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ABSTRACT
 Tropical forests provide a wide range of benefits to people but quantifying these 
ecosystem services has proven difficult. The objectives of this research were to assess ecosystem 
services on biodiversity, carbon stocks/sequestration and water yield using spatially explicit 
models, Maximum Entropy (MAXENT) and Integrated Valuation of Ecosystem Services 
and Tradeoff (InVEST), based on past, present and future defined scenarios of land-use maps 
at Sakaerat Environmental Research Station and its vicinity. The results indicated that land 
use map in 1990 provided less scores for all defined three ecosystem services than current 
and future situations. In addition, integrated land-use management scenario in 2020 has higher values 
than land use trend scenario but lower levels of biodiversity conservation than current situation. 
The results are very useful for resource management of the research station. 
Keywords :  Biodiversity, carbon stock, ecosystem services, InVEST, land use, MAXENT, 
 Sakaerat Environmental Research Station, water yield

การประเมินบริการของระบบนิเวศ บริเวณสถานีวิจัย

สิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station, 

Nakhon Ratchasima Province

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

ยงยุทธ ไตรสุรัตน1                                   Yongyut Trisurat1

 1 ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

   รับตนฉบับ 25 ธันวาคม 2555              รับลงพิมพ  30 มกราคม 2556



2
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 6 ฉบับที่ 12 

การประเมินบริการของระบบนิเวศ…

ยงยุทธ ไตรสุรัตน

บทคัดยอ

 ปาเขตรอนใหประโยชนนานับประการตอประชาชน แตการตรวจวัดบริการของระบบนิเวศ

ดาํเนนิการไดยาก การวิจยัครัง้นีม้วีตัปุระสงคเพือ่ประเมินบรกิารของระบบนิเวศดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสะสมและเก็บกักคารบอน และปริมาณนํ้าทา โดยใชแบบจําลองเชิงพื้นท่ี  MAXENT และ 

InVEST และแผนท่ีการใชประโยชนที่ดินในอดีต ปจจุบัน และภาพเหตุการณในอนาคต ป พ.ศ. 2563 

บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช และพื้นที่ใกลเคียง ผลการศึกษา พบวา การใชประโยชนที่ดินใน

ป พ.ศ. 2533 ใหบริการของระบบนิเวศท้ัง 3 ดาน นอยกวาปจจุบันและอนาคต  และภาพเหตุการณการใช

ประโยชนที่ดินผสมผสานในป พ.ศ. 2563 ใหคุณคาบริการของระบบนิเวศมากกวา ภาพเหตุการณการใช

ประโยชนที่ดินตามแนวโนมในอดีต แตใหบริการดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนอยกวา

ปจจุบัน ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประโยชนอยางมากตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยฯ 

คําสําคัญ:  ความหลากหลายทางชีวภาพ การเก็บกักคารบอน  บริการของระบบนิเวศ InVEST  

  การใชประโยชนที่ดิน MAXENT สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช ปริมาณนํ้าทา 

คํานํา

 ระบบนเิวศปาไมเปนตนทนุทางธรรมชาติ

ที่มีคุณคามหาศาล ใหประโยชนทางตรงและ

ทางออม หรือบริการตอมนุษย ในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ไมใชสอย นํ้าดื่ม นํ้าใช การควบคุมกลไก

สิ่งแวดลอม การหมุนเวียนธาตุอาหาร และการ

ทองเท่ียวและนันทนาการ (Millennium Ecosystem 

Assessment [MA], 2005) รายงานการศึกษา 

The Economics and Ecosystems of Biodiversity 

(TEEB) กลาววา บริการของระบบนิเวศในปา

เขตรอน มีมูลคารวมเฉลี่ย US$6,120 ตอเฮคแตร 

และสูงสุดประมาณ US$16,392 ตอเฮคแตร 

(TEEB, 2009; Sukhdev, 2010) ดังนั้น หนวยงาน

ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ไดใหความ

สําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศปาเขตรอน 

เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีเปาหมายในการ

เสรมิสรางทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการผลิตภาคเกษตร 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2555) เปนตน

 แตอยางไรก็ตาม ในระยะ 3-4 ทศวรรษ

ที่ผ านมา  พื้นที่ป าเขตร อนและพื้นที่ป าของ

ประเทศไทยถกูทาํลายอยางตอเนือ่ง โครงสรางและ

องคประกอบของระบบนิเวศเส่ือมโทรมหรือ

เสยีสมดุล เปนผลใหไมสามารถทําหนาทีไ่ดอยางมี

ประสิทธิภาพ (Carpenters and Folke. 2006)  เชน 

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและมีความ

รุนแรงมากขึ้น  ทําความเสียหายตอชีวิตและ

ทรพัยสนิ สขุภาวะและการดํารงชพีของประชาชน

ที่พึ่งพาบริการจากระบบนิเวศ รวมทั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Forman, 1995; 

Trisurat and Duengkae, 2011) การทําลายพ้ืนที่ปา
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เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของ

ประชากร การขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือที่อยู

อาศัย การใชประโยชนเกินกําลังผลิต การพัฒนา

สาธาณปูโภคตาง ๆ  และการรุกรานของชนดิพชืตาง

ถิน่ เปนตน   และคาดวาในอนาคตการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก จะเปนอีกสาเหตุหนึ่ง

ที่ทําใหมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งในระดับประเทศ (Trisurat et al., 2011) ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก (IPCC  AR4 WG2, 2007) 

 The Nature Conservancy (TNC) Stanford 

University และ WWF ไดรวมกนัพฒันาแบบจําลอง 

InVEST มีชื่อเต็มวา Integrated Valuation of

Ecosystem Services and Tradeoff  (Nelson et al., 

2009) เพือ่ใชประเมนิบรกิารระบบนเิวศดานตาง ๆ  

และประเมินมูลคาตามหลักการทางเศรษฐศาสตร 

สามารถแสดงผลขอมลูในรปูแบบตารางและแผนที่ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจงาย ตามภาพ

เหตุการณหรือทางเลือกการใชประโยชนที่ดิน

ในอนาคต (Arnell, 2004; Nelson et al., 2009) 

แบบจาํลอง InVEST ไดรบัการยอมรบัและนาํมาใช

ในทุกระดับ (Nelson et al., 2009, 2010) ในทวีป

เอเชีย TNC ไดนํามาใชในประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน แตยังไมได

มีการดํานินการในประเทศไทย (Kareiva et al., 

2011) แบบจําลอง InVEST ทํางานรวมกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 

System: GIS) ดังน้ัน จึงสามารถผนวกผลการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบจําลองอื่น ๆ เชน แบบ

จําลอง CLUE-s model (Verburg and Veldkamp, 

2004; Trisurat, 2010) เพือ่ประเมนิการเปลีย่นแปลง

การใชที่ดินในอนาคต หรือแบบจําลอง Maximum 

Entrophy (MAXENT) เพื่อวิเคราะหการกระจาย

ของส่ิงท่ีมีชีวิต (Philips et al., 2006; Trisurat 

et al., 2011) เปนตน 

 สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ไดรับ

การประกาศเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล (UNESCO 

Man and Biosphere Reserve: MAB) แหงแรก

ของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ

ศกึษากระบวนการทางระบบนิเวศ และปฏิสมัพันธ

ระหวางมนษุยกบัส่ิงแวดลอม และเพือ่เปนแหลงรู

ทางธรรมชาติตามแนวทางของ MAB ถึงแมวามี

การศกึษาวจิยัท่ีหลากหลายและตอเนือ่ง (Sahunalu, 

2010) แตการนําผลการวิจัยมาเผยแพรความรู

และสรางความเขาใจกับประชาชนคอนขางนอย 

นอกจากน้ี การใชประโยชนที่ดินทั้งในและนอก

พื้นที่สถานีวิจัยฯ ในชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งการฟนฟูปาที่ถูก

บุกรุก การปลูกปายูคาลิปตัส (Trisurat, 2010) 

รวมท้ังการใชพื้นที่สรางท่ีพักตากอากาศหรือ

รีสอรท ดังนั้น จึงมีคําถามทางวิชาการวาการ

เปลีย่นแปลงการใชประโยชนทดีนิในอดตี ปจจบุนั 

และอนาคต สงผลกระทบตอบริการของระบบ

นิเวศท่ีไดรับจากสถานีวิจัยฯ อยางไร การศึกษา

ครัง้นี ้มวีตัถุประสงคเพ่ือประเมินบรกิารของระบบ

นเิวศตามภาพเหตุการณการใชประโยชนทีด่นิตางๆ 

โดยประเภทบริการของระบบนิเวศท่ีดําเนินการ

ศึกษา ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

การเก็บกักคารบอน และปริมาณนํ้าทา 
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วิธีการ

 การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการวิเคราะหบริการ

ของระบบนิเวศปาไม ในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

3 ดาน ประกอบดวย ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปริมาณการเก็บกักคารบอน และปริมาณน้ําทา 

โดยใช แบบจําลอง InVEST MAXENT และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (ArcGIS) และช้ันขอมูล

แผนท่ี ขนาดรายละเอียดขอมูล 100 ม. x 100 ม. 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี ้เลอืกนกปรอทเหลือง

หัวจุก (Pycnonotus melanicterus) เปนตัวแทน

สัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ี

สถานีวจิยัส่ิงแวดลอมสะแกราช เนือ่งจากสามารถ

พบทั่วไปในพื้นที่ มีคุณคาหรือเปนที่นิยมตอ

กจิกรรมคายวทิยาศาสตร และมีขอมลูตาํแหนงการ

พบเพียงพอในการสรางแบบจําลองการกระจาย

โดย MAXENT (ประทีป, 2554)  หลังจากนั้น 

ดําเนินการจัดเตรียมข อมูลป จจัยแวดลอมที่

เกีย่วของกบัการใชทีอ่ยูอาศยัของนกปรอทหวัเหลอืง  

(Lekagul and Round, 2005) ประกอบดวยชัน้ขอมลู

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน ระยะทางถึงการใช

ทีด่นิแตละประเภท ระยะทางถงึแหลงนํา้ ระยะทาง

ถึงถนน และระยะทางถึงหมูบาน ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล ความลาดชัน และทิศดานลาด 

 ขอมูลการปรากฏของนกปรอทเหลือง

หัวจุกถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ รอยละ 80 ใชใน

การสรางแบบจําลอง (training data) และที่เหลือ

รอยละ 20 ใชทดสอบความถูกตอง (test data) 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 5 ซํ้า และนําคาเฉลี่ย

คะแนนความนาจะเปนหรือโอกาสการพบสัตวใน

แตละตารางกริด ทีไ่ดรบัจากแบบจําลอง MAXENT 

(Philips et al., 2006) มาจําแนกเปนพบ (presence) 

