
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
	 การวิเคราะห์ผลการใช้กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(REDD)	กับการลดการท�าลายป่า

	 และการเสื่อมโทรมลงของป่าไม้

	 	 พันธวัศ	สัมพันธ์พานิช	จาริต	ติงศภัทิย์	และ	ประชา	จันทรสารโสภณ...................................................	 1

					สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท

	 	 วิชาญ	เอียดทอง	และ	อรไท	ผลดี...........................................................................................................				19

	 การสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกยางพารา	อ�าเภอตะโหมด

	 จังหวัดพัทลุง

	 	 อานุช	คีรีรัฐนิคม	และ	สุธาสินี	โพธิสุนทร.............................................................................................	 33

บทความ (Article)
	 การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

														ร.ต.อ.วิษณุ	ฉิมตระกูล...........................................................................................................................	 43

	 ผีตองเหลือง

														อภิชาต	ภัทรธรรม..................................................................................................................................	 52

	 ฟอร์มัลดีไฮด์…ก้าวสู่ซูปเปอร์อีซีโร่

														ไตรรัตน์	เนียมสุวรรณ………………………………………………………………………................	 59

	 เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์…เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด

	 	 พงษ์ศักดิ์	เฮงนิรันดร์	และ	ไตรรัตน์	เนียมสุวรรณ……………………………………………………...	 67

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์สังกัดภาควิชาการจัดการป่าไม้ (Abstract)
	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง

							ตะวันตกในพื้นที่อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

													พิมพ์ภัทรา	วรรณภิรมย์	และ	พสุธา	สุนทรห้าว......................................................................................	 76

	 การประยุกต์ใช้การส�ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาแนวเชื่อม

	 ต่อป่าและแนวทางการจัดการป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก

	 	 ณิชนันทน์	บุญญาทรัพย์	และ	กาญจน์เขจร	ชูชีพ...................................................................................	 78	

					การใช้ประโยชน์จากของป่าของราษฎร	ต�าบลท่าเสา	อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี

													รุ่งรัตน์	เอียดแก้ว	และ	อภิชาต	ภัทรธรรม..............................................................................................	 80

				

	
ว
าร
ส
าร
ก
าร
จ
ัด
ก
าร
ป
่าไม

้	ป
ีท
ี่	5
	ฉ
บ
ับ
ท
ี่	1
0
	(2
5
5
4
)		

	
	

	
	

	
	

J
o
u
rn
a
l	o
f	F

o
rest	M

a
n
a
g
em

en
t	V

o
lu
m
e	5

	N
u
m
b
er	1

0
	(2
0
1
1
)



วารสารการจัดการป่าไม้
JOURNAL	OF	FOREST	MANAGEMENT

------------------------------------

วารสารการจัดการป่าไม้

	 วารสารการจัดการป่าไม้เป็นวารสารทางวิชาการของภาควิชาการจัดการป่าไม	้คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั	บทความ	ขา่วสารดา้นการจดัการทรพัยากรปา่ไม้	ก�าหนดพมิพ์

เผยแพร่ปีละ	2	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1	เดือนมกราคม-มิถุนายน	และครั้งที่	2	เดือน	กรกฎาคม-ธันวาคม

	 บทความ	ขา่วสารหรอืความคดิเหน็ในวารสารนีเ้ปน็ความคดิเหน็ของผูเ้ขยีน	กองบรรณาธกิารและภาควชิาการ

จัดการป่าไม้ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย

	 กองบรรณาธกิารวารสารการจดัการปา่ไมเ้ปดิรบัผลงานทางวจิยั	บทความ	ขา่วสารของผูอ้า่นทกุทา่น	โดยจดัสง่

ต้นฉบับในกระดาษ	A4	ความยาวประมาณ	10	หน้ากระดาษพิมพ์	โดยใช้	Front	Angsana	New	ขนาด	16	ส�าหรับภาษาไทย	

และ	Time	New	Roman	ขนาด	11	ส�าหรับภาษาอังกฤษ	พร้อม	Diskettes	ภาพหรือตารางประกอบให้แยกกับส่วนของ

เนื้อหา	(ถ้ามี)	โดยส่งผลงานทางวิจัย	บทความ	ข่าวสาร	มาที่กองบรรณาธิการ	ภาควิชาการจัดการป่าไม้	คณะวนศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ	10900	หรือ	 e-mail	มาที่	 fforwpk@ku.ac.th	พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุลจริง	

สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์มายังบรรณาธิการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิจัย	บทความ	ข่าวสารที่ได้รับการพิจารณา

กองบรรณาธิการจะเป็นผู้ติดต่อและแจ้งให้ทราบและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและจะไม่ส่งต้นฉบับที่ไม่ได้รับการ

พิจารณาคืน

JOURNAL	OF	FOREST	MANAGEMENT

	 Journal	 of	Forest	Management	 is	 the	Official	 Journal	 of	Department	 of	Forest	Management,	 Faculty	 of		

Forestry,	Kasetsart	University	having	the	objectives	for	prints	distribution	research	paper,	article,	and	news,	in	forest	

resource	management.	The	journal	is	annually	issued	for	2	volumes	(January-June	for	the	fist	and	July-December	for	

the	second)

Article,	 news	 or	 opinions	 representing	 in	 the	 journal	 are	 belong	 to	 the	writers.	 It	 isn’t	 necessary	 for	 editor	 and		

Department	of	Forest	management	to	agree	with.

The	 editorial	 office	of	 Journal	 of	Forest	Management	 opening	 	 to	 receive	 article/news	of	 	 reader	 by	 sending	 the		

original	in	the	A4	paper	with	about	10	pages	using	Front	Angsana	New	size	16	for	Thai	alphabet	and	Time	New	Ro-

man	size	11	for	English	alphabet	and	diskettes	as	well	as	figure	and	table	should	separate	from	the	content	(if	available)	

Sending	 research	 paper,	 article,	 and	 news	 to	 the	 editorial	 office,	Department	 of	 Forest	Management,	 Faculty	 of		

Forestry,	Kasetsart	University	Bangkok	10900	or	e-mail	fforwpk@ku.ac.th,	specify	the	real	first	and	last	name,	address	

and	telephone	number	to	the		editorial		office	for	consideration.	The	editor	will	respond	to	the	acceptable	research	

paper,	article,	news	writer	and	to	presence	the	privilege	of	the	correction,	and	no	sending	back	the	rejected	manuscript.

the	rejected	manuscript.

วารสารการจัดการป่าไม้
JOURNAL	OF	FOREST	MANAGEMENT

------------------------------------
เจ้าของ

ภาควิชาการจัดการป่าไม้	คณะวนศาสตร์	 Owner:	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 Department	of	Forest	Management,	Faculty	of	Forestry,	

	 	 Kasetsart	University

หัวหน้ากองบรรณาธิการ	 	 Editor-	in-	Chief:

รศ.ดร.วิพักตร์	จินตนา	 	 Assoc.Prof.Dr.	Vipak	Jintana		

กองบรรณาธิการ	 	 Editorial	Board:

Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	Dieter	R.	Pelz			University	of	Freiburg	 Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	Dieter	R.	Pelz				 University	of	Freiburg

Prof.	Dr.	Salim	Hiziroglu						 Oklahoma	State	University	 Prof.	Dr.	Salim	Hiziroglu	 Oklahoma	State	University

ศ.ดร.นิวัติ	เรืองพานิช	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Prof.Dr.	Niwat	Ruangpanit																											Kasetsart	University

ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Prof.Dr.	Sanit	Aksornkoae																												Kasetsart	University

รศ.ดร.อุทิศ	กุฎอินทร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Assoc.Prof.Dr.	Utis	Kutintara	 Kasetsart	University

รศ.ดร.วุฒิพล	หัวเมืองแก้ว	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Assoc.Prof.Dr.	Wuthipol	Hoamuangkaew	 Kasetsart	University

รศ.ดร.อภิชาต	ภัทรธรรม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Assoc.Prof.Dr.	Apichart	Pattaratuma	 Kasetsart	University

รศ.ดร.สันติ	สุขสอาด														มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Assoc.Prof.Dr.	Santi	Suksard								 Kasetsart	University

รศ.ดร.ปัสสี	ประสมสินธ์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Assoc.Prof.Dr.	Patsi	Prasomsin	 Kasetsart	University

รศ.ดร.สุระ	พัฒนเกียรติ											มหาวิทยาลัยมหิดล	 Assoc.Prof.Dr.	Sura	Pattanakiat	 Mahidol	University

รศ.ประคอง	อินทรจันทร์	 สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์	 Assoc.Prof.	Prakong	Intrachandra	 Forestry	Alumni	Society											

รศ.ธัญพิสิษฐ์	พวงจิก	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 Assoc.Prof.	Thanpisit	Phuangchik	 Thammasart	University

ผศ.ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ์											 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง	 Asst.Prof.Dr.	Somsak	Sukwong	 RECOFTC	

	 ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

ผศ.ดร.กาญจน์เขจร	ชูชีพ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Asst.Prof.Dr.	Kankhajane	Chuchip	 Kasetsart	University

ผศ.ดร.ขวัญชัย	ดวงสถาพร						มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Asst.Prof.Dr.	Khwanchai	Duangsathaporn	 Kasetsart	University

ผศ.ประสงค์	สงวนธรรม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Asst.Prof.	Prasong	Saguantam	 Kasetsart	University

ผศ.ดร.พันธวัศ	สัมพันธ์พานิช			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 Asst.Prof.Dr.	Pantawat	Sampanpanish		Chulalongkorn	University

ผศ.ดร.พสุธา	สุนทรห้าว										มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 Asst.	Prof.Dr.	Pasuta	Sunthornhao	 Kasetsart	University

ดร.โกมล	แพรกทอง	 กรมป่าไม้	 Dr.	Komon	Pragtong	 Royal	Forest	Department

ดร.วิฑูรย์		ชลายนนาวิน	 กรมป่าไม้	 Dr.	Vitoon		Chalayonnavin	 Royal	Forest	Department

ผู้จัดการ	 	 Manager:

ผศ.ดร.วีระภาส	คุณรัตนสิริ	 	 Asst.Prof.Dr.	Weeraphart	Khunrattanasiri

ผู้ช่วยผู้จัดการ	 	 Assistant	Manager	:

นางสาวชนิดา	พุ่มชื่น	 	 Ms.	Chanida	Phumchuen

นางอุบล	หอมชื่น	 	 Ms.	Ubol	Homcheen

สำานักงาน	 	 Office:

ภาควิชาการจัดการป่าไม้	คณะวนศาสตร์	 Department	of		Forest	Management,	Faculty	of	Forestry

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เลขที่	50	ถนนพหลโยธิน	 Kasetsart	University	50	Phaholyothin	Road,

แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	 Ladyao	Sub-district,	Chatuchak	District,	Bangkok	10900

โทรศัพท์	:	02-5790174,	02-9428372	 Tel	:	02-5790174,	02-9428372

โทรสาร	:	02-9428108					e-mail:	fformgt@ku.ac.th	 Fax	02-9428108					e-mail:	fformgt@ku.ac.th

ท่านสามารถ	Download	ไฟล์วารสารการจัดการป่าไม้	ได้ในระบบ	Kasetsart	Journal	(	http://kasetsartjournal.ku.ac.th/	)



วารการจัดการปาไม 5(10) : 1-18 (2554)  Journal of Forest Management 5(10) : 1-18 (2011)

การวิเคราะหผลการใชกลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (REDD) 

กับการลดการทําลายปาและการเส่ือมโทรมลงของปาไม

Analysis of Mechanisms to Reduce Greenhouse Gas Emission

Reduce Deforestation and Forest Degradation

......................................

1

พันธวัศ สัมพันธพานิช1 Pantawat Sampanpanish1                        

จาริต ติงศภัทิย2 Charit Tingsabadh2                       

ประชา จันทรสารโสภณ2  Pracha Jantarasarsophon2

ABSTRACT
 The analysis of mechanisms to reduce greenhouse gas emissions, deforestation and 

degradation of forests. The study was divided into two parts: 1) to conduct  forest inventory,  

population density, GDP per capita, volume of wood yield, lumber wholesale price index  and 

productivity of agricultural products. The analytical model for the loss was under taken by forest 

area correlation and regression analysis and 2) to survey the study area by the relevant community 

forest management at Tambol Klong Takrao, Amphoe Thatakieb, Chachoengsao Province. This 

study emphasized the suitability o f the participation in REDD activities.  The questionnaires were 

employed to assess the local people participation in the forest resource conservation and document 

opinions on the community forest area. The results from the model analysis in the case of 

Chachoengsao Province indicated there were 3 variable that forest inventories, provincial namely 

GDP per capita and average lumber price affecting the decreasing in forest area. However, the 

density of the population affecting the amount of forest increased. That is, gross prefectural increased 

a unit resulting in forest decline by 13.92 units; forest inventories increased by one unit resulting in 

a forest area decrease by 1.14 units as the average price of lumber increased by 1 unit which 

affected the amount of forest reduction charges of 0.90 units. In particular, the population density 

increased by 1 unit in a forest area of   35.31 units. Moreover due to the overall, in this study area of 

Ban Kra Bok Ku and Ban Khoa kluay Mai, represented character the suggestive of a good

1สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  254  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
2คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย254  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Corresponding e-mail: pantawat.s@chula.ac.th

รับตนฉบับ 10 มิถุนายน 2554              รับลงพิมพ  12 กรกฎาคม 2554



2
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 5 ฉบับที่ 10 

การวิเคราะหผลการใชกลไกการลดการปลอยกาซ…

พันธวัศ สัมพันธพานิช และคณะ

 partnership. This demonstrates the strength of the people participation. Further there were some 

operation problems namely; it was lack of resources, budget and personnel who were educated in 

forest management. The addition, problems related to the study areas which had not been prepared 

for scientific exploration regarding forest management. Surveying the forest involves counting the 

number of trees, including the calculation of carbon in forests. This suggests that the activity does 

not comply with operational activities of REDD. However, there is a lack of activity data for 

academic purposes and a lack of expertise in the area; and activities are not yet comprehensive 

enough. But if the REDD concept can be applied to adapt to the study area, they must be updated 

with the support of such knowledge related to such factors as budget and coordination within the 

government and/or private sector.

บทคัดยอ

 การวิเคราะหผลการใชกลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจกกับการลดการทําลายปา และการ

เสือ่มโทรมลงของปาไมในครัง้นีส้ามารถแบงการศกึษาออกเปน 2 สวน คอื 1) การรวบรวมขอมลูเนือ้ทีป่า

คงเหลือ ความหนาแนนของประชากร รายไดประชาชาติตอหัว ปริมาณไมที่ผลิตได ดัชนีราคาขายสง

ไมแปรรูป และผลิตภาพทางการผลิตของสินคาทางการเกษตร เพื่อการวิเคราะหแบบจําลองการสูญเสีย

พื้นที่ปาไมดวยการวิเคราะหสหสัมพันธถดถอย และ 2) การสํารวจพ้ืนที่ศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชนของพ้ืนที่ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพื่อเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเขารวมดําเนินกิจกรรม REDD ดวยการใช

แบบสอบถามที่เนนขอมูลดานการใชประโยชนจากปาไม การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรพัยากรปาไม และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดาํเนนิการปาชมุชนในพ้ืนท่ี ซึง่ผลจากการวเิคราะห

แบบจําลองในกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา พื้นท่ีปาคงเหลือ  ผลิตภัณฑมวลรวมประจําจังหวัดตอคน 

และราคาเฉลีย่ของไมแปรรปู ทัง้ 3 ตวัแปรสงผลใหเนือ้ท่ีปาไมลดลง แตความหนาแนนของประชากรกลบั

สงผลใหปริมาณปาเพิ่มขึ้น กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมประจําจังหวัดเพิ่มขึ้น 1 หนวย สงผลใหพื้นที่ปา

ลดลง 13.92 หนวย ในกรณีพื้นที่ปาคงเหลือเพิ่มขึ้น 1 หนวย สงผลใหพื้นที่ปาลดลงจํานวน 1.14 หนวย 

เชนเดยีวกบัราคาเฉลีย่ของไมแปรรปูเพิม่ขึน้ 1 หนวย สงผลตอปรมิาณเนือ้ท่ีปาลดลง คดิเปนคา 0.90 หนวย 

โดยเฉพาะความหนาแนนของประชากร 1 หนวย เพิ่มเนื้อที่ปาขึ้น 35.31 หนวย สําหรับผลการสํารวจดวย

แบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไมนั้นมี

ลกัษณะคลายกัน คอื มกีารรวมมือกนัด ีซึง่แสดงใหเหน็ถงึความเขมแข็งของการมีสวนรวมของประชาชน

ในพื้นที่ สําหรับปญหาในการดําเนินงานน้ัน พบวา สวนใหญมีปญหาดานการขาดแคลนทรัพยากร คือ 

งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรูความเขาใจทางดานการจัดการปาไม นอกจากนี้ พื้นที่ที่ศึกษานั้นยัง
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ไมไดมกีารเตรียมการเชิงวิทยาศาสตรในการสํารวจพ้ืนทีป่าไม ไมวาจะเปนการสํารวจพ้ืนทีป่าไมอยางงาย 

การนบัจาํนวนตนไม รวมถงึการคํานวณคารบอนในปา ซึง่แสดงใหเหน็ไดวาไมเปนไปตามการดาํเนนิงาน

ในกิจกรรมของ REDD อยางไรก็ตาม แมวาขอมูลยังขาดกิจกรรมเชิงวิชาการ และขาดผูมีความรูความ

ชาํนาญในพืน้ที ่ซึง่ทาํใหการดาํเนนิกจิกรรมนัน้ยงัไมครอบคลมุเทาท่ีควร หากแตยงัสามารถทีจ่ะนาํแนวคดิ 

REDD มาปรับใชกับพื้นที่ศึกษาไดแตตองไดรับการปรับปรุงโดยการสนับสนุนดานองคความรูตางๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน งบประมาณ และการประสานงานภายในพื้นที่ จากหนวยงานภาครัฐและ/หรือหนวยงาน

ภาคเอกชนตาง ๆ

บทนํา

 จากการประชุม Conference of the Parties 

to the Convention (COP11) ณ กรุงมอลทรีออล 

ประเทศแคนาดา ในป พ.ศ.2548 ไดเสนอให

ทรัพยากรปาไม อยู ภายใต   United Nations 

Framework Convention on Climate Change; 

UNFCCC (UNFCCC, 2009) ในหัวขอการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการลดการทําลายปา 

(Reducing Emissions from Deforestation in 

Developing Countries; REDD) โดยใชมาตรการ

ตางๆ เปนแรงจูงใจ และผลักดันเพ่ือความสําเร็จ 

ซึ่งไดมีการอภิปรายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติ

มาอยางตอเน่ืองจนถึงการประชุม COP13 (Minang 

and Murphy, 2010) โดยทีป่ระชมุไดรบัแผนปฏบิตัิ

การบาหลี (Bali Action Plan) ที่มีการเนนถึงความ

ผูกพันในระดับประเทศ (Angelsen, 2008a; 2009) 

ในการที่จะชวยลดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมทั้งไดมีการพิจารณาเชิงนโยบาย

และการกระตุนเชิงบวกบนปญหาของการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกกับการลดการทําลายปา 

และการเส่ือมโทรมลงของปาไม ในประเทศ

กําลังพัฒนา (REDD) โดยที่ประชุมครั้งนี้ รัฐบาล

ประเทศนอรเวยไดอุดหนุนเงินในโครงการ The 

International Climate and Forest Initiative เปน

จํานวนเงิน 3 พันลานโครนนอรเวย (NOK) เพ่ือ

สงเสริมมาตรการ REDD แกประเทศกําลังพัฒนา

เปนระยะเวลา 5 ป โดยใหความสําคัญตอการ

อนุรักษทรัพยากร การจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

และการเพิม่การกกัเกบ็หรอืการสะสมคารบอนใน

พื้นที่ปาไมในประเทศกําลังพัฒนา

 REDD (Reducing Emissions from 

Deforestation in Developing Countries)  เปนกลไก

ที่ เน นกิจกรรมการลดการทําลายป า  ความ

เส่ือมโทรมของปา และสงเสริมการพัฒนาอยาง

ยัง่ยนื ประเทศ เนือ่งจากชวยลดอตัราการทาํลายปา 

ซึ่งเปนผลดีตอระบบนิเวศปาไมและส่ิงแวดลอม 

และยังสอดคลองกับนโยบายปาไมของชาติที่

มุงเนนการรักษาพ้ืนที่ปาอนุรักษ นอกจากน้ันยัง

เปนการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาปา โดยการกระจายงบประมาณไปยัง

ชุมชน สรางความตระหนักถึงความสําคัญของปา

ไมตอระบบนเิวศ ดงันัน้ ชมุชนทองถิน่จงึควรจะได

รับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม REDD 

เนื่องจากจะไดรับงบประมาณในการดูแลรักษาปา
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เพ่ิมข้ึน และยงัทาํใหชมุชนมีความเปนอยูทีด่ขีึน้ จน

ไมจําเปนตองเขาไปบุกรุกพื้นที่ปา  อยางไรก็ตาม 

พื้นที่ปาชุมชนท่ีสามารถเขารวมกิจกรรม REDD 

นัน้ ควรมคีวามเหมาะสมในดานตางๆ รวมถึงความ

พรอมของประชาชนในพื้นที่ที่จะเขามาดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปา นอกจากนี้

การเขารวมในกลไก  REDD สามารถแสดงใหเห็น

วาประเทศไทยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญ

ของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

โลก และพรอมที่จะใหความรวมมือตามศักยภาพ

ของประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือ ความ

ชวยเหลือดานเทคนิค และการแลกเปลี่ยนองค

ความรูระหวางประเทศอีกดวย (ลดาวัลย, 2552) 

สําหรับพื้นที่ปาชุมชนที่สามารถเขารวมกิจกรรม 

REDD นั้น ควรมีความเหมาะสมในดานตางๆ 

รวมถึงความพรอมของประชาชนในพื้นที่ที่จะ

เขามาดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

อนรุกัษปาในพืน้ที ่ดงันัน้ การคัดเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะนาํ

มาเขารวมกจิกรรม REDD นัน้ ควรมกีารตรวจสอบ

และรวมรวบขอมูลในพ้ืนที่ รวมถึงกิจกรรมของ

ประชาชน และการมสีวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนําไป

ประเมินไดวาชุมชนในพ้ืนที่นั้นมีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใดในการเขารวมกิจกรรม REDD 

 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้เปนการรวบรวม

ขอมูลเพื่อการวิเคราะหแบบจําลองการสูญเสีย

พื้นที่ปาไมดวยการวิเคราะหสหสัมพันธถดถอย 

และการใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการดําเนิน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชนภายใน

พืน้ทีต่าํบลคลองตะเกรา อาํเภอทาตะเกยีบ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาถึง

ความเหมาะสมในการเขารวมดําเนินกิจกรรม 

REDD ของพ้ืนที่ 

วิธีดําเนินการศึกษา

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบง

การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ

 1) การรวบรวมขอมูลเน้ือที่ปาคงเหลือ 

(กรมปาไม, 2551) ความหนาแนนของประชากร 

รายไดประชาชาติตอหัว ปริมาณไมที่ผลิตได ดัชนี

ราคาขายสงไมแปรรูป และผลิตภาพทางการผลิต

ของสินคาทางการเกษตร เพ่ือการวิเคราะหแบบ

จําลองการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมดวยการวิเคราะหสห

สัมพันธถดถอย (Kaimowitz and Angelsen, 1998; 

Angelsen, 2008b; Dudley, 2010)

 2) การสํารวจพื้นที่ศึกษาจากการดําเนิน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชนของ

พืน้ท่ีตาํบลคลองตะเกรา อาํเภอทาตะเกยีบ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการพิจารณา

ถึงความเหมาะสมในการเขารวมดําเนินกิจกรรม 

REDD ดวยการใชแบบสอบถามท่ีเนนขอมูลดาน

การใชประโยชนจากปาไม การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และการ

แสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการดาํเนินการปาชมุชน

ในพื้นที่ ซึ่งแบบสอบถามสามารถจําแนกได 2 ชุด 

ไดแก 

  2.1) แบบสอบถามประชาชนในพืน้ท่ี

ศึกษา ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบปลายปด ประกอบ

ดวยประเด็นคําถาม 5 สวน คือ

  สวนที่  1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ ม
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ตัวอยาง

  สวนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ

  สวนที่ 3 การใชประโยชนจากปาไม

  สวนท่ี 4 การมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม

  สวนที่ 5 การแสดงความคิดเห็นทั่วไป

เกี่ยวกับการดําเนินการปาชุมชน

  2.2) แบบสอบถามของผูนําที่ทํางาน

ดานปาชุมชน ซึ่งมีลักษณะแบบปลายปดและเปด  

ประกอบดวยประเด็นคําถาม 6 สวน คือ

  สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปาชุมชน

  สวนที่ 2 สภาพท่ัวไปของปาชุมชน

  สวนท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรปาไม

ของหมูบาน

  สวนที่ 4 กฎระเบียบปาชุมชน

  สวนท่ี 5 บทบาทของหนวยงานภาครัฐ / 

เอกชนในการเขามาสงเสริมการจัดการปาชุมชน

  สวนที่ 6 การแสดงความคิดเห็นทั่วไป

เกี่ยวกับการดําเนินการปาชุมชน

 สาํหรับพืน้ทีด่าํเนินการศึกษา ไดแก ตาํบล

คลองตะเกรา อาํเภอทาตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โดยไดทําการเก็บขอมูลจากพื้นที่ 2 หมู บ าน 

ไดแก หมูที่ 14 บานเขากลวยไม และหมูที่ 18 

บานกระบกคู ทั้งนี้เนื่องจากมีพื้นที่ปาชุมชน และ

มีการดําเนินการในเรื่องการจัดการปาชุมชน ซึ่งมี

ความเหมาะสมในการใชเปนขอมูลสําหรับกรณี

ศึกษาและนํามาเปนตัวอยางในเร่ืองการจัดการ

พื้นที่ปาชุมชน โดยกลุมตัวอยางท่ีดําเนินการเก็บ

ขอมูลในสวนของแบบสอบถามกําหนดใหมี

จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 30 ของครัวเรือน

ทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยใหตัวแทน 1 คน ตอ 

1 ครัวเรือน เปนผูใหขอมูล และอยางนอยจํานวน 

25 คน สําหรับผูนําหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ทาํงานดานปาชุมชนในพ้ืนทีศ่กึษา ซึง่ในการศึกษา

คร้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากประชากร 93 คน ใน

พื้นที่บานกระบกคู และ 87 คน ในพ้ืนที่บานเขา

กลวยไม รวมท้ังส้ิน 180 คน และเก็บขอมลูจากผูนาํ

หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่ทํางานดานปาชุมชนใน

พื้นที่ศึกษาจํานวน 27 คน

ผลการศึกษา

 การวิเคราะหผลการใชกลไกการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกกับการลดการทําลายปา 

และการเสื่อมโทรมลงของปาไม สามารถแบงการ

ศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 1) ผลการทดลองแบบ

จาํลองการสูญเสียเน้ือท่ีปาไมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

และ  2) ผลของการสอบถามขอมูลในระดับ

ประชาชน และระดับผูนําชุมชน ซึ่งสามารถสรุป

ผลการศึกษาไดดังนี้

ผลการทดลองแบบจําลองการสูญเสียเนื้อที่ปาไม

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 กรณีตัวอยางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากการวิเคราะหโดยการใชแบบจําลอง 

พบว  า  ตัวแปรอิสระหลายตัวมีผลต อการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาอยางมีนัยสําคัญ (>0.05) 

อันไดแก พื้นที่ปาคงเหลือ  ผลิตภัณฑมวลรวม

ประจาํจงัหวดัตอคน และราคาเฉลีย่ของไมแปรรปู 

ทั้ง 3 ตัวแปรสงผลใหเนื้อท่ีปาไมลดลง แตความ

หนาแนนของประชากรกบสงผลใหปริมาณปา

เพิม่ขึน้ กลาวคอื ผลิตภณัฑมวลรวมประจําจงัหวัด
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เพิ่มขึ้น 1 หนวย สงผลใหพื้นที่ปาลดลง 13.92 

หนวย เมื่อปจจัยอื่นคงที่ ในกรณีพื้นที่ปาคงเหลือ

เพ่ิมขึน้ 1 หนวย สงผลใหพืน้ทีป่าลดลงจาํนวน 1.14 

หนวย เมือ่ปจจยัอืน่คงที ่เชนเดยีวกบัราคาเฉลีย่ของ

ไมแปรรูปเพิ่มขึ้น 1 หนวย สงผลตอปริมาณเน้ือที่

ปาลดลง คิดเปนคา 0.90 หนวย โดยเฉพาะความ

หนาแนนของประชากร 1 หนวย เพิ่มเนื้อที่ปาขึ้น 

35.31 หนวย เมื่อตัวแปรอ่ืนคงท่ี นอกจากน้ีการ

วิเคราะหยังพบวา ปริมาณไมที่ผลิตไดในประเทศ

กลบัไมมผีลตอพืน้ทีป่าทีล่ดลงอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติ (>0.05) จากสมการของการสูญเสียพื้นที่ปา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเขียนเปนสมการได

ดังนี้

 โดยสามารถแสดงใหเหน็ไดวา สาเหตุหลัก

ทีท่าํใหเกดิการสูญเสยีพืน้ทีป่าไมมาจากผลิตภณัฑ

มวลรวมประจําจังหวัดตอคนหรือการเจริญเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนั่นเอง เพราะเมื่อ

จังหวัดเติบโตข้ึนความตองการในทรัพยากร 

ธรรมชาติจากปาและพื้นที่ปายอมมีมากขึ้น ทําให

เนื้อที่ปายอมลดลง สําหรับสาเหตุรองลงมา ไดแก 

พืน้ทีท่ีต่องการในการแปรเปนพ้ืนทีท่างการเกษตร

ตราบเทาที่ยังมีเนื้อที่ปาคงเหลือในปริมาณท่ีมาก 

ยอมดึงดูดใจใหผูแสวงหาเขาไปตัดไมทําลายปา 

ซึ่งอาจเปนเหตุผลของความตองการเนื้อไมหรือ

ตองการแปรสภาพปาใหเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร 

และแปรสภาพเปนพืน้ทีเ่พือ่การใดๆ ในเชงิพาณชิย 

เชนเดียวกับเม่ือเน้ือไมมีราคาสูงขึ้นยอมลอใจให

ผูมีรายไดนอยเขาปาเพ่ือตัดไมมีคาเพ่ือนําออกมา

จําหนาย

การเปรียบเทียบแบบจําลองการสูญเสียปาไมใน

ระดับจังหวัด

 จากการสรางแบบจําลองการสูญส้ินปาไม

ของจังหวัดอื่นในประเทศ โดยใชตัวอยางจังหวัดที่

มีขอมูลครบถวน และเปนจังหวัดที่สามารถเปน

ตัวแทนของภูมิภาคเปนกรณีศึกษา ไดแก จังหวัด

ขอนแกนและจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําขอมูลจาก

การวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(พื้นท่ีศึกษา) ซึ่งเปนการศึกษาความเหมือนหรือ

ความแตกตางระหวางแบบจําลองในแตละจังหวัด 

ดังแสดงขอมูลรายละเอียดไดดัง Table 1 คาไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

คา Significance F มีคาเทากับ 0.057 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นหมายความวา ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวที่ใส

ในแบบจําลองน้ัน ไมไดสงผลตอการสูญเสียพ้ืนที่

ปาไมแตประการใด และเมื่อมาพิจารณาถึงบริบท

ของจังหวัดเชียงใหม พบวา จังหวัดเชียงใหมเปน

จงัหวดัทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็ โครงสราง

ทางเศรษฐกจิอาจมคีวามตองการทรพัยากร ปานอยลง 

อกีทัง้มคีวามเขมแข็งในการอนุรกัษพืน้ท่ี ปาไม ดัง

นั้น ถึงแมวาประชากรในจังหวัดมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น 

หรือกจิกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

หรือราคาจําหนายไมมคีาทีส่งูขึน้กต็าม แตไมกอให

เกดิการเขาไปบุกรุกพ้ืนทีป่าไม เพ่ือแสวงหาไมทอน

มาเพื่อจําหนายในตลาดแตประการใด สาเหตุอีก

ประการหน่ึง คอื การรุกลํา้เขาไปตัดไมนัน้กระทําไดยาก

มากขึ้น รายไดจากการเขาไปตัดไม และชักลากไม

ออกมาจากพืน้ท่ีปาอาจไมคุมกบัการลงทนุ เพราะพืน้ท่ี

ปาท่ีอดุมสมบูรณ อยูลกึเขาไปในปาด้ังเดิม หรอืพ้ืนท่ีปา

อยูในพื้นที่สูงชัน จึงยากตอการเขาตดัไมทําลายปา
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 สําหรับกรณีจังหวัดขอนแกน พบวา 

ตวัแปร GPPCAP และ TIM เปนตวัแปรอสิระทีส่งผล 

ตอการสูญสิ้นปาไมในจังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวม

ประจําจงัหวัดตอคนท่ีเพิม่สงูขึน้ 1 หนวย สงผลให

เนือ้ทีป่าเพ่ิมขึน้ 24.02 หนวย เมือ่ปจจยัอืน่คงท่ี และ

เม่ือปริมาณไมที่ตัดในประเทศเพิ่มขึ้น 1 หนวย 

สงผลใหเน้ือที่ปาเพิ่มขึ้น 3.33 หนวย แสดงใหเห็น

ไดวา ผลของแบบจําลองไมมีความสอดคลองกับ

ความเปนจริงกลาวคือ ถากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เพิ่มข้ึน (ผลิตภัณฑมวลรวมประจําจังหวัดตอคน) 

