10	ปี	 (เพราะถ้าฟ้องเกินก�าหนด	10	ปี	 

ผู ้แย่งการครอบครองอาจได้กรรมสิทธิ์ไปตาม

มาตรา	1282)	แต่หากเป็นที่ดินมือเปล่ากลับต้อง

ฟ้องภายใน	1	ปี	และจะอ้างว่าเป็นความผิดของ

เจ้าของที่ดินมือเปล่าที่มิได้รีบขวนขวายให้ได้มา

ซึ่งโฉนดที่ดินก็มิได้	 เพราะการขอออกโฉนดที่ดิน

นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ขอแต่ฝ่ายเดียว	แต่ขึ้นอยู่กับ

ฝ่ายบ้านเมืองด้วย	 เพราะประมวลกฎหมายที่ดิน	

มาตรา	58	บัญญัติว่า	“เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควร

จะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดจังหวัด

ที่จะท�าการส�ารวจรังวัดท�าแผนที่ หรือพิสูจน์

สอบสวนการท�าประโยชน์ส�าหรับปีนั้น ฯลฯ”  

ฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าซึ่งอยู่ในเขต

จังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยัง

มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้มี

การส�ารวจรังวัดท�าแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดิน	

เจ้าของที่ดินที่มีความประสงค์ที่ต้องการขอออก

โฉนดที่ดินจึงไม่อาจกระท�าได้	 เพราะมีที่ดินอยู่ใน
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จังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยัง

มิได้ประกาศให้มีการส�ารวจรังวัดท�าแผนที่	 เพื่อ

ออกโฉนดที่ดิน	แม้ว่าตาม	มาตรา	59	ทวิ	แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดินจะอนุญาตให้มีการขอ

ออกโฉนดเป็นการเฉพาะรายได้ก็ตาม	แต่ก็จะ

ต้องเป็นกรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินได้ครอบครอง

และท�าประโยชน์มาก่อนปี	2497	 (ปีที่มีการตรา

ประมวลกฎหมายที่ดิน)	และไม่ได้มีการแจ้งการ

ครอบครอง	 (ส.ค.1)	 แต่หากเป็นกรณีที่ครอบ

ครองหลังปี	2497	ก็จ�าเป็นที่จะต้องรอโครงการ

เดินส�ารวจออกเอกสารสิทธิของรัฐตามมาตรา	58	

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ซึ่งโครงการดังกล่าว

จ�าเป็นที่จะต้องรองบประมาณของภาครัฐในการ

ด�าเนินการตามโครงการ	จนกระทั่งในปี	 2528	

รัฐบาลได้เงินกู ้จากธนาคารโลกเพื่อมาด�าเนิน

การในโครงการ	และได้จัดสรรงบประมาณปกติ

เพื่อให้โครงการเดินส�ารวจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	จะเห็น

ได้ว่ามีการจัดตั้งศูนย์เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน

ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแล้ว	แต่การออกโฉนด

ที่ดินนั้นต้องอาศัยทั้งก�าลังเงินและก�าลังคนเป็น

จ�านวนมาก	ขึ้นอยู ่กับงบประมาณแผ่นดินเป็น

ส�าคัญ	กว่าจะออกโฉนดที่ดินได้ทั่วประเทศคงกิน

เวลาอีกนับเป็นสิบ	ๆ	ปี	

			 การต่อสู้คดีในชั้นศาลเกี่ยวกับปัญหาการ

แย่งสิทธิ์ในที่ดินมือเปล่านั้น	อาจท�าให้ผู้พิพากษา

ที่ตัดสินคดีมีความกังวลในเรื่องของพยานหลัก

ฐาน	ซึ่งมีทั้งประเด็นใครคือเจ้าของสิทธิ์ในที่ดิน

นั้น	ประเด็นเรื่องวันเวลาการแย่งการครอบครอง	

ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาจหาพยานเอกสารมายืนยัน

ได้ยาก	 เอกสารแสดงการเสียภาษีบ�ารุงท้องที่	

(ภ.บ.ท.5	หรือ	6	)	จึงเป็นเอกสารที่คู่กรณีหยิบยก

มาต่อสู ้กัน	แต่เอกสารดังกล่าวก็ไม่ใช่เอกสาร

แสดงสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด	และผู้ที่รับเสียภาษี

ก็ไม่รู้ว่าต�าแหน่งที่ดินอยู่ที่ใด	ฉะนั้นโอกาสในการ

รับเสียภาษีซ�้าซ้อนในที่ดินนแปลงเดียวกันจึงเกิด

ขึ้นได	้ก็คงเหลือแต่พยานบุคคลที่อยู่ในพื้นที	่หาก

ผู้ครอบครองคนใดสร้างมวลชนได้ดีกว่า	 โอกาส

ที่จะชนะคดีก็ย่อมตกไปสู่ผู้นั้น	ซึ่งแนวทางนี้อาจ

ท�าให้ผู ้พิพากษาเกิดความยากที่จะตัดสินคดีให้

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้สิทธิการครอบครองในที่ดิน

มือเปล่านั้นภายใต้พยานหลักฐานที่มีข้อจ�ากัด 

ดังกล่าวข้างต้น	 ฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหา

ในเรื่องที่ดินมือเปล่า	นอกจากจะใช้วิธีการใน 

การออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินส�ารวจของ

ภาครัฐแล้ว	พื้นที่ที่ยังไม่มีโครงการเดินส�ารวจก็

ควรจะหาแนวทางที่จะป้องกันการแย่งสิทธิครอบ

ครองโดยอาจมีหน่วยงานภาครัฐ	หรือ	ท้องถิ่น 

เป ็นเจ ้าภาพในการส�ารวจและท�าแผนที่การ

ครอบครองเก็บไว้ที่หน่วยงานและมีคู่ฉบับให้กับ 

ผู ้ครอบครองที่ดินเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกัน	

อย่างน้อยก็ยังเป็นพยานหลักฐานที่จะแสดงให้

ศาลเห็นว่าตนมีสิทธิการครอบครองในที่ดิน

มือเปล่านั้น	และผู ้ครอบครองก็ควรที่จะแสดง 

การครอบครองในลักษณะที่ เป ็นรูปธรรมไว ้	

เช่น	การล้อมรั้ว	การปลูกบ้าน	การท�าประโยชน์



64
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ที่ดินมือเปล่า กับการแย่งสิทธิการครอบครอง

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล

ในลักษณะของเกษตรกรรม	และควรจะด�าเนิน

กิจกรรมในลักษณะที่เป็นพยานหลักฐานไว้กับ

หน่วยราชการเช่น	การขอไฟฟ้า	น�้าประปา	หรือ

เลขที่บ้านเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นพยาน

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิครอบครองใน

ที่ดินมือเปล่า	ที่จะไปต่อสู้คดีกับบุคคลที่แย่งสิทธิ

การครอบครองในที่ดินแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี		

	 สิ่งที่ควรค�านึงอีกประการหนึ่งที่ผู้ครอบ

ครองที่ดินมือเปล่าจะพึงระลึกอยู่เสมอว่า	ที่ดินที่

ครอบครองนั้นอยู่ในเขตพื้นที่สงวนหวงห้ามของ

รัฐหรือไม่	 เช่น	ที่สาธารณะประโยชน์	ป่าสงวน

แห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

ที่ราชพัสดุ	หรือที่สงวนหวงห้ามของรัฐประเภท

อื่นๆ	ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุ้มครองอยู่	หาก 

ผู้ครอบครองอ้างการได้มาซึ่งสิทธิจากการซื้อขาย	

ก็ไม่อาจน�ามาเป็นประเด็นข้อต่อสู้กับฝ่ายรัฐได้

ว่าขาดเจตนากระท�าผิด	ดังค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	

2087/2539	ระบุว่า	 	 “แม้จ�าเลยจะซื้อสิทธิครอบ

ครองที่ดินจากบุคคลผู้ครอบครองที่ดินมาก่อน

ที่ทางการจะประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ก็เป็นเพียงแสดงว่าเฉพาะตัวผู้ที่ขายสิทธิครอบ

ครองให้แก่จ�าเลยขาดเจตนาที่จะบุกรุกป่าสงวน

แห่งชาติเท่านั้น	 เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่จ�าเลยซื้อได้

มีกฎกระทรวงประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เมื่อวันที่	 12	มิถุนายน	2529	จ�าเลยเบิกความว่า

ได้ซื้อมาระหว่างปี	พ.ศ.2530	ถึงปี	2535	จึงเป็น

ระยะเวลาที่รัฐประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขต

ป่าสงวนแห่งชาติแล้วและจ�าเลยก็ทราบดีว่าที่ดิน

ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	การที่จ�าเลยเข้า

ยึดถือครอบครองที่ดินป่าสงวนจึงมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติป ่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.2507	

มาตรา	14	และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พ.ศ.2484	ซึ่งบัญญัติห้ามยึดถือครอบครอง

ป่าเช่นกันด้วย”	 	ฉะนั้นหากต้องการซื้อที่ดินมือ

เปล่ามาครอบครองก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบ

ในเรื่องดังกล่าวก่อน	มิฉะนั้นก็อาจต้องกลายเป็น

ผู้กระท�าผิดและถูกลงโทษทางอาญาในที่สุด	

	 การถือครองที่ดินมือเปล่า	จึงมีความเสี่ยง

ในหลายมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	ฉะนั้นผู้ที่คิดจะ

ลงทุนกับที่ดินประเภทนี้	ควรให้ความสนใจใน

สถานะ	เงื่อนไขทางกฎหมาย	และข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการการครอบครอง

ที่ดิน	และหาแนวทางในการป้องกันสิทธินั้นไว้

เพื่อมิให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรม

ต่อไป	

❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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ปฐมลิขิต

 หลายส�านักงาน คาดการณ์กันในปีนี้ว่า 

อุณหภูมิอากาศสูงสุดจะท�าลายสถิติ ในรอบ

หลายๆ สิบปี ช่วงเมษายนนี้ที่อินเดียใต้ก็ได้ท�าลาย

สถิติไปแล้ว ส่วนเพชรบูรณ์ของเราก็ขึ้นไปถึง 

42˚C หรือกว่า 107˚F แต่ในมองโกเลียกลับหนาว

เย็นสุด ๆ พืชผลเสียหายไปมากมาย

 ทุกมุมโลกต่างให้ความสนใจกับปัญหา

ของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้ว เรื่อง

ของป่าไม้ เรื่องของป่าชุมชนได้ถูกหยิบยกและ

ให้ความส�าคัญขึ้นมาในระดับโลกทันทีเช่นกัน 

เพราะปัจจุบัน ภูมิทัศน์ (landscape) หรือภูมิทัศน์

ธรรมชาติตลอดจนภูมิทัศน์แห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม

ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรม 

(industrial landscape) ชาวบ้านขายไร่ขายนา 

กลายเป็นไร่ เป็นสวนสมัยใหม่ของกลุ่มทุนต่างๆ 

สุดลูกหูลูกตา การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์หย่อม 

(patch) ต้นไม้ท้องถิ่น หรืออนุรักษ์พืชพรรณริม

ฝั่งน�้าในภูมิทัศน์เหล่านี้ จนกระทั่งการปลูกต้นไม้

แทรกในพื้นที่เกษตรเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ 

เพราะต้นไม้เหล่านี้เป็นที่กักเก็บธาตุคาร์บอน

ที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์ (carbon sink) โดย

ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จาก

บรรยากาศกลายเป็นเนื้อไม้ที่มีธาตุคาร์บอนเป็น

องค์ประกอบส�าคัญ ป่าจึงช่วยบรรเทาภาวะโลก

ร้อนได้ 

 ป่านอกจากช่วยบรรเทาโลกร้อนแล้ว ที่

ส�าคัญกว่านี้ก็คือใช้ป่าเป็นวิธีการปรับตัวของ

มนุษย์ (adaptation) ให้อยู่กับภาวะโลกร้อนหรือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ด ้วย เพราะ

ป่าและต้นไม้นั้นช่วยการด�ารงชีพ (livelihood) 

ของชาวบ้านได้ในกรณีพืชผลเสียหาย ในภาคใต้

เกษตรกรที่ปลูกต้นตะเคียน ยางนา แทรกในสวน

ผลไม้ ปรากฎผลผลิตจากมังคุด เงาะ ลองกอง 

กลับได้ผลดีกว่าปลูกผลไม้ล้วนๆ เมื่อเกิดปัญหา

สภาพความแห้งแล้ง ป่ายังช่วยป้องกันชายฝั ่ง  

ช่วยป้องกันโคลนถล่มได้ด้วย

 ปัจจุบันมีแนวคิดซื้อขายคาร์บอนกัน 

ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต ซื้อขายกันถึงตันละ  

20 เหรียญสหรัฐ ก็มีประเทศอุตสาหกรรม
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ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศก�าลัง

พัฒนา ภายหลังการจัดสรรโควต้าการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในประเทศอุตสาหกรรม เพื่อชดเชย