และไมพบ (absence) โดยใชค านาจะเปนที่ 

maximum training sensitivity plus specificity เปน

จุดตัด  (logistic threshold)  เนื่องจากใหคาความ

ถูกตองสูง (Liu et al., 2005; Cuesta-Camocho 

et al., 2006) ตรวจสอบความถูกตองของแบบ

จําลอง โดยการวิเคราะหพื้นที่ใตกราฟ (area 

under curve: AUC) จาก Receiver Operating 

Characteristic: ROC) คํานวณขนาดพ้ืนท่ีที่

เหมาะสมตอการกระจายของนกปรอทเหลือง

หัวจุกในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และดัชนีทาง

ภูมิทัศน (landscape indices) ที่สําคัญ เช น 

ขนาดพื้นที่ที่ทั้งหมด (total area) จํานวนหยอม 

(number of patches) ขนาดเฉล่ียของหยอม 

(mean patch size) รอยละของหยอมท่ีใหญที่สุด

เทยีบกบัพืน้ทีท่ัง้หมด (percentage of largest patch) 

ขนาดพ้ืนทีแ่กนกลางรวมและเฉลีย่ (total and mean 

core area) เปนตน โดยใชโปรแกรม FRAGSTATS 

ver. 3.0 (McGarigal and Marks, 1995) 

ปริมาณคารบอนที่เก็บกักในมวลชีวภาพ

 แหลงการสะสมคารบอนของพืชพรรณ 

ประกอบดวย 5แหลง ไดแก มวลชีวภาพเหนือดิน 

(above ground) ใตดนิ (below ground) ในดนิ (soil) 

ไมตาย (dead organic matter) และ ซากพืช 

(litter) ซึ่งปริมาณคารบอนคิดเปนรอยละ 47-50 

ของนํ้าหนักแหงของปริมาณมวลชีวภาพ (IPCC, 

2006) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประเมินเฉพาะการ

สะสมคารบอนจากแหลงเหนือดิน ใตดิน และ
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ลดาวัลย (2554) หากปริมาณคารบอนของการใช

ประโยชนทีด่นิประเภทใด ไมไดมกีารดาํเนนิการใน

ประเทศไทย ใชคาปริมาณคารบอนจากฐานขอมูล

ของ IPCC  (2006) (Table 1)

ในดนิ ไมรวมการเกบ็กกัคารบอนในซากพชื (litter) 

และไมตายหรือไมที่ตัดออกจากพื้นที่ (dead wood) 

เนื่องจากขาดขอมูล และในพื้นที่ศึกษามีการ

ลักลอบตัดไมนอยมาก โดยรวบรวมขอมูลจากการ

ศึกษาของคณะวนศาสตร (2553ก, 2553ข) และ 

Table 1 Average carbon stocks from different land-use/land-cover types (ton/ha)

Land-use/land-cover types Above ground Below ground Soil Total

Dry evergreen forest 1/ 112.5 32.7 238.0 383.2

Mixed deciduous forest 1/ 97.6 28.4 172.0 298.0

Dry dipterocarp forest 1/ 40.5 11.3 51.0 102.8

Rehabilitation forest 1/ 35.2 16.5 51.0 102.7

Plantation 2/     19.0 7.4 66.0 92.4

Secondary growth 3/ 5.0 3.0 15.0 23.0

Agriculture 3/    3.0 2.0 10.0 15.0

Settlement 3/    5.0 10.0 16.0 31.0

Water 3/      0.0 0.0 0.0 0.0

Notes: 1/ คณะวนศาสตร (2553ก, 2553ข);  2/ ลดาวัลย (2554); 3/ IPCC  (2006)

 ประเมินปริมาณคารบอนในอดีต ปจจุบัน 

และอนาคตตามภาพเหตุการณการใชประโยชน

ที่ดินตาง ๆ ดังสูตรขางลางนี้

 TotCar = ∑ (CAgi x Ai) + (CBgi x Ai)   

+ (CSli x Ai)  

 

เมื่อ TotCar =  ปริมาณคารบอนทั้งหมด

 CAgi = คาเฉล่ียปริมาณคารบอน

    เหนือดินของการใชที่ดิน 

    ประเภท i

 CBgi = คาเฉล่ียปรมิาณคารบอนใตดนิ

    ของการใชที่ดินประเภท i

 SAgi = คาเฉล่ียปรมิาณคารบอนในดนิ

    ของการใชที่ดินประเภท i

 Ai  = ขนาดของการใชทีด่นิประเภท i

           

ปริมาณนํ้าทา (water yield)

 การประเมนิประมาณนํา้ทารายป โดยแบบ

จําลอง InVEST ประเมินไดจาก Budyko Curve 

(Budyko, 1974) โดยขอมูลท่ีตองการประกอบดวย 

ปรมิาณนํา้ฝนรายป (annual precipitation) ปรมิาณ
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การคายระเหยน้ํา (evapotranspiration) โดยสูตร 

ดังนี้

           AETxj
    Wxj =  1 
                Px             

                   
  
   

 เม่ือ Wxj = ปริมาณนํ้าทา ณ กริด x 

     ของการใชประโยชนทีด่นิ j

   AETxj = การคายระเหยรายป 

     ณ กริด x ของการใช

     ประโยชนที่ดิน j

   Px = ปริมาณนํ้าฝนรายป 

     ณ กริด x หนวยเปน 

     มม/ตร.กม.

 ทั้งน้ี คา evapotranspiration partition            

 

   AET xj          จะผันแปรตามการคายระเหยของ

พืชพรรณหรอืการใชประโยชนทีด่นิแตละประเภท 

(ET
0
) กับปริมาณนํ้าฝน และปริมาณนํ้าที่เปน

ประโยชน ต อพืช  (p lant  avai lable  water 

content – PAW) การศึกษาคร้ังนี้รวบรวมขอมูล 

คาเฉลี่ยการคายระเหยรายป (average annual 

potential evapotranspiration: AET) ไดจากการ

การศึกษาของ Mu et al. (2007) โดยประเมินจาก

ภาพถายดาวเทียม MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer -  MODIS) และขอมลู

อากาศ สวนคาปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 

ซึ่งผันแปรตามเน้ือดิน อินทรียวัตถุ ความลึกของ

ดิน และความลึกของราก (Tillis et al., 2011) 

ไดจากขอมลูจากแผนทีช่ดุดนิ ของกรมพฒันาทีด่นิ 

การสํารวจดินในภาคสนาม และวิเคราะหตัวอยาง

ดินในหองปฏิบัติการ และคํานวณดวยสูตรของ 

Saxton and Rawls (2006)  

พื้นที่ศึกษาวิจัย

 พื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ตั้ง

อยูอยูระหวางละติจูดที่ 14 25 - 14 33 เหนือ  

และลองติจูดที่ 100 48 - 100 56ตะวันออก

ทองทีอ่าํเภอปกธงชยัและอําเภอวังนํา้เขียว จงัหวดั

นครราชสีมา  (Figure 1) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 

81 ตารางกิโลเมตร แตการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุม

พื้นที่รอบสถานีวิจัยฯ  รวมขนาดพื้นทั้งหมด 

200 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 

30 ป (พ.ศ. 2513-2543) เทากับ 1,292 มม./ป  

สภาพภูมิประ เทศภายในพื้น ท่ีสถานีวิ จั ยฯ 

โดยทั่วไปประกอบดวยภูเขา มีที่ราบเปนสวนนอย  

ยอดเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

762 เมตร สังคมพืชเด นในพื้นที่สถานีวิจัยฯ 

ประกอบดวยป าดิบแล ง  ปาเต็งรัง  และปา

เบญจพรรณ สวนการใชประโยชนที่ดินรอบพ้ืนที่

สถานีวจิยัฯ เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม ทีต่ัง้ชุมชน และ

สวนปายูคาลิปตัส กอนการประกาศสถานีวิจัยฯ 

ในป พ.ศ. 2510 มีชุมชน จํานวน 15 หมูบาน 

อยู อาศัยในพื้นที่สถานีฯ และไดอพยพออกมา

ภายนอกในป พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นกรมปาไม ได

ดําเนินการปลูกปาฟนฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 

(Sahunalu et al., 1993) และโครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ครองราชยครบ 60 ป  (กรมปาไม, 2548) เปนผลให

Px

Px
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พื้นที่ปาไม เพิ่มจากรอยละ 46.98 ของพื้นที่ศึกษา 

ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 53.56  ในป พ.ศ. 2551  

(Figure 2) โดยเฉพาะอยางย่ิงปาฟนฟู/สวนปา 

เพิม่จากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 8.4  (Trisurat, 2010) 

 Trisurat and Duengkae (2011) คาดคะเน

วา หากการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงเหมือนป พ.ศ. 2545-2551 (trend 

scenario) เนื้อที่ปาไมในพื้นที่ศึกษาจะลดลงจาก

รอยละ 53.56 ในป พ.ศ. 2551 เหลือประมาณ

รอยละ 51  ในป พ.ศ. 2563   หากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดําเนินการฟ นฟูพื้นที่ป าเสื่อมโทรม 

ประชาชนเปลี่ยนจากการปลูกพืชไรเปนไมยูคา

ลิปตัสเพื่อจําหนายและเพื่อใชไม ในการผลิต

พลงังานในชมุชน และมมีาตราการปองกนัพืน้ทีป่า

ในสถานีวิจัยฯ อยางเขมขวด (integrated forest 

management scenario) พื้นที่ปาไมจะเพิ่มขึ้น

รอยละ 54 ( Figure 2)

ผลการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 จากรายงานการศึกษาสัตวปาในพื้นท่ี

สถานวีจิยัสะแกราช (ประทปี, 2554) พบนกปรอท

หวัเหลอืงจํานวน 39 ตาํแหนง และผลการวเิคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม โดยแบบ

จําลอง MAXENT พบวา ระยะทางถึงปาดงดิบ

และปาฟนฟู มีคาสัมประสิทธิ์ความสหสัมพันธ 

(correlation coefficient; r) ที่ระดับความเช่ือมั่น 

99% เทากับ 0.74 หากนําทั้ง 2 ปจจัยมาวิเคราะห

ขอมลู อาจทาํใหมปีญหา multicollinearity (Graham 

et al., 2008) ดังนั้น จึงตัดปจจัยระยะทางถึงปา

ฟ นฟูออก สวนปจจัยท่ีเหลือนํามาใชในการ

วิเคราะหข อมูลทั้งหมด และแบบจําลองการ

กระจายของนกปรอทหวัเหลอืงทีไ่ดจาก MAXENT 

มีความถูกตองสูงมาก ( AUC = 0.97) 