พื้นที่ปามีแนวโนมลดลง และปริมาณไมที่ตัดใน

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ยอมหมายถึง เนื้อที่ปาควร

ลดลง ยกเวนในกรณีปลูกทดแทน ทั้งนี้สาเหตุอาจ

เกดิมาจากจาํนวนชดุของขอมลูทีน่าํมาประมวลผล

มีไมเพียงพอ ในขณะที่การวิเคราะหพื้นที่ปาไมนั้น

มีพลวัตสูง อีกท้ังเก่ียวของกับตัวแปรเชิงนโยบาย

ทั้งในทางตรงและทางออม 

 ผลการใชแบบสอบถามขอมูลในระดับ

ประชาชน และระดับผูนําชุมชน

 พื้ น ท่ี ศึ กษ าบ  า นกระบกคู   ตํ า บล

คลองตะเกรา อาํเภอทาตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

พบวา มีปญหาการจัดการปาในปจจุบันของ

ปาชุมชนบานกระบกคู คือ การลักลอบตัดไม

เพื่อแปรรูป ไดแก นนทรีและประดู โดยเปน

ชาวบานนอกพ้ืนท่ี นอกจากน้ีเปนการลักลอบ

ลาสตัวทีเ่ขามาอาศยัอยูในปาชมุชนในชวงหนาฝน 

เชน กระรอก เมน หมูปา เปนตน และปาชุมชน

กระบกคูเพิง่ไดจดทะเบียนเปนปาชมุชน และอยูใน

ชวงการจัดทํากฎระเบียบเพื่อประกาศใช สําหรับ
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พื้นที่ศึกษาบานเขากลวยไม ตําบลคลองตะเกรา 

อาํเภอทาตะเกียบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา พบปญหาการ

จดัการปาในปจจบุนัของปาชมุชนบานเขากลวยไม 

คอื การลกัลอบตดัไมเพือ่แปรรปูจากชาวบานนอก

พื้นที่ นอกจากน้ีเปนการลักลอบลาสัตวที่เขามา

อาศัยอยูในปาชุมชน ซึ่งคนในชุมชนไดมีการจัด

เวรยามในการเฝาระวังอยางเขมงวด นอกจากนี้

ยงัมีการปลกูปาเสรมิในพ้ืนทีเ่สือ่มโทรมเปนประจาํ 

โดยผลการวิเคราะหแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษา 

ซึง่ไดแบงตามกลุมเปาหมาย โดยเนนขอมลูในดาน

การใชประโยชนจากปาไม และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สําหรับ

การใชแบบสอบถามกับประชาชนในพ้ืนที่ และ

ขอมูลที่เปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให

ความรวมมอืของประชาชนในพืน้ทีใ่นการอนรุกัษ

ปาชุมชนในพ้ืนที่ รวมถึงบทบาทของหนวยงาน

ภาครัฐเขามาสงเสริมการจัดการปาชุมชน โดย

สามารถแสดงผลการศึกษา ดังนี้

 

 ขอมูลในระดับประชาชน

 จากการสํารวจ พบวา ผู ใหสัมภาษณ

ในพื้นที่ชุมชนบานกระบกคู  และชุมชนบาน

เขากลวยไมสวนใหญไมเคยเขาปาเพื่อหาของปา 

คิดเปน รอยละ 92.47 และ 88.51 ตามลําดับ 

แตชุมชนบานเขากลวยไมมีผูใหสัมภาษณ 2 รายที่

เขาปาเพื่อหาของปาในระดับเคยบอย (มากกวา 4 

ครั้งตอเดือน) คิดเปนรอยละ 2.30 อยางไรก็ตาม

ผูใหสัมภาษณในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู 

และชุมชนบานเขากลวยไมมีลักษณะการใช

ประโยชนผลผลิตจากปาแบบใชเองในครัวเรือน

อยางเดียว รอยละ 13.98 และ 18.39 ตามลําดับ 

มีลักษณะใชเองในครัวเรือนเหลือแลวจึงจําหนาย 

รอยละ 3.23 และ 2.30 ตามลาํดบั และไมพบลกัษณะ

การใชประโยชนผลผลิตจากปาแบบจําหนายเปน

รายไดหลักของครัวเรือนเลยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 

ชมุชน และยังพบลักษณะการไดมาของผลผลิตจาก

ปาแบบขอหรือไดรับจากเพื่อนบาน จํานวน 1 ราย 

ในพื้นที่ศึกษาชุมชนบานเขากลวยไม คิดเปน 

รอยละ 5.56 นอกจากนี้ พื้นท่ีศึกษาชุมชนบาน

กระบกคู มีลักษณะการใชเช้ือเพลิงในการหุงตม

ในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ คือ ใชแกสหุงตม

เพียงอยางเดียว รอยละ 64.52 ฟนเพียงอยางเดียว 

รอยละ 2.15 แกสหุงตมและถาน รอยละ 17.20 

แกสหุงตมและฟน รอยละ 6.45 และแกสหุงตม 

ถานและฟน รอยละ 9.68 ในขณะที่พื้นท่ีศึกษา

ชมุชนบานเขากลวยไม มลีกัษณะของเชือ้เพลงิทีใ่ช

ในการหุงตมในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ คือ 

ใชแกสหุงตมเพียงอยางเดียว รอยละ 21.84 ถาน

เพียงอยางเดียว รอยละ 2.30 ฟนเพียงอยางเดียว 

รอยละ 5.75 แกสหุงตมและถาน รอยละ 28.74 

แกสหุงตมและฟน รอยละ 6.90 ถานและฟน 

รอยละ 3.45 และแกสหุงตม ถานและฟน รอยละ 

31.03 โดยเชื้อเพลิงประเภทถานที่นํามาใชเพื่อการ

หงุตมในครัวเรอืนของผูใหสมัภาษณในพ้ืนทีศ่กึษา

ชมุชนบานกระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไมนัน้

ไดมาดวยวิธีซื้อมา รอยละ 92.00 และ 68.42 หาเอง 

รอยละ 4.00 และ 28.07 และทั้งซื้อและหาเอง 

รอยละ 4.00 และ 3.51 ตามลาํดบั ในขณะท่ีเช้ือเพลิง

ประเภทฟนท่ีนํามาใชเพ่ือการหุงตมในครัวเรือน

ของผู ให สัมภาษณในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบาน
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กระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไมนั้น พบวา 

ไดมาดวยวิธีการซื้อ รอยละ 11.76 และ 2.44 หาเอง 

รอยละ 88.24 และ 97.56 ตามลําดับ สําหรับการ

ขออนุญาตในกรณีผูใหสัมภาษณตองการเขาปา 

เพื่อหาของปามาใชประโยชน จากการสํารวจ 

พบวา ผู ใหสัมภาษณในพื้นที่ศึกษาชุมชนบาน

กระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไม สวนใหญ

ไมทราบวาตองขออนญุาต รอยละ 61.29 และ 42.53 

รองลงมาใหขอมูลวาไมตองขออนุญาต รอยละ 

29.03 และ 32.18 และใหขอมูลวาตองขออนุญาต 

(หัวหนาชุมชน คณะกรรมการเครือขายปาชุมชน 

และอื่นๆ)   รอยละ 9.68 และ 25.29 ตามลําดับ และ

ผูใหสัมภาษณในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู 

ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบในเร่ือง

กฎระเบียบของชุมชน การเขาไปหาประโยชนจาก

ปาชุมชน โดยรับทราบในระดับนอย รอยละ 7.53 

ปานกลาง รอยละ 22.58 มาก รอยละ 8.60 และไมมี

ความคดิเห็น รอยละ 61.29 ในขณะทีผู่ใหสมัภาษณ

ในพ้ืนทีศ่กึษาชุมชนบานเขากลวยไมไดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของชมุชน ในการเขาไปหาประโยชนจากปาชมุชน 

โดยรับทราบอยู ในระดับนอย  ร อยละ  6.90 

ปานกลาง รอยละ 40.23 มาก รอยละ 18.39 และ

ไมมีความคิดเห็น รอยละ 34.48 โดยกฎระเบียบที่

ผูใหสัมภาษณในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู 

และชุมชนบานเขากลวยไมสวนใหญรับทราบ คือ 

หามตัดตนไม และหามลาสัตว รอยละ 63.89 และ 

82.46 รองลงมา คือ หามเขาปาชุมชนกอนไดรับ

อนุญาต หามกอไฟบริเวณปาชุมชน และพื้นที่

โดยรอบ และการเก็บของปาตองเก็บตามวิธีการ

ที่กําหนด และอื่นๆ รวมกัน รอยละ 36.11 และ 

17.54 ตามลําดับ

 การมีสวนรวมของประชาชน และความ

คิดเห็นในการอนุรักษปาชุมชน จากการสํารวจ 

พบวา ผู ใหสัมภาษณในพื้นที่ศึกษาชุมชนบาน

กระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไมสวนใหญ

ไมเปนสมาชิกเครือขายปาชุมชน รอยละ 77.42 

และ 79.31 (Table 2) โดยมีสาเหตุหลักที่ไมเปน

สมาชิกเครือขายปาชุมชน คือ ตองทํางานจึงไมมี

เวลา คิดเปนรอยละ 84.72 และ 86.96 ตามลําดับ 

แตในการสอบถามเกีย่วกบัการเขารวมประชมุเพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ

ผูใหสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณในชุมชนบาน

กระบกคูเคยเขารวมประชมุเครอืขายปาชุมชนนอย

กวาผูใหสมัภาษณในชุมชนบานเขากลวยไม คดิเปน 

รอยละ 41.94 และ 52.87 ตามลําดับ (Table 3) โดย

มสีาเหตหุลกัทีไ่มเขารวมประชมุ คอื ตองทาํงานจงึ

ไมมีเวลา คิดเปน รอยละ 94.44 และ 95.12 

ตามลาํดบั และพบวา กจิกรรมการอนุรกัษทรพัยากร 

ปาไมที่ผู ใหสัมภาษณในพื้นที่ศึกษาชุมชนบาน

กระบกคูเขารวมมากที่สุด คือ การปลูกปา รอยละ 

49.46 รองลงมา คือ การสรางแนวกันไฟ รอยละ 

2.15 และกิจกรรมอื่นๆ รอยละ 2.15 (Table 4) และ

มีผู ใหสัมภาษณที่ไม เคยเขาร วมกิจกรรมการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 46.24 โดยมีสาเหตุ

หลักของการไมเข าร วมกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม คือ ตองทํางานจึงไมมีเวลา รอยละ 

88.37 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นที่ศึกษา

ชุมชนบานเขากลวยไม  คือ การปลูกปา รอยละ 

50.57 การสรางแนวกันไฟ รอยละ 6.90 กิจกรรม
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อื่นๆ รอยละ 4.60 การบวชปา    รอยละ 3.45 และ

การอบรมดูงานกิจกรรมเครือขายปาชุมชนอื่นๆ 

รอยละ 2.30 และมีผูใหสัมภาษณที่ไมเคยเขารวม

กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 32.18 

โดยมีสาเหตุหลักในการไมเขารวมกิจกรรมการ

อนุรกัษทรัพยากรปาไม คอื ตองทาํงานจงึไมมเีวลา 

รอยละ 96.43 ถงึแมวาผูใหสมัภาษณในพืน้ทีศ่กึษา

ทั้ง 2 ชุมชนสวนใหญจะเขารวมกิจกรรมการ

อนรุกัษทรพัยากรปาไม แตมเีพยีงสวนนอยเทานัน้

ที่เขารวมการประเมินผล/สรุปผลกิจกรรมการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม คือ สรุปผลการปลูกปา 

และอ่ืนๆ รวมกัน รอยละ 20.43 ในพ้ืนที่ศึกษา

ชุมชนบานกระบกคู และรอยละ 31.03 ในพ้ืนที่

ศกึษาชมุชนบานเขากลวยไม (Table 5) โดยมสีาเหตุ

หลักในการไมเขารวมการประเมินผล/สรุปผล

กจิกรรมการอนุรกัษทรพัยากรปาไม คอื ตองทํางาน

จงึไมมเีวลา รอยละ 89.19 และ 86.67 ในพ้ืนทีศ่กึษา

ชุมชนบานกระบกคู และชุมชนบานเขากลวยไม 

ตามลําดับ
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 นอกจากน้ี พบวา ผูใหสัมภาษณในพื้นท่ี

ศึกษาชุมชนบานกระบกคูไดใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมสวนใหญอยู ในระดับ

ปานกลางรอยละ 48.39 รองลงมา คือ ระดับมาก 

รอยละ 33.33 ระดับนอย รอยละ 15.05 และไมมี

ความคิดเห็น รอยละ 3.23 (Table 6) ซึ่งมีความ

คิดเห็นใกลเคียงกับผูใหสัมภาษณในพื้นที่ศึกษา

ชุมชนบานเขากลวยไม คือ สวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง รอยละ 49.43 รองลงมา คือ ระดับมาก 

รอยละ 45.98 และระดับนอย รอยละ 4.60 และมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุมบุคคลท่ีกอใหเกิดการ

ทําลายปาในบริเวณชุมชนแตกตางกันเล็กนอยใน

พื้นที่ศึกษาทั้ง 2 ชุมชน คือ ในพื้นที่ศึกษาชุมชน

บานกระบกคู ได ใหข อสันนิษฐานวาเกิดจาก

ชาวบานภายในชุมชน รอยละ 11.83 ชาวบาน

ภายนอกชุมชน รอยละ 41.94 นายทุนภายนอก

ชุมชน รอยละ 12.90 นายทุนทั้งภายในและ

ภายนอกชมุชน รอยละ 11.83 และไมทราบวามกีาร

ทําลายปา รอยละ 21.51 ในขณะที่ในพื้นที่ศึกษา

ชุมชนบานเขากลวยไมไดใหขอสันนิษฐานวาเกิด

จากชาวบานภายในชุมชนรอยละ 19.54 ชาวบาน

ภายนอกชมุชน รอยละ 1.15 ชาวบานทัง้ภายในและ

ภายนอกชมุชน รอยละ 3.45 นายทนุทัง้ภายในและ

ภายนอกชมุชน รอยละ 10.34 และไมทราบวามกีาร

ทําลายปา รอยละ 41.38 (Table 7) โดยมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎระเบียบในชุมชน

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแตกตางกันในพื้นที่
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ศึกษาชุมชนบานกระบกคู   และชุมชนบาน

เขากลวยไม คอื มกีารนาํใชอยางเครงครดักบัทกุคน 

รอยละ 36.56 และ 54.02 มีการนํามาใชบางและ

เลือกปฏิบัติ รอยละ 36.56 และ 29.89 ไมมีการนํา

มาใช รอยละ 15.05 และ 2.30 และไมมคีวามคิดเห็น 

รอยละ 11.83 และ 13.79 (Table 8) อยางไรก็ตาม 

พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือใน

การอนุรักษทรัพยากรปาไมขององคกรชาวบาน

ในชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู และ

ชุมชนบานเขากลวยไมมีลักษณะคลายกัน คือ 

รวมมือกันดีมาก รอยละ 61.29 และ 74.71 รวมมือ

กันบางไมมากนัก รอยละ 29.03 และ 14.94 ไมมี

ความรวมมือ รอยละ 1.08 และ 1.15 และไมมีความ

คิดเห็น รอยละ 8.60 และ 9.20 ตามลําดับ (Table 9) 

โดยในสวนของความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุน

ของเจาหนาที่รัฐในการใหชาวบานมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 

ชุมชน มีความคิดเห็นแตกตางกันเล็กนอย คือ ใน

พื้นที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคูมีความคิดเห็นวา

ใหการสนับสนุนดีมาก รอยละ 33.33 ใหการ

สนับสนุนไมมากนัก รอยละ 47.31 ไมใหการ

สนับสนุนรอยละ 6.45 และไมมีความคิดเห็น 

รอยละ 12.90 (Table 10) ในขณะที่ในพื้นที่ศึกษา

ชุมชนบานเขากลวยไมมีความคิดเห็นวา ใหการ

สนบัสนนุดมีาก รอยละ 52.87 ใหการสนบัสนนุไม

มากนัก รอยละ 34.48 ไมใหการสนับสนุน รอยละ 

2.30 ไมมีความคิดเห็น รอยละ 10.34 นอกจากน้ี

ผูใหสมัภาษณในพ้ืนท่ีศกึษาทัง้ 2 ชมุชน ไดใหความ

คดิเหน็เกีย่วกบักฎระเบยีบของรฐัในการใหชาวบาน 

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งมี

ความแตกตางกนัเลก็นอย คอื ในพ้ืนทีศ่กึษาชมุชน

บานกระบกคูมีความคิดเห็นวาเพียงพอ รอยละ 

410.86 ไมเพียงพอ รอยละ 41.94 ไมทราบ

กฎระเบียบ รอยละ 9.68 และไมมีความคิดเห็น 

รอยละ 7.53 (Table 11) ในขณะท่ีในพ้ืนท่ีศึกษา

ชุมชนบานเขากลวยไมมีความคิดเห็นวาเพียงพอ 

รอยละ 63.22 ไมเพียงพอ รอยละ 18.39 และไม

ทราบกฎระเบียบ รอยละ 18.39
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ขอมูลในระดับผูนํา

 จากการรวมมือภายในชุมชน และปญหา

ในการดําเนินงานในการอนุรักษปาชุมชน พบวา 

ผูนําชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ จํานวน 27 คน กลาววา 

ประชาชนใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบของชุมชนในการใชประโยชนจากปาไม    

ในระดับปานกลาง รอยละ 29.63  และในระดับมาก 

รอยละ 70.37 (Table 12) นอกจากนี้จากการแสดง

ความคิดเห็นของผูนําชุมชน พบวา พฤติกรรม

การฝาฝนกฎระเบียบของชุมชนในการใชประโยชน

จากปาไมลดนอยลง เนื่องมาจากความรวมมือของ

ชาวบานในการสอดสองดูแลปาชุมชนในพื้นที่

ชมุชนของตนเอง นอกจากน้ีในการปฏิบตัหินาทีใ่น

การอนุรักษทรัพยากรปาไมของผู ถูกสัมภาษณ 

พบวา มกีารแสดงความคดิเหน็วาไมมปีญหาในการ

ปฏิบัติหนาที่ รอยละ 40.74 และมีปญหาในการ

ปฏิบัติหนาที่ รอยละ 59.26 โดยแบงเปนปญหาใน

การปฏิบัติหนาที่ออกเปน ขาดแคลนงบประมาณ 

รอยละ 18.52  ขาดการประชาสัมพันธที่ดี ทําใหไม

สามารถสื่อสารใหชาวบานเขาใจถึงประโยชนของ

ปาชุมชน รอยละ 14.81  การฝาฝนกฎระเบียบจาก

คนภายนอกชุมชน รอยละ 11.11  สัตวปารุกลํ้าที่

ทํากิน รอยละ 3.70  หนวยงานราชการไมเขมงวด

เทาที่ควร รอยละ 3.70  ขาดบุคลากรทําใหการแบง

หนาที่การทํางานไมชัดเจน รอยละ 3.70  นโยบาย

ปาชุมชนไมตอเนื่อง รอยละ 3.70  (Table 13) 

ซึ่งปญหาเหลาน้ีผูถูกสัมภาษณไดมีแนวทางการ

แกไขในลักษณะเดียวกัน คอื ประสานความรวมมือ

กับภาคสวนตางๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ

ทํางานทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ และการ

บัง คับใช กฎหมายของเจ  าหน าที่ รัฐ  อีกทั้ ง

ประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรู รวมท้ัง

ประโยชนในดําเนินการปาชุมชน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และชวยกัน

สอดสองดูแลการฝาฝนจากบุคคลภายนอกชุมชน 

ในสวนปญหาสัตวปารุกลํ้าพ้ืนที่ทํากิน พบวา 

ในปจจบุนัมกีารทาํแนวหลมุปองกนัสัตวปาบริเวณ

พื้นที่ทํากินที่ติดกับปาชุมชน
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 สาํหรบับทบาทของหนวยงานภาครัฐ และ

เอกชนในการเขามาสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

จากการทําแบบสอบถามโดยการสัมภาษณผู นํา

ชมุชนทัง้ 2 พืน้ที ่จาํนวน 27 คน พบวา ปจจบุนัการ

ดําเนินการดูแลปาชุมชนในตําบลคลองตะเกรา 

อาํเภอทาตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เปนความรวม

มอืกนัระหวางเครือขายปาชมุชนในพ้ืนที ่และผูนาํ

ชุมชน (กํานัน และผูใหญบาน) และมีการดําเนิน

กิจกรรมการสํารวจปาในเชิงวิทยาศาสตร คือ การ

สุ มนับจํานวน และจําแนกประเภทตนไมใน

ปาชุมชน โดยองคกรภายนอกชุมชน นอกจากนี้ 

ปาชมุชนในตําบลคลองตะเกรายังไดรบัการสนับสนุน

ในดานเงินทุนสนับสนุน เคร่ืองมือ และอุปกรณ

อื่นๆ จากหนวยงานภาครัฐ คือ องคการบริหาร

สวนตําบลคลองตะเกรา และกรมปาไม และจาก

หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) บริษัท อีสท วอเตอร จํากัด บริษัท 

ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ศูนยฝกอบรม

วนศาสตรชุมชนฯ (RECOFTC) และเครือขาย

ปาชุมชนรอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยการ

สนับสนุนที่ได นํามาดําเนินกิจกรรมเฝาระวัง 

ติดตาม และดูแลรักษาปาชุมชน เชน การสราง

แนวกนัไฟ การปลกูปา การบวชปา การอบรมสราง

จติสาํนกึปาชุมชนใหกบัเยาวชน (โครงการเยาวชน

พิทักษปา) การทําแนวหลุมปองกันสัตวปาบริเวณ

พื้นที่ทํากินที่ติดกับปาชุมชน การลาดตระเวน 
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รวมท้ังการปลูกปาซอมบํารงุในพืน้ทีป่าเสือ่มโทรม 

และจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูนําชุมชน

จํานวน 27 คน พบวา ความรวมมือจากชาวบานที่

อยู อาศัยในบริเวณปาชุมชนในเชิงการอนุรักษ

ภายในชุมชนของผูถูกสัมภาษณ คือ ใหความรวม

มือนอย 3.70 ใหความรวมมือปานกลาง รอยละ 

29.63 และใหความรวมมือมาก รอยละ 66.67 

(Table 14) ซึง่สอดคลองกบัขอสนันษิฐานเกีย่วกบั

กลุมบุคคลท่ีเปนตนเหตุในการตัดไมทําลายปาใน

ชุมชนของผูถูกสัมภาษณ 

 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณผูนาํชมุชนใน

ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทั้งหมดจํานวน 27  คน พบวา ผูให

สัมภาษณมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนิน

การปาชมุชนเปนไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ตองการ

ใหมกีารดูแลรักษาพืน้ทีป่าชมุชนอยางเตม็ทีท่ัง้จาก

องคกรภาครัฐ องคกรภายในชุมชน และชาวบาน

ภาย ใน ชุมชน  อี กทั้ ง ยั งต  อ งการ ให มี ก าร

ประชาสมัพนัธทาํความเขาใจกบัชาวบานในชมุชน

ในการดําเนินการกิจกรรมปาชุมชน  รวมท้ัง

ตองการใหมีการดําเนินงานทางดานวิชาการ เชน 

จดัทาํสถติพินัธุพชื และพนัธุสตัวในพืน้ทีป่าชมุชน 

เพื่อเปนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับปาชุมชน

ออกไปสูชุมชนอ่ืนๆ ในลักษณะเครือขาย อยางไร

ก็ตามยังพบวา ในปจจุบันยังคงขาดการสนับสนุน

งบประมาณจากภาครัฐบาล และขาดความตอเน่ือง

ในการดาํเนนินโยบายปาชมุชนอนัเนือ่งมาจากการ

เปลี่ยนแปลงผูนําทองถิ่น และการอพยพออกไป

ทํางานภายนอกชุมชน นอกจากนี้ พบวา มีผูให

สมัภาษณเพยีง 1 รายเทาน้ันทีต่องการใหมพีระราช

บัญญัติปาชุมชน

สรุป

      จากการศึกษาสรุปไดวา ความรวมมือในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมขององคกรชาวบานใน

ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนบานกระบกคู และ

ชุมชนบานเขากลวยไมโดยภาพรวมนั้นมีลักษณะ

คลายกัน คือ มีการประสานความรวมมือกันดี 

แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งในเร่ืองของการมี

สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ แมวากิจกรรม

เกี่ยวกับปาชุมชุมสวนใหญมาจากหนวยงาน

ของภาครัฐเปนสําคัญ  สําหรับปญหาในการ

ดําเนินงานนั้น พบวา สวนใหญเปนการขาดแคลน

ดานทรัพยากรเปนสวนใหญ คือ งบประมาณ และ

บุคลากรที่มีความรูความเขาใจทางดานการจัดการ

ปาไมเปนผูนาํรอง ซึง่จะชวยใหการดาํเนนิการเปน
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ไปอยางมีระบบระเบียบ และนําไปสูการเขาถึง

มาตรการ REDD ไดในที่สุด นอกจากนี้ ยังถือไดวา

พื้นที่ศึกษาน้ันเปนพ้ืนที่ที่ยังไมไดเตรียมการเชิง

วิทยาศาสตรในการสํารวจพื้นที่ปาไม ซึ่งในการ

สํารวจพื้นที่ปาไม พบวา การดําเนินงานทางดาน

ปาไมของพ้ืนทีศ่กึษายังคงเนนถึงความเขมแข็งของ

ชุมชน โดยขาดกิจกรรมการสํารวจพ้ืนที่ปาไม 

เชน ขาดการสาํรวจพืน้ทีป่าไมอยางงาย ขาดการนบั

จํานวนตนไม  รวมถึงการคํานวณการสะสม

คารบอนของปา ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา ลักษณะ

ของปาชุมชนในปจจุบันยังไมสามารถจัดเปน

การดําเนินงานตามกิจกรรมของ REDD ไดแต

ประการใด อยางไรก็ตาม จากการดําเนินงานทาง

ดานปาชมุชนของพ้ืนทีศ่กึษายังคงเนนถึงความเขม

แข็งของชุมชน ซึ่งถือวาเปนเร่ืองที่ดี แมยังขาด

กจิกรรมในเชงิวชิาการ และผูมคีวามรูความชาํนาญ

ในพ้ืนที่ ซึ่งทําใหการดําเนินกิจกรรมนั้นยังไม

ครอบคลุมเทาที่ควร แตหากยังสามารถที่จะนํา

แนวคิด  REDD มาปรับใชกับพ้ืนที่ศึกษาได  

แตตองกระทําอยางเปนขั้นตอน และไดรับการ

สนับสนุนจากหลายภาคสวน อาทิ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม องคการ

บริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานภาคเอกชนตางๆ 

ในดานองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ งบประมาณ 

และการประสานงานภายในพื้นที่

 สวนการพัฒนาแบบจําลอง  จากการ

วิเคราะหแบบจําลองชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอ

การลดลงของเนือ้ทีป่าไม โดยในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

พบวา อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดในรูปของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประจําจังหวัดเปนปจจัยหลักที่

สงผลใหพื้นที่ปาไมลดลง รองลงมา คือ พื้นที่ปาไม 

และราคาจําหนายไม ตามลําดบั หากเปนการเปรียบ

เทียบกับจังหวัดอื่น เชน จังหวัดขอนแกน ปจจัยท่ี

สงผลตอเนื้อท่ีปาไมในจังหวัดขอนแกนลดลงอัน

เนือ่งมาจากผลิตภัณฑมวลรวมประจําจังหวดัท่ีเพ่ิม

ขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุเดียวกันกับที่พบในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และเม่ือพจิารณาในระดับประเทศแลว 

พบวา ราคาของเน้ือไมเทานั้นท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ี

สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
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ABSTRACT
 Assam indigo (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) a native to Thailand that is used 

continually as sources of natural indigo dye for textile dying.  In this research, we examined the 

status of Assam indigo dye utilization of Tai minorities around Thailand during 2009-2010 

indicated that all Tai minorities known well about Assam indigo dye utilization. At present, we 

recorded only 2 tribes who have still used, Tai Lue and Tai Yaun from northern part of country. 

Assam indigo is herb and ground cover plant species, growing in lower montane evergreen forest 

at 700-1,800 m MSL (mean sea level). In addition, Assam indigo is still wild plant species and is 

not cultivated to indigo dye production that causes mainly for Assam indigo dye lacking. Today, the 

textile dying industry with indigo dye has used chemical indigo and bean indigo instance. The 

status of the textile dying industry with indigo dye in Thailand shown that had used 95.95 % 

chemical indigo and / or bean indigo only 4.05 % Assam indigo. The textile dying industry with 

indigo dye has used chemical indigo more increase every year indicated that chemical indigo will 

be effective to healthy to indigo textile producer and user including environment. For Tai wisdom 

conservation on Assam indigo dye utilization has to be considered by promoting Assam indigo 

cultivating for increasable its production. Tai society should beware to be lost their local wisdom 

relating to Assam indigo dye utilization and Tai culture legacy of sustainable Assam indigo dye 

utilization. 