ที่ตนเองลดก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ตามโควต้าที่ได้

รับ หรืออาจเป็นเพราะต้นทุนในการลดแพงเกิน

ไป แต่การซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการปลูก

ป่าในประเทศก�าลังพัฒนานั้นถูกกว่า ตอนนี้มีการ

ซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจเกิดขึ้นหลาย

แห่งในโลก

 เพราะต้นไม้เป็นที่กักเก็บธาตุคาร์บอน

ที่ส�าคัญ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้หรือการปลูกต้นไม้ 

จึงมีความส�าคัญ มีโครงการใหม่เกิดขึ้นอีกเรื่อง 

คือการให้เงินช่วยเหลือ หรือเงินตอบแทนใน

การลดการท�าลายป่า (หมายถึง การแผ้วถาง

เปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอื่น) และ

ลดความเสื่อมโทรมของป่า (หมายถึง การจัดการ

ป่าที่เลวจนเสื่อมโทรม) เรียกกันว่า โครงการเรด 

(REDD) ซึ่งย่อมาจาก Reduced Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation ในการเข้า

โครงการนี้แต่ละประเทศต้องนิยามค�าว่า “ป่า” 

ขึ้นมาใช้ หากจะขอรับเงินตอบแทนจากโครงการ

เรด เราควรมาดูค�านิยามของป่าของหน่วยงาน 

ส�าคัญ ๆ คือ 

 1. องค์กรเอฟเอโอ

         - พื้นที่มีการปกคุลมเรือนยอดไม่

น้อยกว่า 10%

          - ต้นไม้มคีวามสงูไม่น้อยกว่า 5 เมตร

       - มขีนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 0.5 เฮกแตร์

 2. อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change : UNFCCC)

                 - พืน้ทีม่กีารปกคลมุของเรอืนยอด 

10-30%

         - ต้นไม้มีความสูง 2.5 เมตร

                  - มีขนาดพื้นที่ 0.05-1 เฮกแตร์

เขาให้แต่ละประเทศออกแบบ (design) 

เรดของตนเอง จะนิยามค�าว่า “ป่า” อย่างไรเพื่อ

รับเงินชดเชยในการเพิ่มพื้นที่ป่า ประเทศใดจะ

ใช้ตัวเลขใดในการนิยามก็ควรผูกกับนโยบายของ

ประเทศนั้น ว่าจะสนับสนุนให้เกิดอะไรขึ้น จะ

ช่วยฟื้นฟูภูมิทัศน์และรักษาวัฒนธรรมเดิม ๆ ไว้

ได้บ้างไหม เราจะให้การปลูกป่ารายย่อย หรือการ

ปลูกต้นไม้ในรูปแบบวนเกษตรเป็นป่าหรือไม่  

ขึ้นอยู่กับค�านิยามที่จะใช้

 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนี้มีการถก

เถียงกันมากมาย จะมองว่าเป็นสิ่งจูงใจในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ก็ได้ หรือจะมองว่าส่งผบกระทบ

ทางลบต่อชุมชนท้องถิ่น และชาติพันธุ์ที่ต้องพึ่ง

พิงป่าก็ได้ เพราะอาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง

เจ้าหน้าที่กับชุมชนท้องถิ่นที่ได ้ทุ ่มเทชีวิตใน 

การต่อสู ้และอนุรักษ์ป่าชุมชนของเขามาก่อน 

หลายแห่งถึงกับสูญเสียชีวิต เพราะป่าชุมชน

ของไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับในทาง

กฎหมาย เจ ้าหน้าที่อาจต้องการรักษาป่าเพื่อ

รักษาปริมาณคาร ์บอนในระดับสต็อกสูงสุด 

ขณะที่ชุมชนต้องการใช้ประโยชน์บางส่วนจาก

ป่า ความจริงแล้วในเวทีโลกก็ต่างหวังให้เรดเกิด

ความยุติธรรม เป็นธรรมในการซื้อขาย และยัง

ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย ดังนั้นจะออก

แบบเรดเหมาะกับประเทศไทยอย่างไร ก็ต้องช่วย
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กันคิด และภาครัฐเองควรท�าให้เกิดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในเรื่องนี้อย่างมีความหมาย

จริง ๆ 

ทีมวิจัยโลกร้อนของชาวบ้าน 

 28 มีนาคม 2553  วันนี้ผมลืมตาตื่นเช้า

กว่าทุก ๆ วัน เพราะฟ้าสางแดดแทงตา หรือเพราะ

เสียงนกร้องอยู่รอบบ้านก็อาจเป็นได้ ที่มานอนใน

บ้านพักของกรมป่าไม้ ในป่ามีนกร้องเพลงด้วย

เสียงอันไพเราะ นอนฟังเหล่านกส่งเสียงประสาน

รับกันอยู ่นาน ต ้องรีบลุกขึ้น  เพราะนัดกับ 

ชาวบ้านทานอาหารเช้าตอน 08.00 น. 

 มาป่าคราวนี้ก็เพราะชาวบ้าน บ้านห้วย

ระหงษ์ เพชรบูรณ์ ชวนมาช่วยทีมวิจัยโลกร้อน 

เพราะทุกวันนี้ถ้าไม่แล้งและร้อนสุด ๆ ก็จะมีฝน

ตกน�้าท่วม แผ่นดินถล่ม ภาวะกลาง ๆ แทบจะ

หาไม่ได้ ใคร ๆ  ก็พูดถึงโลกร้อน พี่น้องบ้านห้วยระ

หงษ์จึงต้องการวิจัยว่า วิถีชีวิตพวกเขาช่วยให้โลก

เย็นมากกว่าท�าให้โลกร้อน  เขาอยากเป็นเจ้าของ

ข้อมูลเอง โจทก์ครั้งนี้ท�าให้ต้องคิดอยู่มาก งานที่

ท�าต้องไม่ยากและแม่นย�า

 เรามีนัดทานอาหารเช้าที่บ้านพี่เอ๋ เป็น

บ้านหลังเล็ก ๆ ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ใต้ถุนสูง ผมได้รับ

เกียรติให้ขึ้นบันไดคนแรก เขาคงกลัวผมตกบันได 

จึงรอรับอยู่ข้างล่าง

 อาหารเช้านี้ มีปลาแดดเดียวทอด ผักกาด

นกเขา ลูกผักหวานและน�้าเต้าลวก  น�้าพริกแจ่ว 

ถั่วฝักยาวผัด ข้าวสวยร้อน ๆ เรียบง่าย แต่อร่อย

มาก ๆ เอาไข่ดาวหมูแฮมมาแลกก็ไม่ยอม เจ้าของ

บ้านทั้งพ่อแม่ และลูกอีกสองคน สี่ชีวิต ต่างอยู่ใน

ทีมวิจัยโลกร้อน

 วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ท�าไร่

ข้าวโพด บ้างก็เปลี่ยนมาปลูกผลไม้ เช่น มะขาม 

มะม่วง ล�าไย เป็นต้น ที่ท�าไร่ข้าวโพด ภายหลังเก็บ

เกี่ยวก็ไถฝังกลบต้นข้าวโพดและแกลบ บ้างปลูก

ถั่วแดงแทรกก่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพด แล้วไถฝัง

กลบ

 คนไม่มีที่ดินท�ากินก็เก็บหาของป่าขาย 

เช่น ผักหวาน หน่อไม้ ช่วงปลายมีนาคม สองข้าง

ทางมีคนขายผักหวานป่า ห้อยเป็นถุง ๆ ละ 20 

บาท  ว่ากันว่าผักหวานป่าที่นี่อร่อยที่สุด    เพราะ

เก็บมาสด ๆ   แน่นอนนักช็อปอย่างผมไม่เคยพลาด 

เอาไปแจกมากกว่าเอาไปกินเอง

 ชาวบ้านเขามีป่าชุมชนราว ๆ 1,500 ไร่ 

ที่สดุดตาสดุดใจ เมื่อมองภาพถ่ายอากาศของ

หมู่บ้าน มาตราส่วน 1:4,000 ก็คือทุกล�าห้วยมีป่า

หลงเหลืออยู่สองฝั่งริมห้วย

 ตะวันสูงมากแล้ว ชาวบ้านรวมทีมวิจัยได้

ราว ๆ 40 คน มีตั้งแต่อายุ 12-13 ปีจนถึงเกือบ 70 

ปี ทั้งหญิงทั้งชาย และเยาวชน ดูเหมือนจะตื่นเต้น

กับการวิจัยวันนี้

 เมื่อคนพร้อม เครื่องมือพร้อม รถอีแต๊ก

ได้พาเหล่านักวิจัย ลัดเลาะไปตามถนนริมไร่จนถึง

ป่าชุมชน ยังมีมอเตอร์ไซค์อันเป็นหน่วยเคลื่นที่

เร็วและอ๊อฟโรดได้อีก 2-3 คันน�าหน้าชาวบ้านเขา

แบ่งกลุ่มท�างานมี ระวี  ผึ้ง  ต่าย  ต๋อย  เมย์  เป็น 

พี่เลี้ยงประจ�ากลุ่ม วิธีการและมาตรฐานการท�างาน 

นั้นเราได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วเมื่อตอนเย็นและ

หลังอาหารค�่าก่อนเข้านอนเมื่อคืนนี้ 

งานชิ้นแรกที่ชาวบ้านต้องการทราบ

คือ ป่าชุมชนที่เขาอนุรักษ์นั้นช่วยกักเก็บธาตุ
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คาร์บอนได้ปริมาณเท่าไร ธาตุคาร์บอนอยู่ในตัว

ต้นไม้ตลอดจนพืชพรรณต่าง ๆ และซากพืชตาม

พื้นป่า ในดินก็มีการสะสมคาร์บอนอีกปริมาณ

หนึ่ง ในรูปของอินทรีย์คาร์บอน และอนินทรีย์

คาร์บอน เช่น ในรูปเกลือคาร์บอเนต

 กลุ่มที่วัดต้นไม้ต้องวัดทุกต้น ที่สูงเกิน 

1.30 เมตร ในเนื้อที่ 1 ไร่ (40x40 เมตร) วัดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง บันทึกชนิดต้นไม้ คาดสีน�้ามันไว้รอบ

ต้น แล้วติดหมายเบอร์เลขเรียงประจ�าต้นบนแผ่

นอลูมิเนียมเล็ก ๆ เพราะปีหน้าเราจะกลับมาวัด

ซ�้าอีกครั้ง ส่วนกลุ่มที่ชั่งน�้าหนักเศษใบไม้ตาม 

พื้นป่า พร้อมตัดพืชเล็ก ๆ เช่น ต้นหญ้า และลูกไม้

ในแปลงตัวอย่างขนาด 1x1 เมตร บางกลุ่มก็เก็บ

ตัวอย่างดิน เพื่อน�าไปวิเคราะห์ เสียงตะโกนกัน

ลั่นป่า

 ขณะที่งานกลุ ่มต่าง ๆ ด�าเนินไปตาม

แผน มีชาวบ้านมาบอกว่า เขาพร้อมแล้วที่น�าคน

ที่เหลือไปส�ารวจป่าริมห้วย พวกเราอีก 10 คนได้

แยกกลุ่มออกมา นั่งรถไปดูป่าริมล�าธารที่เว้นไม่ได้

แผ้วถาง เมื่อรถเข้าไปไม่ได้ เราก็พากันเดินลัดเลาะ

ไปตามริมไร่ ชาวบ้านได้เตรียมดินปลูกข้าวโพด

แล้วในเดือนเมษายน ดวงอาทิตย์ใกล้ตรงศีรษะ

แล้วไม่มีอะไรบดบังอยู่กลางไร่ข้าวโพดมีลมพัดอยู่

บ้าง “ลมฤดูร้อนแห่งเดือนเมษา ผ่อนพัดมาพาให้

ร้อนรน ร้อนเหมือนลมหายใจแรงข้น...” ได้ร้อง

ฮัมเพลงนี้ เพื่อปลอบใจตัวเอง เมื่อมีฝนก็มีร้อน 

ผลัดเปลี่ยนเหมุนเวียนชั่วนิรันดร์ ท�าอย่างไรได้

 ก่อนถึงป่าริมธาร ตาเห็นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 

ใบเขียวชะอุ ่มเต็มต้น ชาวบ้านบอกว่าเป็นต้น

ไทร จึงขอเข้าไปดู มีนักวิจัย 3-4 คนอาสาปีนไป

วัดความโตโดยรอบได้ 740 เซนติเมตร ป้าคน

หนึ่งบอกว่าที่เขาไม่ตัดก็คงกลัวเจ้าป่าเจ้าเขา คงมี

เทพารักษ์คุ้มครองนั่นแหละ

 เราส�ารวจป่า สองฝั่งริมห้วย เริ่มจากวัง

น�้าส�ารวจขึ้นไปบนฝั่งเป็นแถบกว้าง 5 เมตร เป็น

กอไผ่ส่วนใหญ่ ชาวบ้านนับกอไผ่ และนับจ�านวน

ล�าแต่ละกอ พร้อมวัดความโตของล�า เป็นตัวอย่าง

ของไผ่ไร่ และไผ่บง ชนิดละ 10-20 ล�า ก็มีต้นไม้

จริงขึ้นปนไผ่อยู่ด้วย ก็ต้องวัดความโตเช่นกัน

 งานเสร็จท้องร้องพอดี หลังอาหารเที่ยง

ชาวบ้านและพี่เลี้ยงต่างน�าข้อมูลของทุกกลุ่มมา

รวมกัน เรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดย

ใส่ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ และไม้ไผ่ลงไป

ก็สามารถค�านวณหาค่าธาตุคาร์บอนสะสมอยู ่

ในต้นไม้ได้ อาจารย์ทวี  แก้วละเอียด ได้ช่วยเป็น

โปรแกรมเมอร์ ชาวบ้านและนักเรียนก็ค�านวณได้ 

เราใช้สมการอัลโลเมตรีของ Ogawa et al. (1965) 