 พื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจายของนก

ปรอทหัวเหลือง ในป พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2551 

มีขนาดพื้นที่เทากับ 2,527 และ 3,802 เฮคแตร 

ตามลําดับ และลดลงเหลือ 3,342 และ 3,627 

เฮคแตร ในป พ.ศ. 2563 ภายใตภาพเหตุการณการ

ใชประโยชนที่ดินเหมือนในอดีต และการจัดการ

การใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน ตามลําดับ 

พื้นท่ีที่เหมาะสมตอการกระจายสวนมาก พบใน

พื้นที่สถานีวิจัยฯ สวนนอกพ้ืนที่สถานีวิจัยฯ 

พบเล็กนอยและมีหยอมขนาดเล็ก (Figure 3) 

ถึงแมวาขนาดพื้นท่ีที่เหมาะสมตอการกระจาย 

ในป พ.ศ. 2551 มีขนาดใกลเคียงกับป พ.ศ. 2563 

แตจํานวนหยอม เพ่ิมขึ้นจาก 77 หยอม เปน 129 

และ 127 หยอม และขนาดของหยอมเฉล่ียลดลง

จาก 16.95 เฮคแตร เปน 6.67และ 7.72 เฮคแตร 

ตามลําดับ (Table 2) ซึ่งบงช้ีถึงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาตอนกปรอทหัวเหลือง 

ทั้งนี้ เนื่องจาก การท่ีมีหยอมที่อยูอาศัยขนาดเล็ก

และถูกแบงแยก และลอมรอบโดยกิจกรรมของ

ประชาชน จัดเปนหยอมหรือถิ่นที่อยูอาศัยท่ีสิ่งมี

ชีวิตมีโอกาสสูญพันธุ ในอนาคต(sink habitat; 

Forman, 1995)
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Figure 1 Location of Sakaerat Environmental Research Station (SERS) and vicinity area in 

                  Nakhon Ratchasima Province

Figure 2   Land-use/land cover at the  Sakaerat Environmental Research Station (SERS) and 

                  vicinity area in Nakhon Ratchasima Province: a) 1990; b: 2008; c: 2020 trend scenario; 

                  and d) 2020 integrated forest management scenario  Source: Trisurat and Duengkae (2011) 
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Table 2 Landscape indices of predicted occurrence for Black-crested Bulbul in 1990, 2008 and 2020

  Landscape indices 1990 2008 2020 Integrated land-use

     Trend scenario management scenario

 Total area  (ha) 2,527 3,802 3,342 3,627

 Number of patches  92 77 129 127

 Mean patch size  (ha) 27.47 49.37 25.91 28.54

 Largest patch (%) 6.32 11.54 13.92 14.33

 Perimeter-area ratio 1.44 2.58 1.74 2.11

 Mean core area  (ha) 9.93 16.95 6.79 7.72

 Total core area  (ha) 914 1,305 876 981

Figure 3  Predicted bird occurrences for Black-crested Bulbul (Pycnonotus melanicterus) in the 

                 SERS landscape: a) 1990; b: 2008; c: 2020 trend scenario; and d) 2020 integrated forest 

                 management scenario
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การเก็บกักคารบอน  

 ในป   พ .ศ .  2 5 5 3  พื้นที่ สถานี วิ จั ย

สิ่ งแวดล อมสะแกราชและบริ เวณใกล  เคียง 

มีสะสมปริมาณคารบอน รวม 5.99 ลานตัน

คารบอน และเพิ่มเปน 6.38 ลานตันคารบอน ในป 

พ.ศ. 2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 388,000 ตัน 

เนื่องจากโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

(กรมปาไม, 2548) และการทดแทนตามธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณทางดานทิศเหนือของ

พืน้ทีศ่กึษา (Figure 4) แตหากการเปลีย่นแปลงการ

ใชที่ดินเหมือนกับระหวางป พ.ศ. 2545-2551 

ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพ้ืนที่ศึกษา ในป 

พ.ศ. 2563 จะลดลงเหลือ 6.19 ลานตันคารบอน  

หรือลดลงจากป พ.ศ. 2551 ประมาณ 189,000 ตัน 

และหากมกีารจดัการท่ีดนิอยางผสมผสาน ปรมิาณ

การกักเก็บคารบอนในพื้นที่ศึกษา ในป พ.ศ. 2563 

จะเพิ่มเปน 6.48 ลานตันคารบอน  Figure 4 แสดง

ใหเห็นวาพื้นท่ีบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต

และทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีศึกษา จะมีการเก็บ

กักคารบอนเพิ่มมากขึ้น 

Figure 4   Carbon stocks and sequestration between 1990-2008 and 2008-2020 under different 

                  land use scenarios
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ปริมาณนํ้าทา (water yield)

 บรเิวณพ้ืนทีส่ถานีวจิยัสิง่แวดลอมสะแกราช 

ประกอบดวยเน้ือดนิ 4 ประเภท คอื ดนิรวนเหนียว

ปนทราย (sandy clay loam) ดนิรวน (loam) ดนิรวน

เหนียว (clay loam)  และดินเหนียว (clay) และ

มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รอยละ 2-4 และมีคา 

PAW ระหวาง 0.12-0.13  ผลจากการวิเคราะห

ขอมูลโดยแบบจําลอง InVEST 2.1 (Tillis et al., 

2011) พบวา ปรมิาณนํา้ทาในป พ.ศ. 2533 ประมาณ 

241 ลาน ลบ.ม. และเพิ่มเปน 247 ลาน ลบ.ม. ในป 

พ.ศ. 2551 และคาดวาในป พ.ศ. 2563 ปรมิาณนํา้ทา 

เพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 249 ลาน ลบ.ม. ภายใตภาพ

เหตุการณการใชประโยชนทีด่นิเหมือนในอดีต และ

เปน 250 ลาน ลบ.ม ภายใตภาพการจัดการการใช

ประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน 

 พื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ 7 16 และ 17 ใหปริมาณ

นํ้าทาเฉล่ียตอกริดสูง (>700 มม./ป) และในบาง

หยอม (ชุมชน) มีคาปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตอกริด

สูง >1,000 มม./ป สวนลุมนํ้ายอยที่ 2 3 4 9 10 12 

และ 14 ใหปริมาณนํ้าทาตอลุมนํ้านอย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงลุมนํ้ายอยที่ 9 มีคาปริมาณนํ้าทานอยมาก

ในทุกชวงเวลา (Figure 5) ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมพืช

เดนในลุ มนํ้ายอยที่ 9 เปนปาเต็งรังและดินตื้น 

ลุมนํ้ายอยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทาคอน

ขางมากไดแก ลุมนํ้ายอยที่ 6 ปริมาณนํ้าทาระหวาง

ป พ.ศ. 2551- 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 และลุมนํ้า

ยอยท่ี 12  ปรมิาณน้ําทาระหวางป พ.ศ. 2533- 2551 

เพิ่มขึ้นรอยละ 12 ในทางตรงขาม ลุมนํ้ายอยที่ 11 

คาดคะเนวาปริมาณนํ้าทา จะลดลงรอยละ 6 และ 

13 ระหวางป พ.ศ. 2551- 2563 ภายใตทั้ง 2 ภาพ

เหตุการณการใชประโยชนที่ดิน 

Figure 5   Distribution of temporal water yield at the Sakaerat Environmental Research Station
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วิจารณผล

 ความหลากหลายทางชวีภาพ ประกอบดวย

ความหลากทางระบบนิเวศ (ecosystem diversity)

ความหลากทางชนิด (species diversity) และความ

หลากทางพันธุกรรม (genetic diversity) แตการ

ศึกษาครั้งน้ี เลือกเฉพาะนกปรอทหัวเหลืองมาใช

เปนตวัแทนความหลากหลายทางชวีภาพ เนือ่งจาก

เปนชนิดนยิมของนกัศึกษา และนักเรยีน ในระหวาง 

การเขาคายกิจกรรมวิทยาศาสตร ซึ่งในแตละปจะ

มีจํานวนมากกวา 20,000 คน และแบบจําลอง 

MAXENT สามารถใชไดด ีเนือ่งจากมขีอมลูเฉพาะ

การปรากฏ (presence-only data) และสามารถ

อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมและ

ถิน่ทีอ่ยูอาศยัหรอืขอบเขตการกระจายท่ีเหมาะสม

ของสิง่มชีวีติ ทีถ่กูตองกวาแบบจาํลองอืน่ ถงึแมวา

มีจํานวนขอมูลการปรากฎนอย (Philips et al., 

2006) และผลการวิเคราะหขอมลู พบวา ปจจยัระยะ

ทางปาดงดิบ ระยะทางถึงสวนปา และระยะทาง

ถงึถนน เปนปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอการกระจายของ

นกปรอทหัวเหลือง ทั้งนี้ เนื่องจากนกชนิดนี้ชอบ

อยูอาศัยตามแนวขอบปา พบไดทั้งในปาดงดิบ 

ปาผลดัใบและพืน้ทีถ่กูบกุรุก (Lekagul and Round, 

2005) และทุกระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล 

แตในพืน้ทีศ่กึษาพบนกชนดิน้ีมากระหวางความสงู 

100-500 ม. แตอยางไรก็ตาม การศึกษาในอนาคต 

ควรดําเนินการกับจํานวนชนิดและกลุมสัตวอื่น

ดวย เชน ไกฟาพญาลอ เลียงผา และหมูปา เปนตน 

ถึงแมวาหมูปาเปนสัตวที่พบท่ัวไป แตในปจจุบัน

มีจํานวนมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการปองกัน

ปราบปรามทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืการเปลีย่นแปลง

ของสังคมพืช และหมปูาขดุคุยดนิทําลายโครงสราง

และองคประกอบของสังคมพืชพื้นลาง ดังนั้น 

ผลการศึกษาจะชวยในการกําหนดมาตราการ

จดัการถิน่ทีอ่ยูอาศยัสัตวปา ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ตามเปาหมายของ MAB 

 การศึกษาการเก็บกักคารบอนในครั้งนี้ 

พจิารณาแหลงสะสมคารบอนเหนอืดนิ ใตดนิ และ

ในดิน ซึ่งรวบรวมจากรายงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ  

(คณะวนศาสตร, 2553ก, 2553ข;  กัลยาและสาพิศ, 

2554; ลดาวัลย, 2554) ไดปริมาณคารบอนรวม

ระหวาง 5.99-6.48 ลานตันคารบอน หากนําราคา

การซื้อขายคารบอนในตลาดโลกแบบสมัครใจ 

ในราคาตันละ 0.10 US$ หรอื 3.07 บาท (Katherine 

et al., 2008) คิดเปนเงินรวมประมาณ 18.4 - 19.9 

ลานบาท  

 การคาํนวณปรมิาณคารบอนของพรรณไม

ในปาธรรมชาติและสวนปา ในอดีตคํานวณจาก

สมการ Allometric Equations  จากแปลงตัวอยาง

ที่เปนตัวแทนของสังคมพืช และปริมาณคารบอน 

คิดเปนรอยละ 47-50 ของนํ้าหนักแหงมวลชีวภาพ 

แตความเปนจริงปริมาณคารบอน จะผันแปรตาม

ชนดิปา ความสมบรูณของปา ชนดิไม และอายขุอง

ตนไม เชน สวนปายูคาลิปตัสอายุ 4 ป ระยะปลูก 

4 x 4 เมตร มีการกักเก็บคารบอน 30.8 ตันตอ

เฮกแตร และอายุ 5 ป ระยะปลูกเทากัน มีการ

กักเก็บคารบอน 43.6 ตันตอเฮกแตร เปนตน 

(ชลธิดา, 2550) และในปาดิบแลงที่มีคาระหวาง 

35-297 ตันตอเฮกแตร (กัลยาและสาพิศ, 2554) 