Key words: Utilization status;  Natural Indigo Dye;  Tai Minorities; Strobilanthes cusia
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บทคัดยอ

 ฮอมเปนพืชพื้นเมืองของไทยที่มีความเกี่ยวของตอการนํามาใชเปนสียอมผามาอยางยาวนาน 

ดังที่มีการสํารวจถึงสถานภาพการใชฮอมของกลุมชาติพันธุเผาไทในประเทศไทย 7 กลุมในระหวางป 

2551-2553 พบวาทกุกลุมรูจกัตนฮอมและเคยใชในอดตีในปจจบุนักลบัพบ วากลุมชาตพินัธุเผาไทยงัคงใช

การยอมสีจากตนฮอมเพียง 2 กลุมคือ ไทล้ือและไทยยวน ดวยสาเหตุที่ตนฮอมเปนพืชชั้นลางขึ้นอยูใน

ปาดิบเขา พบที่ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 700-1,800 เมตร พื้นที่ที่ตนฮอมขึ้นเจริญเติบโตไดดี ตนฮอม

ยงัเปนพชืปาทีไ่มมกีารสงเสริมปลูกในเชิงอตุสาหกรรมเปนสาเหตุหลักของการขาดแคลนวัตถุดบิตนฮอม

ถึงข้ันวิกฤต จนทําใหอุตสาหกรรมการยอมสีผาดวยฮอมไดมีการนําสีเคมีสังเคราะหและนําสีจาก

ตนถั่วครามมาใชแทนในอุตสาหกรรมผาหมอหอมในประเทศไทยมีการใชสีเคมีและ/หรือสียอมจาก

ตนถั่วคราม 95.95%และสียอมจากตนฮอมอยูเพียง 4.05 % มีแนวโนมการใชสีเคมีเพิ่มมากขึ้นในแตละป 

ผลกระทบจากการใชดงักลาวมผีลตอความปลอดภยั นอกจากผูผลติและผูใชผลติภณัฑแลวยงัมผีลกระทบ

ตอสิง่แวดลอมในอนาคต ยิง่ไปกวานัน้หลายกลุมชาติพนัธุเผาไทไดยตุกิารใชสฮีอมมาเปนสยีอมผาแลวใน

บางชาติพันธุ สงผลใหภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการใชสียอมจากตนฮอมไดสูญหายไป

ดวย เพ่ือเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวสมควรไดรบัการพิจารณาสงเสริมใหการปลูกตนฮอม

มากยิ่งข้ึนเพ่ือรักษาไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมของการใชตนฮอมอยางยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ: สถานภาพการใช  สียอมฮอม กลุมชาติพันธุเผาไท ตนฮอม

คํานํา
 สีครามธรรมชาติเปนสีที่มนุษยชาติรูจัก

การใชมาอยางยาวนานดังที่รายงานวาในประเทศ

จีนไดรู จักการใชยอมผามาไมนอยกวา 6,000 ป 

(PROSEA, 2001 อางตาม ศูนยคราม, 2554) 

ในอินเดียมีปรากฏอยูในคัมภีรพระเวทไมนอยกวา 

4,000 ป (Rajappa, 1998 อางตาม ศูนยคราม, 

2554) มีหลักฐานการใชราชสํานักกรีกโรมันยุค

โบราณจนไดชื่อวา ราชาแหงสียอม (King of Dye) 

(Zollinger, 1991 อางตาม ศูนยคราม, 2554) 

สคีรามธรรมชาตไิดมาจากพชืใหสหีลายชนดิไมวา

จากตนฮอม พืชสกุลถ่ัวคราม (Indigofera) คราม

ยุโรป (Isatis tinctoria) ครามญ่ีปุน (Polygonum 

tinctorum) ครามเถา (Marsdenia tinctoria) และ

ดาดตะกั่ว (Hemigraphis alternata) สําหรับคน

ไทยเราเองช่ือเรียกกับแหลงท่ีมาของสียอมหมอ

หอมกับสียอมผาครามคอนขางสับสน กลาวคือ สี

ธรรมชาติที่ใชในการยอมชุดหมอหอมน้ันมาจาก

สีของทั้งตนพืชสกุลถั่วครามและตนฮอมรวมกัน 

ขณะที่สียอมผาครามนั้นมาจากสีของตนพืชสกุล

ถั่วครามอยางเดียวขณะท่ีปจจุบันพบวาชุดหมอ

หอมสวนใหญใชสีเคมีและมีเพียงบางสวนเทานั้น 

ที่ยังใชจากสีพืชสกุลถั่วครามและตนฮอม

 ฮอมเปนพืชพื้นเมืองของไทยที่คนไทย

รู จักนํามาใชประโยชนอยางยาวนานที่มีความ

สําคัญกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมปิญญาทองถิ่น
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ของคนในชุมชน ทั้งดานการผลิตเครื่องนุ งหม 

และยารักษาโรค  ฮอมถูกใช  เป นยาสมุนไพร

พื้นบานลานนาดวย นําใบตมนํ้าดื่ม แกไข ยาพื้น

บาน ใชรากและใบ ตมนํ้าดื่ม แกไข ปวดศีรษะ 

เนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ตาอักเสบ 

(กมลพรและคณะ, 2552) กลุมชาติพันธุเผาไทได

ใช ฮ อมเป นวัตถุดิบในการย อมผาหมอหอม 

ดังรายงานของ Anderson (1993) รายงานการใช

ฮอมมายอมผาของเผาเม่ียน (เยา) และอาขาใน

ประเทศไทยแลวจะใหสีนํ้าเงินอมฟา (คราม)  

Panyaphu et al. (2011) รายงานวาชาวเมี่ยนใน

พื้นที่จังหวัดนาน ไดนําสวนของใบและลําตน นํา

ไปตมดื่มรักษาอาการทองรวง และใชใบและยอด

ออนตําใสขาวสารใชประคบรักษาพิษไขของเด็ก

และผูใหญ ตลอดจนรากและใบนําไปตมดื่มรักษา

ไขหวัด (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2551) 

ทั้งนี้มีรายงานพบวาในตนฮอมมีสารเคมีอยูหลาย

ชนิด เชน indirubin, indigo (Hou & Liang, 2006; 

Liau et al., 2007 ), indigoid indole alkaloids, 

quinazolinone alkaloids, triterpenes (lupeol , 

betulin และ lupenone) และ sitosterols (Honda 

and Tabata, 1979; Chen et al., 1987; Li et al., 

1993) มีรายงานเพ่ิมเติมของ Xie et al. (2005) 

ผลจากการสกดัสารเคมจีากรากฮอมดวยเมทานอล 

ไดพบ Benzoxazinoid glucosides  2 ชนิดคือ  

(2R)-2-O-β -D-glucopyranosyl -2H-1,4-

benzoxazin-3 (4H)-one และ (2R)-2-O-β-D-

glucopyranosyl-4-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3 

(4H)-one และสาร  l ignan glycoside และ 

phenylethanoid glycosides  Tanaka et al.(2004) 

รายงานวาสามารถนําไปประกอบเคร่ืองยาจีนเพ่ือ

ใชในการรักษาไขหวดัใหญ cerebrospinal meningitis, 

encephalitis B, viral pneumonia and m ไขสันหลัง

อักเสบและเยื่อหุ มสมองอักเสบ โรคไขสมอง

อักเสบบี โรคปอดบวมและติดเชื้อไวรัสคางทูม 

รวมถึงผลการศึกษาของ Ho et al. (2003) พบวา

สารสกัดจากใบมฤีทธิต์านอาการอักเสบและลดไข

ในหนูทดลอง นอกจากนี้วีรศักดิ์ และคณะ (2552) 

ศึกษาพบวาสารสกัดจากฮอมมีความเปนพิษตอไร

ทะเลท่ีเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง

การยอมผาดวยสีธรรมชาติจากตนฮอม

 ผาท่ีผานการยอมดวยสีฮอมธรรมชาติ 

เรียกวาผา “หมอหอม” เปนภาษาคําเมือง เปนการ

รวมคําระหวาง คําวา “หมอ” กับ “หอม” ซึ่งคําวา 

“หมอ” หมายถึง ภาชนะเครื่องใชสําหรับใชในการ

หมักใบฮอม สวนคําวา “หอม” (ฮอม หรือ ฮอม 

ตามสําเนียงไทยกลาง) หมายถึง ตนฮอมเมื่อที่นํา

ไปหมักแลวทําใหเกิดสีคราม สีนํ้าเงิน หรือกรมทา

ในการยอมผา Chanayath et al. (2002) ศึกษา

เทคนคิการสกดัสจีากใบฮอมพบวา การตดัชิน้สวน

ใบใหเล็กลงทําใหการหมักใบฮอมมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในแงของเพิ่มปริมาณตะกอนกอนโคลน

ฮอม และหากใชชิ้นสวนของใบฮอมสดจะเพ่ิม

ปรมิาณตะกอนกอนโคลนฮอมมากกวาใบฮอมแหง

ถึง 59 เทา มีรายงานการใชสีครามจากตนฮอมมา

ใชในการยอมผาซิน่ของชาวไทล้ือทัง้ในสวนหัวซิน่ 

ตัวซิ่นและตีนซิ่น (สุทธิพันธ, 2551)
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วิธีการหมักตนฮอม มีขั้นตอนโดยยอดังนี้

 1. คัดเลือกใบฮอมที่แกหลังจากปลูก

มีอายุ ในชวง 18- 24 เดือน ปกติจะตัดในชวงปลาย

ฤดูของการเจริญเติบโต

 2. ตัดกิ่งและนํากิ่งและใบมาทําเปนมัดๆ 

เพื่อสะดวกในการคัดแยกกากหลังใบเปอยยุย 

 3. นําใบและก่ิงที่มัดไวไปแชนํ้าเปลาไว

ในโอง หรือหมอดินใหทวมใบฮอมและแชคางคืน

นาน  2 คืน ใชอัตราสวน ใบฮอม 3 กิโลกรัมตอนํ้า 

20 ลิตร และใหพลิกใบฮอมหลังแชหนึ่งคืน ดวย

เพื่อทําใหหมักสมบูรณมากยิ่งขึ้น

 4. เมื่อแชครบ 2 คืนแลว ใบฮอมจะยุย

เปอยแลวนํากากกานกิ่งตนฮอมออก 

 5. เติมปูนขาว หรือปูนกินหมากสีขาว 

200- 260 กรัมผสมกับนํ้าที่แชไว แลวตีใหเกิดฟอง 

(โจก) ดวยไมไผสานปากกวางรูปสุมไกและเปน

เติมอากาศในอีกทางหน่ึง หลังตีฟองแลวก็จะได

นํ้าหมักที่เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน โดยที่ปูนขาวที่เติม

ลงไปจะเปนสารชวยตกตะกอนและดับกล่ินนํา้หมกั

 6. ปล อย น้ําหมักดังกล  าวนาน  2 -3 

ชั่วโมง หรืออาจจะใชผาขาวบางกรองเอาตะกอน

ที่ไดเก็บไวโดยนํ้าหมักฮอมแยกตัวออกเปนสาม

สวนคือ สวนบนเปนฟองสีคราม สวนถัดมาเปน

นํ้าสีเหลืองจัด และสวนลางสุดเปนโคลนเปยก

ของฮอม ซึ่งเปนกอนฮอมเปยก เพื่อนําไปใชตอไป 

วิธีการยอมผาหมอหอม

 -  นํากอนฮอมเปยกที่ไดนั้นมาผสมกับ

นํ้าดาง (นํ้าดางไดมาจากการกรองนํ้าขี้เถา) และ

ปูนขาว ใสลงไปในหมอดิน 

  - นําเสื้อผาที่ตองการยอม (เสนใยฝาย 

หรือชิ้นผาฝาย) มาทําความสะอาดเอาแปงออก

โดยการตม  หรือแชนํ้าไว 2 คืน 

  -  นําผาที่ทําความสะอาดแลวมายอมใน

หมอโดยใสผาครั้งละ 4-5 ตัวตอหนึ่งหมอ 

 - นําผาที่ยอมเสร็จแลวไปตากใหแหง

แลวขยําใหทั่วเนื้อผาประมาณ 10-15 นาที 

 -  นํามายอมแลวนําไปตาก 3-4 คร้ัง ขึ้น

อยูกับสีที่ตองการ ถาตองการสีที่เขมมาก ก็ทําการ

ยอมหลายครั้ง 

 -  เมื่อไดเสนใย หรอืผืนผาตามสีที่ตองการ

แลวนาํไปซักทาํความสะอาดกอนนําไปทอเปนผืน

ผา หรือชิ้นผา สามารถนําออกจําหนายได

 ธนพรและคณะ (2554) ศึกษาการยอม

เสนไหมดวยสีสกัดจากฮอมโดยใชสารชวยติดสี 6 

ชนิด คือ เกลือแกง สารสม นํ้าสมสายชู จุนสี กรด

ซิตริกและนํ้ามะขาม นําไปแชกอนยอมพบวา 

ระดับของการติดสีเมื่อใชเกลือแกงอยู ในระดับ

ปานกลาง สารสม นํ้าสมสายชูและจุนสี อยูใน

ระดับดี อีกทั้งไมควรใชสารชวยติดสีอยางสารสม 

นํ้าสมสายชู กรดซิตริกและน้ํามะขามเปยกลงไป

พร อมย อม  เพราะจะทําให สีติดเส นไหมไม 

สมํ่าเสมอและความคงทนแสงอยูในระดับตํ่า โดย

ปกติคุณสมบัติของสีฮอมท่ีใชยอมผาหมอหอม

นั้น สีจะตกท่ีมีลักษณะของนํ้าสีออกเปนนํ้าตาล

อมเหลืองเขียว (ไมสีนํ้าเงิน) แตมีกรรมวิธีที่ชวย

ใหสีฮอมตกนอยลงไดโดยการแชนํ้าเกลือหรือ

นํ้าสมไว 1 คืน กอนซักครั้งแรก หลังจากนั้นก็ซัก

ตามปกติ ใหแยกซักออกจากผาที่มีสีออน ผาหมอ
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หอมยิ่งซักก็จะยิ่งสวย ตองซักถึง 4-5 ครั้ง สีคงตัว

ไมตกในการยอมผาหรือเสนดาย ใหเปนสีหมอ

หอม จะตองยอมหลาย ๆ ครั้ง บางเอกสารไดระบุ

วาผู ย อมไดนําผงขม้ิน ฝกสมปอยเผา หรือน้ํา

มะขามเปยกและน้ําดางท่ีไดจากข้ีเถาและเหลาปา

หรือ นํ้าออยมาใสในขณะยอมดวย

อนุกรมวิธานของตนฮอม

 ฮอม ชื่อพฤกษศาสตรวา Strobilanthes 

cusia (Nees) Kuntze. ถูกจําแนกอยูในวงศตอยติ่ง 

(Acanthaceae) วงศยอย Ruellioideae เผาRuellieae 

เผายอย Strobilanthinae 

 ชื่ อ พ  อ ง ข อ ง ช่ื อพฤกษศ าสต ร  คื อ 

Goldfussia cusia Nees,  Baphicacanthus cusia 

(Nees) Bremek., Dipteracanthus calycinus 

Champion, Ruellia indigofera Griffith, R. 

indigotica  Fortun,  Strobilanthes balansae 

Lindau, S. championii T. Anderson,  S. flaccidi-

folia Nees

 ชื่อสามัญวา Assam indigo 

 ชื่อในภาษาจีนไตหวันคือ Da-Ching Yeh 

(Ho et al., 2003)

 ชื่อในภาษาจีนกลาง คือ Nan Ban Lan 

Yeh (Ho et al., 2003)

 ชื่อทองถิ่นหลายชื่อไดแก ครามหลอย 

(แมฮองสอน) ฮอม (เหนือ) ฮอมเมือง (นาน) 

ยามสี (เยา-นาน) ครามเขียว (ปกษใต)

 

ลักษณะสัณฐาน

Figure 1    Morphological characteristics of Assam indigo dye (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze)
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 วิสัยเปนพืชลมลุก อายุหลายป สูง 50-

150 ซม. ลําตนตั้งตรง  ขอและปลองคลายขาไก 

แตกกิ่งกานตามขอ ลําตนกลม เกลี้ยง ใบ เดี่ยว

เรียงตรงขาม รูปรางใบ รีถึงรูปไขขนาด 2-9 X 

4-20 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก

จักฟน แผนใบดานบนสีเขียวมัน ใบแกหรือออน

เม่ือถูกกดหรือทุบทิ้งไวกลายเปนสีดํา เสนแขนง

ใบเปนรางแห จํานวนเสนแขนงใบ 7-9 คู กานใบ

ยาว 5-70 มม. ดอก ออกเปนชอแยกแขนงยาว 1-6 

ซม. ออกตามซอกใบและปลายก่ิง กานชอดอก

ยาว1-12 ซม. มีใบประดับรองรับ กลีบเลี้ยงปลาย

กลีบแยก 5 แฉก แตละแฉกยาว  0.8-1.5 มม. มีขน

นุมปกคลุม กลีบดอกปลายกลีบแยก 4 แฉกแตละ

แฉกมีขนาด 9 X 9 มม.ปลายกลีบโคงเล็กนอย โคน

กลีบเช่ือมติดกันรูปทรงกระบอก ยาว 3.5-5 ซม. 

ปากกวาง 3 มม. สีมวง กลีบดอกแตละกลีบขนาด

แตกตางกันเล็กนอย ดานนอกเกล้ียง เกสรเพศผู 4 

อัน กานชูอับเรณูยาวประมาณ 7 มม. ผลแหงแก

แลวแตก ขนาด 1.5-2.2 ซม. เกล้ียง  มี 4 เมล็ด เมื่อ

แกจะเปนสีนํ้าตาล ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคม-

กุมภาพันธ ติดผลชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ 

 นิเวศข้ึนกระจายในพื้นที่ปาไมผลัดใบไม

วาปาดิบเขาและปาสนเขาบริเวณใกลกับแหลงนํ้า

ลําธารและชองวางระหวางเรือนยอดของไมตน

ขนาดใหญที่ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 500-2,200 

เมตร

 เขตกระจายพันธุ พบในประเทศจีน 

{ฟูเจี้ยน, กวางตุ ง, กวางสี, กุยโจว, ไฮหนาน, 

หูหนาน, เสฉวน, ไตหวัน, ตะวันตกเฉียงใตของ

ทิเบต, ยูนนานและเจอเจียง (Hu et al., 2011)} 

อินเดีย  (รัฐอัสสัม) ภูฎาน  บังคลาเทศ  พมา 

เวียดนาม ลาว และไทย

กลุมชาติพันธุชนเผาไท

 หมายถึงกลุมชาติพันธุไท-กะไดหรือบาง

คร้ังเรียกวา กลุมชาติพันธุไต-ไท เปนช่ือเรียกโดย

รวมของกลุ มชาติพันธุ ทั้งหมดในตระกูลภาษา

ไท-กะได กลุมชาติพันธุ ไท-กะได กระจายตัวอยู

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รับประทาน

ขาวเจาหรือขาวเหนียว เปนอาหารหลัก นิยมปลูก

เรือนเสาสูง มีใตถุน อาศัยทั้งในท่ีราบลุม และบน

ภูเขา ประเพณีศพเปนวิธีเผาจนเปนเถาแลวเก็บอัฐิ

ไวใหลูกหลานบูชา ศา สนาดั้งเดิมเปนการนับถือผี 

นับถือบรรพบุรุษ  และบูชาแถน  (ผีฟ า  หรือ

เสื้อเมือง) มีประเพณีสําคัญคือ ประเพณีสงกรานต 

ซึ่งเปนประเพณีเฉลิมฉลองวสันตวิษุวัต และการ

ขึ้นปใหม ทั้งนี้ คําเรียก ไต เปนคําที่กลุ มชน

ตระกูลไทยใหญใชเรียกตนเอง สวน ไท เปนคํา

เดียวกัน แตเปนสําเนียงของชาวไทยนอย และ 

ไทยสยาม บางครั้ง การใชคํา ไต-ไท ในวงแคบจะ

หมายถึงเฉพาะผูที่ใชภาษาในกลุมภาษาไท (http://

th.wikipedia.org/wiki, access: 30 Aug. 2011) 

กลุมชนที่ใชภาษาไท (Tai linguistic Family) ใน

การส่ือสาร(Chazée, 2002) เชน ซึ่งปรากฏอยูใน

ประเทศตาง ๆ ดังนี้

 ในประเทศไทยกลุ มชาติพันธุ ไท โดย

เฉพาะไทยสยาม เปนประชากรกลุมหลักของ

ประเทศ ซึ่งกลุมชาติพันธุทั้งหมดประกอบดวย 

ไทใหญ (ฉาน เงี้ยว) ไทลื้อ ไทขึน (ไทเขิน) ไทยอง 

ไทยวน (ไทยโยนก, ลานนา) ไทดํา (ลาวโซง) ไทย
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สยาม ผูไท (ญอ, โยย) พวน (ไทพวน, ลาวพวน)  

ลาว ลาวแงว แสก ลาวครั่ง ไทกลา ไทหยา ลาวตี้ 

ลาวเวียง ลาวหลมและคําตี่

 ประเทศลาวก็เชนเดียวกันกับไทย เปน

ประชากรกลุมหลักของประเทศ ประกอบดวย 

ลาว ลาวตี้ ลาวเวียง ลาวหลม ผูไท ไทขาว ไทดํา ไท

แดง ไทเหนือ ชาวผูเอิน ไทยวน ไทลื้อ ไทพวน ไท

กะเลิง ไทยอและไทแสก

 ประเทศจีน ถือเปนกลุ มชาวไท-กะได 

นอกประเทศไทย-ลาว ที่มีจํานวนมากท่ีสุด โดย

มากอาศัยในมณฑลยูนนาน กวางสี กวางตุ ง 

กุยโจว และไหหลํา ประกอบดวย จวง ไทใหญ 

ชาวหลี ไทลื้อ ไทปายี่ ไทยอย (จุงเจีย ตุเยน ตุเรน 

หรือ ไดออย) ชาวตุลา (ตุเรน) ชาวปูลาจี ชาวปูลุงจี 

ไทเหนือ (ไทนู ) ไทลาย (ไทนํ้า) ไทหยา ไทนุง

 ไทไขหัว ไทชอง ไทเขิน ไทลื้อ ชาวตง (อายกํ๊า ปูกํ๊า 

ผูคํา) ชาวสุย ชาวมูหลาว ชาวเมาหนาน ชาวเกา

หลาว ไทเอวลาย ชาวปูใย ชาวโท ไทหยา ชาวอูเอ 

ชาวไซ ชาวเดาลาว ชาวอ๋ี ชาวเอน ชาวฟูมะ 

ชาวตูเชน ชาวเปเมียว ชาวปาเชน (กลุมเลือดผสม

จีน) และ ชาวมิงเกีย (กลุมเลือดผสมจีน)

 ประเทศเมียนมาร แบงออกเปนสองสวน 

คือ ทางตอนเหนือและตอนใต โดยตอนใตเปน 

ชาวไทยสยาม ที่อาศัยอยูในเขตตะนาวศรี โดย

เฉพาะบริเวณชายแดน และจังหวัดเกาะสอง ซึ่งยัง

เปนปญหาชาวไทยพลัดถิ่นอยู สําหรับตอนเหนือ 

ประกอบดวย ไทใหญ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทเมา 

ไทแลง ไทคําตี่ ไทพาเก ไทยโยเดีย ไทผิ่ว ชาวนะรา 

ไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี

 ประเทศเวียดนาม สวนมากอาศัยบริเวณ

ลุมแมนํ้าดํา-แดง ประกอบดวย ชาวปูยี่ ชาวเกี๋ยน 

ชาวลาว ไทล้ือ ไทดํา ไทขาว ไทแดง ไทนุง (ผูนุง) 

ไทใหญ (สานเชย) ชาวถาย ชาวไทย ชาวมาน 

ชาวโท ชาวเกลาว ชาวลาชิ ชาวละหา ชาวนาง 

ชาวไทญัง (ไส) ไทไต ไทชอง ไททาวลาว ไทลักกะ 

(ละเกยี) ชาวขาลาว ชาวตลูาว ชาวควาเบียว (จาเบยีว) 

ชาวโต ไทหลา ไทโส ไทลา ไทเชียง ไทลายและไท

ฮางตง

 ประเทศอินเดีย สวนมากอาศัยในรัฐอัส

สัม และอรุณาจัลประเทศ ไดแก ไทอาหม ไทพาเก 

ไทคําตี่ ไทอายตน (ไทอายตน อายตอน) ไทคํายัง 

ไทตุรง ชาวนะราและไทจันหารี

วัฒนธรรมการใชสีย อมจากตนฮอมของกลุม

ชาติพันธุเผาไท

 อุดม (2542) อธิบายข้ันตอนของกอน

ยอมฮอมของชาวไทล้ือวาจะใชฝกสมปอยเผา 

ขมิ้น นํ้าดางข้ีเถาและเหลาปาลงไปเพ่ือแชเสนใย

กอนนําไปแชในน้ําหมักฮอมจะทําใหเสนใยติดสี

ดีขึ้นในระหวางแชนํ้าฮอมใหบิดพอหมาดลงแช 

พลิกไปมาหลายคร้ัง แลวจึงนําไปผึ่งแดด การยอม

ในหน่ึงวันตองทํา 2 คร้ังคือ เชา-เย็น และใชยอม

ตอผืนผาจํานวน 6 ครั้งก็จะไดสีติดพอดี การยอม

ผาน้ันจะไมนําไปลางจนกวาการยอมคร้ังสุดทาย

จะส้ินสุด ชาวไทลื้อตากฝายกลางแดด ชาวลาวจะ

มีสีเขมเพราะหลังยอมแตละครั้ง ฝายจะถูกอากาศ

แลวจะมีสีฟา สวนฝายท่ีไมถูกอากาศจะมีสีเขียว 

หลังการยอมคร้ังสุดทายแลว ผาจะตกสีเวลาซัก 

แตจะไมกินผาสีขาว

 Amentea (2007) ศึกษาอัตลักษณของการ

แตงกายของชาวไทดาํ (ไททรงดาํ) ทีบ่านนาปานาด 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบวามีการใชสียอม
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พบทั้งครามและฮอม มีความคลายคลึงกับการ

ยอมสีของชาวไทดําในประเทศเวียดนามเมื่อ

พิจารณาทางคําเรียกในภาษาถิ่นวาผายอมสีนํ้าเงิน

อมฟา (คราม) ภาษาคําเมืองของชาวไทยวน 

(ลานนา) เรียกวา “ผาหมอหอม” วิบูลย (2550) 

อธิบายความหมายของคําวา หมอหอม (ภาษา

ถ่ิน-เหนือ) คือ เสื้อคอกลม แขนสั้น ผาอกตลอด

หมักยอมครามเปนสีนํ้าเงินเขมหรือดํา เรียก

เสื้อหมอหอม มอหอมหรือหมอหอม  เปนผายอม

ที่ไดมาจากหมอหมักฮอมจนใชเรียกกันทั่วไปใน

ภาษาคําเมือง ตางจากผายอมครามเปนผายอมที่ได

มาจากหมอนิล (หมอหมักคราม) ซึ่งใชเรียกโดย

ไทยอีสาน และลาว โดยที่คําวา “นิล” นั้นหมายถึง

สียอมโทนเขมทั้งดํา คราม นํ้าเงิน วัตถุดิบที่สําคัญ

มาจากพืชที่ใหสียอมนิลนั้นมาจากพืชตางชนิดกัน 

เชน สีครามมาจากตนถ่ัวคราม (Indigofera spp.) 

สีดํามาจากผลมะเกลือ (Diospyros mollis) ดวย

นิเวศการกระจายพันธุของตนฮอมในประเทศไทย

พบอยูบนภูเขาที่มีอากาศเย็น ดังนั้นแหลงวัตถุดิบ

ของวัตถุดิบที่ต องเก็บมาจากปาธรรมชาติที่มี

ปริมาณจํากัด ประเด็นที่สําคัญตอการนําตนฮอม

ไปผลิตเปนสียอมนั้นจึงถูกจํากัดอยูเฉพาะในเขต

ภาคเหนือ ดังนั้นวัฒนธรรมการใชสียอมจากตน

ฮอมของกลุมชาติพันธุเผาไทในประเทศไทยพบวา

ถูกจํากัดอยูสภาพพ้ืนที่ที่พบตนฮอมตามไปดวย 

ชนเผาไทท่ีตั้งถิ่นฐานอยูในภาคเหนือเชน ไทใหญ 

ไทลื้อ ไทเขิน ไท ยอง ไทยวน ไทยพวนและไทดํา 

 การศึกษาในคร้ังนี้เพื่อศึกษาสถานภาพ

การใชสียอมผาจากตนฮอมในแตละชาติพันธุชน

เผาไทในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปนแนวทาง

การอนุรักษตนฮอมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการ

ใชพืชชนิดนี้ของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป

อุปกรณและวิธีการ
 ออกสํารวจภาคสนามในระหวางป พ.ศ.

2551-2553 เพ่ือศกึษาถงึสถานภาพการใชสยีอมผา

จากตนฮอมของแตละชาติพันธุชนเผาไทไดแก 

ไทใหญ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทยวน และไทยพวน 

ในพ้ืนท่ีศึกษาในเขตภาคเหนือ ยกเวนไทดํา ที่ได

ศึกษาในพ้ืนที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตาม

รายงานการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุ เผาไท

และแหลงผลิตผาหมอหอม ทําการขอมูลโดยการ

สัมภาษณถึงสถานภาพของการใชสียอมผาจาก

ตนฮอมจากชางทอผาพื้นเมืองท่ีใชสีธรรมชาติ 

และศึกษาถึงการไดมาของตนฮอมแตละทองถิ่นที่

นํามาใชในการหมักเพื่อไดมาซึ่งเนื้อสีฮอมแลว

เปรียบเทียบกับการนําสีครามจากพืชชนิดอื่น 

หรือสีครามสังเคราะหที่เปนสีเคมี ตลอดจนนิเวศ

การกระจายพันธุของตนฮอมในแหลงธรรมชาติ 

โดยการเพ่ือทําการสํารวจบริเวณตามรองลําหวย

ตามระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล  900 -

1,400 ม. เสนทางสํารวจระยะทาง 300 ม. รวม 

3 เส นทางในแตละแหง หลังจากนั้นเมื่อพบ

ตนฮอมข้ึนอยู วางแปลงศึกษาตัวอยางชั่วคราว

ขนาด 4 X 4 ม. เพื่อหาความหนาแนนในแตละ

พื้นที่ สถานศึกษาทําการศึกษา 3 แหงดวยกันคือ 

1) ดอยปุย  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม 2) บานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และ 3) ดอยอางขาง 

บานคุม ตําบลแมออน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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ผลและวิจารณผล
สถานภาพการใชสียอมผาจากตนฮอมในแตละ

ชาติพันธุเผาไท

 จากการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือ   9 

จังหวัด แตละจังหวัดมีกลุมชาติพันธุเผาไทดังนี้

คือ ไทใหญในจังหวัดแมฮ องสอน ไทเขินใน

จังหวัดเชียงใหม ไทยองในจังหวัดลําพูน ไทยวน

ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แพร และ

ลําพูน ไทล้ือในจังหวัดนานและเชียงราย ไทพวน

ในจังหวัดแพรและสุโขทัย ในกรณีของไทดําใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดเลย  โดย

สัมภาษณชางทอผาและผูประกอบคาผาทอมือท่ี

ใชสีย อมครามจากพื้นที่ศึกษาจํานวน 74 ราย 

พบวาทุกรายรูจักการนําตนฮอมมาใชประโยชน

การเปนสียอมเปนอยางดีและหลายรายเคยใช

ในอดีต แตปจจุบันขาดวัตถุดิบตนฮอมจําเปนตอง

ใชสีเคมีสังเคราะหแทน เนื่องจากสีเคมีหางายและ

ใชสะดวก เม่ือยอมแลวใหสีสมํ่าเสมอ ขณะที่

บางราย สั่งซื้อครามเปยกมายอมเองหรือนําผาที่

ผ านยอมครามแลวมาตัดเย็บเปนชุดแตงกาย

สําเร็จรูป จังหวัดที่เปนแหลงผลิตกอนครามเปยก

จากภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  คือ  จังหวัด

สกลนคร ในสวนที่เปนชิ้นผาท่ียอมแลวนํามาจาก

จังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี และขอนแกน 

ขณะท่ีมีบางรายใชทั้งสีเคมีและ/หรือสีคราม

ธรรมชาติจากตนถั่วครามคิดเปน 71 ราย หรือ 

95.95 % สวนการใชสียอมฮอมธรรมชาติที่คงการ

ใชแบบดั้งเดิมอยูพบวามี 3 ราย จาก 2 ชนเผาคือ 

ไทลื้อและไทยวน สวนชาวไทลื้อพบ 2 แหงคือ ใน

ทองท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และอําเภอ

ปว จังหวัดนาน ไทยวน พบ 1 แหงในทองที่อําเภอ

ลอง จังหวัดแพร (Table 1) ผลการศึกษาไดชี้

ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ แนวโนมการใชสียอมจาก

ตนฮอมกําลังลดลงถึงขั้นวิกฤต ดวยเหตุผลการ

ขาดแคลนวัตถุดิบ  ดังนั้นส งผลตามมาก็คือ 

ภูมิปญญาตอการใชพืชชนิดนี้กําลังจะหมดไป 
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 ดวยการปลูกตนฮอมมีขอจํากัดในการ

เลือกพ้ืนที่ปลูก จําเปนที่ตองปลูกในพ้ืนที่สูงตาม

ภูเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งป อีกท้ังผูปลูกขาด

ความเขาใจตอการพัฒนาหาแหลงปลูกที่เหมาะ

สมจนทําใหการเก็บเกี่ยวผลผลิตไดไมเพียงพอตอ

ความตองการของอุตสาหกรรมการใชสียอมจาก

ตนฮอม จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาในการหมัก

ใบฮอมเพื่อทําตะกอน (กอน) สีฮอมนั้นในการ

หมักใชใบสดในปริมาณน้ําหนักเทากันพบวา ตน

ครามฝกตรง (Indigofera tinctoria L.) หรือคราม

ใหญ (I. suffruticosa Mill.) ตนฮอมสามารถให

ปริมาณกอนสีมากกวาชนิดครามทั้งสองถึง 3-4 

เทา

ภูมิป ญญาการใชสีย อมจากตนฮอมของกลุ ม

ชาติพันธุเผาไท

 จากการศึกษาหลักฐานการใชสียอมจาก

ตนฮอมจากศูนยหัตถศิลปผาชนเผาไทของสํานัก

พิพิธภัณฑ และ วัฒนธรรมการ เกษตรกลุ  ม

ชาติพันธุ ที่ใชสียอมจากตนฮอมน้ันพบวากลุม

ชาติพันธุนอกประเทศไทยไดแก การใชสียอมฮอม

ไปใช ในการย อมชุดแตงกายของชาวไทจ วง 

มณฑลกวางสี และไทสุย มณฑลกุยโจว ชาวไทลื้อ 

สิบสองปนนา มลฑลยูนนาน ประเทศจีน ใน

ประเทศลาวพบวา มีการใชยอมชุดแตงกายของ

ชาวไทลื้อที่เมืองฮุน แขวงอุดมไชย ชาวไทลื้อที่ 

บานถํ้า บานคํ้า-บานขิ่ง เมืองเชียงลม แขวงไชยะบุ

ลี ชาวไทลื้อ บานปุง เมืองหวยทราย แขวงบอแกว  

สวนของการใชสีจากตนฮอมของกลุมชาติพันธุ

ในประเทศมีรายงานพบวา ชาวไทล้ือ อําเภอ

เชียงคํา จังหวัดพะเยาเคยใชสียอมจากตนฮอมใน

การยอมเสื้อปด และตีนซ่ิน ขณะที่การสํารวจใน

ครั้งนี้พบวาชาวไทล้ือบานศรีดอนไชย อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงรายยังใชสียอมจากฮอมบาง

แตไมมากผสมกับสียอมจากตนถ่ัวครามเพื่อยอม

เปนเสื้อป ด และชุดหมอหอม และที่ชาวไทล้ือ 

อําเภอปว จังหวัดนานใชยอมชุดหมอหอมเพียง

อยางเดียว กรณีของชาวไทยวน อําเภอลอง จังหวัด

แพร เปนการฟนฟูจากการใชยอมฮอมในอดีตให

แพรหลายมากข้ึนตามรูปแบบการทอผาตามลาย

โบราณ โดยอาจารยประนอม ทาแปงที่มีฟนฟูการ

ใชสียอมจากฮอมขึ้นมาใหมเพื่อนํามาใชในผาซิ่น

ตีนจก ภูมิปญญาในการยอมผาหมอหอมที่บานศรี

ดอนไชยและอําเภอลองพบวา เปนการยอมเสนใย

กอนจึงนําเสนใยดังกลาวมาทอมือใหเปนผืนผา 

ขณะที่อําเภอปวเปนการยอมผืนผาที่ผานการทอ

มากอนแลว 

 ผายอมฮอมสวนใหญนั้นนําไปใชทอเปน

ผาซิ่นในอําเภอเชียงของใชการทอแบบเกาะ เพื่อ

ใหเกิดลวดลายบนผืนผาลวดลายท่ีพบจะเปนรูป

เรขาคณิตเปนแถบขวางของซิ่นกวางประมาณ 

4-5 นิ้ว  (วิสมัย, 2553) สวนประกอบของผาซิ่น

นั้นมีอยู 3 สวนดวยกันคือ หัวซิ่น ตัวซิ่นและตีน

ซิ่น (สมใจ และวีระพงศ, 2541) เสนใยที่ยอมฮอม

พบวามักใชในสวนที่เปนตีนซิ่น ดังท่ีพบท่ีบานศรี

ดอนไชย และจากตัวอยางชุดแตงกายในศูนย

หัตถศิลปผาชนเผาไทของสํานักพิพิธภัณฑและ

วัฒนธรรมการเกษตรของไทลื้อ อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา และไทล้ือ เมืองฮุน ไทลื้อ เมืองเชียง

ลม ประเทศลาว ขณะที่ไทล้ือ สิบสองปนนาใช
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ส วนที่ย อมฮ อมทั้ งที่ เป นหัวซิ่นและตีนซิ่น 

นอกจากน้ีผายอมฮอมยังใชในการทอเปนเสื้อปด

ซึ่งเส้ือสําหรับผูหญิงพบท่ัวไปในถ่ินที่ยังใชยอม

ของกลุมชาติพันธุไทและเส้ือเกงเปนสําหรับผูชาย

พบไดที่บานศรีดอนไชย

สถานภาพของแหลงวัตถุดิบตนฮอม

 จากการสํารวจแหลงกระจายพันธุ ของ

ตนฮอมในภาคเหนือทั้งที่เปนแหลงขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและแหลงปลูกตามชุมชน พบวาใน