ในการค�านวณมวลชีวภาพต้นไม้ป่าเต็งรัง และป่า

เบญจพรรณ ส่วนต้นไม้ในป่าดงดิบใช้สมการของ 

Tsutsumi et. al (1983)  ปริมาณคาร์บอนก็เท่ากับ

ค่ามวลชีวภาพ หารด้วยสอง

 เมื่อรวบรวมข้อมูล และค�านวณเสร็จ มี

การน�าเสนอผลวิเคราะห์ชั่วคราวต่อชาวบ้านทุก

คนที่มาชุมนุมกัน หลังอาหารกลางวัน 

 ป่าชุมชนของบ้านห้วยระหงษ์เป็นป่าเต็ง

รัง ที่ไม้รังและไม้เต็งมีมากกว่าไม้ชนิดอื่น เป็น

ป่าแห้งแล้ง (Xeric) มีหินทรายผุโผล่อยู่ทั่วๆ ไป 

ยิ่งหน้าแล้งอย่างนี้เดินหงายหลังเอาง่ายๆ ทีม

ค�านวณของเราบอกว่า ป่าเต็งรังนี้สะสมคาร์บอน

อยู่ประมาณ 4.1 ตัน/ไร่ เขามีป่าชุมชนทั้งหมดอยู่
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ราว 1,500 ไร่ ก็ลองคูณดูว่าทั้งป่าสะสมอยู่เป็น

ปริมาณเท่าไร 

 เราสงสัยว ่าท�าไมป่าเต็งรังที่นี่กักเก็บ

คาร์บอนได้น้อย จึงได้น�าป่าเต็งรังของบ้านห้วย

ระหงษ์นี้ เปรียบเทียบกับป่าเต็งรังแห้งแล้งที่อื่นที่

เคยเก็บมาเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ซึ่งครั้งนั้นได้เลือก

ป่าที่ไม่ถูกรบกวนจากคน มาศึกษา ผลปรากฏ 

ดังในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้เหนือพื้นดินของป่าเต็งรังประเภท 

                   (Subtype) แห้งแล้ง (Xeric) มีไม้รังไม้เต็งน�า ในที่อื่น ๆ กับบริเวณศึกษา

สถานที่
ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้เหนือพื้นดิน

(ตัน/ไร่)

น�้ำตกแม่กลำง อ.จอมทอง เชียงใหม่ (St.8)  1/ 5.7

บ้ำนห้วยน�้ำอูน อ.สำ น่ำน (St.48) 1/ 6.0

ทิศใต้เขื่อนสิริกิตถ์ อ.น�้ำปำด อุตรดิตถ์ (St.58) 1/ 3.2

แม่ตีบ อ.งำว ล�ำปำง (St.30) 1/ 6.5

บ้ำนโป่ง อ.งำว ล�ำปำง (St.41) 1/ 5.7

บ้ำนห้วยระหงษ์ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4.1

1/ ค�านวณจากข้อมูลของ Sukwong  el. al.  (1976 and 1977)

 ส่วนต้นไทรใหญ่ริมล�าห้วย เมื่อถามความ

สูงของคนค�านวณหาคาร์บอน เขาบอกว่าสูง 165 

เซนติเมตร หากเอาความสูงของเธอไปหารความ

โตโดยรอบของไทรใหญ่ (740 เซนติเมตร) ก็จะได้ 

4.5 ไทรต้นนี้ก็มีขนาด 4-5 คนโอบ 

 เราค�านวณการกักเก็บคาร ์บอนของ

ไทรต้นนี้ได้ถึง 24.4 ตัน ไม้ใหญ่ต้นเดียวกักเก็บ

คาร์บอนได้เท่ากับป่าเต็งรังแห้งแล้งเกือบ 5 ไร่ 

เพราะน�้าหนักของต้นไม้นั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

เมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น น�้าหนักต้นไม้จะ

เป็นปฏิภาคกับเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) ยกก�าลัง 2.3 

ถึง 2.6 ดังเช่นสมการอัลโลเมตรีของไม้ยางนาของ 

Ogawa et.al. (1965) น�้าหนักแห้งรวมทั้งต้น (w
t
) 

กับเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) คือ

w
t
  = 0.14780D2.303
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 การรักษาต้นไม้ใหญ่ของหมู่บ้าน ไม่ว่า

ต้นไทร ต้นโพธิ์ ยางนา มะม่วงบ้าน ทุเรียนบ้าน 

หรือมะขามเฒ่า เพียงต้นเดียวก็มีความหมายต่อ

การช่วยลดโลกร้อนมากทีเดียว ยิ่งเป็นมะเดื่อ โพธิ์ 

ไทร ไกร กร่าง ด้วยแล้วก็ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ได้

เกือบทั้งปี เหมาะกับอยู่ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เราสนับสนุนการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และหย่อม

ของต้นไม้ท้องถิ่นในภูมิทัศน์ ไม่ว่าใช้ประโยชน์

ที่ดินในรูปแบบใด อันเป็นวิถีแห่งความร่มเย็น

 ชาวบ้านในภาคใต้เขาศึกษาต้นไม้ท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามริมน�้า ก็พบว่ามะเดื่อ และไทร (Figs) 

นี่แหละ ขึ้นได้ดีมาก ๆ ตามริมฝั่งแม่น�้าล�าคลอง 

คุณกุมารี แห่งต�าบลช้างกลาง นครศรีธรรมราช 

ได้ปลูกไทรตามริมฝั่งน�้า ยาวถึง 800 เมตร เพราะ

ไทรมีรากยึดชายฝั่ง และโขดหินได้ดี โรงเรียนใน

ท้องถิ่นเพาะต้นไทรส่งเสริมแจกจ่ายให้ปลูกกัน

ตามริมฝั่งน�้า 

 ป ่ า ริ ม น�้ า ข อ ง ห มู ่ บ ้ า น ห ้ ว ย ร ะ ห ง ษ ์ 

นอกจากช่วยยึดฝั่งน�้าและดักตะกอนดิน ท�าให้

ล�าน�้ามีสุขภาพดี แล้วยังเป็นอาหารของคน และ

สัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นทางเชื่อม เป็นทางเดิน หรือ

คอริดอ (Corridor) ช่วยให้สัตว์เคลื่อนย้ายจากที่

หนึ่งไปที่หนึ่งได้ง่ายขึ้น เหมาะกับสภาพอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลง และโลกที่ร้อนขึ้นกว่าเดิม เพราะ

สัตว์ก็มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่อันเย็นหรือชุ่ม

ชื้นกว่า

 ก่อนลาจากพี่น้องด้วยหัวใจที่เต็มด้วย

มิตรภาพ เราขอฝากพวกเขาช่วยดูแลป่าชุมชน

และไทรใหญ่นี้ไว ้ด ้วย เพื่อช่วยให้โลกร่มเย็น

ตลอดไป แล้วเราก็กลับมาส�าลักก๊าซเรือนกระจก

ของคนเมืองกันต่อไป

ข้าวนอกนาป่านอกนิยาม

 ในป ัจฉิมบทนี้  เราวิ งวอนให ้มีการ

อนุรักษ์หย่อมป่าธรรมชาติ และต้นไม้ใหญ่ที่

หลงเหลืออยู่ในแลด์สเคป ตัวอย่างดี ๆ เช่น การ

อนุรักษ์ไม้ยางขนาดใหญ่สองข้างทางเชียงใหม่ 

- ล�าพูน ที่ปลูกห่างกัน 15 เมตร ปลูกมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2445 (Loctsch and Haller, 1961) ปัจจุบัน

ต้นโตวัดรอบถึง 350 เซนติเมตร โตเร็วกว่าไม้ยาง

ในป่าธรรมชาติเสียอีก ปัจจุบันวัดโตโดยรอบได้

ถึง 350 เซนติเมตร เป็นแหล่งเก็บคาร์บอนหรือ

คาร์บอนซิงค์ได้ต้นละ 5.3 ตัน ต้นไม้หนึ่งต้นเก็บ

ได้มากกว่าป่าเต็งรัง หรือป่าแพะ เนื้อที่กว่า 1 ไร่ 

 เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง 

ในรัฐแมสซาชูเซทส์ สหรัฐ ชาวบ้านรวมตัวกัน 

มาเรียกร้องให้เทศบาลหยุดตัดต้นไม้เป็นต้น

เอ็ล ์มใหญ่ (Elm) ต้นหนึ่ง เพราะมีชื่อสามัญ

ว ่า  “วอชิงตัน เอ็ล ์ม” (Washington Elm)  

ชาวบ้านอ้างถึงต�านานว่า ต้นไม้ชนิดเดียวกันนี้ 

ท่านประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ได้นั่งสั่งการ

ดูแลการก่อสร้างอาคารรัฐสภา การเรียกร้องของ

ชาวบ้านประสบความส�าเร็จจนทางเทศบาลต้อง

ท�าถนนอ้อมต้นไม้ต้นนี้แม้เพียงต้นเดียว

 ต้นไม้ในป่าเขตร้อนเท่าที่หลักฐานมีอยู่ 

มีหลายชนิดที่สามารถเติบโตไปได้เรื่อย ๆ แม้ต้น

จะใหญ่มากขึ้น ถึงแม้โตขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

วัยหนุ่ม แต่ก็ยังโตไปได้เรื่อย ๆ หากไม่ถูกท�าลาย 

(Baur, 1968) เช่นต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ที่อ�าเภอ

น�้าปาด จ.อุตรดิตถ์ แม้เส้นรอบวงถึง 1,005 ซ.ม. 
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แล้ว คาดว่าอายุถึง 1,600 ปี (กรวิชช์ และ เกริกกุล, 

2553)  ก็ยั ง เติบโตทางเส ้นผ ่าศูนย ์กลางอยู ่  

ต้นอานันทโพธิ์หรือต้นโพธิ์ พระอานนท์ปลูก ที่

พระเชตุวันมหาวิหารเมืองสาวัตถี แห่งแคว้น

โกศล อายุ 2595 ปี (พ.ศ. 2553) ก็ยังยืนต้นมีชีวิต

อยู่ในอินเดียขณะนี้

 เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้เห็นต้นมะม่วงบ้าน

ขนาดสองสามคนโอบขึ้นอยู่ริมฝั่งโขง ในเขตเมือง

นครพนม ถูกตัดฟันไปหลายต้น จะปลูกตั้งแต่

สมัยใดไม่ทราบได้ แต่ก็คาดว่าอายุนับ 100 ปี เมื่อ

โค่นต้นลงมาผมพบกล้วยไม้ป่า และพืชอาศัยพวก

เฮปาติก (hepatics) และเฟิร์น ขึ้นอยู่ตามล�าต้น

และกิ่งมากมายหลายต้น ต้นไม้ยางใหญ่ริมฝั ่ง

เจ้าพระยาแถบนนทบุรี ปทุมธานี ก็เคยพบกิ่งก่า

บิน นกแก้วโม่ง เช่น ที่วัดเทียนถวาย ไม้ใหญ่ย่อม

เป็นที่พักพิงอาศัยของพืชสัตว์หลายชนิด (habitat 

tree) สัตว์และพืชเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตอื่นอาศัยต่อ

ไปอีก ในประเทศเปรู ต้นไม้ใหญ่ตระกูลถั่วหนึ่ง

ต้น พบมด 46 ชนิดอาศัยอยู่ (Chapin et. al., 2001) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกก็สร้างขึ้น

ด้วยประการฉะนี้

 ทุกครั้งที่ได้พบเห็นต้นไม้ใหญ่ถูกตัดฟัน 

เรามองดูด้วยความโศกเศร้า มันอาจเป็นแหล่ง

พันธุกรรมของสายพันธุ ์ป ่า ช่วยแพร่ลูกแพร่

หลานต่อไปได้ เป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และ

สัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนให้กับหลายชีวิต ถ้า

จะมองในแง่การเก็บธาตุคาร์บอน ก็ท�าหน้าที่กัก

เก็บได้เท่ากับป่า 1-5 ไร่

 ไม่ว่าเราจะสร้างนิยามค�าว่า “ป่า” อย่างไร 

และแม้จะใช้ขีดจ�ากัดล่าง (lower limit) ตามที่ 

UNFCC ก�าหนด เราก็มิสามารถรวมต้นไม้ใหญ่

รายต้นโดดเดี่ยวไว้ได้ แต่ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ก็ยังท�า

หน้าที่ดุจป่าน้อย ๆ หรือเป็นโอเอซิสในภูมิทัศน์ที่

เวิ้งว้างว่างเปล่า ป่าน้อยนอกนิยามเหล่านี้ยังคงให้

ความร่มเย็น แล้วเราจะช่วยสร้างสิ่งจูงใจอนุรักษ์

ต้นไม้ใหญ่ในสังคมไทยไว้ได้อย่างไร

เห็นควรที่จะขอจบเรื่องต้นไม้ใหญ่นี้

เสียที และขอฝากร้อยกรองไว้หนึ่งบท

    ไม้ใหญ่  ต้นนี้ มีอายุ

ถึงบางกิ่ง    กร่อนผุ เป็นโพรงแผล

แต่ยังคง    ยืนมั่น ไม่ผันแปร

แตกกิ่งใหม่   ใบแผ่ ขึ้นปกคลุม

 ในต้นกล้า ร่มรื่น ดินชื่นชุ่ม

ช่วยโอบอุ้ม   ลูกนกกา ให้อาศัย 

จากแผ่นดิน   สู่ชีวิต เติมจิตใจ

ชีวิตใหม่    เติบกล้า ท้าแรงลม

 พายุซ�้า  กระหน�่าซัด ไม่ขัดขืน

ยังหยัดยืน   มุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว

ตราบแผ่นดิน   สิ้นกลบ มิลบใจ

สัญญาไว้    ยึดมั่น ไม่สิ้นคลอน

 หยั่งรากลึก ลงแผ่นดิน ถิ่นก�าเนิด

เป็นบ่อเกิด   ศรัทธาธรรม ที่พร�่าสอน

สถิตมั่น    ในดวงจิต นิจนิรันดร

ตราบชีพจร   ยังฝากรากแน่น  กับแผ่นดิน

ป.ล.