เนื่องจากแตละพ้ืนที่ มีจํานวนตนไมและขนาด

ความโตทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ ในปจจบุนัไดมกีารนาํ



13
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 6 ฉบับที่ 12 

การประเมินบริการของระบบนิเวศ…

ยงยุทธ ไตรสุรัตน

เทคโนโลยี Light detection and ranging (LiDAR) 

remote sensing มาวิเคราะหโครงสรางทางดาน

แนวต้ังและแนวนอน ของสังคมพืช ทาํใหสามารถ

คํานวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณ

คารบอนไดอยางแมนยํา (Lim et al., 2003)

 คาปริมาณน้ําเฉล่ียของพ้ืนที่ศึกษา ในป 

พ.ศ. 2533 คิดเปนรอยละ 42-43 ของปริมาณ

นํ้าฝนรายป (1,292 มม.) ซึ่งตํ่ากวาการทดลอง

ในปาดิบแลง บริเวณสถานีวิจัยตนนํ้ามูล จังหวัด

นครราชสมีา เลก็นอย ทีพ่บวาปรมิาณนํา้ผวิดนิและ

นํ้าใตดิน รวมกันเทากับรอยละ 46 (กิติพงษและ

คณะ, 2554)  แตเทากับหรือใกลเคียงกับการศึกษา

ของ พงษศักด์ิ และวารินทร (2542) ที่บริเวณ

เขายายดา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่

สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช มีปาเบญจพรรณ

และปาเต็งรัง ขึ้นผสมประมาณ รอยละ 5 และ 9 

ของพื้นที่ (Trisurat and Duengkae, 2011) และให

ปริมาณนํ้าทานอยกวาปาดิบแลง

 ปริมาณนํ้าทาในทั้ง 3 ชวงเวลาตางกัน

เล็กนอย เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ ใชข อมูล

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ป เปนขอมูลในการ

วิเคราะหเหมือนกัน ตางกันเฉพาะประเภทและ

ขนาดของการใชประโยชนทีด่นิ แตนกัวทิยาศาสตร

ทั่วโลก คาดวาในอนาคตรูปแบบและการกระจาย

ของฝน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ฝนจะตก

ชุกในชวงหนาฝน มีความแหงแลงที่ยาวนาน และ

อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นประมาณ 2-4 C (IPCC  

AR4 WG2, 2007) ซึ่งจะสงผลกระทบตอการคาย

ระเหยและเก็บกักนํ้าในดิน (Tillis et al., 2011) 

รวมท้ังการไหลของน้ําทา โดยเฉพาะอยางย่ิง 

peakflow ในชวงหนาฝน และการชะลางพังทลาย

ของดิน ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไปควรผนวก

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate 

change) ไวดวย และดําเนินการประเมินบริการ

ระบบนิเวศดานอื่น ๆ ดวย  เชน การอนุรักษหนา

ดิน (soil conservation) และการดูดยึดธาตุอาหาร

ในดิน (nutrient retention) เปนตน   

สรุป

 การเปล่ียนแปลงขนาดและรูปแบบการใช

ที่ดิน บริเวณสถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราชและ

ใกลเคียงในแตละชวงเวลา สงผลกระทบท้ังทาง

บวกและทางลบตอบริการของระบบนิเวศ ผลการ

ศึกษา พบวา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจายของ

นกปรอทหวัเหลอืง ในป พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2551 

มีขนาดพื้นที่เทากับ 2,527 และ 3,802 เฮคแตร 

ตามลําดับ ถึงแมวาขนาดพื้นท่ีที่เหมาะสมตอ

การกระจาย ในป พ.ศ. 2563 มีขนาดใกลเคียงกับ

ป พ.ศ. 2551 แตถิ่นท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสมมีขนาด

เล็กลงและถกูแบงแยกมากขึน้ การกกัเกบ็คารบอน

เหนือดิน ใตดิน และในดินของพื้นที่ศึกษา จะเพิ่ม

ขึ้นจาก 5.99 ลานตันคารบอน ในป พ.ศ. 2533 เปน

มากกวา 6 ลานตันคารบอน ในป พ.ศ. 2551 และ 

พ.ศ. 2563  เนื่องจากการปลูกปา และการทดแทน

ตามธรรมชาติ สวนปริมาณนํ้าทา จะเพิ่มขึ้นจาก 

241 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2533 เปน 247 ลาน ลบ.ม. 

ในป พ.ศ. 2551 และคาดวาในป พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น

เล็กนอย เปน 249-250 ลาน ลบ.ม.  
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คํานิยม

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนสนับสนุน

จากทุนอดุหนุนวจิยั มก. ประจําปงบประมาณ 2555 

ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม

สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ที่อํานวยความ

สะดวกในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณ ดร.ประทีป 

ดวงแค ที่อนุเคราะหข อมูลการพบนกปรอท

หวัเหลือง และขอบขอบคุณ ศ.ดร. นพินธ ตัง้ธรรม 

ที่ใหคําแนะนําในการประเมินนํ้าทา

เอกสารและส่ิงอางอิง

กรมปาไม. 2548. สถิติการปาไม. กรมปาไม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ.
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 องคความรู ด านวิทยาศาสตรของการ

 เปล่ียนแปลงภูมอิากาศ´คณะทํางานกลุม 1 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 กัณฑรีย บุญประกอบ (บรรณาธิการ)].

กิติพงษ พงษบุญ พิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน และ

 พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2554. สมดุลนํ้า

 ของปาดิบแลงท่ีสถานีวิจัยต นน้ํามูล 

 จ.นครราชสีมา. บันทึกวิจัยเลมที่ 2554 
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 สัตวปาและพันธุพืช กรุงเทพฯ. 

คณะวนศาสตร. 2553ก. การพัฒนาหลักเกณฑ

 การพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่

 สะอาดภาคปาไม และแนวทางในการ

 จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

 สิ่งแวดลอมเบ้ืองตน สําหรับโครงการ

 กลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคปาไม  : 

 รายงานฉบับสมบูรณ. องคการบริหาร

 จดัการกา็ซเรอืนกระจก (องคการมหาชน). 

 กรุงเทพฯ.

___________. 2553ข. การศึกษาลักษณะของ

 พรรณไม ปริมาณการดูดซับก็าซเรือน

 กระจา ขนาดพื้นท่ีที่เหมาะสมสําหรับ

 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาค

 ปาไม: รายงานฉบับสมบูรณ. องคการ

 บริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (องคการ
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 พื้นดินในสวนปายูคาลิปตัสยูโรฟลลา 

 บริ เวณสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 

 จงัหวดันครราชสีมา. วทิยานิพนธปรญิญาโท 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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ABSTRACT
  Objectives of the study were to determine socio-economic characteristics of the local 
people, acceptance level and factors affecting the local people acceptance towards the designation 
of the Namtok Khlong Kaeo National Park, Trat province. The data was gathered by using 
the designed questionnaire interviewed 400 sample household heads or households’ representatives 
living around the National Park. Statistical analysis included percentage, mean, standard 
deviation, maximum, minimum, t-test and F-test at the 0.05 statistical significance level through 
statistical software package.
                The results showed that the respondents were male and female in similar proportions 
with the values of 50.5 and 49.5 percent, respectively, the average age was 41.10 years. The most 
respondents graduated on high school level. The average number of household member 
was 5.69. They domiciled in Bo Rai district. The average settlement period was 40.41 years. The 
main occupation was agriculture with no minor occupation. The average land holding was 7.40 rais 
which derived from their ancestors. The location of the land was outside of the national park. 
The average annual household income was 196,920 baht. The most respondents were social group 
member (88.7 percent). They had ever trained about either forest resource conservation or other 
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บทคัดยอ

    การศึกษาคร้ังนี ้มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรทองถิน่ ระดบั

การยอมรับและปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรับของราษฎรทองถ่ินตอการประกาศจัดตัง้อทุยานแหงชาตินํา้ตก

คลองแกว จังหวัดตราด โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู

โดยรอบอุทยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว จาํนวน 400 ครวัเรอืน และประมวลผลการศกึษาโดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คา   รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่าสุด คา t-test

และคา F-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

     ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนใกลเคียงกัน คิดเปน

รอยละ 50.5 และ รอยละ 49.5 มีอายุเฉล่ีย 41.10 ป ราษฎรสวนใหญไดรับการศึกษาสูงสุดในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.69 คน มีภูมิลําเนาเกิดในอําเภอ บอไร มีระยะ

เวลาในการตั้งถิ่นฐานเฉล่ีย 40.41 ป มีอาชีพเกษตรกรรม ไมมีอาชีพรอง มีที่ดิน  ถือครองโดยเฉล่ีย 7.40 ไร 

ซึ่งเปนที่ดินมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ตั้งของที่ดินอยูนอกเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

มีรายไดตอปของครัวเรือนเฉล่ีย 196,920 บาท เปนสมาชิกกลุมทางสังคม รอยละ 88.7 เคยเขารับการฝก

อบรมหลักสตูรท่ีเกีย่วของกับการอนุรกัษทรพัยากรปาไม หรอืหลักสตูรอ่ืนๆท่ีเกีย่วของกับงานดานปาไม 

รอยละ 83.5 มีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว รอยละ 79.0 โดยเห็นวา

วิธีการที่ดีที่สุดในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ ไดแก การปกปายเครื่องหมายแสดงแนวเขต 

หลักเขต รอยละ 63.3 ราษฎรสวนใหญเคยเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการจัดการอุทยาน

แหงชาตอิยางยัง่ยนื รอยละ 81.8  มคีวามรูเกีย่วกบัการมีสวนรวมและความรูเกีย่วกบัการอนรุกัษทรพัยากร