แหลงขึ้นเองตามธรรมชาติเปนปาดิบเขาระดับตํ่า

ที่ระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางต้ังแต 

900–1,200 ม. อยูในสภาพดินรวนจนถึงดินรวน

ปนทรายและอินทรียวัตถุมากบนช้ันหนาดิน 

สวนใหญพบอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ เชน เขต

รักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว อุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงและอุทยานแหง

ชาติดอยภูคา เปนตน ขณะที่เปนพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติหลายแหงกําลังถูกคุกคามอยางมาก 

เนื่องจากปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืนเขามาทดแทน 

เชน กาแฟอาราบิกา ไรชา สวนสม และพืชผัก

เมืองหนาว เชน ดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม ดอยแมสลองและดอยตุงอําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงรายและบานปางมะโอ ตําบล

แมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม บานปา

งอุง จังหวัดแมฮองสอน สําหรับในแหลงชุมชน

พบวามีการปลูกกันนอยมากสวนใหญการปลูก

บริ เ วณสวนรอบบ  าน  ( h o m e  g a r d e n )  มี

วตัถปุระสงคสาํหรบัใชพชืดังกลาวเปนยาสมนุไพร 

เชน พบที่บานปางมา บานคุม และบานขอบดง 

ตําบลแมออน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมและ

บานปางมะโอ  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม พบวา บนดอยอางขางจาก 3 เสน

ทางสํารวจท่ีพบตนฮอมขึ้นอยู 2 เสนทาง จากการ

สํารวจความหนาแนนเฉลี่ยบนดอยอางขางท่ี

ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,300-

1,400 ม. มีคาเทากับ 22 ตนตอตารางเมตร บาน

ปางมะโอ จากการสํารวจ 3 เสนทางพบลําหวยท่ีมี

ตนฮอมขึ้นอยู 2 เสนทางท่ีระดับความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 800-950 ม. มีคาเทากับ 18 

จํานวนตนตอตารางเมตร บนดอยปุยจากการ

สํารวจ 3 เสนทางพบลําหวยที่มีตนฮอมขึ้นอยู  

เพียงเสนทางเดียวท่ีระดับความสูงจากระดับนํ้า

ทะเลประมาณ 950-1,100 ม. มีคาเทากับ 8 ตน

ตอตารางเมตร ในอดีตตนฮอมที่นํามาหมักสี

ทั้งหมดเก็บมาจากแหลงธรรมชาติ ขณะท่ีปจจุบัน

พื้นที่ดังกลาวถูกเปล่ียนแปลงตอการใชที่ดินเพ่ือ

การปลูกพืชชนิดอื่น หรือ มีการใชยากําจัดวัชพืช

กันมากจนทําใหตนฮอมตายและหมดไปจากพ้ืนท่ี

ในท่ีสุด สําหรับกลุมชาติพันธุเผาไทที่ยังใชสีจาก

ตนฮอมนั้นไดมาจากการปลูกทั้งสามแหง

การขยายพันธุตนฮอม

 การขยายพันธุตนฮอมสามารถทําไดทั้ง

การใชเมลด็เพาะและการตัดกิง่ปกชาํ ตลอดการอาศัย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของฮอม (กมลพร

และคณะ, 2552) เพ่ือตองการเพ่ิมปริมาณตนฮอม

ในการปลูกเพื่อเก็บใบฮอมมาใชในการหมักเอา

สคีรามจากตนฮอม ในระดบัทองถิน่ท่ีบานปางมะโอ 
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หมู 9 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วิธีที่เหมาะ

สมในการขยายพันธุตนฮอมเมื่อพิจารณาจากการ

ใชตนทุนนอยและสามารถผลิตตนกลาฮอมไดดีก็

คือการปกชํา ทําการคัดเลือกและตัดยอดตนฮอม

ที่มีใบติดอยู 4-5 คูใบรวมยอดพรอมลิดแผนใบให

เล็กลงเหลือ 1/3-1/4 ของขนาดใบ แลวนํามาปกชํา 

วัสดุปกชําที่ใชทรายหรือขี้เถาแกลบ และเลือกใช

สารเรงรากคือ IBA ที่ความเขมขน 100–250 ppm 

โดยพบวาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เปนชวงที่การ

แตกรากของก่ิงชํามากกวาในเดือนอื่น ๆ หลังจาก

การปกชําสามารถเก็บเกี่ยวใบฮอมไดเม่ือตนฮอม

มีอายุตั้งแต 8 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากบานปาง

มะโอเปนหมูบานที่ตั้งอยูบนทําเลที่เหมาะสมแก

การปลูกฮอม เพราะเปนพ้ืนท่ีสูงพบอยูที่ระดับ

ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 800-900 ม. มีอากาศ

เย็นตลอดท้ังป และมีความช้ืนสูง ทําใหตนฮอม

เจริญเติบโตดี แตเนื่องจากในหมูบานปางมะโอมี

การปลูกเมี่ยงและชา เปนพืชเศรษฐกิจหลักจน

ทําใหตนฮอมกลับกลายเปนวัชพืชแกพืชเกษตร 

อยางไรก็ตามในพ้ืนที่อื่นพบวาตนฮอมกลับเปน

พืชหายากและไดรับการปลูกนอยการเขาไปแก

ปญหาขาดแคลนตนฮอมดังกลาวสมควรไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง

สรุป
 ฮอมเปนพืชพื้นเมืองของไทยท่ีมีความ

เกี่ยวของตอการนํามาใชเปนสียอมผามาอยาง

ยาวนาน รายงานการสํารวจถึงสถานภาพการใช

ฮอมของกลุมชาติพันธุเผาไทในประเทศไทย ใน

ระหวางป 2551-2553 พบวาทุกชนเผารู จักตน

ฮอมและเคยใชในอดีต ในปจจุบันกลับพบวา

ชาติพันธุยังคงใชการยอมสีจากตนฮอมเพียง 2 

กลุมคือ ไทล้ือ และไทยยวน ฮอมยังเปนพืชปาที่

ไมมีการสงเสริมปลูกในเชิงอุตสาหกรรมเปน

สาเหตุหลักของการขาดแคลนวัตถุดิบถึงข้ัน

วิกฤตจนทําใหอุตสาหกรรมการยอมสีผาดวยฮอม

ไดมีการนําสีเคมีสังเคราะหและนําสีจากตนถั่ว

ครามมาใชแทนพบวาในอุตสาหกรรมผาหมอ

หอมในประเทศไทยมีการใชสีเคมีและ/หรือสียอม

จากตนถ่ัวคราม 95.95% และสียอมจากตนฮอม

เพียง 4.05% มีแนวโนมการใชสีเคมีเพิ่มมากขึ้นใน

แตละปสงผลใหภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมการใชสียอมจากฮอมไดสูญหายเพื่อ

เปนการอนุรักษภูมิป ญญาทองถิ่นดังกลาวที่

สมควรไดรับการพิจารณาสงเสริมใหการปลูก

ฮอมมากย่ิงข้ึนเพื่อรักษาไว ซึ่งอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม

เอกสารและสิ่งอางอิง
กมลพร ปานงอม วรรณา มังกิตะ และสุคนทิพย 
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ธนพร ศิลปชัย, นพดล พันธุคําเกิด และ ชวนพิศ 
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การสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

Soil and Nutrient Loss by Soil Erosion in Para Rubber Planting Area,

Thamohd District, Phatthalung Province.
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สุธาสินี  โพธิสุนทร2  Suthasinee  Photisuntorn2

ABSTRACT
 Study of soil and nutrient loss by soil erosion in para rubber planting area was undertaken 

in Thamohd District Phatthalung Province. The studies sites were consisted of 3 different average 

slope area, which are 37.23, 46.89 and 52.69% slope respectively. Results from the erosion stake 

method observation during 1 year periods (2008-2009) show that para rubber plantation area with 

52.69% average slope have 137.6 ton/ha/year soil losses rate, which is categorized in the level of 

high soil losses by the  Land Development Department. Follow by the para rubber plantation area 

with 46.89% and  37.23% showed soil losing rate of 80.2 and 60.2 ton/ha/year respectively. This 

data were categorized in the moderate of soil losing. In the para rubber plantation area with 52.69% 

have high total nutrient loses (Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium and Sodium) 

238.31 kg/ha/year or economically lose of 3,097.50 baht/ha/year. Following with the para rubber 

plantation area with average slope levels of 46.89% and 37.23% showed total nutrient lose of 154.9 

and 86.26 kg/ha/year or economically lose of 1,933.01 and 1,111.95 baht/ha/year respectively.

Key words :  Soil erosion,  Para rubber plantation  

Key words: Soil erosion,  Para rubber plantation  
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อานุช คีรีรัฐนิคม และ สุธาสินี โพธิสุนทร

บทคัดยอ

 ศกึษาการสูญเสียดนิและธาตุอาหารจากการพังทลายของดินในพ้ืนทีป่ลูกยางพารา อาํเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง ใน 3 พื้นที่ที่มีความลาดชันแตกตางกัน  คือ พื้นที่ที่มีความลาดชันเฉลี่ย 37.23  46.89 และ 

52.69% โดยวิธีการใชหมุดปก (Erosion stake) เปนระยะเวลา 1 ป พบวา สวนยางพาราท่ีมีความลาดชัน

เฉลีย่ 52.69%  มกีารสญูเสยีดนิสงูถงึ 137.6 ตนั/เฮกแตร/ป ซึง่ถอืวาเปนการสญูเสียดนิระดบัสงูตามเกณฑ

การแบงอตัราการสญูเสยีดนิของกรมพฒันาทีด่นิ รองลงมา คอื สวนยางพาราทีม่คีวามลาดชนัเฉลีย่ 46.89% 

และ 37.23% มปีริมาณการสญูเสยีดนิ 80.2 และ 60.2 ตนั/เฮกแตร/ป ตามลาํดบั ซึง่ถอืวาเปนการสูญเสยีดนิ

ระดับปานกลาง และพบวาสวนยางพาราท่ีมีความลาดชันเฉล่ีย 52.69% มีการสูญเสียธาตุอาหารรวม 

(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม) เฉล่ียตอปมากท่ีสุด 238.31 

กิโลกรัม/เฮกแตร/ป หรือคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 3,097.50 บาท/เฮกแตร/ป รองมาคือ คือสวน

ยางพาราท่ีมคีวามลาดชันเฉล่ีย 46.89% และ 37.23% การสูญเสียธาตุอาหารรวม 154.9 และ 86.26 กโิลกรัม/

เฮกแตร/ป หรือคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 1,933.01 และ 1,111.95 บาท/เฮกแตร/ป ตามลําดับ

คําสําคัญ : การพังทลายของดิน, สวนยางพารา 

คํานํา
 การนําพ้ืนที่ปาไมที่เปนที่สูงจากระดับ

นํ้าทะเล และมีความลาดชันมาใชประโยชนใน

ทางเกษตรกรรมจะกอใหเกิดปญหาการชะลางพัง

ทลายของดิน (Soil erosion) โดยระดับความ

รุนแรงของการเกิดการพังทลายของดินจะข้ึนอยู

กับหลายปจจัย เชน เปอรเซ็นตความลาดเทของ

พื้นที่ ปริมาณนํ้าฝน และลักษณะการใชประโยชน

ทีดิ่น เปนตน กรมพฒันาทีด่นิไดรายงานความรุนแรง

ของการสูญเสียดินวาพื้นที่ประมาณ 66.59 % ของ

พื้นที่ประเทศไทยหรือคิดเปน 213.09 ลานไร เกิด

การสูญเสียดินจากการใชประโยชนพื้นที่พืชไร 

และที่รกราง อยูในระดับรุนแรง หรือมีการสูญเสีย

ดินอยูในชวง 125.06-625  ตัน/เฮกแตร/ป (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2548)  ถึงแมวาการชะลางพังทลาย

ของดินจะสามารถเกิดขึ้นไดทุกสภาพพ้ืนท่ี ทั้ง

พื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณยังมีการพังทลาย

ของดิน (เกษม, 2540) แตพื้นท่ีปาจะเกิดการพัง

ทลายของดินนอยกวาพื้นที่เกษตรและสวนปา 

(Tingting et al, 2008) ซึ่งประเดิมชัย (2528) ได

ศึกษาปริมาณตะกอนและน้ําไหลบาหนาดิน ใน

ปาดิบช้ืนและปาไผบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษา

ต นนํ้ าแม กลอง  อํ า เภอทองผาภูมิ  จั งหวัด

กาญจนบุรี พบวา มีปริมาณตะกอน 0.0962 และ 

0.0806 ตัน/เฮกแตร/ป และปริมาณนํ้าไหลบาหนา

ดิน 239.93 และ 70.20 ลูกบาศกเมตร/เฮกแตร/ป 

นอกจากนี้หากไมมีการใชหลักการอนุรักษดินเขา

จัดการพื้นที่หรือไมมีการปองกันหนาดินดวยวิธี

การที่เหมาะสมจะทําใหดินถูกแรงปะทะของเม็ด

ฝนและลมโดยตรง สงผลใหเม็ดดินเกิดการแตก
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กระจายและถูกน้ําพัดพาออกจากแหลงเดิมใน

ปริมาณมาก ดินจึงเส่ือมสภาพอยางรวดเร็วขึ้น 

การรบกวนดินโดยการใชประโยชนพื้นที่ปาไม

ในรูปแบบตางๆ มีสวนทําลายโครงสรางของดิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการแผวถางทําลายปา

จะมีผลทํ า ให ดินมีความหยาบเพิ่ มมากขึ้น 

มีปริมาณกอนกรวดในชั้นหนาตัดของดิน มีคา

ความหนาแนนรวม และความหนาแนนอนุภาค

ของดินสูงขึ้น  เนื่องจากดินแนนทึบมากข้ึน 

เม็ดดินถูกทําลายและผลรวมกันของกระบวนการ

กัดเซาะและกระบวนการชะลาง ซึ่งนอกจากจะ

ทําใหคาความหนาแนนของดินเพิ่มขึ้นจากการ

แนนทบึของดนิแลวยงัทาํใหเกดิการสญูเสยีหนาดนิ

อยางเหน็ไดชดัอกีดวย (ประชมุ, 2516) Cunningham 

(1963) รายงานวาการเปดพื้นที่ปามีผลทําใหดิน

แนนขึ้น การะบายนํ้าในดินระดับ 2-6 เซนติเมตร 

ยากข้ึน และทําใหดินงายตอการพังทลาย สําหรับ

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่

ปาไมเปนสวนยางพาราทําใหมีการชะลางพัง

ทลายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาณพืชคลุมดินจะลด

นอยลง ดังเชนการศึกษาของจารุชาติ (2540) พบ

วา สวนยางพาราท่ีมีอายุ  8-10 ป จะมีการสูญเสีย

ดินมากกวาพ้ืนที่ที่ปลูกปาทดแทนรุนที่ 2 และ

พื้นที่ปลอยใหรกรางวางเปลา โดยมีการสูญเสีย

ดิน 1.37, 0.48 และ 0.26  ตัน/เฮกแตร/ป ตามลําดับ 

สําหรับอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปน

อําเภอที่ตั้งอยูในพื้นที่ตนนํ้าของลุมนํ้ายอยคลอง

ทาเชียด  ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดมีการทําสวน

ยางพารากระจายทั่วพื้นท่ี ทั้งที่เปนท่ีราบและ

พื้นท่ีที่เปนภูเขา และพบวาประสบปญหาแหลง

นํ้าตื้นเขิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพังทลายของ

ดินทําใหเกิดตะกอนสะสมเปนปริมาณมาก ดังนั้น

การศึกษาคร้ังนี้จึงไดมุงเนนหาปริมาณการสูญเสีย

ดินและปริมาณธาตุอาหารจากการพังทลายของ

ดินในพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีความลาดชัน

แตกตางกันในอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

อุปกรณและวิธีการ
การวางแปลงการศึกษา

 ทาํการวางแปลงศกึษาการพงัทลายของดนิ 

โดยวิธี Erosion stake (Sakai, 1991) ในพื้นที่สวน

ยางพาราที่มีอายุประมาณ 15-20 ป  และมีระยะ

การปลูกเทากับ 3x7 เมตร จํานวน 3 พื้นท่ีที่มี

ความลาดชันแตกตางกัน โดยกําหนดแปลงศึกษา

พื้นที่ละ 3 แปลง ขนาดของแปลงเทากับ 20 x 20 

เมตร จากน้ันทําการปก Erosion stake ในแตละ

แปลงจํานวน 9 แถว ๆ ละ 9 หมุด รวมท้ังสิ้น 81 

หมุดตอแปลง 

 พื้นที่ที่ 1 สวนยางพาราที่มีความลาดชัน

เฉล่ีย 37.23% การจัดการพ้ืนที่จะมีการตัดฟนไม

ดั้งเดิมออกหมด แตปลอยใหพืชลมลุกและหญา 

รวมทั้งกลาไม (Seedling) ของไมยืนตนปกคลุมผิว

ดินกระจายทั้งแปลง  

 พื้นที่ที่  2  สวนยางพาราท่ีมีความลาดชัน

เฉล่ีย 46.89% พ้ืนที่นี้จะไมมีการจัดการพ้ืนที่แต

อยางใด โดยจะพบวาพ้ืนที่จะมีลูกไม (Sapling) 

กลาไม (Seedling) และวชัพืชตางๆ กระจายท่ัวพืน้ท่ี

อยางหนาแนน 
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 พื้นที่ที่  3  สวนยางพาราท่ีมีความลาดชัน

เฉลี่ย 52.69% ลักษณะของพื้นที่จะมีการปลูกแบบ

ขั้นบันได และพบไมดั้งเดิมขนาดใหญ  เชน  ตน

สะเดา เนียง สะตอ เปนตน กระจายอยูทั่วแปลง 

แตจะเปนพื้นที่ที่มีพืชปกคลุมดินคอนขางนอย  

การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาการสูญเสียดิน

 1. ทําการเก็บตัวอยางดินช้ันบนที่ระดับ

ความลึก 0-5 เซนติเมตร โดยใช Soil core ในแตละ

พื้นที่ศึกษา เพื่อนํามาหาคาความหนาแนนรวม

ของดิน (Bulk density) จากสมการ

Bulk density   =       นํ้าหนักดินแหง (กรัม)

   ปริมาตรดิน (ลูกบาศกเซนติเมตร)

 2. ทําการวัดระดับการเปล่ียนแปลงของ

ดินจากจุดอางอิง โดยการวัดความสูงของหมุดที่

โผลพนจากดินข้ึนมา ทุกๆ 3 เดือน และหลังจาก

อานทุกคร้ังจะกดหมุดใหอยูในระดับศูนยทุกคร้ัง 

แลวนําความสูงของหมุดทุกตัวที่อานไดมาหา

คาเฉลี่ยใน 1 ป จากนั้นจึงคํานวณปริมาณดินท่ี

สูญเสียไปเปนหนวยนํ้าหนักตอพื้นที่โดยใชสูตร

การคํานวณดังนี้ (พรพรรณ และมยุรี, 2545) 

 นํ้าหนักดินแหงที่สูญเสียไป =  

 ความหนาแนนรวมของดิน x ขนาดของ 

 พื้นที่  x  ความหนาของดินที่สูญเสียไป

ปริมาณธาตุอาหารในดิน

 ทาํการเก็บตวัอยางดินบน (ระดับความลึก 

0-15 เซนติเมตร) แตละในพ้ืนที่ศึกษา พื้นที่ละ 3 

ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอยาง  เพื่อนํามาวิเคราะห

คุณสมบัติของดินทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ

บางประการ ไดแก

 1. การตรวจสอบประเภทของเน้ือดิน 

(Soil texture) ตามวิธีการของ  Smith และ 

Atkinson (Smith และ Atkinson, 1975) 

 2. คาความเปนกรด-ดาง (pH) ใชวิธี 

Redox pH-meter ดิน:นํ้า 1:1 (Chapman, 1965)

 3. ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) 

ใชวิธี Walkley และ Black titration (Walkley และ 

Black, 1934) 

 4. ปริมาณไนโตรเจนรวม (Total N) โดย

ใชวิธี Micro Kjedahl Method ดวยเคร่ืองยอยและ

กลั่น Gerhadt รุน KBL 205 และ VAP 10 

 5. ปรมิาณฟอสฟอรัส (P) ทีใ่ชประโยชนได 

(Available phosphorus) ใชวิธีสกัดนํ้ายา Bray II  

แลววัดดวย Spectrophotometer (Thermo รุ น 

Evolution 300 UV-Vis)

 6. โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) 

แมกนีเซียม (Mg) และโซเดียม (Na) ที่แลกเปล่ียน

ได ตรวจสอบโดยใชนํ้ายาแอมโมเนียอะซิเตทที่

เปนกลาง (Peech, 1945) แลววัดดวย Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS) (Perkin 

Elmer รุน AAnalyst 800)

การสูญเสียธาตุอาหาร

 1. ปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสีย โดยนํา

ขอมูลจากปริมาณการสูญเสียดินและปริมาณธาตุ

อาหารในดินมาคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ

ดังนี้
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  ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสีย    =    ปริมาณ

ดินที่สูญเสีย x ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

 2. มูลคาของธาตุอาหารในดินที่สูญเสีย  

โดยใช ข อมูลจากปริมาณของธาตุอาหารใน

ตัวอยางดินและประเมินมูลคาของธาตุอาหารท่ี

สูญเสียไปโดยธาตุไนโตรเจนใชราคาของปุยยูเรีย, 

46% N   ธาตุฟอสฟอรัส ใชราคาของปุยทริปเปล

ซบุเปอรฟอสเฟต, 46% P
2
O

5
  ธาตุโพแทสเซียม ใช

ราคาของ ปุยโพแทสเซียมคลอไรด,  60% K
2
O 

ธาตุโซเดียม ใชราคาของเกลือแกงหรือโซเดียม

คลอไรด  ,  39% Na สําหรับแคลเซียมและ

แมกนีเซียมใชราคาของโดโลไมต, 31% CaO, 21% 

MgO  (พรพรรณ และมยุรี, 2545)

ผลการศึกษา
คุณสมบัติของดิน

 จากการศึกษาคุณสมบัติของดินในพื้นที่

ศึกษา พบวา ดินในแปลงสวนยางพาราท่ีมีความ

ลาดชันเฉล่ีย 37.23% เปนดินรวนเหนียวปนทราย 

(Sandy clay loam) มีความเปนกรด-ดาง (pH) 

คอนขางตํ่า คือ มี pH เทากับ 3.96 มีปริมาณสาร

อินทรีย 2.3% ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม เทากับ 3.56, 

48.14, 49.15, 12.95 และ 19.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลําดับ 

 ดินในสวนยางท่ีมีความลาดชันเฉล่ีย 

46.89 % เปนดินเหนียว (Clay) มีความเปนกรด-

ดาง (pH) คอนขางตํ่า คือ มี pH เทากับ 3.74 มี

ปริมาณสารอินทรีย 2.61% ปริมาณฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม 

เทากับ 1.84, 54.87, 129.69, 27.43 และ 17.61 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 

 สําหรับดินในสวนยางท่ีมีความลาดชัน

เฉลี่ย 52.69% เปนดินเหนียว (Clay) มีความเปนก

รด-ดาง (pH) คอนขางตํ่า คือ มี pH เทากับ 3.64 มี

ปริมาณสารอินทรีย 2.82 % ปริมาณฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม 

เทากับ 4.09, 54.64, 43.74, 14.11 และ 15.31  

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 1)
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ปริมาณการสูญเสียดินจากการพังทลายของดิน

 ปริมาณการสูญเสียดินในแตละพื้นที่

ศึกษา พิจารณาจากความหนาแนนรวมของดิน

และระยะการกัดกรอนดิน พบวาดินในสวน

ยางพาราที่มีความลาดชันเฉล่ีย 37.23% มีคาความ

หนาแนนรวมสูงที่สุด คือ 1.4 กรัม/ลูกบาศก

เซนติเมตร รองลงมาคือ สวนยางพาราที่มีความ

ลาดชันเฉล่ีย 46.89%  และสวนยางพาราท่ีมีความ

ลาดชันเฉลี่ย 52.69% โดยมีคาความหนาแนนรวม 

1.25 และ 1.05 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ตาม

ลําดับ และเมื่อนํามาคํานวณปริมาณการสูญเสีย

ดินพบวาสวนยางพาราท่ีมีความลาดชันเฉลี่ย 

52.69% มีปริมาณการสูญเสียดินสูงที่สุด คือ 

137.6 ตัน/เฮกแตร/ป รองลงมา คือ สวนยางพารา

ที่มีความลาดชันเฉลี่ย 46.89% และสวนยางพารา

ที่มีความลาดชันเฉล่ีย 37.23% มีปริมาณการสูญ

เสียดิน 80.2 และ 60.2 ตัน/เฮกแตร/ป ตามลําดับ 

(Table 2)

มูลค าทางเศรษฐกิจของธาตุอาหารจากการ

สูญเสียดิน

 การสูญเสียธาตุอาหารของดินพิจารณา

จากปริมาณธาตุอาหารในดิน (Table 1) และ

ปริมาณการสูญเสียดิน (Table 2) เม่ือนําขอมูลดัง

กลาวมาประเมินผล พบวา สวนยางพาราที่มีความ

ลาดชันเฉล่ีย 52.69% มีปริมาณการสูญเสียธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโซเดียม

สูงที่สุด คอื 220.16,  0.56  7.52 และ 2.11 กิโลกรัม/

เฮกแตร/ป ตามลําดับ สําหรับธาตุแคลเซียมและ

แมกนีเซียม  สวนยางพาราท่ีมีความลาดชัน 

46.89% มีปริมาณการสูญเสียมากที่สุด คือ 10.40 

และ 2.20 กิโลกรัม/เฮกแตร/ป ตามลําดับ (Table 3) 

และเม่ือพิจารณาปริมาณธาตุอาหารทุกชนิด 

พบว า  สวนยางพาราที่มีความลาดชันเฉล่ีย 

52.69% มีการสูญเสียธาตุอาหารมากที่สุด 238.31 

กิโลกรัม/เฮกแตร/ป รองลงมาคือ สวนยางพาราที่

มีความลาดชันเฉลี่ย 46.89 และ 37.23% โดยมีการ

สูญเสียธาตุอาหารเทากับ 154.90 และ 86.26 

กิโลกรัม/เฮกแตร/ป ตามลําดับ
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 สําหรับการประเมินมูลคาของธาตุอาหาร

ที่สูญเสียไปจากดิน ซึ่งดําเนินการโดยใชขอมูล

จากปริมาณของธาตุอาหารในตัวอยางดินและ

ประเมินมูลคาของธาตุอาหารที่สูญเสียไป โดยธาตุ

ไนโตรเจนใชราคาของปุยยูเรีย, 46% N  ราคา 650 

บาท/50 กิโลกรัม ธาตุฟอสฟอรัส ใชราคาของปุย

ทริปเปลซุบเปอรฟอสเฟต, 46% P
2
O

5
  ราคา 980 

บาท/50 กิโลกรัม ธาตุโพแทสเซียม ใชราคาของปุย

โพแทสเซียมคลอไรด, 60% K
2
O ราคา 1,250 บาท/

50 กิโลกรัม ธาตุโซเดียม ใชราคาของเกลือแกง

หรือโซเดียมคลอไรด, 39% Na ราคา 130 บาท/25 

กิโลกรัม สําหรับแคลเซียมและแมกนีเซียมใช

ราคาของโดโลไมต, 31% CaO, 21% MgO ราคา 80 

บาท/25 กิโลกรัม พบวา สวนยางพาราท่ีมีความ

ลาดชันเฉล่ีย 52.69% สูญเสียมูลคาของธาตุอาหาร

ไปกับการชะลางพังทลายของดินสูงถึง  3,097.50 

บาท/แฮกแตร/ป รองลงมาคือ สวนยางพาราท่ีมี

ความลาดชันเฉลี่ย 46.89% และสวนยางพาราที่มี

ความลาดชันเฉล่ีย 37.23%  มีคาเทากับ 1,933.01  

1,111.95  บาท/เฮกแตร/ป ตามลําดับ

สรุปและวิจารณผลการศึกษา

ปริมาณการสูญเสียดิน

 ปริมาณการสูญเสียดินจากสวนยางพารา

ที่มีความลาดชันของพื้นที่และการจัดการที่

แตกตางกันจะทําใหมีปริมาณการสูญเสียดินที่

แตกตางกัน โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง คือ สวน

ยางพาราที่มีความลาดชันเฉลี่ย 52.69% มีการสูญ

เสียดินสูงถึง 137.6 ตัน/เฮกแตร/ป ซึ่งถือวา

เป นการสูญเสียดินระดับสูง  คือสูญเสียดิน

มากกวา 125 ตัน/เฮกแตร/ป (กรมพัฒนาท่ีดิน, 

2548) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากความลาดชันท่ีสูงจะมี

การไหลของน้ําตามผิวดินรุนแรง ซึ่งจะทําให

โอกาสที่ดินจะถูกพัดพามีมากขึ้น (เกษม, 2540) 

รวมท้ังพ้ืนที่ดังกลาวมีปริมาณการปกคลุมของพืช

พื้นลางคอนขางนอย จึงทําใหเม็ดฝนกระทบกับ

เม็ดดิน เกิดการแตกกระจายของเม็ดดินมากข้ึน 

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการใชมาตรการการ

อนุรักษดินและน้ํา โดยการทําข้ันบันไดในสวน

ยางพาราจะชวยใหปริมาณการสูญเสียดินนอยลง 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียดินในสวนปา

สัก ที่มีความลาดชันเฉล่ียของพ้ืนท่ี 23,  30,  35  

และ 42% จะมีการสูญเสียดินสูงถึง 206.3, 243.4, 

205.8 และ 272.2 ตัน/เฮกแตร/ป (พรพรรณ และ

มยุรี, 2545) นอกจากนี้ยังพบวาสวนยางพาราที่มี

ความลาดชันเฉลี่ย 37.23% มีปริมาณการสูญเสีย

ดินนอยที่สุด คือ 60.2 ตัน/เฮกแตร/ป ซึ่งเปนการ

สูญเสียดินระดับปานกลาง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 

2548) ทั้งนี้เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีที่มี

พืชปกคลุมดินคอนขางมาก โดยพืชคลุมดินหรือ

ไมพื้นลางจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการพังทลาย

ของดินและน้ําไหลบาหนาดิน (พรชัย และคณะ, 

2543) โดยพืชคลุมดินลดการถูกกระแทกของดิน

จากเม็ดฝน (เกษม, 2540) อีกทั้งไมพื้นลางยังมีราก

ที่ชอนไชประสานกันในช้ันดินบน และเศษซาก

พืชยังทําใหโครงสรางทางกายภาพของดินดีขึ้น 

ซึ่งจะชวยลดพลังงานของฝน พลังงานของน้ําพืช

หยด (Throughfall) และพลังงานของน้ําไหลบา

หนาดิน (Wischmeier, 1975)  ซึ่งจะมีผลทําใหการ

ตกกระทบและแตกกระจายของเม็ดดินลดนอยลง 
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รวมท้ังยังชวยใหนํ้าไหลบาหนาดินลดนอยลงอีก

ดวย (นิพนธ, 2527) 

 อยางไรก็ตามวิธีการอนุรักษดินและน้ํามี

หลายวิธีการ เชน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูก

พืชแบบสลับขวางทางลาดเท การสรางคันดิน 

และการทําคูรับน้ํา  เป นตน  ซึ่งหากสามารถ

ประยุกตใชแตละวิธีการอาจทําใหการลดการพัง

ทลายของดินมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้จาก

การศึกษาของ กัลยาณี และคณะ (2528) พบวา 

การปลูกขาวโพดและตะไครแบบขั้นบันได มีการ

สูญเสียดินนอยที่สุด คิดเปน 0.025 ตัน/เฮกแตร/ป 

สําหรับการใช พื้นที่แบบอ่ืน  ๆ  คือ  การปลูก

ขาวโพดและตะไคร   ปลูกขาวโพดอยางเดียว และ

แปลงควบคุม พบวาจะมีปริมาณตะกอนมากข้ึน

ตามลําดับ คิดเปน 0.274,  0.356  และ 0.930 ตัน/

เฮกแตร/ป ตามลําดับ นอกจากน้ีการศึกษาของ

เวทย (2524) ยังแสดงใหเห็นวารูปแบบการ

อนุรักษดินและนํ้าจะมีผลตอปริมาณการสูญเสีย

ตะกอนโดยการศึกษาพบวาการปลูกสวนยางพารา

ในพื้นที่ที่ทําข้ันบันไดจะทําใหเกิดการสูญเสียดิน 

3.94 ตัน/เฮกแตร/ป และหากปลูกพืชคลุมดินจะ

ทําใหเกิดการสูญเสียดิน 5.19  ตัน/เฮกแตร/ป

มูลคาทางเศรษฐกิจของการสูญเสียดิน

 จากการวิ เคราะห คุณสมบัติของดิน

บางประการ พบวา สวนยางพาราที่มีความลาดชัน

เฉล่ีย 52.69%  มีคาความหนาแนนรวมของดิน

ตํ่าที่สุด คือ 1.05 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร รองลง

มาคือ สวนยางพาราท่ีความลาดชัน 46.89% และ

สวนยางพาราที่มีความลาดชันเฉล่ีย 37.23% โดยมี

คา 1.25 และ 1.40 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ตาม

ลําดับ ซึ่งคาความหนาแนนรวมของดินจะมีความ

สัมพันธกับปริมาณอินทรียสาร กลาวคือ พื้นที่ที่มี

อินทรียวัตถุมากจะมีคาความหนาแนนรวมของ

ดินตํ่ากวาพื้นท่ีที่มีอินทรียวัตถุสูง เนื่องจากอิน

ทรียวัตถุสามารถกอใหเกิดเม็ดดินไดดี จึงทําให

ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมากกวามักมีความ

หนาแนนตํ่ากวาดินที่มีปริมาณอินทรียนอยกวา 

และความหนาแนนรวมของดินเน้ือละเอียดมัก

ตํ่ากวาเนื้อหยาบเพราะเม่ือเนื้อดินละเอียดยิ่งข้ึน 

ความพรนุทัง้หมดและสดัสวนของชองวางของดนิ

โดยปกติจะมากข้ึน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 

2548) สําหรับปริมาณธาตุอาหาร พบวา ทุกพ้ืนที่

มีปริมาณธาตุอาหารที่ใกลเคียงกัน ดังนั้น ปริมาณ

การสูญเสียธาตุอาหารจะขึ้นอยู กับปริมาณการ

สูญเสียดิน ทั้งนี้พบวา สวนยางพาราที่มีความลาด

ชันเฉลี่ย 52.69% มีการสูญเสียปริมาณธาตุอาหาร 

ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ

โซเดียมสูงท่ีสุด คือ 220.13,  0.56,  7.52 และ 2.11 

กิโลกรัม/ เฮกแตร/ป  สําหรับแคลเซียม  และ

แมกนีเซียม พบวาสวนยางพาราที่มีความลาดชัน

เฉลี่ย 46.89% จะมีการสูญเสียมากท่ีสุด คือ 10.40  

และ 2.20 กิโลกรัม/เฮกแตร/ป ตามลําดับ และเมื่อ

นําการสูญเสียธาตุอาหารมาพิจารณามูลคาการ

สูญเสีย พบวา สวนยางพาราท่ีมีความลาดชันเฉลี่ย 

52.69%  มีมูลคาการสูญเสียมากที่สุด คิดเปน 

3,097.50  บาท/เฮกแตร/ป รองลงมาคือ สวน

ยางพาราท่ีมีความลาดชันเฉลี่ย 46.89%  และสวน

ยางพาราท่ีมีความลาดชัน  37.23% คิดเป น 

1,933.01  และ 1,111.95 บาท/เฮกแตร/ป ตาม
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ลําดับ จะเห็นไดวาการนําพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง

มาทําการเกษตรจะทําใหมีการสูญเสียดินและธาตุ

อาหารสูงกว  าพื้นที่ที่มีความลาดชันตํ่ า  ซึ่ ง

สอดคลองกับการศึกษาของ พรพรรณ และ มยุรี 

(2545) ที่รายงานวาพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมีการ

สูญเสียธาตุอาหารหรือมูลคาโดยรวมของธาตุ

อาหารสูงที่สุด โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันเฉล่ีย 42, 

35, 30 และ 23% มีมูลคาการสูญเสียเทากับ 

20,518.34, 12,431.61, 11,983.26 และ 11,315.86 

บาท/ เฮกแตร/ป ตามลําดับ   

 จากการศึกษาปริมาณการสูญเสียดิน

จากการทําสวนยางพาราในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 

และลักษณะการจัดการพ้ืนที่แตกตางกัน พบวา 

พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงจะทําใหเกิดการพังทลาย

ของดินมากกวาพื้นที่ที่มีความลาดชันนอย  แต

หากมีการนําเอาวิธีการอนุรักษดินและน้ํามา

ประยุกตใชในสวนยางพารา เชน การทําขั้นบันได  

การปลูกพืชคลุมดิน หรือปลอยใหพืชชั้นลาง

เจริญเติบโตโดยไมต องตัดฟนใหโลงเตียนจะ

สามารถลดปริมาณการพังทลายของดินได 

คํานิยาม
 การศึกษาคร้ังนี้ลุลวงไดดวยดีเนื่องจาก

ไดรับงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2551 ซึ่งผู วิจัยใครขอขอบพระคุณมา

อยางสูง ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ

หลวงเรง และลุงสิทธิ์ ชาวบาน อําเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง เปนอยางสูงที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหสถานท่ีในการศึกษา รวมท้ัง

ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไดชวยเหลือในการเก็บ

ขอมูลในภาคสนาม  จนทําใหการศึกษาครั้งนี้

สําเร็จลุลวงไปไดวยดี 

เอกสารและสิ่งอางอิง
กรมพัฒนาที่ดิน. 2548.  การพังทลายของดิน. 