 ร้อยกรองบทนี้ ท่านอาจารย์ระพี  สาคริก 

ได้กรุณายื่นให้เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 ที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชุมด้วยกัน และมีโอกาสนั่งใกล้ท่าน ท่าน
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บอกว่าลูกศิษย์นิรนามได้ส่งมาให้ โดยอ่านจาก

นิสัย และการปฏิบัติของท่าน ผมภูมิใจที่เคยเป็น

ลูกศิษย์ท่านที่เมื่อปี พ.ศ. 2505 ท่านสอนสถิติผม

นะ ไม่ใช่กล้วยไม้หรอก ร้อยกรองบทนี้กินใจมาก

ที่สุดบทหนึ่งในหลายมุมมอง

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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ประวัติความเป็นมา

ขมุ เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่

มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ท า ง ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

นักภาษาศาสตร์ จ�าแนกภาษาของชาวขมุอยู ่ใน

ตระกูลภาษา มอญ - เขมร ซึ่งอยู่ในตระกูลออส

โตรเอเชียติก ชาวขมุเรียกตัวเองว่า “ขมุ” อ่านว่า 

ขะ - มุ (เสียงวรรณยุกต์ตรี) แต่คนต่างเผ่ากับชาว

ขมุจะเรียกชาวขมุว่า “ขะ-หมุ” (เสียงวรรณยุกต์

เอก) ซึ่งค�าว่า “ขมุ” นี้มีความหมายในภาษาไทย

ว่า “คน” ขมุในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ย่อย ดังนี้ คือ

1.  ขมุมกพลาง หรือขมุฮอก

2. ขมุลื้อ

โดยแยกตามความแตกต่างทางภาษาท้อง

ถิ่น และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าว

คือ ชาวขมุลื้อค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพล

จากโลกภายนอกมากกว่า ภาษาที่ใช้พูดจะมีภาษา

ไทยเหนือปะปนอยู่มาก การยึดถือจารีตประเพณี

และความเชื่อดั้งเดิมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไป

มากกว่าขมุมกพลาง (ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์

ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554)

ขมุ แปลว่า “คน” เป็นค�าที่ชาวขมุใช้เรียก

ตนเอง ค�าว่า ขมุ จึงเป็นทั้งชื่อของเผ่าและภาษา 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง

เป็นแหล่งใหญ่ของชาวขมุมีค�าที่เรียกชาวขมุอยู่  

2 ค�า คือ ค�าว่า “ข่า” หมายถึง “ข้า ทาส ผู้รับใช้”  

เป ็นค�าที่คนลาวทั่วไปใช้เรียกชาวขมุและชน 

กลุ ่มน้อยที่พูดภาษากลุ ่มมอญ - เขมร แต่เป็น

ค�าที่ชาวขมุไม่ยอมรับ มีอีกค�าหนึ่งซึ่งเป็นค�า

ที่ทางรัฐบาลลาวใช้เรียกชนกลุ ่มน้อยเชื้อสาย

มอญ - เขมร คือ ค�าว่า “ลาวเทิง”  หรือ “ลาว

บนที่สูง” ซึ่งเป็นค�าที่รวมกลุ่มชนต่าง ๆ ให้เป็น

ประชาชนลาว โดยใช้ค�าว่าลาวเทิงเพื่อแยกให้ต่าง

จากคนที่พูดภาษาลาวและตระกูลไทยอื่น ๆ ที่

นิยมอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม ซึ่งเรียกว่า ลาวลุ่ม และ

ชาวม้งซึ่งเรียกว่า “ลาวสูง” นโยบายรวมพวกนี้

เกิดจาก การที่รัฐบาลลาวเห็นความส�าคัญของ

ชนกลุ ่มน้อยในประเทศ ซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก

และเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในด้านต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้ชาวขมุในลาวรวมทั้งชาวขมุที่อพยพ
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เข้ามาในเมืองไทย บางครั้งจึงเรียกตนเองว่าเป็น  

“ลาวเทิง” และใช้ภาษาลาวเทิง ทั้งนี้ ชาวขมุแบ่ง

ได้เป็นหลายกลุ ่ม แต่ละกลุ ่ม มีลักษณะการใช้

ภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การปฏิบัติตน 

เช่น การแต่งกาย พิธีกรรมต่างๆ แตกต่างกัน

ออกไปมากบ้างน้อยบ้าง ค�าที่ใช้เรียกชาวขมุ

ด้วยกันเองแต่ต่างกลุ่มกัน คือ ค�าว่า ตม้อย และ

ถ้าหากต้องการเจาะกลุ่มก็จะใช้ลักษณะเฉพาะ

ของกลุ่มนั้นๆ ต่อท้าย เช่น ตม้อยปูลวง (ชาวขม ุ

จากหมู ่บ ้านปูลวงซึ่ง เป ็นหมู ่บ ้านที่อยู ่ เดิม)  

ตม้อยดอย (ชาวขมุจากเขตภูเขา ซึ่งเป็นเขตที่

อยู ่ เดิม) ตม้อยเพอะ (ชาวขมุที่ใช้ค�าว่า เพอะ  

แปลว่า “กิน”) ตม้อยลื้อ (ชาวขมุที่อยู่ในกลุ่มพวก

ลื้อ) ตม้อยอัน (ชาวขมุที่ใช้ค�าปฏิเสธว่า “อัน”) 

ตม้อยอัล (ชาวขมุที่ใช้ค�าปฏิเสธว่า “อัล”) ตม้อยอู 

(ชาวขมุที่อยู่ในเขตแม่น�้าอู) ส่วนการแยกชาวขมุ

ออกจากกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ นั้นจะใช้ค�าว่า “คมุ้” 

(khmu) หมายถึง กลุ่มของตน และใช้ค�าว่า “แจะ” 

หมายถึง กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มคนเชื้อสายไทย ทั้งไทย

ภาคกลาง ไทยภาคเหนือ (คนเมือง) ลาว ลื้อ และ

ไทยด�า โดยอาจเติมชื่อเฉพาะกลุ่มลงไปด้วยเพื่อ

ให้ชัดเจน เช่น แจะคนเมือง แจะลื้อ แจะไทยด�า 

ฯลฯ และใช้ค�าว่า “แจะแมว” เรียกชาวม้ง เป็นต้น  

(สุวิไล, 2541)

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

เชื่อกันว่า ขมุ เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ของเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันขมุกระจายตัวอยู่ทาง

ประเทศลาว ตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แขวงหลวงพระบาง ส�าหรับในประเทศไทยนั้น 

ขมุมีอยู่อย่างหนาแน่น ในจังหวัดน่าน นอกจาก

นั้นมีอยู ่ในจังหวัดเชียงราย ล�าปาง เชียงใหม่ 

สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี

ส� าหรับจ� านวนประชากรของขมุใน

ประเทศไทย จากการส�ารวจพบว่า มีจ�านวน  

40 หมู ่บ ้าน 2,212 หลังคาเรือน 10,519 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของจ�านวนประชากรชาวเขา 

ทั้ ง ห ม ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก ข มุ

เป็นกลุ ่มชาวเขากลุ ่มหนึ่งที่ไม่ปลูกฝิ ่น ดังนั้น 

ขมุส ่วนใหญ ่จึ งตั้ งบ ้ านในระดับความสูงที่

ต�่ากว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล และ

ที่ ตั้ ง ห มู ่ บ ้ า น ส ่ ว น ใ ห ญ ่ จ ะ นิ ย ม พื้ น ที่ ร า บ

ระหว่างหุบเขา นอกจากนี้ยังนิยมตั้งหมู ่บ ้าน

ที่มีทางเข ้าหมู ่บ ้านหันไปทางทิศตะวันออก  

ซึ่งขมุถือว่าจะน�าความร่มเย็น เป็นสุขมาให้แก่

คนในหมู่บ้าน ลักษณะบ้านขมุเป็นบ้านยกพื้น

และพื้นบ้านมี 2 ระดับ บ้านส่วนใหญ่จะมีห้อง

นอนเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ ์

ระหว่างรูปแบบบ้านกับลักษณะโครงสร้างของ

ครอบครัว กล่าวคือ ขมุมักจะมีครอบครัวเป็น

ครอบครัวเดี่ยว จึงมิได้มีโครงสร้างบ้านที่สามารถ

จะแบ่งออก เป็นห้องเล็กๆ ได้มากนัก และการที่

จะต่อเติมบ้านก็กระท�าได้ยาก เนื่องจากบ้านเป็น

บ้านยกพื้นสูง (ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554)

นอกจากนี้ สุวิไล (2541) ยังได้ระบุเพิ่มเติม

ไว้ว่า ชาวขมุตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่กว้าง

บริเวณตอนเหนือของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้แก่ บริเวณทางเหนือของประเทศไทย ทางเหนือ

ของประเทศเวียดนาม ภาคเหนือของสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางใต้ของ

ประเทศจีน จ�านวนประชากรของชาวขมุทั้งหมด

มีไม่น้อยกว่า 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือ

มากกว่า 500,000 คน ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือ

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยเฉพาะ ในเขตอุดมไซ หลวงน�้ าทา 

บ ่อแก้ว หลวงพระบาง เชียงขวาง ซ�าเหนือ 

พงศาลี ฯลฯ ส�าหรับชาวขมุในประเทศไทยนั้น 

เป็นชาวเขากลุ่มเล็ก ๆ พบในภาคเหนือ โดยเฉพาะ

บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัด

น่าน ส่วนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัด 

ท้องที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี  

และจงัหวดัอทุยัธาน ีเป็นต้น มจี�านวนโดยประมาณ 

ไม่เกิน 10,000 คน

ระบบเศรษฐกิจ

ขมุส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพโดยการท�าไร่

บนภูเขา โดยใช้ระบบการประกอบเกษตรกรรม

ที่เรียกว่า ไร่หมุนเวียน กล่าวคือ เมื่อได้ท�าการตัด

โค่นต้นไม้และเผาเพื่อใช้พื้นที่เป็นที่เพาะปลูก

แล้ว ก็จะใช้พื้นที่แห่งนั้นประมาณ 1 – 3 ปี แล้ว

จะปล่อยให้พื้นที่นั้นพักตัวให้ต้นไม้ขึ้นเป็นป่า

ใหม่ประมาณ 1 – 3 ปี แล้วจะปล่อยให้พื้นที่นั้น

พักตัวให้ต้นไม้ขึ้นเป็นป่าใหม่ ประมาณ 1 – 3 ปี 

เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น แล้วจึง

แผ้วถางกลับไปใช้พื้นที่นั้นใหม่ ซึ่งเป็นการท�า

ไร่หมุนเวียนแบบ long cultivation long fallow  

พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าวส�าหรับบริโภค 

และปลูกข้าวโพดส�าหรับเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้

ยังมีการปลูกพืชสวนครัวจ�าพวกเครื่องเทศ เช่น 

พริก ตะไคร้ หอม กระเทียม ข่า ขมิ้น เป็นต้น และ

เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจของขมุโดยส่วนรวม

สามารถจัดได้ว่า ขมุส่วนใหญ่มีระบบเศรษฐกิจ

แบบยังชีพ

นอกจากนี้ ขมุยังจัดได้ว่าเป็นพวกที่มี

ความช�านาญในเรื่องของการท�าไม้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การเลื่อยไม้ ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมา

จากการที่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาท�า

อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 

เป็นต้นมา และได้จ ้างพวกขมุมาเป็นคนงาน

ในการท�าป่าไม้ ท�าให้พวกขมุได้รับความรู ้ใน

เรื่องอุตสาหกรรมไม้ และถ่ายทอดความรู้กันมา

จนถึงปัจจุบัน (ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554)

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของ

ชนเผ่าขมุ

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน 

(2554) ได้ระบุข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 

และข้อมูลทั่วไปของชนเผ่าขมุไว้ ดังต่อไปนี้

ลักษณะบ้านเรือน ชาวขมุตั้งถิ่นฐานอยู่

บนที่สูง ชอบสร้างบ้านอยู ่ตามชายเขาที่ระดับ

ความสูง จากน�้าทะเลประมาณ 2,500 - 3,000 

ฟุต บ้านเรือนจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ยกเว้นเสาและ 

ขื่อรองรับหลังคาใช้ไม้แผ่นประกอบ หลังคาใช้ใบ

จากฝาบ้านใช้แฝก ปัจจุบันบ้านที่มีฐานะดีจะ

เปลี่ยนจากการใช้ไม้ไผ่มาเป็นไม้แผ่นแทน ใต้ถุน

บ้านจะเป็นที่เก็บฟืนและสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ หมู 