ปาไมอยูในระดับมาก เคยไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว รอยละ 

courses relating the forest work with the figure of 83.5 percent. They participated in determining 
Khlong Kaeo border line of the national park (79 percent).They agreed that the best way to mark 
the national park boundary was to post the boundary sign (63.3 percent). They mostly joined 
in participation promotion project for sustainable national park management (81.8 percent). 
They had knowledges of participation and forest resource conservation at high level. They mostly 
benefited from the national park tourism (84.8 percent) and mostly received information about forest 
resource conservation (92.5 percent) that mainly received from forest officer. Local people acceptance 
towards the designation of the national park was at high level with mean score of 3.84. Regarding 
to local people acceptance, factors affecting the acceptance were age, education level, settlement 
period, main occupation, size of land holding, land holding characteristics, land location, annual 
household income, being social group member, training, knowledge about participation, receiving 
benefit from tourism benefit, and receiving news information. 
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84.8 เคยไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 92.5 โดยแหลงที่ไดรับ

ขอมูลขาวสารมากที่สุดมาจากเจาหนาที่ปาไม   

    กลุมตวัอยางมรีะดบัการยอมรบัตอกระบวนการประกาศจดัตัง้อทุยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว 

จังหวัดตราด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.84 คะแนน) สวนปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับกระบวนการ

ดังกลาว ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐาน อาชีพหลัก จํานวนการถือครองที่ดิน 

ลักษณะการครอบครองที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน รายไดตอปของครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

การเขารับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว และการ

ไดรับขอมูลขาวสาร 

คํานํา

   ปาไมเปนทรพัยากรท่ีมคีณุคาและมีความ

สําคัญอยางยิ่งตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 40 ปที่ผานมา

ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมไปแลวประมาณ 

67 ลานไร จากพืน้ทีป่าไมของประเทศทีม่ถีงึรอยละ 

53.3 ในปพ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ รอยละ 32.6 

ในปพ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) การสูญเสีย 

พื้นที่ปาและความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาว 

นาํมาซึง่การปรับเปล่ียนนโยบายปาไมแหงชาตคิร้ัง

สําคัญในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) รัฐกําหนด

นโยบายใหรกัษาพืน้ทีป่าไมไวในรูปของปาอนุรกัษ 

อันไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

และอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ 

ปจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติที่ไดรับการ

ประกาศจัดตัง้แลว จาํนวน 123 แหง เนือ้ทีป่ระมาณ 

37.7 ลานไรโดยมีพื้นที่รวมคิดเปนรอยละ11.6 

ของพ้ืนที่ประเทศ  และมีอุทยานแหงชาติอีก 

25 แหง อยูในระหวางการเตรียมการประกาศจัดต้ัง

เนื้อที่ประมาณ 6.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 1.93 

ของพ้ืนท่ีประเทศ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช, 2554) 

 การประกาศจัดต้ังอทุยานแหงชาตใินระยะ

แรก ๆ ดําเนินการโดยการจัดสงเจาหนาที่จาก

สวนกลางออกไปทําการสํารวจจัดตั้งพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมในภูมิภาคตางๆ โดยท่ีราษฎรและ

องคกรตางๆในระดับทองถ่ินมักจะไมมีสวนรวม

รบัรูการดาํเนนิการดงักลาว จนกวาจะมกีารประกาศ 

จดัตัง้พ้ืนทีป่าอนรุกัษแลวตามกฎหมาย ผลจากการ

ที่ราษฎรในทองถ่ินไมมีสวนรวมรับรู แผนการ

ดาํเนินการของรัฐ และไมมสีวนรวมในการกําหนด

แนวเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการประกาศจัดตั้งเปน

อุทยานแหงชาติ ประกอบกับในบางครั้งเจาหนาที่

ผู ไดรับมอบหมายจากสวนกลางใหไปทําหนาที่

สาํรวจจัดตัง้อทุยานแหงชาติ ไมไดทาํการตรวจสอบ 

สภาพการใชที่ดินปาไมบริเวณท่ีจะประกาศจัดต้ัง

อยางละเอียด สงผลใหอุทยานแหงชาติหลายแหง

ไดประกาศเอาพืน้ทีท่ีม่ชีมุชนตัง้ถ่ินฐานและทาํกนิ
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อยูแลวไวในเขตอุทยานแหงชาติ ทําใหการจัดการ

พื้นที่ภายหลังการประกาศจัดต้ังอาจไมไดรับความ

รวมมือจากราษฎรในทองถิ่น

 การยอมรับของราษฎรในทองถิ่น มีความ

สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารจัดการ

อุทยานแหงชาติในระยะยาว ปญหาความขัดแยง

ระหวางอุทยานแหงชาติกับราษฎรในหลายพ้ืนที่ 

ชี้ใหเห็นวารัฐไมสามารถดําเนินการประกาศจัดตั้ง

อทุยานแหงชาติแตเพยีงลําพงั โดยไมใหความสําคญั

ตอการยอมรับของราษฎรในทองถิ่น การศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและระดับการยอมรับ

ของราษฎรทีม่ตีอการประกาศจดัตัง้อทุยานแหงชาติ 

จะชวยใหรฐัสามารถกาํหนดนโยบายและมาตรการ

ท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาความขดัแยงระหวาง

ชมุชนทองถ่ินกบัเจาหนาทีข่องรัฐ ในการดูแลพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษโดยสวนรวมของประเทศไดอยางเปน

ระบบ และสามารถที่จะนําขอมูลไปใชในการ

กําหนดมาตรการและแผนงาน ในการสงเสริม

ความเขาใจอันดี และสรางการมีสวนรวมในการ

จัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติไดอยางเหมาะสมตอ

ไปในอนาคต

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร ทองถิ่น

ทีอ่าศยัอยูโดยรอบอทุยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว 

เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของราษฎรทองถ่ินตอ

การประกาศจัดตัง้อทุยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว 

และเพ่ือศกึษาปจจยัท่ีมผีลตอการยอมรับของราษฎร 

ทองถิน่ ในการประกาศจดัต้ังอุทยานแหงชาตนิํา้ตก

คลองแกว จังหวัดตราด

ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากับ

หัวหนาครัวเรือนซ่ึงอาศัยอยู โดยรอบอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว ในพ้ืนที่อําเภอบอไร 

จังหวัดตราด จํานวน 5 ตําบล ไดแก 1) ตําบล

หนองบอน 2) ตําบลชางทูน 3) ตําบลบอพลอย 

4) ตาํบลนนทรยี และ5) ตาํบลดานชมุพล ระยะเวลา

ที่ใชในการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 ถึง

เดือนมีนาคม 2555

กรอบแนวคิดในการศึกษา

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ระดับการ

ศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน อาชีพหลัก 

จํานวนการถือครองท่ีดิน ลักษณะการครอบครอง

ที่ดิน ที่ตั้งของท่ีดิน รายไดตอปของครัวเรือน 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การเขารบัการฝกอบรม 

การมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ 

การเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือ

จัดการอุทยานแหงชาติอยางย่ังยืน ความรูเกี่ยวกับ

การมสีวนรวม ความรูเกีย่วกบัการอนรุกัษทรพัยากร 

ปาไม การไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว และ

การไดรับขอมูลขาวสาร

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก การยอมรับของ

ราษฎรทองถิ่นตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาติ

สมมติฐาน

 ราษฎรทองถิ่นที่มีความแตกตางเกี่ยวกับ 

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน 

อาชีพหลัก จํานวนการถือครองท่ีดิน ลักษณะ

การครอบครองที่ดิน ที่ตั้งของท่ีดิน รายไดตอป

ของครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
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การเขารับการฝกอบรม การมีสวนรวมในการ

กําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ การเขารวม

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือจดัการอุทยาน

แหงชาติอยางยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม การได

รับประโยชนจากการทองเที่ยว และการไดรับ

ขอมูลขาวสาร มีการยอมรับตอกระบวนการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

ที่แตกตางกัน

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

 ในการศกึษาครัง้นีใ้ชแบบสอบถามในการ

เกบ็ขอมลู แบบสอบถามทีส่รางจะผานการตรวจสอบ 

ความถูกตองของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ และ

นําไปทดสอบ (pretest) กับหัวหนาครัวเรือนหรือ

ผูแทนครัวเรือนในตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง 

จงัหวัดตราด จาํนวน 30 ราย จากน้ันนํามาวิเคราะห

หาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

Alpha Coefficient) (พวงรัตน, 2540) โดยมีคา

ความเชื่อมั่นของลักษณะและระดับการยอมรับ

ของราษฎรทองถ่ินตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว จังหวัดตราด 

ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม และการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม เทากับ 0.86 , 0.74 และ 0.77 

ตามลําดับ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 ขอมลูท่ีเก็บรวบรวมมาเพ่ือใชในการศึกษา

ครั้งนี้ ประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท ไดแก

 1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก

ขอมูลที่ไดจากการตรวจเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ

การยอมรับของราษฎรในดานของการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวความคิด

ดานการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ ผลงานวิจยั

ที่เกี่ยวของและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ

 2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน

ขั้นตอนการนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบ 

และไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองเปนที่

เรียบรอยแลว ไปทําการสอบถามกลุมตัวอยาง

หัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนในตําบล

เปาหมาย จํานวน 5 แหง โดยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงชั้น พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง 

และครบถวนในการตอบแบบสอบถามกอนเก็บ

กลับมาดําเนินการในขั้นตอนตอไป

การสุมตัวอยาง 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนพบวา 

ราษฎรที่อาศัยอยูในอําเภอบอไร จังหวัดตราด ทั้ง 

5 ตําบล มีจํานวน 13,445 ครัวเรือน ขนาดของ

ตวัอยางทีเ่หมาะสมทีใ่ชในการศกึษาโดยใชสตูรของ 

Yamane (1973) ไดจาํนวนตัวอยาง 388.47 ครัวเรอืน 

ซึง่ผูศกึษาจะเกบ็ตวัอยางจาํนวน 400 ครวัเรอืน และ

ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526) 

เพือ่ใหเกดิการกระจายของกลุมตวัอยางในการเกบ็

ขอมูลของท้ัง 5 ตําบล และในการเก็บขอมูลจะใช

วธิกีารสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (stratified sampling)

การวิเคราะหขอมูล 

 1. แบบวัดความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม

จะแบงคําถามออกเปน 10 ขอ และความรูเกี่ยวกับ

การอนรุกัษทรพัยากรปาไมจะแบงคาํถามออกเปน 
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12 ขอ โดยมกีารใหคะแนนดงันี ้ตอบถกูได 1 คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน ราษฎรที่ไดคะแนนสูงกวา

คาเฉลี่ยถือวามีความรูมาก และมีคะแนนตํ่ากวา

คาเฉล่ียมีความรูนอย

 2. การวัดระดับการยอมรับของราษฎร

ทองถ่ินตอกระบวนการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาตนิํา้ตกคลองแกว แบงออกเปน 4 ดาน ๆ  ละ 

6 ขอ รวมทั้งหมด 24 ขอ โดยแตละคําถามมีเกณฑ

การใหคะแนน ดงันี ้คอื มกีารยอมรบัมากท่ีสดุ มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสดุ ซึง่ไดคะแนนเทากบั 