 แหลงที่มา: http://www.go.th/ofsweb/

 thaisoil/ n08.htmpl, 19 กุมภาพันธ 2551. 

เกษม จันทรแกว. 2540. หลักการจัดการลุมนํ้า.  
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 ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เขาปาและ

ปาสงวนแหงชาติสรางความเสียหายตอประเทศ

ชาติอยางมากท้ังดานสิ่งแวดลอม ไดแก ภาวะโลก

รอน ภัยแลง ดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

ของชาติ โดยการบุกรุกที่ดินที่ทําใหเกิดความเสีย

หายท่ีรุนแรงน้ัน มักจะเปนการกระทําของกลุม

ผู มีอิทธิพลท้ังในและตางประเทศท่ีมีเครือขาย

การดําเนินการเช่ือมโยงกันในลักษณะขามชาติ 

และที่ผานมาการดําเนินคดีทางอาญากับผูกระทํา

ผิดเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่เขาหรือภูเขา 

ปาและปาสงวนแหงชาติยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร เน่ืองจากผูที่ถูกจับกุมและถูกลงโทษนั้น  

สวนใหญเปนผูที่ถูกจางวานใหกระทําผิดไมใช

เปนตัวการใหญหรือนายทุนที่สนับสนุนอยูเบื้อง

หลัง ซึ่งเปนผูไดรับผลประโยชนจากการบุกรุก 

โดยรวมมือกับเจาหนาที่รัฐบางคนใชการออก

เอกสารสิทธิโดยมิชอบเปนเคร่ืองมือในการเขา

ครอบครองท่ีดินของรัฐ แสวงหาผลประโยชนอัน

มีมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาล จากน้ันนายทุน

เหลานี้  ได นําเอกสารสิทธิและที่ดินดังกลาว 

แปลงเปนเงินหรือทรัพยสินอื่นที่จะนํามาใชใน

การปกปดการกระทาํความผิดหรอืการถกูดาํเนนิคดี

จากภาครัฐไดเปนอยางดี  การบังคับใชกฎหมายใน

การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่เขาหรือ

ภูเขา ปา และปาสงวนแหงชาติ จึงควรจะนํา

มาตรการในเรื่องกฎหมายฟอกเงินมาใชบังคับ

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมเพื่อตัด

วงจรการประกอบอาชญากรรมไมใหขยายเพิ่มข้ึน 

การดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในความผิดฐานฟอก

เงิน จะสามารถทําใหการดําเนินคดีหลักในเรื่อง

การบุกรุกที่ดินนั้น  มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน 

 เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีความชัดเจน

เกี่ยวกับการนําพระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาบังคับใชในคดีที่

เจ าหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตออกเอกสารสิทธิ

ที่ดินโดยมิชอบ  อันเปนความผิดมูลฐานตาม

มาตรา 3 (5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพราะความ

เห็นในเร่ืองของทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินของรัฐที่
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เจาหนาที่ไดออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบนั้นจะ

เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม

มาตรา 3 หรือไม  

 แนวทางท่ี 1 เห็นวาโฉนดท่ีดินหรือที่ดิน

ตามโฉนดที่ออกมาโดยมิชอบไมใชทรัพยสินที่ได

มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 

เพราะการตีความกฎหมายดังกลาวจะตองตีความ

โดยเครงครัดและโดยสภาพของท่ีดิน เมื่อกรม

ที่ดินมีการดําเนินเพิกถอนตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินแลว ที่ดินดังกลาวก็กลับคืนมาเปนของแผน

ดินไมมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการรองขอให

ทรัพยสิน คือ ที่ดินนั้นตกเปนของแผนดินตาม

มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีก จึงไมมีความ

จําเปนตองดําเนินการตามมาตรการตามกฎหมาย

ฟอกเงิน

 แนวทางท่ี 2 เห็นวา โฉนดที่ดินและที่ดิน

ดังกล าวเป นอสังหาริมทรัพย   ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 139 ไดบัญญัติ

วา “อสังหาริมทรัพย หมายความวาที่ดินและ

ทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร

หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ ดินนั้น และ

หมายความรวมถึงทรัพยสินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือ

ทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียว

กับที่ดินนั้นดวย”  โฉนดที่ดินและที่ดินที่ไดไปจาก

การกระทําความผิดของเจาหนาที่โดยมีประชาชน

เปนผูสนับสนุน จึงเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการก

ระทําความผิดในการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ

เจาหนาที่ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงิน โฉนดที่ดินและที่ดินดังที่กลาวมาขางตน 

ประชาชนยอมรูหรือควรรูวาเปนทรัพยสินที่ไดมา

จากการกระทําความผิดเนื่องจากประชาชนนั้นถูก

ดําเนินคดีฐานเปนผูสนับสนุนเจาหนาที่รัฐในการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ดังนั้นโฉนดที่ดินและ

ที่ดินดังกลาวจึงเปนอสังหาริมทรัพยที่สามารถ

ขาย จําหนาย หรือโอนไปยังบุคคลใดๆไดจึงเปน

ทรัพยสินที่ได มาจากการกระทําความผิดตาม

กฎหมายฟอกเงิน การท่ีประชาชนซ่ึงรูวาโฉนด

ที่ดินและที่ดินดังกลาวเปนทรัพยที่ไดมาจากการก

ระทําความผิดของเจาหนาที่รัฐ และนําที่ดินท่ีได

จากการกระทําความผิดดังกลาว ไปขาย จําหนาย 

หรือโอน จึงเปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

 แนวทางที่  3  โฉนดที่ดินและที่ดินท่ี

ประชาชนนํามาขอออกโฉนด หากยังไมมีการเพิก

ถอนโดยกรมท่ีดินหรือตามคําสั่งศาล ถือวาเปน

ทรัพยสินท่ีชอบดวยกฎหมาย แมวาโฉนดที่ดิน

และท่ีดินดังกลาวจะเปนการที่ เจ าหนาที่ออก

เอกสารสิทธิใหโดยมิชอบดวยกฎหมาย ประชาชน

ผู ที่สนับสนุนในการกระทําความผิดนําโฉนด

ที่ดินและที่ดินที่ยังไมมีการเพิกถอน ตามกฎหมาย

ไปขาย จําหนาย หรือโอนไปยังบุคคลใดๆ ก็

สามารถกระทําไดโดยไมเปนการกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน ตามนัยมาตรา 5 แหง พระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไดจัดเวทีสัมมนา

ในเรื่องดังกล าว  โดยเชิญผู ทรงคุณวุฒิด  าน

กฎหมายฟอกเงินมาใหความเห็นและแนวทางใน

การพิจารณา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 ณ โรงเร

มรามาการเดนท กรุงเทพฯ  เพื่อนําผลของการ

สัมมนามาเปนแนวทางปฏิบัติงานและดําเนินคดี
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กับผู กระทําผิดตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งมีทั้ง

มาตรการทางอาญาและทางแพง และเปนการ

บังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่กับผูกระทําผิดนอก

เหนือจากความผิดมูลฐานหรือความผิดหลักที่

ผู กระทําผิดไดกระทําไว และหากสามารถนํามา

บังคับใชอยางไดผลก็จะเปนมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติในเร่ืองน้ีไดอยางมีประสิทธภิาพ  

ผลการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็น

ดังนี้

 ศาสตราจารย วีระพงษ   บุญโญภาส 

ผูอํานวยการศูนยขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ

และการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  เห็นวา มูลเหตุที่มีการกระทําความ

ผิดเกี่ยวกับที่ดินเปนจํานวนมากคือ

 1. ราคาที่ดินในปจจุบันสูงขึ้น ขณะที่

พื้นที่ของประเทศมีขนาดคงเดิมและประชากร

เพิ่มขึ้น ทําใหความตองการของที่ดินเพิ่มขึ้น

 2.  การซ้ือขายท่ีดินสามารถอําพรางหรือ

ปกปดเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายจึงนํามาซ้ือที่ดิน

ไดงาย กฎหมายจึงตองใหมีการรายงานธรุกรรม

 3.  วิธีการฟอกเงินของประเทศท่ีกําลัง

พฒันา คอืการใชทีด่นิเปนเครือ่งมอืในการฟอกเงิน

 4.  เปนความผิดที่ไมตองใชตนทุนมาก 

แตสรางผลตอบแทนไดสูง

 5. เปนความผิดที่สามารถใชอิทธิพลมา

ครอบงําการทํางานของกระบวนการยุตธิรรมไดงาย 

 ในกรณีที่ประชาชนท่ียังไมมีเอกสารสิทธิ 

แลวนําไปใหเจาหนาที่ที่ดินออกเอกสารสิทธิโดย

มิชอบ ตอมาไดนําที่ดินดังกลาวไปขาย จําหนาย 

หรือโอนตอไปนั้น สามารถพิจารณาเพื่อวิเคราะห

ความรับผิดของบุคคลตามปญหานําไปสูการขยาย

ผลตอไป คือ

 1. เจาพนักงานที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ

โดยมิชอบ มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 157 และหากมีการทําเอกสารปลอมก็จะ

เขามาตรา 161 ดวย

 2. ประชาชนที่รวมกับเจาพนักงานท่ีดิน

ในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ  ถือเป น

ผูสนับสนุนในการกระทําผิด และไมใชเปนตัวการ 

เพราะขาดคุณสมบัติในการเปนเจาพนักงาน

 โดยสามารถนํากฎหมายฟอกเงินมาใชกับ

กรณีนี้ได เพราะความผิดตอตําแหนงหนาที่ จะ

ตรงกับความผิดมูลฐานท่ี 5 ของมาตรา 3(5) แหง 

พระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 สวนทรัพยสินตามปญหาสามารถแยก

ไดออกเปนโฉนดท่ีดนิและท่ีดนิ เอกสารสิทธทิีอ่อกมา

โดยมชิอบ แลวนาํทีด่นิมาขายหรอืจาํหนายตอไปนัน้ 

เอกสารสิทธิ  ที่ดิน เงินไดจากการขายท่ีดิน เปน

ทรัพยที่เกี่ยวของกับการกระทํา ความผิดหรือไม 

พิจารณาจากหลักเกณฑในการพิจารณาถึงทรัพย

ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด คือ 

 1. ผู  กระ ทํ าความผิด มี เจตนาจะใช 

ทรัพยสินเปนสําคัญในการกระทําผิดหรือไม  

 2. ถาไมมีทรัพยสินนั้น ความผิดจะเกิด

ขึ้นไดหรือไม 

 3.  มีหลักเกณฑใดบางที่จะเขาขอยกเวน

ไมใหเปนทรัพยที่เกี่ยวของในการกระทําความผิด 

 4.  เมื่อตัดทรัพยสินออกไปแลว ความผิด

จะยังคงเกิดขึ้นหรือไม  

 และเมื่อใชหลักเกณฑทั้ง 4 มาวิเคราะห 
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จะพบวา ที่ดินและเงินที่ไดมาจากการขายที่ดิน 

เขาหลักเกณฑทั้งหมด จึงถือวาเปนทรัพยสินที่

เกี่ยวของกับการกระทําความผิด สวนจะวิเคราะห

วาสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินไดหรือ

ไมจะตองดูวาจะดําเนินคดีกับใครในสวนของ

กฎหมายฟอกเงิน จึงตองดูตาม มาตรา 5 แหง พระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542

 เห็นวาในการกระทําความผิดกรณีนี้ เปน

ความผิดตามมูลฐานที่  5 ของมาตรา  3 และ

พฤติการณไดเขาหลักเกณฑตามมาตรา 5(2) จึง

เห็นวาที่ดินเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา 

ความผิด และมีความเห็นเพิ่มเติมวา เมื่อที่ดินถูก

เพิกถอนแลวยอมกลับเปนที่ดินของรัฐ สวนใน

เรื่องของเงินที่ไดมาจากการขาย จําหนาย ก็เปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําผิด จะเขากฎหมาย

ฟอกเงิน จึงจําเปนตองดําเนินการใหทรัพยสินตก

เปนของท่ีดิน และตราบใดท่ียังไมมีการเพิกถอน

เอกสารสิทธิก็สามารถนํากฎหมายฟอกเงินมาใช

บังคับได 

   รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อาจารย

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นวา 

ผูกระทําความผิดในกรณีนี้คือ เจาหนาที่ของรัฐ 

และประชาชนผูที่ใหสินบนทรัพยสินเหลานี้เปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด การที่

นําเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบมาหาประโยชน 

เทากับเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และ

ที่ดินดังกลาวควรมีการเพิกถอนใหกลับมาเปน

ที่ดินของรัฐ และหากยังไมเพิกถอนก็สามารถยึด

คืนกลับมาได

 ในการเอาทีด่นิไปขายถอืเปนการฟอกเงิน 

เพราะเปนการใหสินบนกับเจาพนักงาน เพราะ

หากไมใหเงินสินบนดังกลาว  ก็ไมสามารถออก

เปนเอกสารสิทธิได ซึ่งสามารถนําหลัก “ถาไมทํา 

ผลไมเกิด”   ถาเจาหนาที่ไมทุจริตก็ไมไดเงิน และก็

ไมสามารถออกเปนเอกสารสิทธิได จึงเกิดเปน

ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ กับประชาชน

ผู สนับสนุน โดยในการยึดเงินสามารถยึดได 2 

สวน ทั้งเจาหนาที่ และสวนของผูสนับสนุน ดัง

นั้นเงินที่ไดมาท้ังหมดจึงเปนทรัพยที่ เกี่ยวกับ

การกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

  นายสุรศักดิ์  ตรีรัตนตระกูล รองอธิบดี

อัยการฝายคดีพิเศษ เห็นวา  การดําเนินคดีอาญา

กับผู กระทําความผิดข อหาฟอกเ งินจะต อง

พิจารณาจากความผิดมูลฐานเปนหลัก คือมาตรา 

5 แหง พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 ในการสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดวา

อะไรคือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ประเด็น

ดานที่ดินที่ เปนการนําเอาที่ดินของรัฐมาออก

เอกสารสิทธิ เชนใชวิธี ส.ค.1 บิน หรือ บวม 

ถือเปนเครื่องมือที่เกี่ยวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

ซึ่งการที่ไดนําที่ดินของรัฐ เชนท่ีภูเขา ปาสงวน

แหงชาติ  มาออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบนั้น 

เจาหนาที่ของรัฐยอมรูอยูแลวถึงท่ีดินนั้นวาเปนท่ี

ของรัฐ และถือไดวาที่ดินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ี

เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 ลักษณะของการกระทําผิด  หากเปน

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดค าตอบแทนในการออก

เอกสารสิทธิ ถือเปนเงินสินบน ซึ่งถือวาเปนความ

ผิดตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนความผิดมูลฐานการ

ฟอกเงินโดยมีเจตนาพิเศษ  สวนเอกชนที่ไดที่ดิน
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มาโดยไมชอบ ที่ดินนั้นมีความสัมพันธระหวางตัว

ทรัพยสินกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ที่ดินจึง

เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตาม

กฎหมายฟอกเงิน และเม่ือไดมีการโอนขายตอๆ 

กันไปเปนทอดๆ ก็เปนทรัพยที่เกี่ยวกับการกระ

ทําความผิดดวย  ปญหาคือความผิดนั้นเปนความ

ผิดมูลฐานท่ีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ

ไม เพราะในการพิจารณาเรื่องความผิดเรื่องการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐจะตองสง

เรื่องให ป.ป.ช.ชี้มูล จนกวาจะชี้ชัดในเรื่องนี้

 ถาการสอบสวนชัดเจนวาเปนทรัพยที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด แมวาจะเปนที่ดิน

ของรัฐก็ตาม หากขายแลวไดเงินมา ก็เปนการ

ฟอกเงิน

 มขีอสงัเกตวา ในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

ในการสอบสวนจะตองพิจารณาถึงการมีผลบังคับ

ใชของกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชหลังวัน

ที่ 19 สิงหาคม 2542 เพราะกฎหมายอาญาไมมีผล

ยอนหลัง ดังน้ันหากมีการกระทําความผิดอาญา

ฐานฟอกเงินหลังวันที่  19 สิงหาคม  2542 ก็

สามารถดําเนินคดีฐานฟอกเงินได ถึงแมคดีความ

ผิดมูลฐานจะเกิดขึ้นกอนวันที่ 19 สิงหาคม 2542 

ก็ตาม 

 ที่ดินเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา 

ความผิด  อันเปนองคประกอบคดีอาญาฐาน

ฟอกเงิน  แมจะเปนการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

ของรัฐ ก็ถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา 

ความผิด ถานําที่ดินแปลงนั้นไปจําหนาย โอน 

หรือกระทําดวยประการใดๆ ก็เขาองคประกอบ

ตามมาตรา 5 แหงกฎหมายฟอกเงิน และจะตองมี

เจตนาพเิศษคือรูวาการกระทําความผดิน้ันๆ รวมท้ัง

การฟอกเงินจะตองเกิดหลังวันที่ 19 สิงหาคม 

2542 เปนตนไปดวย

 และเห็นด วยว า  หากมีคํา ส่ังไม ฟ อง

ผูสนับสนุนแลว จะมีผลตอความผิดฐานฟอกเงิน 

คือการกระทําความผิดฐานฟอกเงินจะตองหลัง

วันที่ 19 ส.ค.2542 เมื่อทําความมูลฐานกอนวันที่ 

19 ส.ค. 2542 แตเจาของท่ีดินครอบครองที่ดิน

แลวนําไปโอนท่ีเปนการฟอกเงินหลังวันที่ 19 

ส.ค. 2542 ผูรับโอนตอ ๆ ไปจะตองรูวาเปนทรัพย

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งผูกระทําความ

ผิดมูลฐาน กับผูกระทําความผิดกฎหมายฟอกเงิน 

ไมจําเปนตองเปนคนๆ เดียวกันแลวแตขอเท็จจริง 

ซึ่งในกรณีที่การออกเอกสารสิทธิแลว มีการฟอก

เงินภายหลัง ถือเปนคนละสวนกัน

  ดร.ตอศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน อัยการ

จังหวัดนครปฐม เห็นวาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการก

ระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน พิจารณา

ไดจาก  

 1.  การไดมาหรือไมไดมาของทรัพยสิน 

 2.  มีความสัมพันธของการกระทําและ

ผล หรือไม ถาไมมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น ก็ไม

ไดทรัพยสิน ถามีการกระทําและเกิดผลขึ้น ถึง

แมวากระบวนการออกเอกสารสิทธิจะชอบดวย

กฎหมาย แตถาหากไมมีการใหสินบน ก็จะไมได

เอกสารสิทธิ ก็ยอมถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดดวย

 การเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระ

ทําความผิด มีความสําคัญ 2 ลักษณะ

 1. เมื่อเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระ

ทําความผิดแลว จะเปนความผิดฐานฟอกเงิน

 2.  ทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผดิ 
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จะอยูในมาตรการบังคับของกฎหมายฟอกเงิน คือ

ใหตกเปนของแผนดิน

  เอกสารสิทธิที่ถูกเพิกถอนนั้นยังถือเปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไม ซึ่ง

จะตองพิจารณาจากการไดมา ซึ่งในสวนของที่ดิน

เมื่อถูกเพิกถอนแลวก็ขาดองคประกอบของการได

มา หากมีการนําท่ีดินไปขายแลว จะตองดูวาเอา

ที่ดินนั้นไปขายในขณะท่ีมีการเพิกถอนแลวหรือ

ยัง เพราะหลักในการพิจารณาความผิดอาญาจะ

ตองพิจารณาในขณะที่มีการกระทําความผิดเกิด

ขึ้น หากยังไมมีการเพิกถอน องคประกอบของ

การไดมายังมีอยู จึงเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการก

ระทําความผิด ถามีการโอน รับโอน หรือเปล่ียน

สภาพไป หรือทําดวยประการใดๆ ตามมาตรา 5(2) 

จะเปนความผิดฟอกเงินและจะตองมีเจตนาคือ รู

ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดดวย

 การพิจารณาวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดหรือไม พิจารณาเร่ืองของ

ทรัพยสินกับการกระทําความผิดเทานั้น ไมสนใจ

วาใครจะเปนเจาของ พจิารณาจากตัวทรัพยสินกับ

การกระทําความผิด สมมติวา เจาพนักงานที่ดิน

ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดินให กับชาวบ าน 

หากชาวบานไมไดถูกพิจารณาวาสนับสนุนการ

กระทําความผิด จึงตองดูวาที่ดินที่ไดไปก็เพราะ

การกระทําความผิดของเจาพนักงานที่ดินเปนเหตุ

ใหชาวบานไดที่ดินไป จึงเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด ถึงแมชาวบานไดเปนเจาของ 

และในท่ีสุดพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลัก

ไม  เพียงพอจะฟ องชาวบ านฐานสนับสนุน

เจาพนักงาน เพราะในบทบัญญัติของกฎหมาย

ฟอกเงิน ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

พิจารณาจากทรัพยสิน ไมเกี่ยวของกับตัวบุคคล 

กฎหมายมองวาหากทรัพยสินเก่ียวของกับการ

กระทําผิด จึงพิจารณาเหตุที่ไดทรัพยสินน้ันมา

เปนหลัก 

 เรื่องนี้เปนความผิดมูลฐาน ที่ดินจึงเปน 

การไดมาจากการกระทําความผิดของเจาพนักงาน 

ที่ดินจึงสามารถใชมาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน

ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และหากมีใคร

เอาที่ดินไปโอน ขาย โดยรูวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยว

กับการกระทําความผิด ก็เขาขายกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน สวนคนรับซ้ือจะผิดฐานฟอกเงิน

หรือไม จะตองรู ว าเป นทรัพยที่ เกี่ยวกับการ

กระทําความผิด จะตองพิจารณาจากพฤติการณใน

การกระทําผิด  สําคัญที่จะต องพิจารณาจาก 

“เจตนา” คือรู ว าเปนทรัพยที่ เกี่ยวกับการกระ

ทําความผิด

 และเห็นด วยว า  หากมีคํา ส่ังไม ฟ อง

ผู สนับสนุนแลว  จะไมมีผลตอความผิดฐาน

ฟอกเงิน คือในการพิจารณาวาเปนทรัพยสินที่ได

มาจากการกระทําผิดหรือไมนั้น ไมจําเปนตองดูวา

ใครเปนผูครอบครองทรัพยสิน แตจะพิจารณา

เฉพาะตัวทรัพยสินกับเหตุที่ไดทรัพยสินมา ถา

เปนท่ีปาสงวนฯ ซึ่งออกโฉนดไมไดแลว ที่มาของ

ที่ดินตรงนั้นไดออกโดยมิชอบ เมื่อไมชอบแลว 

การท่ีไดที่ดินนั้นมา เปนทรัพยสินที่ไดจากการก

ระทําความผิด จึงตองดําเนินคดีอาญาในความผิด

ฐานฟอกเงินได แตจะตองครบองคประกอบความ

ผิด  และจะตองกระทําความผิดหลังวันท่ี  19 

สิงหาคม 2542 จึงสามารถดําเนินคดีในความผิด

ฐานฟอกเงินได

  นายสนั่น  ทองจีน  เจาพนักงานปราบ
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ปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ สํานักงาน ป.ป.ช. 

เห็นวา  จะตองพิจารณาจากทรัพยเปนหลัก  โดยมี

ที่ดินเปนตัวต้ังวาที่ดินน้ันสามารถออกเอกสาร

สิทธิไดหรือไม ถาที่ดินนั้นไมสามารถออกเอกสาร

สิทธิไดเนื่องจากเปนที่ตองหามตามกฎหมายเชน

ที่เกาะ ที่เขา  ยอมถือเปนที่ดินของรัฐ แตถาเปนที่

รกรางวางเปลา ซึ่งเอกชนสามารถครอบครองได 

จะตางกันเฉพาะตัวบุคคลระหวางเจาหนาที่กับ

ประชาชน ซึ่งจะตองเปนการรวมกันในการกระ

ทําความผิด 

 เห็นวาที่ดินที่ออกเปนเอกสารสิทธิไมวา

เปนที่เขา หรือที่ธรรมดา เปนทรัพยที่เกี่ยวของกับ

การกระทําความผิดทั้งสิ้น สวนจะไปบังคับคดี

อยางไรน้ันขึ้นอยูกับตัวทรัพย  ที่ดินที่เกิดจากการ

ออกเอกสารสิทธิโดยไมชอบ จึงเปนทรัพยที่

เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ถานําทรัพยนั้น

ไปขายตอ จะเปนความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

    นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย ผูอํานวยการ

สํานักคดี ป.ป.ง. เห็นวาควรยึดประมวลกฎหมาย

ที่ดินเปนหลัก  เมื่อมีการออกเอกสารสิทธิแลวจะ

ยกเลิกเลยไมได  ตองปฏิบัติตามมาตรา 61 แหง 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

   ที่ดินที่ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ 

หากนํามาออกเอกสารสิทธิ ก็จะเปนที่ดินที่มีการ

ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและตองมุ งถึงตัว

บุคคลที่มีส วนในการกระทําผิดทุกคนตั้งแต 

ตัวการ  และผู สนับสนุนซึ่งในส วนของการ

สนับสนุนจากประชาชนหรือไมนั้นคอนขาง

พิสูจนยาก

 เมื่อเปนความผิดตาม มาตรา 157 แหง 

ประมวลกฎหมายอาญา ก็เปนเหตุใหไดมาซึ่ง

ทรัพยสินคือที่ดิน  จึงถือเปนทรัพยสินที่ไดมาจาก

การกระทําความผิด ซึ่งควรใหตกเปนของแผนดิน 

ไมวาที่ดินนั้นจะอยูในความครอบครองของผูใด 

หรือไดมีการโอนตอๆ กันไปก็ตาม

 เมื่อเปนทรัพยสินที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

ก็ควรจะเพิกถอนกอน สวนตัวบุคคลใหไลดูวาใคร

เขาไปเกี่ยวของบาง และถากรมท่ีดินไมเพิกถอน ก็

ควรเสนอ ป.ป.ง.ใหยึดทรัพย เพราะถือวาเปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวของในการกระทําผิด

 ดร.สุจิต  จงประเสริฐ  ผูอํานวยการสํานัก

มาตรฐานการทะเบียน กรมท่ีดิน เห็นวา ในทาง

กฎหมาย ตราบใดที่โฉนดที่ดินยังไมแจกใหกับ

ประชาชน ตราบนั้นการออกโฉนดยังไมเกิดขึ้น 

หากมีปญหาเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน

สามารถแกไขไดแตถาตราบใดท่ีไดแจกใหกับ

ประชาชนแลว กรมท่ีดินจะไมสามารถแกไขได 

ตองปฎิบัติตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมาย

ที่ดิน เทานั้น

 ในบางครั้งมีการออกเอกสารสิทธิใน

ที่ดินที่มีเอกชนเปนเจาของอยูแลว ถาออกทับที่

ดินคนอ่ืนที่มีสิทธิในท่ีดิน การเพิกถอนจะทําให

สิทธิกับมาสู  เจ าของเดิมได หรือถาหากออก

เอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐซ่ึงต องหามตาม

กฎหมาย เพราะเจาของท่ีดินจะออกเอกสารสิทธิ

ไดตองมีการครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน

แลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดไดตาม

กฎหมาย  ซึ่งหากออกในที่ตองหามตามกฎหมาย 

จะเปนการท่ีเจาพนักงานท่ีดินปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบ ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ซึ่งเขาสูความผิดมูลฐาน สามารถนํากฎหมายฟอก

เงินมาใชกับเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
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และท่ีดินดังกลาวเปนทรัพยที่เกี่ยวของกับการก

ระทําความผิด

  นายประยุทธ แกวยอด อยัการประจํากรม 

ฝายคดีพิเศษ 3 (สายคดีฟอกเงิน) เห็นวา การ

ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน จะตองเริ่ม

ตนจากความผิดมูลฐานกอน ซึ่งในคดีแพงนั้น จะ

พิจารณาถึงเรื่องทรัพยสินเปนตัวตั้ง โดยมากจะมี

ความเห็นยุติแลวในคดีความผิดมูลฐาน ดั้งนั้นจึง

เปนหนาที่ของเจาของทรัพยสินจะตองพิสูจน

ที่มาของทรัพยสินนั้นวาไดมาโดยชอบหรือไม

 สวนในคดีอาญา ไมวาการฟอกเงินจะเกิด

ขึ้นหรือไม จะตองมีความผิดมูลฐานเกิดขึ้นกอน 

และทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําผิดนั้น หาก

เปนการฟอกเงิน แตไมเปนความผิดมูลฐาน ก็ไม

เปนความผิดฐานฟอกเงิน สวนการพิสูจนเจตนา

นั้นจะตองพิจารณาตาม มาตรา 5 ของกฎหมาย

ฟอกเงิน

 และในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

พิสูจนความผิดของบุคคลเหลานี้ ไมควรรอกระ

บวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ ซึ่งหากมีการอาง

วาไดออกเอกสารสิทธิโดยชอบ และมีการจําหนาย

จายโอนตอกันไปเรื่อย ๆ  ก็ถือวาเปนทรัพยสินท่ี

สกปรก อยูที่ไหนก็สกปรก จึงไมควรรอกระบวน

การเพิกถอน และเห็นวาสามารถนํากฎหมายฟอก

เงินมาใชบังคับไดในทันที

    นายสุรศักดิ์  ตรีรัตนตระกูล รองอธิบดี

อัยการฝายคดีพิเศษ เห็นวา  การดําเนินคดีอาญา

กับผู กระทําความผิดข อหาฟอกเงิน  จะตอง

พิจารณาจากความผิดมูลฐานเปนหลัก คือมาตรา 

5 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542

 ในการสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดวา

อะไรคือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ประเด็น

ดานที่ดินที่ เปนการนําเอาที่ดินของรัฐมาออก

เอกสารสิทธิ เชนใชวิธี ส.ค.1 บิน หรือ บวม ถือ

เปนเคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่ง

การท่ีไดนําท่ีดินของรัฐ เชนท่ีภูเขา, ปาสงวนแหง

ชาติ มาออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบนั้น เจาหนาท่ี

ของรัฐยอมรูอยูแลวถึงที่ดินนั้นเปนที่ของรัฐ และ

ถือไดวาท่ีดินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ

การกระทําความผิด 

  ซึ่งลักษณะของการกระทําผิด หากเปน

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดค าตอบแทนในการออก

เอกสารสิทธิ ถือเปนเงินสินบน ซึ่งถือวาเปนความ

ผิดตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนความผิดมูลฐานการ

ฟอกเงิน โดยมีเจตนาพิเศษ  สวนเอกชนท่ีไดที่ดิน

มาโดยไมชอบ ที่ดินนั้นมีความสัมพันธระหวางตัว

ทรัพยสินกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ที่ดินจึง

เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ตาม

กฎหมายฟอกเงิน และเม่ือไดมีการโอน ขายตอๆ 

กันไปเปนทอดๆ ก็เปนทรัพยที่เกี่ยวกับการกระ

ทําความผิดดวย  ปญหาคือความผิดนั้นเปนความ

ผิดมูลฐานท่ีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ

ไม เพราะในการพิจารณาเรื่องความผิดเรื่องการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ จะตอง