เป็นต้น ส่วนบริเวณจันทันใช้เป็นที่เก็บของ เช่น 
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ตะกร้า อาหารแห้ง กับดักสัตว์ เมล็ดพันธ์พืช และ

สิ่งมีค่าอื่น ๆ

ครอบครัว ชาวขมุมีขนาดครัวเรือนเป็น

ขนาดเล็ก มีสมาชิกจ�านวนน้อย ระบบเครือญาติ

ของขมุเป็นระบบที่ซับซ้อน ให้ความส�าคัญทั้ง

พ่อแม่ฝ่ายชายและหญิง กฎการแต่งานในหมู่ญาติ 

ลูกชายสามารถแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องได้ ส่วน

ลูกหญิงจะต้องแต่งงานกับผู้อื่น

อาหารการกิน ชาวขมุกินข้าวเหนียวเป็น

หลัก กินเนื้อสัตว์และผักทุกชนิด อาหารประจ�า

วันส่วนใหญ่จะเป็นจ�าพวกพืชผักต่างๆ ทั้งที่ปลูก

ไว้ในไร่และพืชผักสวนครัว บางส่วนได้มาจาก

การ ล่าสัตว์ หาของป่า อาหารจ�าพวกหมู ไก่ จะใช้

เฉพาะในพิธีกรรม การประกอบอาหารส่วนใหญ่

จะใช้พริก เกลือ ผงชูรส และมักใส่ผักขี้อ้น (กลู้ช) 

เพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรส เป็นแกงผักน�้าใส และ

อาหารที่ชาวขมุชอบมาก ได้แก่ ปลาหมก (ก้ะ กูบ) 

ชาวขมุจะหมักเหล้าไว้ใช้เอง เหล้าของชาวขมุเป็น

เหล้าอุเรียกว่า “ปูจ” มีไว้ส�าหรับต้อนรับแขกผู้มา

เยือน และใช้ในการเซ่นไหว้ผี

การแต่งกาย ชาวขมุไม่มีวัฒนธรรมใน

การทอผ้าเอง มีเฉพาะในกลุ ่มขมุลื้อ ชาวขมุ

บางกลุ ่มจะนิยมใช้เสื้อผ้าสีด�าหรือสีคล�้าเข ้ม  

ผู้หญิงจะใช้ซิ่นลายขวางแบบไทลื้อ สวมเสื้อผ้า

หนาสีน�้าเงินเข้มตัวสั้น ตกแต่งด้วยผ้าด้ายสีและ

เหรียญเงิน ใส่ก�าไลเงินที่คอและก�าไลข้อมือ โพก

ผ้าสีขาวหรือสีแดง ส�าหรับผู ้ชายในปัจจุบันม ี

การแต่งกายที่ไม่ต่างจากคนเมือง และในบาง

หมู่บ้านจะไม่พบการแต่งกายประจ�าเผ่าเลย

อาชีพ ท�าการเกษตรเป็นหลักแบบยังชีพ 

ปลูกข้าว เผือกมัน และเครื่องปรุงรสอาหารต่างๆ 

พืชไร่และไม้ยืนต้นมีเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ปลูก

ไว้เพื่อบริโภค หากมีเหลือก็จะแบ่งปันให้ญาติ

พี่น้อง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ 

วัวควาย โดยส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประกอบ

พิธีกรรม

เครื่องดนตร ี มีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่

ชาวขมุเล่นเพื่อความเพลิดเพลินยามว่าง มักจะท�า

จากไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่ เครื่องดนตรีหลายชนิด

ท�าจากไม้ไผ่สดเมื่อเล่นเสร็จก็ทิ้งไป เช่น “โท้ร์” 

หรือ “ตาว” ใช้มือตี ตอด ซึงกูร ซูล เป็นต้น บาง

แห่งมีการเล่นแคน เล่นโร้ง ซึ่งท�ามาจากเหรียญ

ทองแดง ใช้ปากเป่า และมือดีด มีการเป่าขลุ่ยที่

เรียกว่า “ซู้ล” และตรึเวิล มีการตีฆ้องทองเหลือง 

ตีกลอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายม้านั่งกลมแต่ขึงด้วย

หนังวัวหนังควาย

ความเชื่อและพิธีกรรม ชาวขมุนับถือ

ผี (โร้ย) มีพิธีเซ่นไหว้ด้วยหมู ไก่ ข้าว เหล้า จะ

เลี้ยงผีในพิธีส�าคัญ ๆ ต่าง ๆ มีทั้งผีป่า ผีบ้าน ผีน�้า  

ผีหมู่บ้าน ทุกบ้านจะมีผีเรือน (โร้ยกาง) ซึ่งเชื่อว่า

ประดิษฐานในบริเวณเตาหุงข้าว เวลามีพิธีเลี้ยงผี

จะมีการติด “เฉลว” (ตแล้) ไว้ เป็นเครื่องหมายที่

ปฏิบัติมาแต่โบราณ พิธีกรรมที่ส�าคัญของชาวขมุ

จะใช้ในการรักษาความเจ็บป่วย โดยจัดพิธีเลี้ยง

ผีด้วยไก่และหมู (ซู้ ฮเอี้ยร ซู้ เซื้อง) มีพิธีการฆ่า

ควาย (ซังพ้าน ตร้าก) เพื่อรักษาผู้ป่วยหนัก

ลักษณะนิสัย และค่านิยม ชาวขมุเป็น

ผู้ที่รักความสงบ ไม่ชอบทะเลาะวิวาทหรือตีรัน

ฟันแทงหรือกลั่นแกล้งใคร มีนิสัยขยัน อดทน 

ซื่อสัตย์ และรับค�าสั่ง ชอบมีเพื่อนฝูง มีการกิน
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ข้าวกินเหล้าร่วมกัน ชาวขมุจะให้ความเคารพ 

ผู้เฒ่าผู้แก่และญาติผู้ใหญ่ของตนอย่างเคร่งครัด 

ถ้าปฏิบัติตนไม่เหมาะสม จะถือว่าท�าผิดประเพณี

และถูกปรับไหม

วิธีการป้องกันและรักษาโรคแบบพื้นบ้านของขมุ

วิธีการป้องกันและรักษาโรคแบบพื้น

บ้านของขมุ มี 2 วิธีการส�าคัญ ได้แก่ (สุวิไล, 2533)

1. การใช ้พืชสมุนไพรพื้นบ ้าน  พืช

สมุนไพรพื้นบ้านที่ขมุนิยมน�ามาป้องกัน และ

รักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อาทิ ตู้ด ลเมินหรือ

ชุมเห็ดเทศ ใช้ใบต�าหรือซอยต้มดื่มเพื่อให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดี ผิวพรรณดี และทาแก้โรค

ผิวหนัง เช่น หิด กลาก เกลื้อน รวมถึงใช้รากต้ม

ดื่มแก้ปวดศีรษะ

2. การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาการ

เจ็บป่วย การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคของ

ขมุ มีลักษณะของการรักษาโรคที่เน้นเรื่องของ

จิตใจ อันเกี่ยวพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อสร้าง

ความรู้สึกสบายใจ สร้างก�าลังใจ และการเน้นใน

เรื่องของสัญลักษณ์ โดยการประกอบพิธีกรรม

จะมีการใช้อุปกรณ์ กิริยาท่าทาง และถ้อยค�าอัน

แสดงลักษณะของสัญลักษณ์ เช่น การปักเฉลว

หรือตแล้ เพื่อเป็นเขตหวงห้ามส�าหรับภูตผีหรือ

สัตว์ไม่ให้เข้ามาเบียดเบียน การกล่าวคาถาก็ถือ

เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความรู้สึกและ

ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะจัดท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูก

ต้อง เพื่อสื่อกับสิ่งที่อยู ่เหนือธรรมชาติ อันถือ 

เป็นการท�าให้เกิดการผลักดันทางอารมณ์ เกิด

พลังจิตที่จะต่อสู้อาการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังรวม

ถึง การสร้างพลังจิตเพื่อแก้ไขเรื่องร้ายให้กลาย

เป็นดี อันเป็นการคลายอารมณ์ได้อีกทางหนึ่ง 

การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาความเจ็บป่วยมี

สิ่งส�าคัญที่ใช้ในพิธี คือ การใช้สัตว์เพื่อเซ่นไหว้

ผี ส่วนการวินิจฉัย สาเหตุของการเจ็บป่วยและ

ก�าหนดวิธีการรักษา เป็นหน้าที่ของหมอดู (ม้อ 

กแน้ะ) ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อกับผี และท�านายสาเหตุ

ของอาการเจ็บป่วย

ประเพณีที่ส�าคัญ

ประเพณีที่ส�าคัญของชาวขมุซึ่งได้ปฏิบัติ

สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ (ศูนย์พัฒนา

และสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554)

 1. พิธีเซ่นไหว้ผีหลวง จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง

หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

 2. พิธีเซ่นไหว้ผีหมู ่บ ้าน จัดขึ้นเวลา

ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

 3. พิธี เซ ่นไหว ้ผีประจ�าตระกูลหรือ

ผีบรรพบุรุษในบ ้าน จัดขึ้นในช ่วงเทศกาล

สงกรานต์

 4. พิธีสงเคราะห์ จัดขึ้นในวันสงกรานต์

เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน

 5. พิธีเซ่นไหว้ผีไร่ จัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง คือ 

ก่อนถางป่า ก่อนปลูกข้าว ขณะข้าวเริ่มออกรวง 

และเมื่อข้าวแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

ขมุมีความเชื่อเรื่องขวัญว่า คนเรามีขวัญ

เก้าขวัญ คนที่เจ็บป่วยเพราะขวัญออกจากร่างไป 

การเรียกขวัญให้กลับคืนต้องเชิญหมอขวัญมาท�า

พิธีเรียกขวัญ
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สรุป

ชนเผ่าขมุเป็นชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศไทย โดยมีการย้ายถิ่นฐาน

มาจากประเทศลาว มีสาเหตุของการอพยพมา

จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เข้ามาหางานท�าแลก

เงินและมีการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ชาวขมุ

นั้นเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ยังมีการนับถือผีและเป็น

ความเชื่อที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การรักษา

โรค และการปกครอง ชนเผ่าขมุมีภาษาที่ใช้ใน

การสื่อสารเป็นของตนเอง การประกอบอาชีพ

ของชาวขมุนั้นยังเป็นการเกษตร (ปลูกข้าว) ท�า

ไร่ ท�าสวน โดยมีการใช้ที่ดินในรูปแบบหมุนเวียน 

(long cultivation long fallow) เพื่อให้ที่ดินได้ปรับ

สภาพโดยธรรมชาติ การหาที่ดินเพื่อท�าการเพาะ

ปลูกใหม่จะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้วยมีเหตุผล

ที่ว่าที่ท�ากินไม่เพียงพอ แต่จะไม่ใช้วิธีการท�าไร่

เลื่อนลอย แต่จะท�าการหมุนเวียนการใช้ที่ดินที่

มีอยู่เพื่อมาใช้ในการเกษตรภายในที่ดินเดิมเป็น

หลัก

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ศูนย ์พัฒนาและสงเคราะห ์ชาว เขาจั งหวัด

แม่ฮ่องสอน.  2554.  ขมุ KHAMU.  ศูนย์

พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัด

แม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน.  แหล่งที่มา : 

http://www.mhsdc.org/interest19.htm. 

25  พฤษภาคม  2554.

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน.  2554.  

ชนเผ่าขมุ KHAMU.  ศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์, น่าน.  แหล่ง

ที่มา : http://www.nansdc.go.th/nansdc/

Khamu.htm.  25  พฤษภาคม  2554.

สุวิไล  เปรมศรีรัตน์.  2533.  วิธีป้องกัน รักษา

โรคแบบพื้นบ้านชาวขมุ และสนทนา

สาธารณสุขการแพทย์ไทย – ขมุ.  รายงาน

การวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 

นครปฐม.

 .  2541.  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ขมุ.  

บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, กรุงเทพฯ.
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ค�ำน�ำ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์เราทุกวันนี้มี

ความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัย 4 คือ อาหาร 

เครื่องนุ ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู ่อาศัย โดย

เฉพาะที่อยู่อาศัยนอกจากจะใช้บังแดด บังฝน กิน

อยู ่หลับนอนแล้ว อาจต้องค�านึงถึงการตกแต่ง

บ้านเพื่อความมีสุนทรียภาพในการด�ารงชีวิตรวม

ทั้งด้านประโยชน์การใช้สอย  ที่กล่าวมาทั้งหมด

นี้ผู ้เขียนหมายความถึงเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 

ในยุคที่ทรัพยากรป่าไม้มีให้ใช้สอยอย่างจ�ากัด 

ในปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ท�าจากแผ่นไม้

ประกอบ (wood composites) เช่น แผ่นชิ้นไม้อัด

หรือพาร์ติเคิลบอร์ด (Particleboard) และแผ่น

ใยไม้อัดหรือไฟเบอร์บอร์ด (Fiberboard) ซึ่งไม้

ประกอบจ�าพวกนี้ต้องใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

ซึ่งเป็นกาวที่เหมาะส�าหรับใช้ภายในอาคารเป็น

ตัวยึดติด สารฟอร์มัลดีไฮด์ที่อยู่ในรูปของเหลวนี้

จะแทรกซึมอยู่ภายในแผ่นไม้ประกอบที่น�ามาท�า

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น โต๊ะท�างาน ตู้เสื้อผ้า และ

เตียงนอน เป็นต้น สารฟอร์มัลดีไฮด์ที่อยู ่ในรูป

ของเหลวก็จะกลายสภาพเป็นสารระเหยฟอร์มั

ลดีไฮด์ซึ่งมองไม่เห็นแต่สามารถได้กลิ่นและอาจ

ท�าให้เกิดการระคายเคือง แสบตา แสบจมูก วิง

เวียนศรีษะ บางรายอาจเกิดอาการเป็นผื่นขึ้นตาม

ผิวหนัง ความรุนแรงของอาการอาจขึ้นอยู ่กับ

ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลและความเข้มข้นของ

ปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ที่ถูกปล่อยออก

มาจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หากได้รับสารระเหยนี้

ปริมาณน้อยแต่เป็นระยะเวลานานๆจะมีอาการไอ

และหายใจติดขัด (ศูนย์อาชีวอนามัยมาบตาพุด, 

2553) อีกทั้งสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์นี้เป็นสารก่อ

มะเร็งและเป็นภัยเงียบที่น่าสพรึงกลัว ผู้บริโภค

อย่างเราอุปมาอุปมัยคล้ายกับกบที่โดนต้มด้วยการ

เพิ่มอุณหภูมิทีละน้อยเมื่อรู้สึกตัวว่าร้อนจนเป็น

อันตรายก็สายไปเสียแล้ว 
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ฟอร์มัลดีไฮด์คืออะไร

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือ

ฟอร์มาลิน (Formalin) คือสารตัวเดียวกันเพียงแต่

ว่าเมื่ออยู่ในรูปของเหลวหรือสารละลายจะเรียก

ว่า ฟอร์มาลีน ส่วนฟอร์มัลดีไฮด์มีสถานะเป็น

ก๊าซหรือสารระเหยที่อุณหภูมิปกติ ส่วนมากที่

จ�าหน่ายกันอยู่ทั่วไปจะอยู่ในรูปของสารละลาย

น�้าภายใต ้ชื่อน�้ ายาฟอร ์มาลีนหรือยาดองศพ

นั่นเอง สารประกอบฟอร์มาลินจะมีฟอร์มัลดีไฮด์

เป็นส่วนประกอบอยู่ร้อยละ 30-50 โดยน�้าหนัก 

สารฟอร์มัลดีไฮด์นี้เป็นสารไม่มีสีและติดไฟง่ายที่

อุณหภูมิห้อง สารละลายฟอร์มาลินจะไม่เสถียร

เมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง จะเกิด

ปฏิกิริยากลายเป็นกรดฟอร์มิก จึงต้องมีการเติม

สารที่ท�าให้เสถียร (Stabilizer) เช่น เมทานอล

ประมาณร้อยละ 5-15 ของสารละลาย หรือมีขาย

ในรูปของพาราฟอร์มัลดีไฮด์ (ศูนย์อาชีวอนามัย

มาบตาพุด, 2553)

ฟอร ์มัลดีไฮด ์และสารประกอบของ

ฟอร์มัลดีไฮด์ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมหลาย

ชนิดเช่น กาวส�าหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบ การ

ผลิตฟิล์มถ่ายรูป ยาง หนัง สีย้อม ยาประทินผิว 

น�้ายาทาเล็บ วัตถุระเบิด ใช้ท�าโฟมเพื่อเป็นฉนวน 

รวมทั้งถูกน�ามาใช้ในวงการแพทย์ เช่น การดอง

ศพ ด้านเวชภัณฑ์ เช่น ยาอมและใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ 

เป็นต้น (สุชาตา ชินะจิตร, 2549)

ส�าหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์

จะพบฟอร์มัลดีไฮด์ในกาวที่ใช ้ยึดติดแผ่นไม้

ประกอบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

กาวที่นิยมใช ้กันมีอยู ่  2 ชนิด คือ (1) กาวยู

เรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea formaldehyde resin,  

UF resin) และ (2) กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์  (Phenol 

formaldehyde resin, PF resin) หรือ Bakelite  

โดยทั่วไปแล้วกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์มีอันตราย

จากสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์มากกว่ากาวฟีนอล

ฟอร์มัลดีไฮด์ แต่เป็นที่น ่าสังเกตว่ากาวยูเรีย 

ฟอร์มัลดีไฮด์เป็นที่นิยมใช้มากกว่าเนื่องจาก

ราคาถูกกว่าและเหมาะที่จะใช ้ภายในอาคาร 

ถึงแม้ว่ากาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์จะมีอันตรายจาก

ฟอร์มัลดีไฮด์น้อยกว่าแต่ก็ยังมีการระเหยของ 

ฟอร์มัลดีไฮด์อยู ่ดี ซึ่งช่วงแรกก็จะมีการระเหย

มากเป็นพิเศษ พอนาน ๆ ไปก็จะจางลง แต่ก็ยังมี

การระเหยออกมาอยูเ่รือ่ยๆ (สชุาตา ชนิะจติร, 2549)

โทษของฟอร์มัลดีไฮด์

สารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารมลพิษ

ที่ฟุ้งกระจายอยู่ภายในอาคารที่อยู่อาศัย เนื่องจาก

มีแหล่งที่มาจากวัสดุที่ท�าจากไม้ประกอบที่ใช้ท�า

เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  โฟมที่ใช้ท�าฉนวนกันความร้อน 

รวมทั้งเป็นส่วนผสมของสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ สารระเหยนี้ท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อ

เนื้อเยื่อทางเดินหายใจและระคายเคืองผิวหนัง 

อาจท�าให้เกิดอาการหอบหืดและความผิดปกติ

ของระบบการเจริญพันธุ์ได้ ดังนั้นองค์การเพื่อ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (The U.S. 

Environmental Protection Agency) และองค์การ

นานาชาติเพื่อการค้นคว้าวิจัยโรคมะเร็ง (The 

International Agency for Research on Cancer, 

IARC) ได ้ตระหนักถึงพิษภัยของสารระเหย 

ฟอร ์มัลดีไฮด ์ที่ระเหยออกมาจากผลิตภัณฑ ์

ต่าง ๆ   เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง ฟิล์มถ่ายรูป  
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หนัง วัตถุระเบิด สีย ้อม สารประทินผิวและ

บุหรี่  อีกทั้งในกระบวนการผลิตต่าง ๆ  เช ่น 

อุตสาหกรรมผ้าในการย้อมเพื่อปรับปรุงให้สี

และให้สีย้อมติดแน่นขึ้น อุตสาหกรรมกระดาษ

เพื่อให้กระดาษลื่นและกันน�้าได้ อุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ เพื่อผลิตผงที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

น�้าหนักและความแข็งแรงของไหมสังเคราะห์   

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต เ ร ซิ น แ ล ะ พ ล า ส ติ ก 

นอกจากผู้บริโภคแล้วผู้ผลิตเองซึ่งมีโอกาสสัมผัส

กับสารเหล่านี้ปริมาณมากและบ่อยกว่าท�าให้เกิด

การเสื่อมโทรมด้านสุขภาพมากกว่าผู้บริโภค ซึ่ง

มีข้อมูลจากการส�ารวจสุขภาพพนักงานโรงงาน

ไม้อัดที่ใช ้กาวชนิดคาร ์บาไมด์ฟอร์มัลดีไฮด์ 

(Carbamide formaldehyde) จ�านวน 278 คน พบว่า 

พนักงานเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

จากการหายใจเอาไอระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์

เข้าไปจนมีความเข้มข้นประมาณ 5 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร เป็นจ�านวน 129 คน ซึ่งคิด

เป็นเกือบร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และ

ข้อมูลจากการส�ารวจพนักงานหญิงอายุ 25-40 ปี

ที่ท�างานในโรงงานย้อมผ้าที่ใช้ฟอร์มาลินที่มีการ

ฟุ้งกระจายของสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ประมาณ 

5-78 มิลลิลิตรต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลานาน  

25-20  ปี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอาการปวด

ศรีษะ ทรงตัวล�าบาก ระคายเคืองและมีน�้าตาไหล 

เป ็นประจ�า (สุชาตา ชินะจิตร, 2549; ศูนย ์

อาชีวอนามัยมาบตาพุด, 2553)

จากผลส�ารวจจะเห็นได้ว่าการสัมผัสสาร

ระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ท�าให้เกิดอาการต่างๆ อาจ

แบ่งออกเป็นกลุ่มอาการได้ 2 แบบดังนี้ (1) กลุ่ม

อาการเฉียบพลัน คือ แสบตาและระคายเคืองใน

ทางเดินหายใจ ท�าให้เกิดอาการอักเสบ มีอาการ

ไอ แน่นหน้าอกหอบคล้ายเป็นหืด อาจถึงขั้น

เป็นปอดอักเสบ หรือปอดบวมน�้าเฉียบพลันและ 

(2) กลุ่มอาการพิษเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็งโพรง

จมูก มะเร็งคอหอยส่วนจมูก และท�าให้เกิดอาการ

ระคายเคืองอย่างมากต่อผิวหนัง กลุ่มอาการทั้ง

สองนี้อาจมีการควบคุมป้องกันได้ เช่น (1) หลีก

เลี่ยงการสัมผัสกับสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ ถ้า

จ�าเป็นต้องสัมผัสให้ใช้เครื่องป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันสารพิษ สวม

ถุงมือและใส่กระบังหน้า, (2) ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ไม่

ควรท�างานกับสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์, (3) จัด

ให้มีระบบระบายอากาศที่ เพียงพอในสถานที่

ท�างานและระบบดูดอากาศเฉพาะที่, (4) หาสาร

อื่นที่มีพิษน้อยกว่ามาทดแทน เช่น ใช้สารกลูทารั

ลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) แทนสารฟอร์มัลดีไฮด์,  

(5) เฝ ้าคุมสิ่งแวดล้อมเป ็นประจ�าเพื่อตรวจ

หาความเข้มข้นของสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ใน

อากาและ (6) เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีสารระ

เหยฟอร์มัลดีไฮด์ต�่า (สุชาตา ชินะจิตร, 2549;  

ศูนย์อาชีวอนามัยมาบตาพุด, 2553)

ข้อก�ำหนดที่ปลอดภัยของฟอร์มัลดีไฮด์

ข้อก�าหนดการปล่อยสารระเหยฟอร์มลัดไีฮด์ 

ในแผ่นไม้ประกอบ (Wood Composites) มีหลาก

หลายข้อก�าหนดและใช้มาตรฐานการทดสอบ

ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางประเทศมีข้อก�าหนดเป็น

ของตนเองในการผลิตสินค้าไม้ประกอบรวม

ทั้งการน�าเข้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามข้อก�าหนด

และมาตรฐานส่วนใหญ่ถูกก�าหนดโดยประเทศ
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สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

การก�าหนดมาตรฐานสารระเหยฟอร์มลัดไีฮด์ 

ในสินค้าไม้ประกอบของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที ่

14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ส�านักงานส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศของนครชิคาโกได้รายงานว่า 

วุฒิสมาชิก นาง Amy Klobuchar พรรคดีโมแครต

ของรัฐมินเนโซต้าและวุฒิสมาชิก นาย Mike 

Crapo พรรครีพับริกันของรัฐไอดาโฮได้เสนอ

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสารฟอร์มัลดีไฮด์

ในสินค้าไม้ประกอบ (Formaldehyde Standards 

for Composite Wood Products Act S. 1660) 

ต ่อวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยร่างกฏหมายนี้

ครอบคลุมสินค้าไม้ประกอบ (Composite Wood) 

และสินค้าที่ผลิตจากไม้ประกอบทั้งหมดที่ผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard, PB) แผ่นใย

ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density 

Fiberboard, MDF) และแผ่นใยไม้อัดความหนา

แน่นสูง (High Density Fiberboard, HDF หรือ 

Hardboard) รวมทั้งสินค้าที่มีไม้ประกอบเป็น

ส่วนประกอบ เช่น เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง

ปิดผิวหน้า เป็นต้น และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (US Senate)

ได้ลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติก�าหนดมาตร

ฐานฟอร์มัลดีไฮด์ในสินค้าไม้ประกอบและคาด

ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะผ่านสภาผู้แทน

ราษฎรของสหรัฐอเมริกาก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2553 นี้ 

และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2555 โดยกฎหมายก�าหนดมาตรฐานของ

ระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์มีได้ในระดับไม่เกิน 0.09 

ส่วนต่อล้านส่วน (Parts per million, ppm) และ

ยังก�าหนดให ้มีการทดสอบโดยบุคคลที่สาม 

(Third Party) และการออกหนังสือรับรองเพื่อ

เป็นการแสดงว่าสินค้าได้มาตรฐานตามระเบียบ

โดยให ้ เป ็นหน้าที่รับผิดชอบของส�านักงาน 

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

และ US Customs and Border Protection หรือ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแล 