5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งเปนการให

คะแนนแบบ Likert’s scale (พวงรัตน, 2540) 

วธิกีารหาคาเฉลีย่ของการตอบคาํถาม เพือ่วดัระดบั

การยอมรับของกลุมตัวอยางราษฎรในทองที่ที่ทํา 

การศึกษา สามารถใชเกณฑการหาอันตรภาคชั้น

มาใชกําหนดระดับการยอมรับ จากสูตรการแบง

ชวงชัน้ ดังนี้

อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด          

                                         จํานวนชั้น

   =    5 – 1     =     0.80                                                                                       

                                  5  

เกณฑการแบงระดับการยอมรับตามที่คํานวณ

ไดจากอันตรภาคชั้นขางตน สามารถนํามากําหนด

เพ่ือจําแนกระดับการยอมรับออกเปน 5 ระดับ 

และสามารถแปลความหมายไดดังนี้

 คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึงการยอมรับของ

ราษฎรทองถ่ินตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติ อยูในระดับนอยที่สุด นั่นคือ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของจะตองสรางการยอมรับของราษฎร

ทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ

โดยดวนที่สุด

 คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึงการยอมรับ

ของราษฎรทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติ อยูในระดับนอย นัน่คือ หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

จะตองสรางการยอมรับของราษฎรทองถ่ินตอการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติโดยดวน 

 คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึงการยอมรับของ

ราษฎรทองถิน่ตอการประกาศจัดต้ังอทุยานแหงชาติ 

อยูในระดับปานกลาง นัน่คือ หนวยงานท่ีเกีย่วของ

จะตองสรางการยอมรับของราษฎรทองถ่ินตอการ

ประกาศจดัตัง้อทุยานแหงชาตใินสวนทีย่งัไมไดรบั

การยอมรับ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

 คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึงการยอมรับของ

ราษฎรทองถิน่ตอการประกาศจัดต้ังอทุยานแหงชาติ 

อยูในระดบัมาก นัน่คือ การยอมรับของราษฎรทองถิน่ 

ตอการประกาศจัดตัง้อทุยานแหงชาติอยูในเกณฑดี 

เปนที่นาพอใจ

  คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึงการยอมรับ

ของราษฎรทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติ อยูในระดับมากท่ีสุด นั่นคือ การยอมรับ

ของราษฎรทองถ่ินตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติอยูในเกณฑดมีาก สมควรอยางย่ิงท่ีจะตอง

รกัษาระดับมาตรฐานไว หรอืปรบัปรงุใหระดบัการ

ยอมรับดียิ่งๆขึ้นไป

 3. นาํขอมลูท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม

ไปประมวลผลทางสถิต ิโดยใชโปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปู 

เพือ่คาํนวณหาคาทางสถิต ิไดแก คารอยละ คาสงูสุด 

คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test 

และคา F-test
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ผลและวิจารณ

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ

ราษฎร

 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนหัวหนา

ครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน พบวากลุมตัวอยาง

เปน เพศชาย รอยละ 50.5 เปนเพศหญิง รอยละ 

49.5 มีอายุมากที่สุด 64 ป มีอายุนอยที่สุด 19 ป 

อายุเฉล่ีย 41.10 ป สวนใหญมีอายุนอยกวาหรือ

เทากับ 40 ป รอยละ 51.5  รองลงมามีอายุระหวาง 

41 – 50 ป รอยละ 31.0 สวนใหญจบการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 50.3 

รองลงมาไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 

18.2 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.0 

นบัถอืศาสนาอิสลาม รอยละ 0.7 และ ศาสนาอ่ืน ๆ 

รอยละ 0.3 สวนใหญสมรสแลว รอยละ 65.8 

เปนโสด, หมาย และหยา/แยกกันอยู รอยละ 14.2, 

12.5 และ 7.5 ตามลําดบั จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน

มากที่สุด 12 คน นอยที่สุด 1 คน เฉล่ีย 5.69 คน 

สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 5–6 คน คิดเปน

รอยละ 43.5  สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดในอําเภอ

บอไร คิดเปนรอยละ 97.8 และ ยายมาจากถ่ินอื่น

รอยละ 2.2 ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานมากท่ีสุด 

64 ป นอยที่สุด 3 ป เฉล่ีย 40.41 ป สวนใหญมี

ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน นอยกวาหรือเทากับ 

40 ป รอยละ 52.8 อาชีพหลักสวนใหญ คือ

เกษตรกรรม คดิเปน รอยละ 50.5 รองลงมามีอาชีพ

คาขาย รอยละ 22.0 และอาชีพรับจาง รอยละ 17.8 

จาํนวนการถอืครองทีด่นิมากทีส่ดุ 55 ไร นอยทีส่ดุ 

1 งาน เฉลี่ย 7.40 ไร สวนใหญมีที่ดิน ถือครอง 

นอยกวา 7 ไร คดิเปนรอยละ 69.0  รองลงมา มทีีด่นิ

ถือครอง ตั้งแต 15 ไรขึ้นไป รอยละ 17.2 การครอบ

ครองที่ดินสวนใหญเปนท่ีดินมรดกตกทอดจาก

บรรพบุรุษ รอยละ 62.8 รองลงมา ไดแก จับจอง

ที่ดินเอง, เชาที่ดินของผูอื่น และไดรับการจัดสรร

ที่ดินจากทางราชการ คิดเปนรอยละ18.4, 13.3 

และ 5.5 ตามลําดับ สวนใหญมีที่ตั้งของที่ดิน

อยูนอกเขตอุทยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว รอยละ 

97.0 และ อยูในเขตอุทยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว 

รอยละ 3.0 รายไดตอปของครัวเรือน มากที่สุด 

800,000 บาท นอยท่ีสดุ 10,000 บาท เฉล่ีย 196,920 

บาท สวนใหญมีรายได 100,001 – 200,000 บาท 

คดิเปนรอยละ 51.0 รองลงมา มรีายได 200,001 บาท 

ขึ้นไป รอยละ 26.8 สวนใหญ เปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม รอยละ 88.7 และไมเปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม รอยละ 11.3 สวนใหญเคยเขารบัการฝกอบรม

หลกัสูตรทีเ่ก่ียวของกบัการอนรุกัษทรพัยากรปาไม 

หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานปาไม 

คิดเปนรอยละ 83.5 และไมเคยรับการฝกอบรม

รอยละ 16.5 สวนใหญมีสวนรวมในการกําหนด

แนวเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว (เชน 

การเขารวมรับฟง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การประกาศอุทยานแหงชาติ การสํารวจแนวเขต

รวมกับเจาหนาที่ ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 79.0 และ

ไมมสีวนรวม คดิเปนรอยละ 21.0 สวนใหญมคีวาม

คดิเหน็วาวธิกีารกาํหนดแนวเขตอทุยานแหงชาตทิี่

ดทีีส่ดุ ไดแก การปกปายเคร่ืองหมายแสดงแนวเขต 

หลักเขต คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมาไดแก 

การทาํแนวเขตรัว้ลวดหนาม รอยละ 20.3 สวนใหญ

มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

มีค าเฉลี่ยเทากับ 0.67 และมีความรู  เกี่ยวกับ
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การอนุรกัษทรพัยากรปาไม   อยูในระดับมาก มคีาเฉล่ีย 

เทากบั 0.71 สวนใหญเคยเขารวมโครงการสงเสรมิ

การมีสวนรวมเพื่อการจัดการอุทยานแหงชาติ

อยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 81.8 สวนใหญเคยไดรับ

ประโยชนจากการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ

นํ้าตกคลองแกว คิดเปนรอยละ 84.8 และไมเคย

ไดรบัประโยชน คดิเปนรอยละ 15.2 ความคาดหวงั

หรือตองการไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวใน

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว พบวาสวนใหญ 

คาดหวังเกี่ยวกับการไดขายของที่ระลึกใหแก

นักทองเที่ยว ที่เขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติ 

คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาไดแก ไดขายพืชผล

การเกษตรใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 32.9 ไดขาย

อาหารเครื่องด่ืมใหแกนักทองเที่ยวในเขตอุทยาน

แหงชาต ิรอยละ 16.4 ใหบรกิารทีพ่กัแกนกัทองเทีย่ว 

รอยละ 7.4 นํารถยนตโดยสารมาใหบริการแก

นักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ รอยละ 4.3 

รบัจางแบกหามสงของใหนกัทองเทีย่ว รอยละ 3.1 

และเปนมัคคุเทศกนําชมธรรมชาติในอุทยาน

แหงชาติ รอยละ 2.1 ตามลําดับ

 การไดรบัขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมจากแหลงขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ พบวาสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม คิดเปน

รอยละ 92.5 และไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 

7.5 การไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา สวนใหญไดรับ

ขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ปาไม คิดเปนรอยละ 

17.7 รองลงมาไดแก แผนพบั/โปสเตอร รอยละ 15.2 

ระดบัการยอมรบัของราษฎรทองถ่ินตอกระบวนการ 

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

 การยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตัง้

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เฉล่ีย 3.84 คะแนน เมือ่พจิารณารายดาน 

4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการมีสวนรวมในดานตางๆ 

มีการยอมรับระดับมาก  เฉล่ีย  3.81 คะแนน 

2) ดานกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว มีการยอมรับระดับมาก 

เฉล่ีย 3.87 คะแนน 3) ดานนโยบายของรัฐ มีการ

ยอมรับระดับมาก  เฉล่ีย  3.81 คะแนน  และ

4) ดานประโยชนของการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาต ิมกีารยอมรับระดับมาก เฉลีย่ 3.89 คะแนน

 จากการศึกษา พบวา ระดบัการยอมรบัของ

ราษฎรทองถิ่นตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว จังหวัดตราด 

โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบัจากมากไป

หานอย ดังนี้ ดานประโยชนของการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาติ ดานกระบวนการทํางานของ

เจาหนาทีอ่ทุยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว ดานการ

มีสวนรวมในดานตางๆ และดานนโยบายของรัฐ 

ดังแสดงใน Table 1
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจยัทีม่ี 

ผลตอการยอมรบัของราษฎรทองถิน่ตอกระบวนการ 

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

ไดแก อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน 

อาชีพหลัก จํานวนการถือครองที่ดิน ลักษณะการ

ครอบครองท่ีดนิ ทีต่ัง้ของทีด่นิ รายไดตอปของครัว

เรอืน การเปนสมาชกิกลุมทางสงัคม การเขารบัการ

ฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับ

ประโยชนจากการทองเท่ียว และการไดรับขอมูล

ขาวสาร สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการยอมรับของ

ราษฎรทองถิ่นตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ไดแก การมีสวน

รวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ การเขา

รวมโครงการสงเสรมิการมสีวนรวมเพือ่การจัดการ

อทุยานแหงชาตอิยางยัง่ยืน และความรูเกีย่วกบัการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม ดังแสดงใน Table 2

Table 1  Mean, standard deviations  and local people acceptance level towards the designation 

  of  Namtok Khlong Kaeo National Park, Trat province. 