สงเรื่องให ป.ป.ช. ชี้มูล จนกวาจะชี้ชัดในเรื่องนี้

 ถาการสอบสวนชัดเจนวาเปนทรัพยที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด แมวาจะเปนท่ีดิน

ของรัฐก็ตาม หากขายแลวไดเงินมาก็เปนการฟอก

เงิน

 มีข อสังเกตวา ในความผิดอาญาฐาน

ฟอกเงิน ในการสอบสวนจะตองพิจารณาถึงการมี
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การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับการออกเอกสารสิทธิ…

     ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล

ผลบังคับใชของกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีผลบังคับ

ใชหลังวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เพราะกฎหมาย

อาญาไมมีผลยอนหลัง ดังนั้นหากมีการกระทํา

ความผิ ดอาญาฐานฟอก เ งิ นหลั ง วั นที่  1 9 

สิ งหาคม  2 5 4 2  ก็สามารถดํ า เนินคดี ฐ าน

ฟอกเงินได

 ที่ดินเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดอันเป นองค ประกอบคดีอาญาฐาน

ฟอกเงิน  แมจะเปนการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

ของรัฐก็ถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา 

ความผิดถานําที่ดินแปลงน้ันไปจําหนาย โอน 

หรือกระทําดวยประการใดๆ ซึ่งเขาองคประกอบ

ตามมาตรา 5 แหงกฎหมายฟอกเงิน และจะตองมี

เจตนาพิเศษคือรู วามีการกระทําความผิดนั้น ๆ 

รวมท้ังการฟอกเงินจะตองเกิดหลังวันที่  19 

สิงหาคม 2542 เปนตนไปดวย

 และเห็นดวยวา  ในการกระทําความผิด

ฐานฟอกเงินจะตองเกิดขึ้นหลังวันที่ 19 สิงหาคม 

2542 เม่ือมีการกระทําความผิดมูลฐานกอนวันที่ 

19 สิงหาคม 2542 แตเจาของที่ดินครอบครอง

ที่ดินแลวนําไปโอนที่เปนการฟอกเงินหลังวันที่ 

19 สิงหาคม 2542 ผูรับโอนตอๆไป จะตองรูวาเปน

ทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน กับผู กระทําความผิดกฎหมาย

ฟอกเงิน ไมจําเปนตองเปนคนๆ เดียวกัน แลวแต

ขอเท็จจริง ซึ่งในกรณีที่การออกเอกสารสิทธิแลว 

มีการฟอกเงินภายหลัง ถือเปนคนละสวนกัน

 ผลจากการสัมมนาในครั้งนี้จึงสรุปไดวา 

ผู ทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นไปในแนวทาง

เดียวกันคือเห็นวาที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิจากการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ โดย

ประชาชนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิและไดเปนผู 

ครอบครองท่ีดินเปนผูสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐ

ใหกระทําความผิด หรือเปนผู รู หรือควรรู ว า

ทรัพยสินดังกลาวเกิดข้ึนมาจากการกระทําความ

ผิดของเจาหนาที่ ถือวา เปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ

การกระทําความผิด ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  

 ในอดีตท่ีผานมา มีที่ดินของรัฐจํานวน

มากไดถูกนายทุนบุกรุกและรวมมือกับเจาหนาท่ี

รัฐในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบครอบพื้นท่ี

ดังกลาว ทําใหรัฐและประชาชนไดรับความเสีย

หายเป นอย างมาก  ตอจากนี้ไปการบังคับใช 

กฎหมายกับผูกระทําผิดในเรื่องดังกลาว นอกจาก

จะตองดําเนินการในเรื่องความผิดมูลฐานแลวยัง

จะตองนํากฎหมายฟอกเงินมาบังคับใชอีกดวย 

ทั้งนี้เพื่อใหผูกระทําผิดไดเกิดความเข็ดหลาบ และ

ยังเปนการปองปรามมิใหผูที่คิดจะทุจริตประพฤติ

มิชอบรวมถึงนายทุนที่ชอบเก็บท่ีดินของรัฐมา

เปนสมบัติของตนไดกระทําการอันมิชอบดังกลาว

ตอไป 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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อภิชาต ภัทรธรรม1

1 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  Corresponding e-mail: fforacp@ku.ac.th

  รับตนฉบับ 7  ธันวาคม 2554                   รับลงพิมพ  23  ธันวาคม 2554

 ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหน่ึงที่

มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู มากมายหลายชนเผา 

ซึ่งชาวไทย ภูเขาแตละชนเผาตางมีประวัติความ

เปนมา วิถีชีวิต ความเปนอยู บุคลิกลักษณะที่แตก

ตางกันไป ชาวไทยภูเขาเผาหนึ่งซึ่งตั้งถ่ินฐานอยู

อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความนาสนใจ ไดแก 

“ชนเผาผตีองเหลอืง”  หรอื มลาบร ีดงัน้ัน ผูเขียน

บทความทางวิชาการจึงไดรวบรวมขอมูลของ

ชนเผาผีตองเหลืองมานําเสนอไว ดังมีรายละเอียด

ตามลําดับตอไปนี้

ประวัติความเปนมา
 ผีตองเหลืองเปนชนชาติขาพวกหนึ่งที่

เรยีกตนเองวา “มลาบรี” (Mlabri) มคีวามหมายวา 

“คนปา” สําหรับคําวา “ผีตองเหลือง” นั้น เปนชื่อ

เรียกที่คนไทยทางภาคเหนือใชเรียกชนกลุ มนี้ 

เพราะชนกลุมนี้มีพฤติกรรมเรร อน หาแหลง

อาหารโดยการลาสัตวและเก็บพืชผักผลไมตามที่

ตาง ๆ ในปามารับประทาน ทีพ่กัหรือบานก็สราง

เปนเพงิหลงัคามงุดวยใบตองสาํหรบัเปนท่ีอยูอาศยั

ในระหวางหาอาหาร เมื่อแหลงที่อยู อาศัยนั้นมี

อาหารไมพอเพียงก็จะย ายไปอยู ที่อื่นเพ่ือหา

อาหารตอไป ชนกลุมนี้สรางท่ีอยูและ เมื่อใบตอง

เปลี่ยนสีเปนสีเหลืองก็จะย ายหนีไปพื้นที่อื่น 

ประกอบกับชนกลุมนี้มีลักษณะนิสัยที่เมื่อไดพบ

กับคนไทยหรือคนเผาอื่นท่ีไมเคยรูจักกัน ก็อพยพ

หลบหนีทันที จึงถูกเรียกช่ือวา “ผีตองเหลือง” 

นับเปนชาวปาเผาสุดทายเผาเดียวที่ยังหลงเหลือ

อยูในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย เปนกลุมชน

ที่มีวัฒนธรรมเกาแกคลายคลึงกับวัฒนธรรม

ของชนเผาโหบินเบียน คือ มีอายุเกาแกตั้งแต 

1,200 - 5,000 ป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร

บางประการเช่ือไดวา ผีตองเหลืองมีถิ่นกําเนิดอยู

ในบริเวณแมนํ้าโขง เขตแขวงไซยะบุรี ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับ

ผีเหลืองในประเทศไทยอพยพเขามาเม่ือใดไมมี

หลักฐานปรากฎชัดเจน ในอดีตเคยต้ังถิ่นฐาน

กระจายหลายจังหวัด  เช น  จังหวัดเชียงใหม 
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ผีตองเหลือง

 อภิชาต ภัทรธรรม

เชียงราย นาน แพร อุตรดิตถ และจังหวัดเลย แต

ปจจุบันผีตองเหลืองอาศัยอยู ใน 2 จังหวัดของ

ประเทศไทยเทานั้น ไดแก จังหวัดแพร และ

จังหวัดนาน จังหวัดละ 1 หมูบาน มีประชากร

รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 - 250 คน (ศูนยพัฒนา

สังคมหนวยที่ 43 จังหวัดแมฮองสอน, 2554)

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานอยูอาศัย

 การต้ังถิ่นฐานของชนเผาผีตองเหลือง

หรือมลาบร ีปกติจะอพยพตามลกัษณะภมูปิระเทศ 

ที่เคยเปนปาไม อุดมสมบูรณ โดยจะอาศัยอยูใน

แตละพื้นที่เปนเวลา 5 - 10 วัน แลวยายไปที่อื่นที่มี

อาหารเพียงพอ ซึ่งรูปแบบ การอพยพเปนไปใน

ลกัษณะวนกลับมาทีเ่ดมิในรศัมปีระมาณ 30 ตาราง

กิโลเมตร ในแตละปเมื่อถึงฤดูกาลที่ตองอพยพ

เรรอนเขาปาเพ่ือตีผึ้ง ตองอพยพไปท้ังหมูบาน 

ชนเผาผีตองเหลืองเปนกลุมสังคมลาสัตว และ

พึ่งพิงเก็บหาของปา (Hunting and Gathering 

Society) ชนเผานี้จะสรางที่พักช่ัวคราว มีลักษณะ

เปนเพิงสรางจากไมไผ ขนาดของเพิงจะข้ึนอยูกับ

จํานวนสมาชิกของแตละครอบครัว โดยจะสราง

สวนทายบานเปนสวนที่สูง หนาบานจะลาดตํ่า 

เวลานอนมลาบรีจะนอนทาตะแคงเอาหูแนบพื้น 

สันนิษฐานวาใชประโยชนในการฟงเสียงของสัตว 

และคนเดิน หรือคอยฟงศัตรูที่จะเขามาในบริเวณ

ทีพ่กั จาํนวนสมาชกิทีจ่ะอาศัยอยูในบริเวณหนึง่ ๆ 

จะมีจํานวน 2 - 3 ครอบครัวตอหนึ่งพื้นที่ หรือ

ประมาณ 10 - 15 คน ชาวมลาบรียดึมัน่ในประเพณี

ของตนโดยจะไมยอมรับแบบแผนในการเปนผูมี

อาชีพเกษตรกรรม เพราะเช่ือวาผิดผี นอกจากน้ี 

ความเปนอยูชนเผานี ้เดมิจะอยูในปาทีม่ภีมูปิระเทศ

ตดิกบัลําหวย หรอืภเูขาทีม่ปีาทบึ (ดงดบิ) เพือ่จะหา

อาหารงาย เพราะในปาจะมีตนเผือกหรือมันตาม

ธรรมชาติ อีกประการหนึ่งชนเผานี้จะอยูไมเปน

หลักแหลง จะตั้งบานเรือนอยูใกลๆ ลําหวย เพือ่

ความสะดวกในการใชนํา้เพือ่การดํารงชีพ และมกีาร

ใชไมหรอืกิง่ไมทีห่าไดงายมาทําเปนเพลิงหมาแหงน

มใีบตองกลวยมงุเปนหลังคา เมือ่ยูถงึ 4 วนั หรอื 7 

วันใบตองกลวยกลายเปนสีเหลืองก็จะตองอพยพ

ไปอยูที่อื่น แตไปไมไกลมากนัก อาจเปนเหนือ

ลําหวยหรือใตลําหวย หรืออาจเปนเขาอีกลําหวย

หน่ึง ซึ่งแลวแตความสะดวกในการหาอาหาร 

เม่ือเวลาชนเผาพบหรอืเจอกนัใหดสูญัลกัษณทีใ่บหู 

คือ มีใบหูเจาะรูไวหรือไม ถาเจาะไวถือวาเปน

พวกเดียวกัน จากนั้นคอยทักทายกัน (สุรินทร, 

2531)

การดํารงชีวิต

 มหาวิทยาลัยแมโจ (2554) ไดระบุไววา 

การดํารงชีวิตของผีตองเหลืองขึ้นอยูกับเน้ือสัตว

ที่ลาหรือหามาได ไมวาจะเปนสัตวเล็กหรือใหญ 

รวมทั้งหนู งู เมน และผึ้งปา สําหรับผักไดแก 

ถั่ว ลูกไมและรากไมที่ขุดหามาได พวกเขาไมเคย

ทําไรไถนา และไมเคยปลูกพืชผักใด ๆ อาวุธที่

ผีตองเหลืองใช คือ หอกดามยาวที่ใชสําหรับแทง

เทานั้น เพราะผีตองเหลืองพุงหอกไมเปน กลาว

กันวาหอกขิงชนกลุมนี้ยาวไมนอยกวา 12 ฟุต 

นอกจากนี้ ผีตองเหลืองยังมีความชํานาญในการ

ลาหมูปา แมแตชาวมูเซอท่ีไดชื่อวาเปนพรานฝมอื

ฉกาจแตกย็อมรบัวาผตีองเหลือง เพราะเวลาทีอ่อก
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ผีตองเหลือง

อภิชาต ภัทรธรรม

ลาหมูปาพวกเขาจะเอาขี้หมูมาทาตัวกอน เมื่อเขา

ใกลฝูงหมูปาพวกมันจะไมรูสึกตัวเลย จนกระท่ัง

ถูกแทงดวยหอกในระยะประชิดตัวโดยฝมือของ

ผีตองเหลือง ชาวผีตองเหลืองมีความเชื่อคลายกับ

ชาวเขาเผาอื่นๆ ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ 

เชน ภูตผีปศาจ และวิญญาณตาง ๆ โดยเชื่อวา

สิ่งเหลาน้ีมีอํานาจเหนือวิถีชีวิตของพวกเขา จึงมี

การบวงสรวงสิ่งตาง ๆ เมื่อเจ็บไขไดปวย อนึ่ง ใน

คืนวันที่พระจันทรเต็มดวง ผีตองเหลืองจะทําพิธี

ถวายเครื่องเซนแกผีท้ังหลายที่พวกเขานับถือ 

แลวจะมีงานรื่นเริง โดยจะเตนรําไปรอบ ๆ หอก

ประจําตัวของแตละคนที่นํามาตั้งรวมกันไว 

กลางวง การเตนรําเปนเพียงการเดินโยกตัวไปมา

รอบ ๆ วง พรอมกับพลิกมือไปมา ขณะทีโ่ยกตวัก็

จะมีการพึมพําเนื้อเพลงไปดวย สําหรับเนื้อเพลงก็

คลายกับเพลงของพวกโยนกโบราณ คนท่ีไมรวม

เตนรําก็จะลอมวงปรบมือใหจังหวะ เมื่อดึกมาก

เขาจึงแยกยายกันไปนอนหลับ

 นอกจากน้ี ผตีองเหลืองยังไดรบัการปลูกฝง

จากบรรพชนมาเปนเวลาชานานวา หากอยูเปนหลกั

แหลงโดยไมโยกยายไปไหน ผีรายจะสงเสือใหมา

คราทําลายชีวิต จึงตองยายที่อยูเกือบทุก 5 – 10 วัน 

ซึ่งการปฏิบัติตามความเช่ือนี้สอดคลองกับหลัก

ความสมดุลและหลักทางวิชาการบางประการ 

นั่นคือ อาหารท่ีมีอยูรอบบริเวณท่ีพักลดนอยลง 

ก็จะย  ายไปหาที่อยู  แห งใหม ที่มีพื้นที่ความ

อุดมสมบูรณมากกวา

 ผีตองเหลือง จะพบวาผีตองเหลืองมักจะ

ขับถายตามสุมทุมพุ มไมบริเวณโดยรอบเพิงพัก 

เม่ือเกิดโรคระบาดจึงสามารถแพรเชื้อไดอยาง

รวดเร็ว การยายแหลงท่ีอยูอาศัยไปยังแหงใหมจึง

ชวยบรรเทาการระบาดของโรคได การยายที่อยูจะ

เริ่มต้ังแตเชาตรู เมื่อพระอาทิตยโผลพนขอบฟา 

และจะหยดุสรางทีพ่กักอนตะวันจะลับฟา ดวยเกรง

วาจะเกดิอนัตรายจากการเดนิทางและอนัตรายจาก

สตัวปาตางๆ ในกรณีทีส่มาชิกคนหนึง่คนใดเสียชีวติ 

ญาติพีน่องจะชวยกันทาํศพ โดยนําศพไปวางบนแคร

ทีส่รางไวบนตนไมใหญเพ่ือปองกันสัตวราย เชน 

เสือมาขุดคุยกินศพ เพราะเช่ือวาถาเสือไดกินศพ

แลวอาจเกิดติดใจและจํากล่ินเน้ือคนได ตอมาพบ

วามีการฝงศพแทนการทิ้งศพ และภายหลังจาก

การฝงศพแลวจะโยกยายท่ีอยูอาศัยทันที ไมวาจะ

เปนชวงเวลาไหนของวันก็ตาม การสรางท่ีพัก

จึงเปนแบบเพิงชั่วคราว เน่ืองจากมีการอพยพ

อยูบอย ๆ 

 ธรรมเนียมอกีประการหน่ึงของผตีองเหลือง 

คือ ชายหญิงทุกคนตองเจาะหูทั้งสองขางตั้งแต

เด็ก  รูหูที่ เจาะมีขนาดประมาณ  0 .5  –  1 .0 

เซนติเมตร โดยใชไมไผเหลากลมปลายแหลมแทง

ลงไปบนเนื้อออนบริเวณติ่งหู สมัยกอนมักจะนํา

ดอกไมมาเสียบไว ในรูหู เพื่อเป นการประดับ

รางกาย แตในปจจุบันเมื่อติดตอกับชนเผาอื่น ๆ 

เชน มงหรือเยา ทําใหธรรมเนียมการเจาะหูนี้ลด

ความนิยมลงไป แตก็ยังคงมีปรากฏใหเห็นบาง

 ในจํานวนชาวเขาเผาตาง ๆ ผีตองเหลือง

ชอบติดตอแลกเปล่ียนของปากับชนเผามงและ

มูเซอเทานั้น สวนชาวเขาเผาอื่นพวกเขาจะไมกลา

เขาไปหา เคยมีเรื่องเลาวามีชาวเขาเผาอื่นท่ีไมรูจัก

ผตีองเหลอืง เมื่อเห็นพวกเขาเขาไปในถิ่นของตน

จึงยิง อนึ่ง ชาวเขาหลายเผาเช่ือวาพวกผีตอง
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ผีตองเหลือง

 อภิชาต ภัทรธรรม

เหลืองเปนผีจริง ๆ ไมใชคน และเชือ่วาผเีหลานีจ้ะ

นําความหายนะมาสูตน ดังนั้นจึงไมติดตอกับผีต

องเหลือง แตผีตองเหลืองสามารถอาศัยอยูใกล ๆ 

กับหมูบานของชาวเขากลุมตาง ๆ โดยท่ีไมมี

โอกาสพบชนเผาผีตองเหลือง

 แมวาชนกลุมนอยเผาอื่นจะรับเอาความ

เจริญจากสังคมพื้นราบเข าไป  ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตลอดจนวิถีความเปน

อยู ต าง ๆ แตสําหรับชนเผาผีตองเหลือง การ

เปล่ียนแปลงยังคงมีนอย สามารถรักษาวิถีชีวิต

แบบเกา ๆไวได ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการยายที่อยู

บอย จึงไมคอยไดสมาคมกับคนภายนอกเผา อกีทัง้

อทิธพิลความเชือ่ถอืทีย่ดึมัน่มาตัง้แตครัง้อดตียังฝงอยู

ในจิตใจของชนกลุมน้ีอยางเหนียวแนน โดยใน

ปจจุบันจํานวนของผีตองเหลืองในประเทศไทยมี

ไมเกิน 150 คน จึงนับวาพวกเขาเปนชนกลุมนอย

ที่มีจํานวนนอยที่สุดในประเทศไทย

ลักษณะครอบครัว บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย

 บุคลิกลักษณะครอบครัวและอุปนิสัย

ของชนเผาผีตองเหลือง สรุปไดดังนี้

 ลักษณะครอบครัวของชนเผ าผีตอง

เหลืองหรือมลาบรี สวนใหญจะเปนครอบครัว

เดี่ยว โดยจะมีขนาดครอบครัวประมาณ 3 - 6 คน 

เน่ืองจากภายหลังการแตงงานคูสมรสมักจะแยก

ออกจากครอบครัวเดิมของตนไปต้ังครอบครัว

ใหม จะไมมีการอยูร วมชายคาเดียวกับพอแม 

ทั้งของฝายหญิงและฝายชาย การแตงงานของชน

เผามลาบรีนิยมแตงงานในเผาเดียวกันนอกกลุม 

แต จะไม แต  งกับบุคคลที่ เป น เครือญาติกัน 

นอกจากน้ี ผีตองเหลืองยังยึดถึงการแตงงานแบบ

ผัวเดียวเมียเดียว และการแตงงานใหมก็ทําได แต

จะตองมกีารหยารางกบัคูครองเดิมแลวเทานัน้ การมี

สามหีรอืภรรยามากกวาหนึง่คนในเวลาเดยีวกนั ชน

เผามลาบรีถือวาเปนการกระทําท่ีผิดผี ผิดจารีต

ประเพณี หากมีใครฝาฝนทําผิดจารีตประเพณีใน

เรื่องนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ จะดลบันดาลใหสัตวปา 

และพืชผักอาหารตาง ๆ ในปาหมดไป ซึ่งจะนํา

ความเดือดรอนมาใหกับชนเผามลาบรีทั้งหมด 

(ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 25 จังหวัดนาน, 2554)

ชนเผาผีตองเหลืองผิวพรรณขาวกวาชนเผาอื่น 

คอนขางเหลือง จมูกโดง รูปรางล่ําสัน ในขณะท่ี 

เผาอื่น ๆ สวนมากจะอวนพุงโรและผอมแหง ผีต

องเหลืองมีใบหนารูปไข คิ้วดก นัยนตาสวย ริม

ฝปากไมหนาเจอ ฟนแข็งแรง ผมดํายาว เรียบ ไม

หยิกหยอยนาเกลียด

 ผูชายผีตองเหลืองชอบเจาะหู เพ่ือเสียบ

ดอกไม เปนชาวปาที่ไมดุราย รักสวยรักงาม ภาษา

ที่พูดเปนภาษาขมุ ชนเผานี้ชอบสักตามเน้ือตัว

เปนอักขระเล็กนอย โดยชาวขมุมาแลกของปา

กับยาเสน ซึ่งเปนของจําพวกเค้ียวเลน และชอบ

หมากพล ูผูหญงิชนเผาผตีองเหลอืงมนีสิยัขีอ้ายและ

ขี้กลัวมาก นอกจากนี้ผู ชายก็จะหวงพวกผูหญิง

มาก เขาจะเก็บซอนเด็ก ๆ กับผูหญิงไวไมยอมให

ผูใดพบเห็น ถามีคนแปลกหนาผานมาเห็น พวกนี้

ก็จะยายท่ีอยูของเด็ก ๆ กับผูหญิงไปยังท่ีแหงอื่น

ในทันที

 ชนเผาผีตองเหลืองไมชอบอาบน้ําเหมือน

กัน แตจะทําความสะอาดรางกายโดยกอไฟผิงเน้ือ

ตัวใหความสกปรกหลุดออกจากเน้ือตัวและหัว 
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ผีตองเหลือง

อภิชาต ภัทรธรรม

ซึ่งสวนมากจะมีแตเหา พวกผูชายผีตองเหลืองรัก

และถนอมลกูเมยีมาก ไมตองทาํงานหนกัอยางสาว

ชาวเขาเผาอืน่ เพยีงแตนัง่ ๆ นอน ๆ เลีย้งลูก และ

คอยดแูลสามใีนบาน สวนสามีก็จะไปหาอาหารปา

มากินกัน แลวก็จะรีบกลับมาเล้ียงสัตว หุงขาว

ตมแกงใหลูกเมียกิน

 ประเพณหีนุมสาวกเ็ปนอสิระ ใครชอบใคร

ก็พบกันแลวหลับนอนดวยกันได โดยพอแม

ไมหวงหาม พิธีแตงงานก็งาย ๆ เพียงแตหาเผือก

หามัน และผลไมมาเผาไฟเล้ียงกันในครอบครัว

ฝายชายหญิงเทานั้น แลวเพื่อนบานก็จะเตนรํา

ฉลองใหบาวสาว ดนตรีของพวกเขา คือ การเปา

ใบไม ตบมือ และการรองเพลง และเมื่อเปนสามี

ภรรยากันแลวก็จะตองพอใจแตในคู ของตน

เทานั้น

 ชนเผาผีตองเหลืองไมชอบพูด แมแตใน

พวกเดียวกันเอง เพียงแตนั่งมองตากันเฉยๆ แทน 

พวกนี้อายุ 50 - 60 ป ก็ตายและมักตายในวัยเด็ก

กันมาก จึงเปนเผาที่มีเหลืออยูนอย อาหารของ

พวกเขามีกบ งู กระรอก ผลไม หนอไม ไมคอยรูจัก

ลาสัตวใหญ ใครหาของกินมาไดก็จะไดรับการ

ยกยองวาฉลาดดี

 โดยปกติชนเผาผีตองเหลืองไมชอบสวม

ใสเสื้อผา อยูอยางสมถะ ความพออยูพอกิน เปน

ชนเผ  า  ที่ รัก เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด  มี

ภูมิปญญาที่จะดํารงอยูในปา คือ การจุดไฟดวย

ฝายแหงและหินจํานวน 2 กอนมากระทบกันเกิด

ประจุไฟ แลวกองฟนแหงกลายเปนไฟกอ สามารถ

เผาเผือกมันใหสุกได

ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี

 ชนเผาผีตองเหลืองมีภาษาพูดท่ีเปนของ

ตนเอง  แตไม มีภาษาเขียน  มีวัฒนธรรมและ

ประเพณี เชน เวลาแตงงาน (สมรส) ถาชายและ

หญิงพอใจกันก็จะไปบอกพอแมฝายหญิง พอแม

ฝายหญิงถามวา “รักกันจริงหรือ” ชายหญิงก็ตอบ

วา “รักกันจริง” จากนั้นก็ไปอยูดวยกันเลยไมตอง

กินเลี้ยงฉลองแตงแตอยางใด โดยจะอยูกับพอแม

ฝายหญิงกอน 1 เดือนหรือ 2 เดือน หรือเปนป จาก

นั้นก็ใหแยกออกไปหากินอิสระได ชายหญิง

ชวยกันหากิน สวนอายุของชายหญิงแตงงานได

แลวหรือไมนั้น ใหดูที่ขีดความสามารถในการหา

อาหารแตละคน เวลาใครเสียชวีติเม่ือรูแนวาตายแลว

กใ็หนาํศพไปไวในโพรงไม แลวนาํกอนหินไปปดไว 

ไมตองมาทําพิธี ไมตองเศราโศกเสียใจเอาศพเก็บ

ไวขามคืน ปจจุบันชนเผาตองเหลืองเริ่มเขามา

รวมกันอยูเปนหมูบานแลว สําหรับในปจจุบัน

ชนเผาตองเหลืองเรียนหนังสือในจังหวัดนาน แต

ไมคอยอยู กับเพื่อนอาจเปนเพราะมีปมดอยของ

ชนเผา คอื มคีนเรียกเขาวาผตีองเหลือง จงึรับไมได 

อยางไรกต็ามพบวามีเด็กตองเหลืองเรียนจนถึงชั้น

มัธยมปที่ 3  แตสังเกตดูเวลาขอถายรูปกับเผา

ตองเหลือง และมอบเงนิทองใหเดก็จะบอกวาไมรบั 

หากตองการก็ใหไปมอบที่หัวหนาเผา แสดงวาใน

จิตใจของเขายังไม  เกิดความโลภ  เป นจิตใจที่

บริสุทธิ์ ไมเหมือนบางชนเผาหรือบางหมูบาน ที่

เวลานักทองเที่ยวขอถายรูปก็จะขอเงิน (หมูหิน

ดอทคอม, 2554)
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ความเชื่อถือ

 ชนเผาผีตองเหลืองมีการนับถือผี และมี

พิธีกรรมเซนสรวงบรรพบุรุษ ซึ่งเปนผีผูรักษาปา 

ภูเขา และลําหวยตาง ๆ อันเปนตนกําเนิดของ

แหลงอาหารที่สําคัญของพวกเขา  แตในการ

นับถือผีของชนเผาผีตองเหลืองไมซับซอนเหมือน

กับชนเผาอื่น ๆ

 ชนเผาผตีองเหลืองนับถอืผปีา ผภีเูขา และ

นบัถือผลีาํหวย การเซนไหวบชูาจะกระทําในคืนวัน

เพญ็ดวยการเตนรํารอบ ๆ หอกยาว เครื่องดนตรีมี

อยางเดียว คือ แคน

 สําหรับความเชื่อถือเกี่ยวกับผูตาย ชนเผา

ผีตองเหลืองจะทําพิธีโดยการวางศพลงบนกองไม

แลวปดดวยใบไม ญาติพี่นองจะหมอบลงใกลศพ 

รํ่าให จุดไฟเผาแลวพากันรีบยายไปอยูที่อื่นทันที 

คนตายแลวเขาเช่ือวาวิญญาณจะออกจากราง

ทองเที่ยวไป แลวก็ไปสิงในรางของสัตวชนิด

ตาง ๆ สําหรับการเจ็บปวย ชนเผาผีตองเหลืองมี

ความเช่ือวา วิญญาณที่ชั่วมาทําราย จะรักษาโดย

ใชไฟหรือควันไฟขับไลใหออกไป (ศูนยพัฒนา

สังคมหนวยที่ 43 จังหวัดแมฮองสอน, 2554)

ระบบเศรษฐกิจ

 ชนเผาผตีองเหลอืงเปนกลุมชนทีม่วีถิชีวีติ

แบบเรรอน ในอดตีทีผ่านมาไมมทีีด่นิทาํกนิ ไมปลกู

พชื ไมเลีย้งสตัว ดาํรงชวีติในวนัหนึง่ ๆ ดวยการหา

อาหารจําพวกสัตวปา ผลไม และของปาในปามา

เปนอาหาร รูจักใชไฟเพื่อปรุงอาหารใหสุก หุงตม

อาหารโดยใชกระบอกไมไผและใชหมอที่ไดจาก

คนไทยหรือชาวเขา

 การแตงกายท่ีเปนจุดเดนของเผา คือ 

ผูชายนุงผาเตี่ยวเล็ก ๆ เพียงผืนเดียว ไมใสเสื้อ ผู

หญิงก็มีเสื้อผาสวมใสเชนเดียวกับชนเผาอื่น ๆ ใช

ผาถุง และสวมเส้ือแบบคนไทย

 สําหรับในปจจุบันชนเผาผีตองเหลือง

สวนหนึ่งไดออกจากปามารับจางทํางานใหกับ

คนไทย และชาวเขาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับแหลง

ที่อยู  อา ศัยของเขา  ซึ่ งจะได รับค  าจ  างหรือ

คาตอบแทนเปนเงินและสิ่งของเครื่องใช ชนเผา

ผีตองเหลืองกลุ มนี้มีความขยันขันแข็งและ

ทํางานหนัก เมื่อไปทํางานก็ไดสวมใสเสื้อผาเชน

เดียวกับคนไทยท่ัวไป ลักษณะรูปรางหนาตาสีผม 

สีผิว คลายคนไทย ซึ่งเมื่อสวมใสเสื่อผาแลวจึงดู

ไมออกวาเปนชนเผาใด

 เนื่องจากการใชชีวิตท่ีเรรอนของชนเผา

ผีตองเหลืองในปา อาจจะยากลําบากมากกวาใน

อดีต เพราะสัตวปามนีอยลง พชืและผลไมในปาท่ีรบั

ประทานไดก็มีปริมาณจํากัด ดังนั้น เมื่อมีคนไทย

หรือชาวเขาเผาอ่ืน ๆ จางชนเผาผีตองเหลืองมา

ทํางานในไร พวกเขาก็มักจะยินดีที่จะทํา (ศูนย

พัฒนาสังคมหนวยที่ 43 จังหวัดแมฮองสอน, 

2554)

การดํารงเผาพันธุ

 ชนเผาผตีองเหลอืงเปนเผาทีม่ปีระชากรนอย 

ในอดีตเคยมีกลุ มบุคลากรดานการแพทยไป

ทําการเจาะเลือดชนกลุ มนี้และนํามาตรวจดู 

ปรากฏเลือดกลุมเอท้ังสิ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

การแตงงานของผีตองเหลืองจะมีอยูในเผาของตน

เทานั้น สําหรับปจจุบันมีหญิงสาวเผานี้บางคนได



58
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 5 ฉบับที่ 10 

ผีตองเหลือง

อภิชาต ภัทรธรรม

ลงมาทํางานรับจางอยูในเมืองและแตงงานกับคน

ไทยบาง  ดังนั้น การที่ผีตองเหลืองมีอาชีพรับจาง

ทํางานให คนไทยหรือชาวเขา  ย อมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรมประเพณี ของชนเผา ซึ่งหนวยงานของ

ทางราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดาน

สวัสดิการสังคมการศึกษาและสาธารณสุขไดใช

วิธีการในการท่ีจะทําใหผีตองเหลืองมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นกว าเดิม  ขณะเดียวกันวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามและที่มีความเหมาะสมก็นาที่จะ

อนุรักษไวเพื่อการดํารงเผาพันธุตลอดตอไป (ศูนย

พัฒนาสังคมหนวยที่ 43 จังหวัดแมฮองสอน, 

2554)
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บทนํา

 ในอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ สารยึดติดที่นิยมใชชนิดหนึ่งคือกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (urea 

formaldehyde resin) ซึ่งจัดเปนกาวอะมิโน (aminoplastic resin) ประเภทหนึ่งท่ีสามารถปลดปลอยสารระ

เหยฟอรมัลดีไฮดภายใตสภาวะการใชงานปกติได สารฟอรมัลดีไฮดนี้ถูกคนพบครั้งแรกโดยนักเคมีชาว

รสัเซียชือ่ Betlerov ในป ค.ศ. 1859 จากนัน้จงึถูกนาํมาใชเปนสวนผสมในกาวฟนอลฟอรมลัดไีฮด (phenol 

formaldehyde) สําหรับแผนไมประกอบเปนครั้งแรกโดยนักเคมีชาวอเมริกันช่ือ Baekeland ภายใตชื่อ

ทางการคาวา “Bakelite” เมื่อประมาณ ค.ศ. 1900 นี้เอง จากนั้นในป ค.ศ. 1930 จึงไดมีการผลิตกาวอะมิโน

ขึ้น กาวทั้งสองประเภทนี้ใหประสิทธิภาพในการยึดติดท่ีสูง ราคาถูกและใชงานงาย (Eom et  al, 2006) 

การระเหยของสารฟอรมัลดีไฮดเกิดจากทั้งปจจัยภายนอก เชน อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ และ การ

หมุนเวียนของอากาศ เปนตน และปจจัยภายใน อันไดแก ชนิดไม ปริมาณของสารยึดติด ชนิดของสารยึด

ติดและสภาวะตาง ๆ  ในการผลิต เปนตน (Roffael, 2006) วิธีลดการระเหยของฟอรมัลดีไฮดอาจแบงกวาง 

ๆ ไดเปน 2 แนวทางคือ (1) การลดปจจัยที่มีผลตอการระเหยของฟอรมัลดีไฮดทั้งจากปจจัยภายนอกและ

ภายในดังไดกลาวไปเบื้องตนและ (2) การใชตัวยอยสลาย (scavenger) เพื่อกําจัดฟอรมัลดีไฮดสวนเกิน ซึ่ง

แนวทางนี้อาจแบงไดเปนการบําบัดกอนการอัดรอนและการบําบัดภายหลังการอัดรอน สารระเหยฟอรมั

ลดไีฮดมผีลทาํลายสขุภาพของบุคคลากรภาคการผลติและผูใชเฟอรนเิจอร ดงันัน้จงึมคีวามพยายามในการ

ลดสารระเหยฟอรมัลดีไฮดตามขอกําหนดของ CARB (the California Air Resources Board) ซึ่งในระยะ

ที่สองจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) กําหนดใหมีการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดออกมาจาก

แผนไมประกอบไดไมเกิน 0.09 ppm (part per million) สําหรับแผนชิ้นไมอัด 0.11 ppm กรณีแผนใยไมอัด 

และ 0.05 ppm ของไมอัด เทียบไดกับเกรดซูปเปอรอีซีโรซึ่งเปนเกรดสูงสุดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่ว

โลก (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครชิคาโก, 2553) ปจจุบันยังมีการพัฒนาขอกําหนดที่

เกี่ยวของเพ่ิมข้ึนในอีกหลายประเทศดัง Table 1-4
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Table 1 Comparison of standard of formaldehyde emission with desiccators method between  
                Korea and Japan (Eom et al, 2006) 
Test Method Standard Under 0.3 Under 0.5 Under 1.5 Under 5.0 

KS1 S-E0 E0 E1 E2 Desiccator 
(mg/l) JS2 F **** F *** F ** F * 
Remark: 1 KS = Korean Standard 
                  2 JS = Japanese Industrial Standard 
 
Table 2  Standard of formaldehyde emission with perforator method (Eom et al, 2006) 
Test Method Standard E0 E1 E2 
Perforator 
(mg/100 g panel) 

EN 1201 Under 0.8 Under 6.5 Under 15 

Remark: 1 DIN EN 120 = European Committee for Standardization 
 
Table 3  Standard of formaldehyde emission with 20 l-small chamber method (Eom et al,  
                2006) 
Test Method1 Excellent Very good Good General 1 General 2 
20 l-small Chamber 
(mg/m2h) 

Under 0.03 0.03-0.05 0.05-0.12 0.12-0.60 0.60-1.25 

Remark: 1 Korea Air Cleaning Association (KACA) 
 
Table 4 Specification standards and classifications (Young, 2004) 
Standard Test methods Products Values 
CARB phase I 
(2009) 

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

Particleboard 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 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 

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 

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) 

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) 

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) 

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) 

0.05 ppm 
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แนวคิดในการเขาสูซูปเปอรอีซีโร

 แนวคิดการใชตัวยอยสลายสารระเหย

ฟอร มัลดี ไฮด ส วนเกินในอุตสาหกรรมไม 

ประกอบเริ่มไดรับความสนใจระหวางป ค.ศ. 

1960-1984 โดยเริ่มจากความพยายามในการลด

สารระเหยฟอรมัลดีไฮดดวยวิธีบําบัดหลังจากได

แผนไมประกอบสําเร็จรูปแลว (post-manufacture 

board treatment) (Myers, 1986) โดยใชหลัก

ทฤษฎีทางเคมีและกายภาพ (chemical and physi-

cal principles) ซึ่งอาจแบงไดเปน 5 แนวทางคือ:

 1. ใชแอมโมเนีย (NH
3
) ทําปฎิกิริยากับ

ฟอรมัลดีไฮด ซึ่งวิธีนี้ทําได 2 รูปแบบคือการ

บําบัดด วยแก สแอมโมเนียและการใช  เกลือ

แอมโมเนียม (ammonium salts) โดยปฏิกิริยาของ

แอมโมเนียและฟอรมัลดีไฮดจะไดสารพวกเฮกซา 

(hexamethylenetetramine, Hexa) หรือบางครั้ง

อาจไดสารพวกเกลือ (methyleneimine acid salts) 

ในกรดซ่ึงสามารถเปล่ียนเปนเฮกซาในดางไดใน

ภายหลัง

 2. ใชสารประกอบซัลเฟอร (oxygenated 

sulfur compounds) ทําปฏิกิริยากับฟอรมัลดีไฮด 

โดยสารที่นิยมกันคือดางของซัลไฟตหรือไบซัล

ไฟต (alkali sulfites or bisulfites) จะไดกรดเมทิล

ลอลซัลโฟนิก (methylolsufonic acid) เป น

ผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามแกสของซัลเฟอรได

ออกไซด (SO
2
) ก็สามารถใชในการทําปฏิกิริยาได

เชนกัน

 3. ใชสวนผสมของสารประกอบแอมโมเนีย 

(organic–NH functionality) ถึงแมวาปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้นจะไดสารพวกเอมีน (amine) และเอไมด 

(amides) แตปฏิกิริยาหลักจริง  ๆ  คือการทํา

ปฏิกิริยากับยูเรียเกิดเปนเมทิลอลยูเรีย (methyol-

ureas) และถึงแมวาที่อุณหภูมิสูงจะทําใหปฏิกิริยา

เคมีเกิดขึ้นไดชาแตในสภาวะเปนกรดจะทําใหได

เมทิลลีนยูเรียมากขึ้น

 4.  การปรับความเป นกรดด าง  (pH 

adjustment) จากความจริงที่วาปฏิกิริยาการสลาย 

(hydrolytic degradation) ของกาวยูเรียฟอรมั

ลดี ไฮด  จะน อย ท่ีสุด ในสภาวะที่ เป นกลาง 

(near-neutral pH) และการสุก (cure) ของกาวสวน

ใหญเกิดข้ึนในสภาวะกรด ดังนั้นถาทําใหกาวสุก

ไดในสภาวะเปนกลางก็จะชวยลดปริมาณการ

ปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮดในระยะยาวได

  5.  ใชตัวปดกั้นทางกายภาพ (physical 

barrier) โดยการเคลือบดวยสารเคลือบชนิดตาง ๆ 

ซึ่งแนวทางน้ีไดผานการคิดคนและปรับปรุงวิธี

การบําบัดเพ่ือลดปริมาณการปลดปลอยสารระ

เหยฟอรมัลดีไฮด ซึ่งอาจแบงกวาง ๆ ได 4 วิธีดังนี้ 

  5.1 การใชตัวยอยสลาย (scavengers) 

ซึ่งอยูในรูปของของแข็งหรือสารละลาย สารที่ใช

สวนใหญเปนสารแอมโมเนียมไบคารบอเนต 

(ammonium bicarbonate) หรือแอมโมเนียม

คารบอเนต (ammonium carbonate) ซึ่งอยูใน

รูปผง  แตถ าใช ในรูปของสารละลายจะเป น

สารประกอบของแอมโมเนีย  (organic–NH 

functionality) เชน เกลือแอมโมเนียม (ammonium 

salt) เปนตน วิธีการประยุกตใชมีหลากหลายวิธี 

เชน การกระจายผง (spreading powder), การพน
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สารละลาย (spraying with solutions), การจุม 

(dipping in solution) และการเคลือบหรือการอัด

สารละลาย (coating or impregnating with 

solution) หลังจากการบําบัดอาจมีการผึ่งรอน 

(hot-stacked) หรือหอดวยพลาสติก (plastic 

wrapped) รวมดวย กรรมวิธีเหลานี้สามารถลด

การปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดไดประมาณ 2-10 เทา 

แตถาใชสารประกอบซัลเฟอรจะชวยลดไดถึง

ประมาณ 10 เทา

  5.2 การใชตัวยอยสลายท่ีอยูในรูปของ

แกส สวนใหญแกสทีใ่ชคอืไนโตรเจนมอนน็อกไซด 

(NO) และบางสวนเปนซัลเฟอรไดออกไซด (SO
2
) 

และยังมีการใชแกสแอมโมเนีย (NH
3
) ทําใหลด

สารระเหยไดถึง 5-10 เทา การใชแกสซัลเฟอร

ทําใหสามารถลดสารระเหยฟอรมัลดีไฮดได 

ประมาณ 2 เทา กาวท่ีสุกในสภาวะกรดเม่ืออัด

แกสซัลเฟอรเขาไปทําใหคาความเปนกรดดาง 

(pH) สูงขึ้น ซึ่งมีสวนในการลดปฏิกิริยาไฮโดรไล

ซีส (Hydrolysis) ของกาวลง ทําใหการลดปริมาณ

การปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮดดีขึ้น แต

การเพ่ิมคาความเปนกรดดางโดยการอัดแกสเปน

วิธีการที่ไมคอยเสถียรซึ่งเปนขอดอยของวิธีนี้

  5.3 การเคลือบผิวหน า  (coat ing) 

เปนการบําบัดทางกายภาพ (physical barriers) ซึ่ง

สวนใหญจะใชควบคูรวมกับตัวยอยสลายอื่น ๆ 

การเคลือบผิวสามารถลดการปลดปลอยสาร

ระเหยไดประมาณ 5-10 เทา พบวาการใชโพลียูรี

เทน (polyurethane) เปนสารเคลือบจะดีกวาไน

โตรเซลลูโลส (nitrocellulose), สารพวกอัลคิด (al-

kyde dispersion) ลดไดเทากับสีพวกลาเทกซ 

(latex wall paints) และพวกไวนิล (solvent based 

vinyl), การใชสารพวกอีพอกซ่ี (epoxy) ลดได

มากกวาพวกแลคเกอร (lacquer) หรือไนโตร

เซลลูโลส (nitrocellulose), การใชสีอัลคิด (alkyd 

paint) ลดไดมากกวาสีอะคริลิกสําหรับภายใน 

(interior acrylic paint), การใชสารเคลือบพวกลา

เท็คทับดวยอัลคิด (latex base/alkyd surface) ลด

ไดเทากับสารเคลือบดวยอัลคิดทับดวยอัลคิด 

(alkyd base/alkyd surface) ซึ่งลดไดมากกวาสาร

เคลือบพวกอัลคิดทับดวยลาเท็ค (alkyd base/latex 

surface) ซึ่งก็ลดมากกวาสารเคลือบพวกลาเท็ค

ทับดวยลาเท็ค (latex base/latex surface) โดยสรุป

แลวอาจกลาวไดว า  สารเคลือบพวกสีอัลคิด 

(alkyd paint) ลดปริมาณสารระเหยฟอรมัลดีไฮด

ไดมากกวาพวกโพลียูรีเทน (polyurethane) ซึ่ง

มากกวาพวกสีไวนิล (vinyl-based paint) มาก 

อยางไรก็ตามที่กลาวมาทั้งหมดมีขอสังเกตวาที่

ขอบ (edge) จะเปนจุดวิกฤติในการเคลือบผิว

  5.4 การปดผิว (laminate) ดวยตัวปด

ผิวตาง ๆ เชน ฟลมของโพลีเมอร (Polymer film) 

ฟลมของโลหะ (metal film) และกระดาษปดผิว 

(impregnated paper) อยางไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังตองใช

ควบคูกับการใชตัวยอยสลายอ่ืน ๆ การปดผิว

สามารถลดการปลดปลอยสารระเหยฟอร มั

ลดีไฮดไดประมาณ 2-10 เทาโดยอาจเรียงตาม

ประสิทธิภาพไดดังนี้ คือ 

Polyethyleneterephthalate > Polypropylene = 

Polystyrene > Polyethylene vinyl acetate > Poly-

ethylene > Polyvinylchloride > Nylon 6 > Cello-

phane
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 จะเห็นไดวาวิธีการลดปริมาณสารระเหย

ฟอรมัลดีไฮดในไมประกอบนั้นมีหลากหลายวิธี 

โดยเฉพาะวิธีการใชตัวยอยสลายซึ่งเกี่ยวของกับ

สารเคมีหลายตัวจึงมีความยุ งยากในการเปรียบ

เทียบวิธีตาง ๆ เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด ถึงแมวาอาจตอง

มองท้ังมิติดานเทคนิคของกรรมวิธีการบําบัดรวม

กับดานเศรษฐศาสตรควบคูกัน แตก็มีแนวทางใน

การคิดเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช

การอัด (impregnation) ดวยสารละลายท่ีสามารถ

ปรับความเปนกรดดาง (neutralization) ของแผน

ไมเพื่อลดการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของกาว 

(resin hydrolysis) เปนหัวใจหลัก

แนวคิดในการลดฟอรมัลดีไฮดดวย
ตัวยอยสลาย

 จากแนวคิดและเทคนิคในการพยายาม

เขาสูซูปเปอรอีซีโรของอุตสาหกรรมไมประกอบ

จะเห็นไดวาการใชตัวยอยสลายเปนอีกวิธีการ

หน่ึงที่นาสนใจ ซึ่งสามารถทําไดโดย:1) ทําการ

บําบัดกอนอัดรอน ซึ่งแนวคิดที่ดีที่สุดในขณะนี้

คือการลดสัดสวน molar ratio ของฟอรมัลดีไฮด

ตอยูเรียหรือฟนอล (Molar ratio) ลงใหนอยท่ีสุด

และ 2) ทําการบําบัดหลังอัดรอน ซึ่งสวนใหญจะ

เปนการใชสารพวกแอมโมเนีย (ammonia), เกลือ

แอมโมเนียม (ammonium salts) หรือยูเรีย (urea) 

เปนตัวยอยสลายสารระเหยฟอรมัลดีไฮดในไม

ประกอบ (Roffael, 2008) อาจแบงได 4 รูปแบบ

คือ 2.1) ตัวยอยสลายที่เปนสวนผสมของกาวเอง 

เชนปรับปรุงสูตรกาวเพื่อเปนการปรับสัดสวน 

molar ratio, 2.2) ตัวยอยสลายท่ีผสมอยูในกาวซ่ึง

ผสมกอนทําการอัดรอน, 2.3) ตัวยอยสลายที่ใช

บําบัดแผนไมหลังการอัดรอน และ 2.4) ตัวยอย

สลายท่ีเปนองคประกอบทางเคมีในเนื้อไม

 จากการศึกษาวิจัยพบวาตัวยอยสลายสาร

ระเหยฟอรมัลดีไฮดที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม

แผนไมประกอบ ไดแก ยูเรีย (urea), เมลามีน 

(melamine), ฟนอล (phenol), รีซอรซินอล (resor-

cinol), โพลีอครีลาไมด (polyacrylamide), ไดฟนิล

มีเทนไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethandiisocya-

nate), อะนีลีน (aniline) และ ไฮโดรไซลามีน (hy-

droxylamine) อีกทั้งยังรวมถึงตัวย อยสลาย

ประเภทชีวภาพ (bio-scavengers) (Eom et  al, 

2006) เชน แทนนิน (tannin), แกลบ (rice husk) 

และถานไม (charcoal) ซึ่งใชในการลดสารระเหย

ฟอรมัลดีไฮดของแผนชิ้นไมอัด (particleboard) ที่

ใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (urea formaldehyde) 

เปนตัวประสาน ซึ่งการใชงานทําไดโดยการผสม

สารยอยสลายชีวภาพกับกาว โดยมีกลไกของการ

ยอยสลายสารระเหยฟอรมัลดีไฮดดังแสดงใน 

Figure 1

 Figure 2 แสดงการใช ตัวย อยสลาย

ประเภทชีวภาพในการย อยสลายสารระเหย

ฟอรมัลดีไฮดจากกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด สรุปได

ว าการผสมแทนนินในกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด

ทําใหมีการยึดติดทางกายภาพ (physical bond) 

มากข้ึนในขณะท่ีผสมแกลบและถานไมทําใหการ

ยึดติดทางกายภาพลดนอยลง และการเติมผงถาน

ในกาวชวยลดสารระเหยฟอรมัลดีไฮดดีกวาการ

เติมแกลบและแทนนินถึงแมวาความแข็งแรงใน

การยึดติดจะลดลง (Eom et  al, 2006)
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Figure 1 Schematic diagrams of adhesion between rice husk, charcoal and tannin with UF  
                 adhesive (Kim et al, 2006) 
 

 
Figure 2 Representation criterions by bio-scavenger type for UF resin (Eom et al, 2006) 
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ความพยายามในการกาวสูซุปเปอรอีซีโร
 จากแรงกดดันที่สูงขึ้นซึ่งเปนผลมาจาก

ปรากฎการณ green building movement และขอ

กําหนดจากองคกร the California Air Resources 

Board (CARB) ทําใหจําเปนตองมีการลดปริมาณ

การปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮดอยาง

จริงจัง ภาคโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดมีการปรับ

ตัวและพัฒนาหลักการการลดสารระเหยฟอรมั

ลดีไฮดของไมประกอบใน 4 แนวทาง (Global 

Health and Safety Initiative, 2008) คือ

 แนวทางที่ 1 ทําการปรับปรุงสูตรกาวยู

เรียฟอรมัลดีไฮดดวยการเติมตัวยอยสลาย เพื่อลด

อัตราการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดลง ตัวยอยสลาย

กอนอัดรอนที่นิยมใชคือ เมลามีน (melamine) 

และเฮกซามีน (hexamine) สําหรับตัวยอยสลาย

หลังอัดรอนที่นิยมใชคือ แอนไฮดรัสแอมโมเนีย 

(anhydrous  ammonia)  หรือสารประกอบ

แอมโมเนียมอ่ืนๆ  (other solid ammonium 

compound) ซึ่งตัวยอยสลายท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี

สามารถลดปริมาณการปลดปลอยสารระเหย

ฟอรมัลดีไฮดไดประมาณ 2-10 เทา

 แนวทางท่ี 2 การเปลี่ยนชนิดกาวเพื่อทด

แทนยูเรียฟอรมัลดีไฮด เชน เปล่ียนไปใชกาวฟ

นอลฟอรมัลดีไฮดซึ่งมีการปลดปลอยสารระเหย

ฟอรมัลดีไฮดนอยกวา กลาวคือประมาณ 90% ถึง

แมวากาวฟนอลฟอรมัลดีไฮดจะมีราคาแพงกวา

และเหมาะแก การใช งานภายนอกมากกว า

เนื่องจากมีความทนทานตอนํ้าและความชื้น

มากกวากาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด

 แนวทางท่ี 3 การเปล่ียนมาใชสารประสาน

ประเภทท่ีไดจากฟอสซิล (fossil fuel-based 

binders) หรือกาวท่ีไมมีฟอรมัลดีไฮดเปนสวน

ประกอบ เชนกาวเอ็มดีไอ (methylene diphenyl 

diisocyanate, MDI) อยางไรก็ตามกาว MDI ซึ่ง

ทางการคาอยูในรูป polymeric MDI ก็ถูกผลิตจา

กอะนีลีน (aniline), ฟอรมัลดีไฮด และสารอื่นๆ

พวกเบนซีน (benzene) เชนกัน

 แนวทางที่ 4 คือการเปลี่ยนมาใชสารยึด

ติดประเภทที่สรางข้ึนใหมได (renewable resource 

materials) เชน ผงถั่วเหลือง (soy flour) อยางไร

ก็ตามการใชผงถั่วเหลืองยังตองอาศัยสารปรุงแตง

อื่น ๆ เชน ไคมีน (kymene) ที่ไดจากสารพีเออี 

(polyamide-epichlorohydrin (PAE) resin) หรือ

ในทางอุตสาหกรรมรูจักกันในช่ือ อีพีคลอโรไฮ

ดีน (epichorohydrin) และคลอโรโพพิลอ็อกไซด 

(chloropropyl oxide) ซึ่งสวนใหญใชเปนตัวยึดติด

ในอุตสาหกรรมกระดาษและเปนสารต้ังตนใน

การผลิตกาวอีพอกซี (Epoxy resin) และกาวฟ

นอกซี (Phenoxy resin) เปนตน 

สรุปและขอเสนอแนะ
 การใชตวัยอยสลายสารระเหยฟอรมลัดไีฮด 

ในอุตสาหกรรมไมประกอบถูกใชมากท่ีสุดท้ังใน

รูปของแข็งหรือสารละลาย  การใชตัวปดผิว 

(laminate) ถูกใชนอยที่สุด การใชวิธีเคลือบผิว 

(coating) และการปดผิว (laminate) จะตองใช

ควบคูกับตัวยอยสลาย สําหรับการใชงานทั่วๆไป

ในโรงงานการใชตัวยอยสลายชนิดของแข็งและ
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ฟอรมัลดีไฮด…กาวสูซูปเปอรอีซีโร

ไตรรัตน  เนียมสุวรรณ

สารละลายสามารถลดปริมาณการปลดปลอยสาร

ระเหยฟอรมัลดีไฮดไดมากที่สุดดวยการใชเกลือ

แอมโมเนยีมและสารประกอบซัลเฟอร เชน ซลัไฟต 

(Sulfites) และไทโอซัลเฟต (Thiosulfate) สวนการ

ใชตัวยอยสลายชนิดแกสเชน แกสแอมโมเนีย ก็ให

ผลที่ดี, สวนการใชการเคลือบผิวและปดผิวจะ

ใชไดดีตองคํานึงถึงชนิดของสารเคลือบและสาร

ปดผิวดวย ทายที่สุดการเลือกวิธีการบําบัดเพื่อลด

ปริมาณการปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮดที่

เหมาะสมน้ันอาจตองพิจารณาทั้ง ความนาเชื่อเถือ

และผลกระทบในระยะยาว ,  การใชงานของ

ผลิตภัณฑ ขอมูลดานเทคนิคและความคุมคาทาง

เศรษฐกิจประกอบดวย

เอกสารและสิ่งอางอิง
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คํานํา
 ไมทอรริไฟด (Torrefied Wood) คือไมที่

ผานกระบวนการทอรริแฟคชั่น (Torrefaction) 

ซึ่งเปนกระบวนการไพโรไลซิสที่ไมรุนแรง (mild 

pyrolysis) กระบวนการหนึ่ง โดยเปนการนําไมมา

ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 250-300 องศาเซลเซียส 

ในสภาวะอับอ็อกซิ เจนนาน  1.30-2 ชั่วโมง 

วัตถุประสงคหลักของกระบวนการนี้ก็เพื่อเพิ่มคา

พลังงานตอหนวยนํ้าหนัก (energy density) ของ

ไม ทําใหสามารถลดภาระคาขนสงท่ีระยะทาง

ไกล ๆ ลง คาพลังงานตอหนวยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น

ประมาณ 1.4 เทา ทําใหไมทอรริไฟดมีศักยภาพ

ทดแทนถานหินไดเปนอยางดี เม็ดเชื้อเพลิงไม 

(Wood Pellet) ที่ทํามาจากไมทอรริไฟดที่เรียกกัน

วาเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟด (Torrefied Wood 

Pellet) มีความเหมาะสม เพราะมีความหนาแนน

สูง (600-800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) มีรูปราง

สมํ่าเสมอ จึงงายแกการบรรจุและขนสง (Pach et 

al, 2002) นอกจากนี้การที่กระบวนการทอรริแฟ

คชั่นสามารถลดน้ําหนักของไมวัตถุดิบลงไดถึง 

70 เปอรเซ็นต โดยการกําจัดน้ําและเฮมิเซลลูโลส

บางสวนท่ีสลายตัวไดในกระบวนการออกไป จะ

สงผลใหความตานทานตอการถูกเขาทําลายโดย

เชื้อราสูงขึ้นขณะที่ความสามารถในการดูดซึม

ความชื้นกลับลดลง ดังนั้นเมื่อนําเม็ดเชื้อเพลิงไม

ทอรริไฟดไปใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับถานหิน (co-

feeding) ในหมอไอนํ้า (boiler) จะชวยลดการ

ปลอยกาซซัลเฟอรอ อกไซด (SO
x
) และกาซ

ไนโตร เจนออกไซด   (NO
x
)  ลง  ส  งผลให 

ประสิทธิภาพของการเผาซํ้า (re-fired) สูงขึ้น 

(Pach et al, 2002) จากขอดีตาง ๆ ที่กลาวมาทําให

เม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟดนับเปนหน่ึงในเช้ือเพลิง

แข็งแหงอนาคตที่นาสนใจยิ่งชนิดหนึ่ง

 สําหรับแนวโนมของเม็ดเชื้อเพลิงไมทอร

ริไฟดในตลาดพลังงานหมุนเวียนถูกคาดหมายวา

จะมีอนาคตสดใสเชนเดียวกับเม็ดเชื้อเพลิงไมซึ่ง

ปจจุบันมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นมาอยูที่ประมาณ 25-30 

เปอรเซ็นต ในกลุ มประเทศสหภาพยุโรปโดย

เฉพาะในเยอรมันและออสเตรีย  การพัฒนา

เทคโนโลยีใหม  ๆ  เ พ่ือใช ชีวมวลเป นแหลง

พลังงาน ทําใหเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงไมเปนทาง

เลือกที่เหมาะสมในฐานะเชื้อเพลิงระดับครัวเรือน
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เม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟด…

พงษศักด์ิ เฮงนิรันดร และ ไตรรัตน  เนียมสุวรรณ

และทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญ ในการลดปริมาณ

กาซคารบอนไดออกไซด โดยสวนใหญแลวใน

สหภาพยุโรปเม็ดเ ช้ือเพลิงไม จะถูกใช ใน  2 

แนวทาง คือใชผลิตความรอน ในอาคารที่อยูอาศัย

เพื่อทดแทนนํ้ามันเตา หรือใชผลิตไฟฟา โดย

สหภาพยุโรปไดตั้งเปาใหมีการเพ่ิมการใชพลังงาน

หมุนเวียนเปน 21 เปอรเซ็นต สําหรับการผลิต

ไฟฟาและ  20 เปอร  เ ซ็นต   สําหรับการผลิต

ความรอน ภายในป 2020 แตทั้งนี้แมนโยบายน้ีจะ

ชวยเรงเราใหตลาดเม็ดเชื้อเพลิงไมเติบโตแบบกาว

กระโดดแตก็ตองแลกมากับการแยงวัตถุดิบที่ใช

ทําเม็ดเชื้อเพลิงที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน นับเปน

อุปสรรคท่ีสําคัญของเม็ดเชื้อเพลิงไม ชีวมวลท่ีมี

คุณภาพสูงในการทําเม็ดเชื้อเพลิงไม เชน ขี้เล่ือย 

ซึ่งปกติเปนที่ตองการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก

หลายอุตสาหกรรมอยูแลว สวนชีวมวลอ่ืน ๆ ท่ีมี

ศักยภาพดานปริมาณ เชน ฟาง พืชรอบหมุนเวียน

สั้น (Short Rotation Crop, SRC) และเศษเหลือ

ทางการเกษตรอื่น ๆ แมวาชีวมวลตางๆดังกลาว

จะไดรับความสนใจวิจัยศึกษาเพื่อผลิตเปนเม็ดเชื้อ

เพลิงมากยิ่งข้ึน แตขอดอยของวัตถุดิบเหลานี้ใน

การใชเปนเช้ือเพลิง ไดแก การปลอยควันและสาร

ระเหยซ่ึงไมสามารถแกไดแคการอัดเม็ดธรรมดา 

กระบวนการทอรริแฟคชั่นจะเขามาชวยแกปญหา

นี้โดยมีคาใชจ ายที่ไมแพงเกินไปเมื่อเทียบกับ

กรรมวิธีอื่น ๆ เพราะกระบวนการทอรริแฟคชั่น

ไมตองแยกกระบวนการออกมาจากอุตสาหกรรม

เดิมเพ่ือใหไดผลผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับการผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวลรุนที่ 2 (2nd generation biofuels) 

(คือเช้ือเพลิงชีวมวลรุนที่ 2 ที่ไดจากวัตถุดิบที่

ไมใชพืชอาหาร โดย 3rd generation biofuels คือ

เชื้อเพลิงชีวมวลรุนที่ 3 ที่ไดจากวัตถุดิบท่ีมีการตัด

แตงพันธุกรรมพืช) ซึ่งกระบวนการมีความซับ

ซอนและตองลงทุนสูงกวา

 ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแมวาในป 

ค.ศ. 2007 สภาคองเกรสจะเห็นชอบในการผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวลรุนที่ 2 จากชีวมวลใหได 16 พัน

ลานแกลลอนตอป ภายในป ค.ศ. 2022 แตความ

คุ มค าทางเศรษฐศาสตรและเทคโนโลยีที่มา

รองรับก็ยังคงเปนขอถกเถียงอยู ผูเชี่ยวชาญดาน

พลังงานได  เสนอแนะว  าควรมีการกําหนด

มาตรฐานพลังงานทดแทน (Renewable Fuels 

Standard, RFS) เอาไวใหชัดเจน สําหรับความ

กาวหนาของเชื้อเพลิงชีวมวลรุนที่ 3 นั้น  ภายใต

ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีที่มีอยู ในปจจุบัน

ทําใหตองรอเวลาไปอีกสักระยะหนึ่ง จะเห็นไดวา

จากนโยบายท่ีกล าวมารวมถึงงานวิจัยด  าน

พลังงานที่เกี่ยวของ สหรัฐอเมริกาไดเนนการ

พัฒนาไปที่เช้ือเพลิงเหลวชีวภาพเปนหลัก ทําให

มองขามการใชเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดเพื่อ

ทดแทนถานหินท้ังในระบบของเตาถานหินและ

เตาแกสซิไฟเออร (gasifier) ทั้งที่มีศักยภาพและมี

ความนาสนใจเชนเดียวกันเพราะชีวมวลไมใชแค

เหมาะในการผลิตเปนเช้ือเพลิงรุนท่ี 2 เทานั้น แต

ยังเหมาะในการทําเปนไมทอรริไฟดอีกดวย โดยที่

ชีวมวลเหลาน้ีเมื่อผานกระบวนการทอรริแฟคชั่น

จะใหแกสและถาน กระบวนการทอรริแฟคชั่น

เปนเทคโนโลยีทีพัฒนาจนเร่ิมเปนการคา แลวมี

การตอตานนอย และตนทุนตํ่า อีกทั้งเมื่อถูกนํามา

ใชงานยังไดเปรียบในแงของ “Carbon tax” (ภาษี

คารบอนที่จัดเก็บโดยภาครัฐและเปนสวนหนึ่ง

ของภาษีสิ่งแวดลอม  โดยคํานวณจากการใช
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พลังงานเทียบเคียงกับการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกในนํ้าหนักเทากันอีกดวย 

 ในหัวขอศักยภาพของวัตถุดิบชีวมวลเมื่อ

เทียบกันระหวาง พืชเกษตรหมุนเวียน, เศษเหลือ

จากโรงเ ล่ือยไม แปรรูป ,  เศษเหลือจากการ

กอสราง, เศษเหลือจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

และเศษเหลือจากกิจกรรมทางปาไมนั้น แหลง

ของชีวมวลท่ีนาสนใจก็คือ เศษเหลือจากกิจกรรม

ทางปาไม เน่ืองจากเขาถึงไดงายและยังไมไดมีการ

ใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เชน การตัดกิ่งและ

ตัดสางขยายระยะเปนตน ชีวมวลเหลาน้ีสามารถ

นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในเตาเผาไดทั้งหมด แตเปน

ที่นาสังเกตวา เศษเหลือเหลานี้สวนใหญยังไมได

นําออกมาใชประโยชน ไมที่ตัดสางขยายระยะใน

รอบแรก (pre-commercial thinning) ที่มีเสนผาน

ศูนยกลางราว 5 นิ้วที่ระดับความสูงเพียงอก

สามารถนํามาทําชิ้นไมสับเพื่อเปนเชื้อเพลิงราคา

ถูกได สวนไมจากการตัดสางในรอบตอ ๆ ไป 

(commercial thinning) จะมีเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 5-8.9 นิ้วซึ่งจะเหมาะกับการผลิตเยื่อ