สินค ้ า ไม ้ประกอบน� า เข ้ าจากต ่ างประเทศ 

(ส�านักงานส่งเสริมการค ้าระหว ่างประเทศ  

ณ นครชิคาโก, 2553)

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 

เมษายน พ.ศ. 2550  องค์การ California Air 

Resources Board (CARB) ได้ผ ่านพระราช

บัญญัติในการลดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่

ระเหยจากแผ่นไม้ประกอบที่ใช้ภายในอาคาร เช่น 

ไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด และแผ่นใยไม้อัดความหนา

แน่นปานกลาง โดยโฆษกขององค์การ CARB, 

นาย Dimitri Stanich รายงานว่าสาระในพระ

ราชบัญญัตินี้ เรื่อง “Airborne Toxic Control 

Measure to Reduce Formaldehyde Emissions 

from Composite Wood Products” ได้ถูกก�าหนด

มาแล้วโดยองค์การ International Agency for 

Cancer Research (IARC) ในปี พ.ศ. 2547 และ

องค์การ U.S. Department of Housing and 

Urban Development (HUD) ในปี พ.ศ. 2528 โดย
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ก�าหนดให้ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารระเหย

ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ยอมรับได้ (maximum allowable 

concentration) อยู่ที่ 0.3 ส่วนในล้านส่วน (Parts 

per million, ppm) โดยประเมินตามมาตรฐาน 

ASTM E-1333-96  (ส�านักงานส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก, 2553)

Figure 1	 The	maximum	allowable	formaldehyde	emissions	in	the	final	CARB	airborne	toxic	 

	 	 control	measure,	based	on	the	ASTM	E-1333-96	test	protpcal	(Malin,	2007)

จาก Figure 1 เป็นที่น่าสังเกตว่าได้มีการ

พยายามลดปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัล 

ดีไฮด์ลงอย่างต่อเนื่องผ่านข้อบังคับของ CARB 

โดยองค์การ CARB ได้ก�าหนดการใช้บังคับเป็น 

2 เฟสระหว่างปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และ 

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา

หรือข้อยุ ่งยากในการเปรียบเทียบหรือทดสอบ

ปริมาณสารระเหยนี้เนื่องจากวิธีการทดสอบที่

แตกต่างกันในยุโรป อเมริกาและเอเชียโดยเฉพาะ

ญี่ปุ่น องค์การ CARB ได้แก้ปัญหาโดยก�าหนดให้

เฟสแรกข้อบังคับมีความยืดหยุ่นตามมาตรฐาน

และความสามารถในการผลิตในปัจจุบัน แต่ให้

มีการแข่งขันกันในแง่ของราคาที่ถูกกว่า ปริมาณ

การปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ที่น้อยกว่า ใน

เฟสสองได้มีการพยายามบังคับให้ผู้ผลิตปรับปรุง

และค้นหาเทคโนโลยีในการลดการปล่อยสารระ



84
วารสารการจัดการป่าไม้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ฟอร์มัลดีไฮด์...ข้อก�าหนดและมาตรฐาน...

ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

ฟอร์มัลดีไฮด์...ข้อก�าหนดฟอร์มัลดีไฮด์...ข้อก�าหนด

เหยฟอร์มัลดีไฮด์ โดยองค์การ CARB หวังว่าใน

อนาคตจะสามารถบังคับให้กฏหมายฉบับนี้มีผล

บังคับอย่างสมบูรณ์ในระดับประเทศต่อไป 

ทางฝ่ังยโุรปได้ตัง้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อมส�าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เรียกว่า 

EU Fo rma ldehyde  Emis s ion  S t anda rd  

ซึ่ง เป ็นมาตรฐานที่ ได ้รับการยอมรับทั่วโลก  

โดยวัดที่ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ 

ออกจากเฟอร์นิเจอร์ ข้อก�าหนดของยุโรปได้

ก�าหนดมาตรฐาน E1 ให้มีปริมาณการปล่อยสาร

ระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน 0.10 ส่วนต่อล้านส่วน 

(Parts per million, ppm) ส�าหรับแผ่นชิ้นไม้อัดและ

แผ่นใยไม้อัด ทดสอบตามมาตรฐาน EN 717-1 

Large chamber method และไม่เกิน 8 มิลลิกรัม

ต่อ 100 กรัมส�าหรับแผ่นเกล็ดไม้อัดเรียงชิ้น 

(Oriented Strandboard) ทดสอบตามมาตรฐาน 

EN 120 Perforator method 

ทางฝั ่งเอเชียได้มีการตั้งข้อก�าหนดโดย 

Japanese Agricultural Standard (JAS) ของญี่ปุ่น

ได้ก�าหนดมาตรฐาน F**** ให้มีปริมาณการ

ปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์เฉลี่ยต�่ากว่า 0.30 

มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ  0.3 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 

และถ้าต�่ากว่า 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ 0.5 ส่วน

ต่อล้านส่วน (ppm) ให้ถือว่าเป็นมาตรฐาน F*** 

ทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5905 ส�าหรับแผ่น

ใยไม้อัดและมาตรฐาน JIS A 5908 ส�าหรับแผ่น

ชิ้นไม้อัด อย่างไรก็ตามข้อก�าหนดของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชียยังมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไป

แล้วแต่ละประเทศ เช่น ข้อก�าหนดของไต้หวันได้

ก�าหนดมาตรฐาน E0 ให้มีปริมณการปล่อยสาร

ระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ต�่ากว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ทดสอบตามมาตรฐาน CNS 2215 ดังนั้น Table 1 

ได้รวบรวมข้อก�าหนดของการปล่อยสารระเหย

ฟอร์มัลดีไฮด์ตามข้อก�าหนดที่นิยมอ้างอิง
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Table 1  Specification standards and classifications (Young, 2004)

Standard Test Method Product Limit terms Classification Value 2

JIS	A	5905
(2003)

JIS	A	1460	Japanese	Desiccators Fiberboard Average	1 F****	/	Super	E0
F***	/	E0
F**

<	0.3	mg/L
<	0.5	mg/L
<	1.5	mg/L

JIS	A	5908
(2003)

JIS	A	1460	Japanese	Desiccators Particleboard Average	1 F****	/	Super	E0
F***	/	E0
F**

<	0.3	mg/L
<	0.5	mg/L
<	1.5	mg/L

JAS
(2003)

JAS	233	Japanese	Desiccators Plywood Average	1 F****
F***
F**
F*

<	0.3	mg/L
<	0.5	mg/L
<	1.5	mg/L
<	5.0	mg/L

EN	
(1997)

EN	622-1	Perforator Fiberboard 95%	1 A
B

<	9	mg/100	g
<	40	mg/100	g

EN	
(1996)

EN	312-1	Perforator Particleboard Average	1 1
2

<	8	mg/100	g
<	30	mg/100	g

EN		13986
(1993)

EN	120	Perforator Particleboard,
Medium	Density	Fiberboard
Oriented	Strandboard

- Super	E0
E0
E1
E2

<	3	mg/100	g	3

<	5	mg/100	g	3

<	8	mg/100	g
>	8	mg/100	g

EN	13986
(2004)	

EN	717-1Large	Chamber	 Particleboard
Medium	Density	Fiberboard
Oriented	Strandboard

- E1 <	0.10	ppm

CARB	phase	I
(2009)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Particleboard - CARB	Phase	I	Certified 0.18	ppm

CARB	phase	
II
(2010-2012)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Particleboard - CARB	Phase	II	Certified 	0.09	ppm

CARB	phase	I
(2009)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Medium	Density	Fiberboard - CARB	Phase	I	Certified 0.21	ppm

CARB	phase	
II
(2010-2012)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Medium	Density	Fiberboard - CARB	Phase	II	Certified 0.11	ppm

CARB	phase	I
(2009)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Hardwood Plywood 
(Veneer	core)

- CARB	Phase	I	Certified 0.08	ppm

CARB	phase	
II
(2010-2012)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Hardwood Plywood 
(Veneer	core)

- CARB	Phase	II	Certified 	0.05	ppm

CARB	phase	I
(2009)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Hardwood Plywood 
(Composite	core)

- CARB	Phase	I	Certified 0.08	ppm

CARB	phase	
II
(2010-2012)

ASTM	E1333-96	Large	Chamber	or
ASTM	D6007-02	Small	Chamber	or
ASTM	D5582-00	Desiccators

Hardwood Plywood 
(Composite	core)

- CARB	Phase	II	Certified 	0.05	ppm

Remark: 		1	Maximum	values	also	given.

   		2	These	standards	are	in	the	process	of	re-issue,	possibly	under	new	numbers.
						3	Equivalent	value.
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วิธีประเมินควำมเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์

การประเมินความเข ้มข ้นของฟอร์มั

ลดีไฮด์ที่นิยมใช้มีดังนี้คือ (1) มาตรฐาน ASTM 

ของสหรัฐอเมริกา ที่นิยมมี 3 วิธีคือ ASTM E1333 

Large chamber method, ASTM D6007 Small 

chamber method และ ASTM D 5582 Desiccators 

method เป็นต้น (2) มาตรฐาน EN ของสหภาพ

ยุโรป ที่นิยมมี 4 วิธีคือ EN 717-1 Classification 

of formaldehyde emission by chamber test, EN 

120 Perforator method, EN 717-2 Gas analysis 

method และ EN 717-3 Flask method และ (3) 

มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น คือ JIS A 5905 

การหาปริมาณการปลดปล่อยสารระเหย

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde Emission Quantity 

หรือ Release Quantity of Formaldehyde) หมาย

ถึง ปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระเหยจากผิว

แผ่นไม้หรือเนื้อแผ่นไม้ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ

ลิตร ถูกใช้ในมาตรฐานของญี่ปุ่น การหาปริมาณ

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde Content) หมายถึง 

ปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ในเนื้อแผ่นไม้ประกอบ 

มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อไม้ 100 กรัม (oven dried 

equivalent, ODE) ถูกใช้ในมาตรฐานของยุโรป 

(EN 120) 

การกระจายตัวของการใช้ การยอมรับ

และรายละเอียดของมาตรฐานที่นิยมใช้ถูกแสดง

ใน Figure 2 และ Table 2 

Figure 2 Global	 regions	with	 formaldehyde	emission	 regulations	and	standard	 (ASTM	=	 
	 	 American	Society	for	Testing	and	Materials,	 ISO	=	International	Organization	for	 
	 	 Standardization,	CEN	=	European	Committee	for	 	Standardization,	GB	=	Chinese	 
	 	 National	Standards,	JIS/JAS	=	Japanese	Industrials	Standards		Committee/	Japanese	 
	 	 Agricultural	Standard,	JANZ	=		Standards	for	Japan	Australia	New	Zealand	Society)	 
	 	 (Marutzky,	2008)
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Table 2    Test standards and products (Young, 2004)

Method Standards Products Usage Summary

C h a m b e r EN	717-1

ASTM	

E1333

All Reference	

Research	

Certification

Samples	are	placed	in	a	constant	

humidity	chamber.	Air	is	continuously	

replaced.	The	test	is	complete	once	

constant	emission	is	reached-this	may	

take	several	weeks.
J a p a n e s e	

Des i cca to r s

JIS	A	1460

JIS	A	1460

JAS	223

Fiberboard

Particleboard

Plywood

Certification	

Quality 

Control

Samples	are	placed	in	glass	desiccators	

for	24	hours	at	20°C.	The	RH	is	

uncontrolled.	Formaldehyde	is	

collected	in	water.	The	concentration	

is	measured	by	a	chemical	reaction	

followed	by	spectrophotometer.
A m e r i c a n	

Des i cca to r s

ASTM	D	

5582

Wood 

Products

Certification

Quality 

Control

Samples	are	edge	sealed	and	placed	in	

glass	desiccators	for	2	hours	at	24°C.	

The	RH	is	uncontrolled.	Formaldehyde	

is	collected	in	water.
P e r f o r a t o r EN	120 Fiberboard

Particleboard

110	gram	of	sample	is	extracted	

using	toluene.	Formaldehyde	is	

transferred	to	water.	The	concentration	

is	measured	by	a	chemical	reaction	

followed	by	spectrophotometer.
EN	 Flask EN	717-3 Fiberboard

Particleboard

Quality 

Control

About	20	gram	of	sample	is	placed	

in	a	plastic	bottle.	Test	is	carried	out	

at	40°C	for	3	hours.	Formaldehyde	is	

collected	in	water.	The	concentration	

is	measured	by	a	chemical	reaction	

followed	by	spectrophotometer.
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วิธีในกำรลดฟอร์มัลดีไฮด์

การลดปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์

ในแผ่นไม้ประกอบส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ

ปรับปรุงพัฒนากาวหรือสารยึดติด โดยการหากาว

ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่ากาวที่มีฟอร์มาลีน

เป็นส่วนประกอบ  เช่น กาวที่ท�าจากพืช อย่างไร

ก็ตามกาวที่ปลอดสารพิษ คุณภาพดี มักมีราคา

แพงกว่ากาวที่มีฟอร์มาลีนเป็นส่วนประกอบ

ประมาณ 10-20 เท่า และส่วนใหญ่ต้องน�าเข้า

จากต่างประเทศ อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการ

ใช้ไม้ประดับดูดไอพิษโดยนักวิจัยของนาซ่าคือ  

Dr. B.C. Wolverton ค้นพบว่ามีไม้ดอกไม้ประดับ

หลายชนิดสามารถดูดไอระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ใน

เฟอร์นิเจอร์ได้ดีเป็นพิเศษได้แก่ บอสตันเฟิร์น 

ควีนคิมเบอร์รี่เฟิร์น เบญจมาศหรือเก็กฮวย เยอ

บีร่า สิบสองปันนา ซุ้มกระต่าย ปาล์มไผ่ ต้นยาง

อินเดีย อิงลิชไอวี่ ไทรย้อยใบแหลม และเดหลี  

ซึ่งไม้ส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าบางวิธีจะลดปริมาณการปลดปล่อยไอพิษ

ของฟอร์มัลดีไฮด์ได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า

เพราะว่าชีวิตของผู้บริโภคอย่างเราไม่ได้ราคาถูกๆ 

(ส�านักพิมพ์จีเอ็มบุ๊ค, 2551)

สรุป

ฟอร์มัลดีไฮด ์ เป ็นไอพิษที่มีผลท�าให ้

สุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทรุด

โทรม การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ใน

การผลิตแผ่นไม้ประกอบเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์จึง

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องผู้บริโภคสินค้า

ที่เกี่ยวกับไม้ประกอบ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้

ผ ่านพระราชบัญญัติควบคุมการปล่อยสารระ

เหยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นไม้ประกอบและให้มีผล

บังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อผู้ผลิตสินค้าไม้ประกอบ

ทั้งในประเทศ และสินค้าไม้ประกอบน�าเข้าจาก

ต่างประเทศในปี พ.ศ. 2555 นี้ ผลพวงของพระ

ราชบัญญัติฉบับนี้ท�าให้เป็นการเพิ่มต้นทุนใน

การผลิตของผู้ผลิต เนื่องจากผู้ผลิตจะมีค่าใช้จ่าย

ในด้านการจ้างบุคคลที่สามารถทดสอบสินค้า  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น  

ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของไทยควรศึกษาและเตรียม

ตัวให ้พร ้อมก ่อนที่กฎหมายมีผลบังคับในปี 

พ.ศ. 2555 นี้ ซึ่งคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะน�าเข้า

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบจากประเทศไทยเป็นมูลค่า

กว่า 0.40 พันล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2554  ผู้ผลิต

ที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ควรมีการปรับปรุงสูตร

กาวหรืออาจเปลี่ยนมาใช้กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์

ที่มีราคาแพงกว่า หรือ Methyl diisocyanate 

(MDI) และ soy-based formulations ส�าหรับ 

ผู ้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบของไทย

จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาด

โลก โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็น

ทั้งวิกฤตและโอกาสของผู ้ผลิตในการปรับปรุง

เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตแผ่นไม้

ประกอบที่มีคุณภาพดีและอาจจะเป็นการลด

ต้นทุนการผลิตในระยะยาวก็ได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดถึงความรู้ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยในแขวง

ไซยบุรี  2) การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยใน 

แขวงไซยบุรี และ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของ

ป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยในแขวงไซยบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชน

ของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยในแขวงไซยบุรี จ�านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  

น�าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน

การวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และ F-test  ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า ราษฎรร้อยละ 76.5 เป็นเพศชาย  อายุเฉลี่ย 41.04 ปี ร้อยละ 87.6 มีเผ่าพันธุ์เป็น

ลาวลุ่ม  ร้อยละ 35.5 จบการศึกษาระดับชั้นประถม  ร้อยละ 39.4 มีอาชีพหลักท�านา ร้อยละ 65.9 ไม่มี

อาชีพรอง ร้อยละ 21.2 มีสถานภาพทางสังคม มีสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 16 – 60 ป ี

รวม 755 คน ร้อยละ 86.7 เกิดในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน เฉลี่ย 37.02 ปี 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.6 มีการถือครองที่ดิน โดยมีการถือครองพื้นที่เฉลี่ย 13.53 ไร่  ราษฎรมีรายได้รวม
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เฉลี่ย 73,996.46 บาทต่อปี รายจ่ายรวมเฉลี่ย 44,505.31 บาทต่อปี ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 ได้

รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 มีความรู้ในระดับมาก โดยมีคะแนน  

เฉลี่ย 11.12 คะแนน  การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ราษฎร ส่วนใหญ่มีการพึ่งพิงจากการเก็บหาฟืน การตัดไม้ 

เพื่อการก่อสร้าง การเก็บหาไม้ไผ่ การเก็บหาพืชสมุนไพร การเก็บหาผลไม้ การเก็บหาหน่อไม ้การเก็บ 

หาหวาย การเก็บหาดอกแขม การเก็บหาเห็ด การเก็บหาพืชผัก การเก็บหาแมลงกินได้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวน

แห่งชาติน�้าปุ๋ยในแขวงไซยบุรี พบว่า เพศ อายุ เผ่าพันธุ์ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง จ�านวน

สมาชิกใน ครัวเรือน  จ�านวนแรงงานในครัวเรือน  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ขนาดพื้นที่ที่ถือครอง  

รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายของครัวเรือน การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แตกต่าง

กันมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กันชนของป่าสงวนแห่งชาติน�้าปุ๋ยไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT

The objective of this research were to study 1) socio-economic status including conservation 

of forest resource of people residing around buffer zone of NamPui National Reserved Forest in 

Saiyaboury Province, 2) dependency on forest resource of people residing around buffer zone of 

NamPui National Reserved Forest in Saiyaboury Province and 3) factors affecting to dependency 

on forest resource of people residing around buffer zone of NamPui National Reserved Forest in 

Saiyaboury Province. The sample group is 226 people residing around buffer zone of NamPui 

National Reserved Forest in Saiyaboury Province. Questionnaire was used as a tool to collect 

data and then processed data by computer program. Analytical statistics that had been used in this 

research were the percentages, the arithmetic mean, the standard deviation, T-test and F-test with 

statistical significant level of 0.05.

The results of this study revealed 76.5 % of the samples were male, aged average 41.04 

years old, 87.6 % of them were Low Land Lao ethnic group, 35.5 % completed primary education, 

39.4 % were farmer as major profession and 65.9 % had no minor profession, 21.1 % had social 

status. Most of them had family member aged between 16 – 60 years old, there were 755 people 

altogether. 86.7 % of them were born at their present village, average settle down period were 

37.02 years. Most of them or 95.6 % own average 13.53 rai of land, earned average 73,996.46 baht 
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per year, paid overall 44,505.31 baht of expenses per year, 95.5 % of them got information from 

government officers, 97.9 % were well-informed with average 11.12 points. About dependency 

on forest resource, most of samples were dependent on forest in order to cut down timbers for 

construction and gathering of firewood, bamboo, herb, fruit, bamboo shoot, rattan, Saccharin 

arundinaceous Retz., mushroom, vegetable and edible insects.

About factors affecting dependency on forest resource of people residing around buffer zone 

of NamPui National Reserved Forest in Saiyaboury Province, the research found that the difference 

of gender, age, ethnic group, level of education, major career, minor career, number of family 

member, number of household labor, settle down period, size of land, household income, household 

expenses, acknowledgement of information about forest resource conservation, participation in 

forest resource conservation activities and knowledge of forest resource conservation, there was no 

difference in dependency on forest resource in buffer zone of NamPui National Reserved Forest.

❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด และการวิเคราะห์พลังกดดัน 

การแข่งขันทั้ง 5 ประการของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด 

และค่าสูงสุด 

ผลการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีผู้ผลิตไม้ประกอบพลาสติก 5 ราย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

คือ ขีเ้ลือ่ยและพลาสตกิชนดิเทอร์โมพลาสตกิ ปรมิาณการผลติในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 4,951 ตนั ปัญหาการ

ผลติทีพ่บ ได้แก่ ราคาพลาสตกิ ราคาและคณุภาพขีเ้ลือ่ย ขาดแคลนแรงงานและเครื่องจักรเก่า ผลิตภัณฑ์

ไม้ประกอบพลาสติกมีสีในเนื้อผลิตภัณฑ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์จ�าแนกตามลักษณะการติดตั้งได้  

3 ลักษณะ คือ ไม้ประกอบพลาสติกชนิดเนื้อตัน ผลิต 32 ขนาด ตั้งแต่ความหนา 0.8 - 5.0 เซนติเมตร 

ความกว้าง 2.5 - 30.0 เซนติเมตร ชนิดเนื้อกลวง ผลิต 11 ขนาด มีความหนา 2.0 - 3.8 เซนติเมตร  

ความกว้าง 2.5 - 25 เซนติเมตร และชนิดรูปตัว C โดยใช้ระบบคลิปล๊อก ผลิต 5 ขนาด มีความหนา  

1.3 - 3.8 เซนติเมตร ความกว้าง 1.3 - 10.0 เซนติเมตร ทุกชนิดมีความยาว 2.5 - 6.0 เมตร ที่ความยาว  

1 เมตร ที่ระดับความหนาและความกว้างต่างกัน มีราคาตั้งแต่ 23.33 - 616.67, 80.00 - 650.00 และ 

45.00 - 65.00 บาทต่อแผ่น ตามล�าดับ ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่จ�าหน่ายในประเทศร้อยละ 92 และต่างประเทศ

ร้อยละ 8 โดยมีการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การแสดง

สนิค้า และการบรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้า โครงสร้างตลาดเป็นแบบผูข้ายน้อยราย ผลติภณัฑ์มคีวามแตกต่าง

ทางด้านคณุภาพ ราคา ขนาดและรปูแบบ และการให้บรกิาร มอีปุสรรคในการเข้าสูต่ลาดของผูป้ระกอบการ

รายใหม่ เนื่องจากใช้เงินลงทุนสูง ต้นทุนการผลิตสูง และผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับสินค้าของผู้ผลิต 
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รายเดิม ปัญหาการตลาดทีพ่บ ได้แก่ ผูบ้รโิภคยงัไม่รูจ้กัผลติภณัฑ์ การน�าเข้าจากต่างประเทศมรีาคาถกูกว่า ปัญหา

ต่อเนือ่งจากการไม่ได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม การวเิคราะห์พลงักดดนัของการแข่งขนัทัง้ 5 พบว่า 

คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

คู่แข่งขันรายใหม่ที่มีศักยภาพมคีวามยากในการเข้ามาท�าธรุกจิ สนิค้าทดแทนได้แก่ ไวนลิ ไม้อดั แผ่นชิน้

ไม้อดั แผ่นใยไม้อดั แผ่นไม้อดัซเีมนต์ และแผ่นไม้แปรรปู ผู้ผลิตไม้ประกอบพลาสติกเป็นผู้ก�าหนดราคา 

ขี้เลื่อย ส่วนพลาสติกผู้จ�าหน่ายปัจจยัการผลติเป็นผูก้�าหนดราคา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ท�าให้ผู ้ซื้อมีอ�านาจในการต่อรองสูง มีการให้ส่วนลด ให้สินเชื่อในการช�าระเงิน และรับคืนสินค้า 

ที่ช�ารุด

ABSTRACT

Objectives of this study were to determine the production, marketing and five competitive 

forces analysis of wood plastic composite (WPC) products in Thailand. Questionnaires were used 

as a tool for data collection. Statistical methods used for the data analysis were frequency, percent, 

mean, minimum and maximum. 

Results showed that in 2009 there were only 5 active WPC entrepreneurs .The majority 

of raw materials using for WPC production were saw dust  and thermoplastic, with the  approximated 

tonnage of product  around 4,951 tons. The main obstacles relevant to the production process including 

raw plastic prices, quality and price of saw dust, lack of labour, and aged machine. WPC products can 

be classified by the type of installation into 3 models namely; Group 1 is solid-WPC, products will be 

separated into 32 sizes, with range of thickness, and width by order, as 0.8-5.0, 2.5-30.0 centimeters, 

respectively. Group 2 is hollow-WPC. There has 11 sizes of product, with range of thickness, and 

width by order, as 2.0-3.8, 2.5-25.0 centimeters, respectively, and the final group, C-shape with clipped 

lock WPC, their own types is up to 5 sizes with the different of thickness, with range of thickness, and 

width by order, as 1.3-3.8, 1.3-10.0 centimeters, respectively. All of them having length ranging 2.5-6.0 

meters. Once comparing those of three groups above by fix the length at 1 meter , in various different 

of width and thickness; prices in each group were varied from 23.33 – 616.67, 80.00 – 650.00 and 

45.00 – 65.00 baht per sheet, respectively. In the aspects of market structure, 92% of WPC products 

were locally distributed, while the rest was for exportation through the promotion channel, such as 

commercial ads, staff recommendation, public exhibition and CRM (Customer Relation Management). 
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The market structure was oligopoly. Moreover, the products having differences in quality, price, 

type, size and service level. The obvious obstacles faced to new entrants were due to not only  

high-cost of production and also investment and the change of consumer’s behavior from old  

companies. The finding obstacles of this market were the products weren’t well known, the beneficial 

prices from export product, and unqualified to industrial standard. Based on the analysis of five force 

of market competitions revealed that there has been severely snatching amongst competitors to grasp 

market share. And, this will not let new entrants to easily gain the share. The other replaced products 

were vinyl, plywood, particleboard, fiberboard, wood cement board and sawn timber. WPC producer 

will solely settle the price level of saw-dust, while the plastic’s price will be set by the distributors. 

However, from the economical recession in the meantime, further benefits have been provided to buyer 

such as, discounting, crediting of payment, and claiming of defect products.

❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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