กระดาษมากกวา การใชชีวมวลเหลานี้ในฐานะ

เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแบงคราว ๆ ไดดังนี้ คือ

 1. เ ช้ือ เพลิ งชี วภาพคุณภาพสู งจาก

วัตถุดิบใหเส นใย (High End of Cellulosic 

biofuels) โดยผลิตภัณฑประเภทน้ีจะหมายถึง

เชื้อเพลิงเหลวเพื่อใชผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิง เชน 

เอทานอลจากชีวมวล (cellulosic ethanol) บิวทา

นอลจากชีวมวล (cellulosic butanol) และเมทา

นอลจากชีวมวล (cellulosic methanol) เปนตน 

 2. เชื้ อ เพลิ งชี วภาพคุณภาพตํ่ า จ าก

วัตถุดิบใหเส นใย  (Low End of Cellulosic 

biofuels) อันไดแกการแปรสภาพชีวมวลใหอยูใน

รูปของแข็งที่มีคาความรอนตํ่า และขอดอยในตัว

วัตถุดิบยังไมไดรับการแกไข เชน ผลิตเปนช้ินไม

สับหรือถาน เช้ือเพลิงพวกนี้ใชไดในสภาวะจํากัด

คือใชเปน วัตถุดิบเสริมในเตาเผาเพ่ือลดการใช

ถานหินและกาซธรรมชาติ ตองการการศึกษา

ระบบเตรียมวัตถุดิบ, ระบบเตาเผา, ระบบจัดการ

เถา, และระบบทําความสะอาดไอเสีย 

  3. ผลิตภัณฑข้ันกลาง (Middle End of 

Cellulosic biofuel) สวนใหญเปนผลิตภัณฑ

ประเภทไมทอรริไฟดซึ่งมีคาความรอนใกลเคียง

ถานหิน สามารถใชทดแทนกันไดโดยตรงโดยไม

ตองปรับแตงระบบอะไรมาก สําหรับเม็ดเชื้อเพลิง

ไมที่ใชในบานเรือน ที่อยูอาศัยยังมีปญหาอยูบาง

ประการคือ เมื่อทําการซื้อเม็ดเชื้อเพลิงไมใหม 

อาจตองทําการปรับเครื่องเผาใหม และเม็ดเช้ือ

เพลิงจําเปนตองทําจากไมที่ไมผานการอาบสาร

เคมีใด ๆ รวมถึงเปลือกและสารเติมแตงอื่น ๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการเผา

กลไกของทอรริแฟคชั่น
 ดังท่ีกลาวมาแลววาทอรริแฟคชั่นจัด

เป นกระบวนการไพโรไลซิสที่อ อนโยน  มี

วัตถุประสงคเพื่อที่จะกําจัดนํ้าและสารอินทรีย

ระเหยไดอื่น ๆ (VOCs) ออกไปจากเน้ือไม สาร

ระเหยไดและบางสวนของเฮมิเซลลูโลสจะเริ่ม

สลายตัวที่ความรอนตํ่า (ประมาณ 200-300 องศา

เซลเซียส) แตเซลลูโลสและลิกนินท่ีเหลืออยูจะใช

ความรอนสูงกวา (Figure 1) ผลผลิตท่ีไดจะมี

คุณลักษณะก่ํากึ่งอยูระหวางไมและถาน แตมีขอดี

คือ  ได ผลผลิตคอนขางสูงท่ีประมาณ  66-75 
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เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับระยะเวลา (residence time) 

ในการทําปฏิกิริยา ในทางทฤษฏีแลวกระบวนการ

ไพโรไลซิสจะแบงขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยา

ออกเปน 3 ขั้นตามอุณหภูมิในกระบวนการคือ (1) 

ที่อุณหภูมิตํ่ากวา 200 องศาเซลเซียส จะเปนชวงที่

ความชื้นระเหยตัวออกและไมเริ่มแหง (2) ที่

อุณหภูมิระหวาง 200-280 องศาเซลเซียส ซึ่ง

อุณหภูมิชวงน้ีองคประกอบของไมจะตองการ

ความรอนจากภายนอกมาชวยในการทําปฏิกิริยา 

เฮมิเซลลูโลสจะเกิดการควบแนน เกิดการสูญเสีย

นํ้าอยางสมบูรณ และ (3) ที่อุณหภูมิสูงกวา 280 

องศาเซลเซียส จะเปนชวงของปฎิกิริยาคายความ

รอน องคประกอบหลักของไมจะเร่ิมเกิดการ

สลายตัวแลวใหความรอนออกมา ทําใหเกิดปฎิ

กิริยาแกสซิฟเคช่ัน (Gasification) ซึ่งจะไดแกส

ติดไฟ เชน มีเทน คารบอนมอนนอกไซด และ

ไฮโดรเจน ออกมา ในขั้นตอนนี้จะไดนํ้ามันดิน ซึ่ง

เปนของเหลวอีกหน่ึงผลิตภัณฑดวย (Gevers et 

al, 2002)

 

Figure 1   Main physic-chemical phenomena during heating of lignocellulosic materials at pre- 
                 pyrolytic conditions (torrefaction). Main decomposition regimes are based on Koukios  
                 et al, 1982 (Kiel, 2007) 
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 จะเห็นวากระบวนการทอรริแฟคชั่นเปน

ปฎิกิริยาที่ตอบสนองตอชวงอุณหภูมิระหวาง 

250-300 องศาเซลเซียส โดยการสลายตัวของเฮมิ

เซลลูโลสในชวงอุณหภูมิดังกลาว แบงออกเปน 2 

ขั้นตอน โดยข้ันตอนแรกเกิดขึ้นเม่ือมวลลดลง

เหลือประมาณ 70-88 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีขั้น

ตอนที่สองเกิดข้ึนเมื่อมวลลดลงเหลือประมาณ 41 

เปอรเซ็นต ปจจัยหน่ึงที่ควรพิจารณาคือชนิดไม

ซึ่งมีผลตอคาพลังงานท่ีได ไมแตละชนิดจะมีองค

ประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน (Table 1) โดยจะ

เห็นวา ไมใบแคบ (ไมจําพวกสน) มีปริมาณลิกนิน 

มากกวาไมใบกวางแตมีปริมาณเซลลูโลสนอยกวา

ไมใบกวาง ปริมาณเฮมิเซลลูโลสของไมใบกวางจะ

มากกวาไมใบแคบ โดยเฮมิเซลลูโลสในไมใบกวาง

สวนใหญจะเปนเฮมิเซลลูโลสประเภท “4-o-

methyl glucoronoxylan” และ “glucomannan” 

(DP » 200) สวนเฮมิเซลลูโลสในไมใบแคบสวน

ใหญเปน “arabinogalactan” (DP » 100) จาก

ปริมาณดังกลาวจะเห็นไดวาเฮมิเซลลูโลสในไมใบ

กวางมีค า  DP สูงกว าในไมใบแคบ  เมื่อเฮมิ

เซลลูโลสถูกทําลายไปจะทําใหมีคาความเขมขน

พลังงานมากกว าไม  ใบแคบท่ีมีปริมาณเฮมิ

เซลลูโลสท่ีถูกยอยสลายนอยกวา

Table 1  Comparison of chemical composition of hardwoods and softwoods 
Wood Type Hardwoods Softwoods 

Cellulose (%) 40-50 35-50 
Hemicellulose (%) 15-35 20-32 
Lignin (%) 18-25 20-25 

 ในกระบวนการทอรริแฟคชั่นนั้น สภาวะ

ที่เหมาะสมสําหรับการทําไมทอริไฟดคือใชเวลา

ประมาณ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส 

ซึ่งเหมาะสมสําหรับการผลิตในเชิงการคา เพราะ

ถาใชอุณหภูมิสูงกวานั้นคือที่อุณหภูมิ 300-320 

องศาเซลเซียส จะทําใหเกิดการสลายตัวของ

เซลลูโลสอยางรุนแรง ทําใหไดนํ้ามันดินมากขึ้น 

ดังนั้นการทําไมทอรริไฟดเพื่อผลิตเปนเม็ดเชื้อ

เพลิงในภายหลังควรทําที่อุณหภูมิตํ่ากวา 300 

องศาเซลเซียส (Prins et al 2006a, Prins et al. 

2006b) ซึ่งการการสลายขององคประกอบทางเคมี

ในเน้ือไมถูกแสดงไวใน Figure 2 จะเห็นวาการ

ยอยสลายของสารเคมีตางๆ นั้น องคประกอบทาง

เคมีตาง ๆ ที่อยูในเน้ือไมเกิดข้ึนท่ีประมาณ 225-

325 องศาเซลเซียส โดยเซลลูโลสสลายตัวท่ี

อุณหภูมิ 305-375 องศาเซลเซียส ลิกนินสลายตัว

ที่อุณหภูมิ 250-500 องศาเซลเซียส สวนเฮมิ

เซลลูโลสสลายตัวท่ีอุณหภูมิ 225-300 องศา

เซลเซียส ซึ่งการทําใหเฮมิเซลลูโลสสลายตัวน้ี

เรียกวาทอรริแฟคช่ัน (Prins et al 2006b)

 การทอรริแฟคช่ันท่ีอุณหภูมิ 240 – 280 

องศาเซลเซียส ประมาณ 1-3 ชั่วโมง ใหไดความช้ืน

ที่ประมาณ 3 เปอรเซ็นต จะทําใหมวลของชีวมวล

ลดลงไป 30 เปอรเซ็นต และคาพลังงานเหลืออยู
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ประมาณ 90 เปอรเซ็นต (เมื่อเทียบกับพลังงานตั้ง

ตนในวัตถุดิบ) ซึ่งดีกวาถานที่เหลือคาพลังงานอยู

ที่ประมาณ 55 เปอรเซ็นต เทานั้น อาจมีการเติม

สารเคมีชวยในการลดควันลงไปดวยก็ไดในข้ัน

ตอนนี้ ไมที่ผานกระบวนการทอรริแฟคชั่นจะ

เหลือปริมาณเฮมิ เซลลูโลสอยู น อยกว  า  2 

เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก และเหลือปริมาณ “Ben-

zopyrene” อยูนอยกวา 2 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

โดยสวนใหญแลวไมทอรริไฟดจะมีคุณสมบัติเปน 

“ H y d r o p h o b i c ”  จะมี ก ารดู ดความ ช้ืนใน

บรรยากาศกลับนอยมากระหวางการเก็บรวมถึงมี

ควันนอยเมื่อเผาไหม ไมทอรริไฟดจะมีคาความ

รอนประมาณ 22 เมกะจูลตอกิโลกรัม มีคุณสมบัติ

ยืดหยุนท่ีดีคือสามารถดัดโคงและถูกบดไดงาย 

(Gevers et al, 2002) ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวน

การทอรริแฟคชั่นนั้นจะไดผลิตภัณฑมาทั้ง 3 

สถานะ  คือของแข็งในรูป  ก อนถ านสี เข ม 

ของเหลวสีเหลือง  และในรูปแก็ส  อันได แก  

คารบอนมอนนอกไซดและคารบอนไดออกไซด 

เปนหลัก (Pach et al, 2002)

 
Figure 2  The torrefied wood pellet (TOP) (Mitchell et al. 2007). 

 
Figure 3   Mass and energy balance of torrefaction process (Mitchell et al. 2007). 
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 เมื่อพิจารณา Figure 2 และ 3 จะเห็นวา

กระบวนการทอรริแฟคช่ันท่ีอุณหภูมิ 250-300 

องศาเซลเซียส สามารถลดนํ้าหนักชีวมวลไดถึง 

70 เปอรเซ็นต หรือ 90 เปอรเซ็นต ในรูปแก็ส 30 

เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักหรือ 10 เปอรเซ็นต ในรูป

พลังงาน เม็ดเช้ือเพลิงไมยังไมมีผลิตภัณฑในรูป

ของเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟดที่ไม ดูดซึมนํ้า 

(Waterproof terrified wood pellet) ดังนั้นใน

อนาคตควรหาวิธีทําใหเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟด

มีความแข็งแรงสูง ไมเปราะ และไมดูดซึมน้ําใน

สภาวะเปยก รวมถึงการศึกษาเมล็ดเชื้อเพลิงจาก

พืชเกษตรอ่ืน ๆ เพื่อลดตนทุนในการผลิตและ

กระจายความเส่ียงทางดานวัตถุดิบ (Penmetsa 

and Steele, 2011)

การเปรียบเทียบคาพลังงานของชีวมวล
ในรูปตาง ๆ

ชิ้นไมสับสดและชิ้นไมสับแหง 

 ชิ้นไมสับแหงจะมีการปลดปลอยสาร

ระเหยที่นอยกวา มีปริมาณซัลเฟอรและปรอทตํ่า

กวาชิ้นไมสับสด แตชิ้นไมสับสดจะมีลักษณะท่ี

พอง ทําใหมีปริมาตรมาก (bulky) และใหคาความ

รอนที่ตํ่ากวา ความชื้นที่สูงในชิ้นไมสับสดทําให

เกิดการผุพังได ง าย  สามารถปนเป อนกับสิ่ง

สกปรกและการขนสงก็ทําไดลําบากกวา การใช

ชิ้นไมสับสดจะทําใหเกิดตะกรันในในหมอไอน้ํา 

จากการท่ีสารเคมีที่ระเหยปนมากับนํ้าไปเกาะใน

อุปกรณตาง ๆ ภายในหมอไอน้ํา ชิ้นไมสับสดนั้น

หากถูกทิ้งไวในอุณหภูมิหองปกติสามารถลด

ความชื้นจาก 50 เปอรเซ็นต ลงเปน 35 เปอรเซ็นต

ได แตถาใชกาซไอเสียจากปลองควัน (Stack 

gases) ในการใหความรอนกอนการอบจริงก็จะ

สามารถลดความ ช้ืนลงได ถึ งประมาณ  20 

เปอรเซ็นต

ไมทอรริไฟดกับชิ้นไมสับ

 กระบวนการทอรริแฟคชั่นชวยในการลด

ความชื้นและเพิ่มคาพลังงานใหกับช้ินไมสับ ไม

ทอรริไฟดจะมีความแนนและตานทานนํ้าที่สูง

กวา ผุพังยาก จึงหมดปญหาเร่ืองการจัดเก็บ ไม

ทอรริไฟดยังงายแกการบด เมื่ออัดเปนเม็ด ความ

หนาแนนจะสูงและพลังงานจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก 

ทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสง ประมาณ

การณวาคาขนสงสามารถลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 

ของคาใชจายตอตันไมลเมื่อเทียบกับการขนสงชิ้น

ไมสับสด

เม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดกับถานหิน

 เม่ือใชเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟดทดแทน

การใชถานหินในการผลิตพลังงาน จะทําใหลดเถา

ที่ออกจากเตาเผาไดอยางมาก รวมถึงมีอัตราการ

ปลดปลอยซัลเฟอรที่ตํ่าลง ลดปญหาดานมลภาวะ

ทั้งภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบขางลง ยิ่งใน

ปจจุบันที่ราคาของถานหินมีแนวโนมที่สูงขึ้น ยิ่ง

ทําใหเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดยิ่งนาสนใจ หลาย 

ๆ ประเทศท่ีตระหนักถึงความมั่นคงทางดาน

พลังงานจึงสนับสนุนใหเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริ

ไฟดเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการประหยัดการนํา

เขาพลังงานเชิงพาณิชย (commercial fossil 

energy) คาพลังงานจากเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟด

ถาคํานวณเปนคาความรอนตอนํ้าหนักก็จะมีคา

ใกลเคียงกับถานหิน ถาใชเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริ
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ไฟดปอนเขาสูเคร่ืองแกสซิไฟเออรในรูปของเม็ด

พลังงานเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดที่ถูกบดใหมีขนาด

ใกลเคียงกับถานหินบดละเอียดพบวาเม็ดพลังงาน

ไมทอรริไฟดสามารถปอนเขาไปในเคร่ืองแกสซิ

ไฟเออรที่ใชกับถานหินไดโดยตรงโดยท่ีไมตอง

ดัดแปลงระบบมากมาย ซึ่งจากขอนี้จะรวมถึง

ระบบเตาเผาแบบอื่น ๆ ดวย

โอกาสของตลาดเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟด
 โอกาสของเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟดใน

ตลาดพลังงานเพื่อทดแทนกาซธรรมชาติในโรง

ไฟฟา เชน ในกรณีของประเทศไทยน้ัน เม็ดเช้ือ

เพลิงไมทอรริไฟดนับเปนอีกแหลงพลังงานใน

อุดมคติสําหรับการผลิตแก สสังเคราะห เพื่อ

ทดแทนกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา จากการ

คาดการณนี้ทําใหเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดเปนที่

สนใจในหมู ของผู ประกอบการและผู ผ ลิต

พลังงานไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีกังหันแกสรวมถึงผู

ประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ตองการจาย

พลังงานไฟฟาเขาสูระบบกริด (grid) ดังที่กลาวไว

แลววากระบวนการทอรริแฟคชั่นนอกจากจะได

เชื้อเพลิงโดยตรงแลวแกสสังเคราะหที่ได ยัง

สามารถใหความรอนแกกระบวนการทอรริแฟ

คช่ันไดเองอีกดวยและนําไปใชประโยชนตรงสวน

อื่นก็ไดเชนกัน สําหรับแกสสังเคราะหสะอาดที่ได

จากระบบแกสซิฟเคชั่นของไมทอรริไฟดนั้น 

สามารถนําไปใชในโรงไฟฟากังหันแกสแทนกาซ

ธรรมชาติไดโดยตรง

 จากการประเมินเบื้องตนพบวา ตนทุนใน

การสรางโรงงานผลิตเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟด

เพื่อปอนโรงไฟฟาจะอยูที่ประมาณ 14 ลานเหรียญ

สหรัฐ และอีกประมาณ 13 ลานเหรียญสหรัฐใน

การผลิตไฟฟาจากไมทอรริไฟดที่มีกําลังการผลิต

อยูที่ประมาณ 600,000 มิลลิวัตตตอป ซึ่งตนทุน

รวมจะอยูที่ประมาณ 27 ลานเหรียญสหรัฐ อยางไร

ก็ตามตนทุนการผลิตของโรงไฟฟาชีวมวลยัง

ถือวาแพงกวาโรงไฟฟาถานหินอยูคอนขางมาก 

(Lane, 2011)

สรุปและขอเสนอแนะ
  เม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดถือวาเปน

วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติดานการเผาไหมที่ดีมาก 

สามารถทดแทนการใชถานหินเพื่อใชผลิตเปน

ความรอนและผลิตไฟฟาไดเปนอยางดี อีกทั้งยัง

สามารถใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการไพโรไลซิส 

(Pyrolysis) หรือแกสซิฟเคชั่น (Gasification) ได

อีกดวย ไมที่ผานกระบวนการทอรริแฟคชั่นแลว 

นํามาทําเปนเม็ดเช้ือเพลิงไมทอรริไฟดก็จะย่ิงมี

คุณสมบัติเหมาะกับการเปนเชื้อเพลิงมากยิ่งข้ึน 

ทั้งยังลดคาใชจายในการขนสงและเพ่ิมคุณภาพ

ของเม็ดเช้ือเพลิงไมมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่ม

ของคาความเขนขนของพลังงานตอหนวยนํ้า

หนัก (Energy density) ถึงแมอุปสรรคท่ีสําคัญใน

การใชเม็ดเช้ือเพลิงไมในอนาคตคือเรื่องของการ

แขงขันดานราคาของวัตถุดิบชีวมวลจะทวีความ

รุนแรงข้ึน แตการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีใหม ๆ และ

การนําชีวมวลจากแหลงอื่นๆ ที่ยังไมถูกนํามาใช

ประโยชน มาใช ในการผลิตเม็ดเชื้อ เพลิงไม 

ทอรริไฟด ยังคงเปนเรื่องท่ีทาทาย ทายท่ีสุดเม็ด

เชื้อเพลิงไมทอรริไฟดถือวาเปนแหลงพลังงานใน

อุดมคติสําหรับการผลิต “synthetic gas” เพื่อ

ทดแทนกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาซึ่งโรง
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ไฟฟาสวนใหญของประเทศไทยในขณะน้ี ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงที่สําคัญในการผลิตกระแส

ไฟฟา ดังนั้นถาเม็ดเชื้อเพลิงไมทอรริไฟดไดรับ

การสนับสนุนใหใชในการผลิตกระแสไฟฟาทั้ง

โดยระบบ gasification และ co-combustion ก็จะ

เปนประโยชนตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง
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บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีสวนรวมและปจจัย

ทีม่คีวามสัมพนัธตอการมสีวนรวมของประชาชนในการอนรุกัษปาชายเลนตามแนวชายฝงตะวนัตก ของ

พืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากประชาชน

กลุมตัวอยาง จํานวนท้ังส้ิน 389 ครัวเรือน สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตัวแปรอิสระ

แตละตัวประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาตํ่าสุดสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความ

สัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ใชสถิติไคสแควร

 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 37 ป มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สวนเปนคนในทองถิ่นที่มีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานเฉลี่ย 31 ป มีสมาชิกเฉลี่ย 5 คน

ตอครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก ซึง่มรีายไดเฉล่ีย 199,939.80 บาทตอป ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษปาชายเลนอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กบัการมีสวนรวมของประชาชน อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก อาชีพหลัก รายไดของ

ครัวเรือน และการเขารบัการฝกอบรม ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ไดแก 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน การรับรูขาวสารเกี่ยวกับปาไม การไดรับประโยชนจาก

ปาชายเลน และความรูความเขาใจดานการอนุรักษปาชายเลน
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ABSTRACT
 Objectives of the study were to determine socio-economic condition, participation level and 

factors relating to people participation of mangrove forest conservation along the West Coast 

of Mueang District, Chon Buri Province. The data was collected by employing the designed 

questionnaires interviewed people of 389 respondents. The basic statistical analysis methods using 

for analyzing each independent variable were percentage, mean, max, min and standard deviation 

and used testing the relationships between people’s participation level and each socio-economic 

factors by chi-square method.

 Results of the study indicated that the most respondents along the West Coast of Mueang 

District, Chon Buri Province were male, with their average age of 37 years, and most of them 

graduated secondary education moreover, they were native people and their average resettlement 

period about 31 years. The average number of household member were 5 persons that most of them 

engaged in fishing as main occupation, and their averages annual household income was 199,939.80 

Baht. Moreover, the result about level in mangrove forest conservation indicated as moderate level 

and factors significant relating people’s participation level of 0.01 were main occupation, average 

annual household income, forest training while educational level, resettlement period, receiving  

forest’s information, receiving benefits from mangrove forest, and mangrove forest knowledge of 

respondents indicated relationship as 0.05 of statistical significant level.
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Application of Remote Sensing and GIS to Analyze forest corridors and 
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 การศึกษาครั้งนี้เปนการประยุกตใชการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือ

วเิคราะหหาแนวเช่ือมตอปาและแนวทางการจัดการปาไมในบริเวณแนวเช่ือมตอทีเ่หมาะสมในพ้ืนทีก่ลุม

ปาตะวันออก เริ่มจากการแปลภาพถายจากดาวเทียมแลวทําการวิเคราะหการแตกหยอมของผืนปาในทาง

นเิวศวิทยาภูมทิศันโดยอาศัยหลักการสถิตเิชงิพืน้ท่ี หลงัจากน้ันทาํการวิเคราะหหาแนวเช่ือมตอผนืปาดวย

เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แลวทําการจัดกลุมเพ่ือลําดับความสําคัญ

ดวยกระบวนการตัดสินใจแบบลําดับชั้น โดยอาศัยเกณฑปจจัย 6 เกณฑ ไดแก ระยะทางของแนวเช่ือมตอ 

ขนาดพืน้ทีข่องแนวเชือ่มตอ ขนาดพืน้ทีผ่นืปาเมือ่มกีารเชือ่มตอ สถานภาพทางกฎหมายของพืน้ทีบ่รเิวณ

แนวเช่ือมตอ ความยาวของลําน้ําท่ีปรากฏในแนวเช่ือมตอ และความยาวของถนนท่ีปรากฏในแนวเช่ือม

ตอ หลังจากน้ันทําการคัดเลือกแนวเช่ือมตอที่มีความสําคัญลําดับสูงเพ่ือสํารวจในภาคสนามเพ่ืออธิบาย

สถานภาพทางนิเวศและประเมินแนวทางการจัดการที่สามารถนําไปสูทางปฏิบัติได

 จากการศึกษา สามารถจําแนกพื้นที่ปาบกได 3,276.13 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.55 ของ

พื้นที่ศึกษา โดยผืนปามีการแตกหยอมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนที่ดินตาง ๆ จํานวน 652 หยอมเกิด

เปนผืนปาขนาดเนื้อที่แตกตางกันเปนชวงกวาง (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเนื้อที่มีคาเทากับ 7,869.11 

ตร.กม.) จากการวเิคราะหหาแนวเชือ่มตอพืน้ทีป่า พบวามจีาํนวนท้ังสิน้ 3,076 แนว เมือ่ลาํดบัความสาํคัญ
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ABSTRACT
 The study aimed to determine forest corridors and prepare forest management guidelines 

in the eastern forest complex using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS). 

Satellite image was used to identify forest cover and delineate as patches. Measurement and 

analysis of forest patches were carried out based on spatial statistics in landscape ecology approach. 

Forest corridors were then performed by means of spatial analysis using GIS. 6 criteria were 

adopted in the analytic hierarchy process (AHP) in order to prioritize group of derived corridors. 

The criteria are corridor length, corridor size, area of forest patch after performing corridor, legal 

status of land where corridor situated, length of water body within corridor boundary, and length of 

roads within corridor boundary. Some high rank corridors were selected to conduct field survey. 

Finally, the ecological status of the selected corridors was pointed out, and then appropriate 

management guidelines were introduced. 

 In the study, forest cover was classified as terrestrial forest covering an area of 3,276.13 

km2 or 21.55 % of study area. Based on patch analysis, it indicates that the eastern forest complex 

has been fragmented into 652 patches with widely range of coverage area (SD = 7,869.11 sq.km.). 

Based on spatial analysis, 3,076 forest corridors have been created and prioritized. These corridors 

cover an area of varying size (widely from 0.0009 to 16.87 km2). Corridors with high-priority rank-

ing are the ones that connect contiguous patches in the range of 100 to 300 meters wide. The most 

possible corridor which provides the linkage between protected areas could be established, namely, 

(1) a corridor established between Khao Khitchakut National Park and Kho Soi Dao Wildlife Sanc-

tuary and (2) a corridor established among fragmented forest patches of Ao Kung Khaben Non-

hunting Area. According to forest survey in the mentioned areas, it was found that both corridor 

sites have diverse flora and fauna species. The results from these investigations could lead to prepare 

guidelines for the management of the selected corridor as need.

แนวเช่ือมตอปาดวยเกณฑปจจัย พบวา  แนวเชื่อมตอกลุมที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดสวนใหญเปนแนว

เชื่อมตอที่มีความยาวของแนว 100 ถึง 300 เมตร โดยแนวเชื่อมตอทั้งหมดมีขนาดพื้นที่ตั้งแต 0.0009  - 

16.87 ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาแนวเชื่อมตอท่ีเปนการเชื่อมตอพื้นที่คุมครองพบวา แนวเชื่อมตอที่

เหมาะสมที่สุดที่เปนไปไดมี 2 แหงใหญ คือ (1) บริเวณรอยตอระหวางอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎกับเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว และ (2) บริเวณภายในของเขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน การสํารวจปาใน

พื้นที่ทั้งสองแหงพบวามีความหลากชนิดของทั้งพันธุพืชและพันธุสัตวปาควรคาแกการอนุรักษอยางยิ่ง 

ขอมลูและแผนทีแ่นวเชือ่มตอปาทีไ่ดจากการศกึษาสามารถนาํไปกาํหนดแนวทางการจดัการพืน้ทีบ่รเิวณ

แนวเช่ือมตอปาดังกลาวไดตอไป



วารสารการจัดการปาไม 5(10) : 80-81 (2554) Journal of Forest Management 5(10) : 80-81 (2011)

การใชประโยชนจากของปาของราษฎร ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี

Utilization of Non – timber Forest Products of People  Tha Sao Sub-district, 

Sai Yok District, Kanchanaburi Province

......................................

80

รุงรัตน เอียดแกว1                                                                                                   อภิชาต ภัทรธรรม2

1 มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ลักษณะการใชประโยชน

จากของปา และปจจยัทีม่ผีลตอการใชประโยชนจากของปาของราษฎร ตาํบลทาเสา อาํเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบุร ีการศึกษาไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืสําหรบัสัมภาษณหวัหนาครัว

เรือนหรือผูแทนครัวเรือนตัวอยางจํานวน 325 ครัวเรือน วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก

ความถี่ รอยละคาเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติ t-test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 ผลการศึกษาพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 52.90 มีอายุเฉลี่ย 46.51 ป 

มกีารศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา มจีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4.10 คน มลีกัษณะเปนครอบครัว

เดี่ยว ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรองรับจาง มีรายไดเฉลี่ย 63,486.15 บาท/ครัวเรือน/ ป การ

ถอืครองท่ีดนิเฉล่ีย 10.48 ไร/ครวัเรือน จาํแนกลักษณะการใชประโยชนจากของปาไดเปน 8 ประเภท ไดแก 

ไมฟน พืชหัตถกรรม พืชอาหาร เห็ด พืชสมุนไพร เครื่องเทศ แมลงกินได และสัตวปา ประเภทของปาที่

ราษฎรเกบ็หามาใชประโยชนมากทีส่ดุไดแก พชือาหาร ปรมิาณเฉลีย่เทากบั 41.99 กโิลกรมั/ป ปรมิาณรวม

เทากบั 109,176.60 กโิลกรัม/ป จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชพีหลักของครัวเรือนมีการใชประโยชน

จากไมฟน พืชหัตถกรรม เคร่ืองเทศ และสัตวปา มีความแตกตางกัน อาชีพรองของครัวเรือนมีการใช
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ABSTRACT
 The objectives of  this study were to determine the socio-economic condition, people  

dependency on  non – timber  forest  products and  factors affecting the utilization  of  non – timber 

forest products of people residing Tha Sao Sub-district, Sai Yok District,  Kanchanaburi  Province 

. Questionnaire was used as a tool for data collecting, the sample size is 325 household or 

representatives. The using statistics included frequency, percentage, mean and t-test used for the 

hypothesis test with the given significant level of .05 

 The results of this study revealed that the majority the respondents were female, with their 

average age of 46.51 years. Their educational level were at primary school. Average number of 

household member was 4.10 persons and nucler family. Their main occupation was agriculture. 

While their minor occupation was casual labour. Average annual household income was 63,486.15 

baht/year. Average size of land holding per household was 10.48 rais. Using non - timber forest 

products could be classified into 8 types namely: firewood, plants for handicraft, edibled plants, 

mushrooms, herbs spices, edibled insect, and wildlife. Most of the respondents utilized every type 

of such non – timber forest products. Edibled plants were mostly used with an average amount of 

41.99 kilogram/ household/year, or with totally amount and value of about 109,176.60 kilogram/

year. The results from the hypothesis test indicated that among the main occupation group utilized 

firewood, plants for handicraft, edibled plants, mushrooms, herbs spices, edibled insect, wildlife in 

different level; the minor occupation utilized of firewood, plants for handicraft, edibled plants, 

mushrooms, herbs spices, edibled insect in differentiate; number of household members utilized of 

spices in differentiate; size of land holding utilized firewood, herbs spices, edibled insect in 

differentiate; annual household income utilized firewood, plants for handicraft, edibled plants, 

mushrooms, edibled insect, wildlife in differentiate with the significance level of .05 and .01

ประโยชนจากไมฟน พืชหัตถกรรม พืชอาหาร เห็ด เครื่องเทศ และแมลงกินได มีความแตกตางกัน จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนมีการใชประโยชนจากเครื่องเทศ มีความแตกตางกัน การถือครองที่ดินของครัวเรือน

มีการใชประโยชนจากไมฟน พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และแมลงกินได มีความแตกตางกัน และรายได

ของครัวเรือนมีการใชประโยชนจากไมฟน พืชหัตถกรรม พืชอาหาร เห็ด แมลงกินได และสัตวปา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01



82
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 5 ฉบับที่ 10 

 การใชประโยชนจากของปาของราษฎร…

รุงรัตน เอียดแกว และ อภิชาต ภัทรธรรม

รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตนฉบับ

วารสารการจัดการปาไม ปที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจําป 2554

 1. รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 2.  รศ.ดร.อภิชาต  ภัทรธรรม คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 3.  รศ.ดร.สันติ  สุขสอาด คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 4. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณะสิ่งแวดลอมและ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ทรัพยากรศาสตร 

 5.   รศ.ประคอง อินทรจันทร นักวิชาการอิสระ สมาคมศิษยเกาวนศาสตร

 6.   รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 7.   ผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 8.   ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย   คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

 9.   ดร.วรพรรณ  หิมพานต สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม

 10.   ดร.วิฑูรย ชลายนนาวิน สํานักปองกันรักษาปาและ กรมปาไม

   ควบคุมไฟปา

 11.  ดร.พรภินันท สกุลธาร สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม

 12.   ดร.มะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

   ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 13.   นางพรพิมล  อมรโชติ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม

  ตนฉบับทุกเร่ืองท่ีไดรับตีพิมพจากวารสารการจัดการปาไมตองไดรับการตรวจทางวิชาการโดย

คณะผูทรงคุณวุฒิ (readers) ที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ และกองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิการคัดลอก

แตใหอางอิงแสดงที่มา
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