 

  Acceptance aspects X  S.D. Interpretation
 Participation in various aspects 3.81 0.681 high

 Working process of officers of national park. 3.87 0.639 high

 Policy of the government  3.81 0.678 high

 The benefit of the designation of the national park. 3.89 0.587 high

  Total average 3.84 0.622 high
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 จาก Table 2 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ

ของราษฎรทองถ่ินตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว จังหวัดตราด 

มีดังนี้

 อายุ ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระ

เปน 3 กลุม ไดแก อายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป, 

อายุ 41 – 50 ป และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีการ

ยอมรบัเฉลี่ย 3.71, 3.83 และ 4.17 คะแนน ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรทองถิ่นที่มีอายุ

ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญย่ิงทางสถิติ (F=8.647; p-value=0.000) 

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรทองถิ่นที่มี 

อายุ 50 ป ขึ้นไป มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศ

จัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาราษฎรทองถ่ินท่ีมี 

อายุนอยกวา ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรที่มีอายุมากกวา 

จะมีประสบการณในการใชชีวิต ความคิดเห็น 

ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลตางๆไดดีกวากลุม

ที่มีอายุนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

Table 2   Factors affecting local people acceptance towards the designation of Namtok Khlong 

  Kaeo National Park, Trat province. 

  Independent variables t F p-Value
 1.   Age  -   8.674* 0.00

 2.   Education level  - 11.428* 0.00

 3.   Settlement period  - 10.873* 0.00

 4.   Main occupation  -   4.811* 0.00

 5.   Size of land holding  - 12.763* 0.00

 6.   Land holding characteristics - 18.197* 0.00

 7.   Land location  -7.958* - 0.00

 8.   Annual household income    8.838* 0.00

 9.  Being social group member -6.569* - 0.00

 10.  Training  -4.243* - 0.00

 11.   Participation in determining national park border line  1.168 - 0.24

 12.   Participating in participation promotion project for 

  sustainable national park management -0.971 - 0.33

 13.  Knowledge about participation   4.518* - 0.00

 14.  Knowledge about forest resource conservation  1.931 - 0.05

 15   Receiving benefit from tourism  18.458* - 0.00

 16.  Receiving news information -5.936* - 0.00

 Remark: * statistical significant level at 0.05
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ของไพจิตร (2538) และอําภรณ (2540) ที่พบวา 

อายุที่ตางกันมีผลตอระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชน

 ระดับการศึกษา ในการวิเคราะหไดแบง

ตัวแปรอิสระเปน 3 กลุม ไดแก ประกาศนียบัตร

วิชาชีพขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย และตํ่ากวา

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการยอมรับเฉล่ีย 3.66, 

3.88 และ 4.07 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ราษฎรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ       

(F=11.428; p-value=0.000) จึงเป นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู พบวา ราษฎรทองถิน่ท่ีมรีะดบัการศึกษา

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยการยอมรับ

การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพขึน้ไป และการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยการยอมรับการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

ราษฎรท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีชวงอายุมาก มีระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐาน

นาน และมกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึง่ตอง

พึ่งพาอาศัยความสมดุลของธรรมชาติในการดํารง

ชีวิต จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติในทองถิ่น  

 ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน ในการวิเคราะห 

ไดแบงตัวแปรอิสระ เปน 3 กลุม ไดแก นอยกวา

หรือเทากับ 40 ป 41–50 ป และมากกวา 50 ป ขึ้น

ไป มีการยอมรับเฉล่ีย 3.74, 3.83 และ 4.19 คะแนน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรท่ีมีระยะ

เวลาในการต้ังถ่ินฐานตางกัน มีการยอมรับการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัย่ิงทางสถติ ิ( F=10.873; 

p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา 

ราษฎรทองถิน่ทีม่รีะยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน 50 ป 

ขึ้นไป มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎรทองถิ่นที่มีระยะ

เวลาในการต้ังถ่ินฐานนอยกวา ทั้งน้ี เนื่องจาก

ราษฎรท่ีมรีะยะเวลาในการต้ังถ่ินฐานนานกวาจะมี

ความรูสึกผูกพัน และความหวงแหนทรัพยากร

ปาไมในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของณัฎยา (2548)

 อาชีพหลัก ในการวิเคราะหไดแบงตวัแปร

อิสระเปน 4 กลุม ไดแก เกษตรกรรม รับจาง 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และคาขาย มีการยอมรับ

เฉลี่ย 3.77, 3.91, 3.67 และ 4.03 คะแนน ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรท่ีมีอาชีพหลัก

ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญย่ิงทางสถิติ (F=4.811; p-value=0.003)            

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่มีอาชีพ

คาขาย มีคาเฉล่ียการยอมรับการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแห  งชา ติมากกว  าราษฎร ท่ีมีอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษ ตรกรรม ทั้งนี้อาจ

เนือ่งจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทาํใหเปน

ทีรู่จกัของประชาชนโดยทัว่ไป จงึมผีูเดนิทางเขาไป

ทองเทีย่วมากขึน้ สงผลใหเศรษฐกจิในทองถิน่ดขีึน้ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเก่ียวกับความ
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คาดหวงัหรอืความตองการไดรบัประโยชนจากการ

ทองเท่ียวในอุทยานแ หงชาตินํ้าตกคลองแกว 

เพื่อขายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว

  จาํนวนการถอืครองทีด่นิ ในการวเิคราะห

ไดแบงตัวแปรอิสระ เปน 3 กลุม ไดแก นอยกวา 

7 ไร ตั้งแต 7 – 15 ไร และตั้งแต 15 ไรขึ้นไป 

มีการยอมรับเฉลี่ย 3.85, 4.09 และ 3.63 คะแนน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรทีม่จีาํนวน

การถือครองท่ีดนิตางกัน มกีารยอมรับการประกาศ

จดัตัง้อทุยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (F=12.763; p-val-

ue=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ

ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา

ราษฎรทีม่จีาํนวนการถอืครองทีด่นิตัง้แต 7 – 15 ไร 

มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติมากกวาราษฎรท่ีมีจํานวนการถือครอง

ที่ดินตั้งแต 15 ไรขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากราษฎรมี

ที่ดินถือครองโดยเฉล่ีย 7.40 ไร มีที่ตั้งของที่ดินอยู

นอกเขตอุทยานแหงชาติ จงึไมไดรบัความเดือดรอน

จากการดําเนินการใดๆตามกฎหมายโดยพนักงาน

เจาหนาที่ และจํานวนการถือครองท่ีดิน ตั้งแต 

7 – 15 ไร เพยีงพอตอการประกอบอาชพีเกษตรกรรม

 ลกัษณะการครอบครองท่ีดนิ ในการวิเคราะห 

ไดแบงตวัแปรอสิระ เปน 4 กลุม ไดแก  จบัจองทีด่นิ

เอง เปนทีด่นิมรดกตกทอดจากบรรพบุรษุ เชาทีด่นิ

ของผูอืน่ และไดรบัการจดัสรรทีด่นิจากทางราชการ 

มีการยอมรับเฉลี่ย 4.28, 3.78, 3.67 และ 3.55 

คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎร

ที่มีลักษณะการครอบครองที่ดินตางกัน มีการ

ยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

(F=18.197; p-value=0.000) จึงเป นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู พบวา ราษฎรท่ีจบัจองท่ีดนิเองมีคาเฉล่ีย

การยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ

มากกวาราษฎรที่มีลักษณะการครอบครองที่ดิน

ประเภทอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจับจองที่ดินเอง

ทาํใหมคีวามหวงแหนและผกูพนักบัท่ีดนิท่ีตนเอง

เปนเจาของ

 ที่ตั้งของท่ีดิน ในการวิเคราะหไดแบง

ตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก อยูในเขตอุทยาน

แหงชาติ และไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ มีการ

ยอมรบัเฉล่ีย 3.05 และ 3.87 คะแนน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ราษฎรท่ีมีที่ตั้งของท่ีดินตางกัน 

มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติ

นํา้ตกคลองแกว แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัยิง่ทาง

สถิติ (t=-7.958; p-value=0.000) จึงเปนไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู พบวา ราษฎรท่ีมีที่ตั้งของท่ีดินไมอยูใน

เขตอุทยานแหงชาติ มีคาเฉลี่ยการยอมรับการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาราษฎรที่มี

ที่ตั้งของท่ีดินอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ทั้งน้ีอาจ

เนื่องจากราษฎรท่ีมีที่ตั้งของท่ีดินไมอยู ในเขต

อทุยานแหงชาต ิจะไมไดรบัผลกระทบใดๆจากการ

ดําเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานเจาหนาที่

 รายไดตอปของครัวเรือน ในการวิเคราะห

ไดแบงตัวแปรอิสระเปน 3 กลุมไดแก ตํ่ากวา 

100,001 บาท, 100,001 – 200,000 บาท และ

200,001 บาทข้ึนไป มีการยอมรับเฉลี่ย 3.88, 3.95 

และ 3.61 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
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ราษฎรที่มีรายไดตอปของครัวเรือนตางกัน มีการ

ยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ       

(F=8.838; p-value=0.000) จงึเปนไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว เม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

พบวา ราษฎรที่มีรายได 100,001 – 200,000 บาท 

มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาต ิมากกวาราษฎรทองถ่ินทีม่รีายได 200,001 

บาท ขึ้นไป 

 การเปนสมาชิกกลุ มทางสังคม ในการ

วิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม ไดแก 

ไมเปนสมาชิก และเปนสมาชิก มีการยอมรับเฉล่ีย 

3.40 และ 3.90 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ราษฎรที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมตางกัน 

มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติ

นํา้ตกคลองแกว แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัย่ิงทาง

สถิติ (t=-6.569; p-value=0.000) จึงเปนไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู พบวา ราษฎรท่ีเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาต ิมากกวาราษฎรที ่  ไมเปนสมาชกิกลุมทาง

สงัคม ทัง้นี ้เนือ่งจากราษฎรทีเ่ปนสมาชกิกลุมทาง

สังคม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น 

และการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ทําใหเกิดการ

ยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตั้งอุทยาน

แหงชาติมากกวาราษฎรที่ไมเปนสมาชิกกลุม

ทางสังคม

  การเขารับการฝกอบรม ในการวิเคราะห

ไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก ไมเคยเขารับ

การฝกอบรม และเคยเขารับการฝกอบรม มีการ

ยอมรับเฉลีย่ 3.57 และ3.90 คะแนน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ราษฎรท่ีมกีารเขารบัการฝกอบรม

ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญย่ิงทางสถิติ (t=-4.243; p-value=0.000) 

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่เคยเขารับ

การฝกอบรม มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัด

ตั้งอุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎรที่ไมเคยเขารับ

การฝกอบรม ทัง้นี ้เนือ่งจากราษฎรทีเ่คยเขารบัการ

ฝกอบรม จะไดรับการถายทอดความรูจากการฝก

อบรมมากขึ้น ทําใหเกิดความรูและประสบการณ

จากเนื้อหาวิชาความรูที่เขารับการฝกอบรม

 การมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขต

อุทยานแหงชาติ ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปร

อิสระเปน 2 กลุมไดแก มีสวนรวม และไมมีสวน

รวม มีการยอมรับเฉลี่ย 3.87 และ3.77 คะแนน   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ราษฎรที่มีสวน

รวมในการกาํหนดแนวเขตอทุยานแหงชาตติางกนั 

มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติ

นํา้ตกคลองแกว แตกตางกนัอยางไมมนียัสาํคัญทาง

สถิติ (t = 1.168; p-value = 0.245) จึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องจากราษฎรกลุม

ตัวอยางสวนใหญ ถึงรอยละ 97.0 มีที่ตั้งของท่ีดิน

อยูนอกเขตอุทยานแหงชาติ ดังนั้นการมีสวนรวม

หรือไมมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยาน

แหงชาติ จึงไมมีผลตอความแตกตางของการ

ยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว
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 การเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวน

รวมเพื่อการจัดการอุทยานแหงชาติอยางย่ังยืน

ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม

ไดแก เคยเขารวม และไมเคยเขารวม มีการยอมรับ

เฉล่ีย 3.83 และ 3.91 คะแนน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ราษฎรที่เคยเขารวมโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือการจัดการอุทยานแหง

ชาติอยางย่ังยืนตางกัน มีการยอมรับการประกาศ

จดัตัง้อทุยานแหงชาตนิํา้ตกคลองแกว แตกตางกนั

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -0.971; p-value

 =  0.332) จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้

อาจเน่ืองจากกลุมตวัอยางสวนใหญถงึรอยละ 81.8 

เคยเขารวมโครงการสงเสรมิการมสีวนรวมเพือ่การ

จัดการอุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน ทําใหผลการ

วิเคราะหไดคาทางสถิติที่ไมแตกตางกัน

 ความรู เกี่ยวกับการมีสวนรวม ในการ

วิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม ไดแก

มีความรูนอย และมีความรูมาก มีการยอมรับเฉล่ีย 

4.11 และ 3.77 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญย่ิงทางสถิติ (t=-4.518; p-value=0.000)            

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่มีความรู

เกี่ยวกับการมีสวนรวมนอย มีคาเฉลี่ยการยอมรับ

การประกาศจัดตัง้อทุยานแหงชาติ มากกวาราษฎร

ที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมมาก ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม

มาก อาจรับรูถึงนโยบายของภาครัฐที่ยังใหความ

สําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่นอย

เกินไป สงผลดานความรูสึกนึกคิดใหการยอมรับ

การประกาศจดัตัง้อทุยานแหงชาตนิอยกวาราษฎร

ที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมนอย

 ความรูเกีย่วกบัการอนรุกัษทรัพยากรปาไม 

ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม

ไดแก มคีวามรูนอย และมีความรูมาก มกีารยอมรับ

เฉลี่ย 3.98 และ3.82 คะแนน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ราษฎรทองถิน่ทีม่คีวามรูเกีย่วกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมตางกัน มีการยอมรับ

การประกาศจัดตัง้อุทยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว 

แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคญัทางสถิต ิ(t = 1.931; 

p-value = 0.054) จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราษฎร สวนใหญจบ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 

50.3 สวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป 

มีการเรียนรูจากประสบการณในชีวิต และมีความ

เคารพในกฎระเบียบของทางราชการ โดยราษฎร

สวนใหญมีความตระหนักในคุณคาของทรัพยากร

ทีค่วรอนุรักษไว ถึงแมจะมีความรูดานการอนุรักษ

ที่แตกตางกันก็จะมีการอนุรักษที่ไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมพงษ (2548) 

ทีพ่บวาราษฎรทีม่คีวามรูดานการอนรุกัษทรพัยากร

ตางกนั จะมผีลตอการอนรุกัษทรัพยากรปาชายเลน

ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากราษฎรที่มีการศึกษา

ไมสูงมากนัก และคอนขางมีอายุ มีการเรียนรูจาก

ประสบการณในชีวิต มีความเคารพในกฎระเบียบ

ของทางราชการ และมคีวามตระหนกัในคณุคาของ

ทรัพยากรท่ีควรอนุรักษไว
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 การไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว 

ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม

ไดแก เคยไดรบั และไมเคยไดรบั มกีารยอมรบัเฉลีย่ 

3.99 และ 3.06 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ราษฎรที่ไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว

ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดต้ังอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญยิ่งทางสถิติ (t=18.458; p-value=0.000) 

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรท่ีเคยไดรับ

ประโยชนจากการทองเท่ียว มีคาเฉล่ียการยอมรับ

การประกาศจัดตัง้อทุยานแหงชาติ มากกวาราษฎร

ท่ีไมเคยไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว ทั้งนี้ 

เนื่องจากราษฎรท่ีเคยไดรับประโยชนจากการ

ทองเทีย่ว เหน็วาการประกาศจดัตัง้อทุยานแหงชาติ

จะสามารถสรางอาชีพ สรางรายได และประโยชน

ดานอื่นๆ ใหกับตนเองและครอบครัว

 การรับขอมูลขาวสาร ในการวิเคราะหได

แบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก ไมเคยไดรับ 

และเคยไดรับ  มีการยอมรับเฉลี่ย  3.53 และ

3.87 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

ราษฎรท่ีไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีการยอมรับ

การประกาศจัดตัง้อุทยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว 

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัยิง่ทางสถิต ิ( t=-5.963; 

p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา 

ราษฎรท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสาร มีคาเฉล่ียการ

ยอมรับการประกาศจัดตัง้อุทยานแหงชาติ มากกวา

ราษฎรที่ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้เนื่องจาก

ราษฎรที่เคยไดรับขอมูลขาวสารจะทําใหทราบถึง 

แผน/ผลการดําเนินงานของภาครัฐ เกิดการรับรู

แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารทีเ่ปนปจจบุนั ซึง่สอดคลอง 

กบัผลการศึกษาของณัฎยา (2548) ทีพ่บวาการรับรู

ขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่ตางกันมีผล

ตอความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรกัษทรพัยากร

ปาไมแตกตางกัน 

สรุป

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ

ราษฎร

 จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาราษฎร

ทองถิ่นท่ีอาศัยอยูโดยรอบอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว จงัหวัดตราด เปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 

50.5 มีอายุเฉลี่ย 41.10 ป สวนใหญไดรับการศึกษา

สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 50.3 

ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.0 

สวนใหญสมรสแลว รอยละ 65.8 มีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน เฉล่ีย 5.69 คน สวนใหญมีภูมิลําเนา

เกิดในอําเภอบอไร รอยละ 97.8 มีระยะเวลาในการ

ตั้งถ่ินฐาน เฉลี่ย 40.41 ป ราษฎรสวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 50.5 ไมมีอาชีพรอง มีที่ดินถือ

ครอง เฉล่ีย 7.40 ไร สวนใหญเปนท่ีดินมรดก

ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รอยละ 62.8 สวนใหญมี

ที่ตั้งของท่ีดินอยูนอกเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกว รอยละ 97.0 มีรายไดตอปของครัวเรือน 

เฉลี่ย 196,920 บาท ราษฎรสวนใหญเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม รอยละ 88.7 เปนสมาชิกกลุ ม

กองทุนหมูบาน รอยละ 31.2 สวนใหญเคยเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม หรือหลักสูตรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ
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งานดานปาไม รอยละ 83.5 เขารับการฝกอบรม

หลกัสตูรความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัไฟปา รอยละ 22.5 

ราษฎรสวนใหญมสีวนรวมในการกาํหนดแนวเขต

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว รอยละ 79.0 

สวนใหญเหน็วาวิธกีารทีด่ทีีส่ดุในการกาํหนดแนว

เขตอุทยานแหงชาติ ไดแก การปกปายเครื่องหมาย

แสดงแนวเขต หลักเขต รอยละ 63.3 ราษฎรสวน

ใหญมีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 0.67 สวนใหญมคีวามรูเกีย่วกับการอนุรกัษ

ทรัพยากรปาไมในระดบัมาก คาเฉล่ีย 0.71 สวนใหญ 

เคยเขารวมโครงการสงเสรมิการมสีวนรวมเพือ่การ

จัดการอุทยานแหงชาติอยางย่ังยืน คิดเปนรอยละ 

81.8 ราษฎรสวนใหญเคยไดรับประโยชนจากการ

ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

รอยละ 84.8 สวนใหญมคีวามคาดหวงัหรอืตองการ

ไดรบัประโยชนในลกัษณะขายของทีร่ะลึกใหแกนกั

ทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในอุทยานแหงชาติ รอยละ 

33.9 สวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 92.5 

แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารมาจากเจาหนาที่ปาไม 

รอยละ 17.7  

ระดับการยอมรบัของราษฎรทองถิน่ตอกระบวนการ 

ประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

 การยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตัง้

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ในแตละดาน

ประกอบดวย ดานประโยชนของการประกาศจัดต้ัง

อุทยานแหงชาติ ดานกระบวนการทํางานของ

เจาหนาทีอ่ทุยานแหงชาตินํา้ตกคลองแกว ดานการ

มีสวนรวมในดานตางๆ และดานนโยบายของรัฐ 

จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวา การยอมรับอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คะแนน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 1. ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการประกาศ

จัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน อาชีพ

หลัก จํานวนการถือครองท่ีดิน ลักษณะการครอบ

ครองทีด่นิ ทีต่ัง้ของทีด่นิ รายไดตอปของครวัเรอืน 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การเขารับการฝก

อบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับ

ประโยชนจากการทองเท่ียว และการไดรับขอมูล

ขาวสาร 

 2. ป จจัยที่ ไม มีผลต อกระบวนการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว 

จังหวัดตราด ไดแก การมีสวนรวมในการกําหนด

แนวเขตอุทยานแหงชาติ การเขารวมโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือการจัดการอุทยาน

แหงชาตอิยางยัง่ยนื และความรูเกีย่วกบัการอนุรกัษ

ทรัพยากรปาไม

ขอเสนอแนะ

 1. ราษฎรเห็นวาการปกปายเคร่ืองหมาย

แสดงแนวเขต หลักเขต เปนวิธีการท่ีดีที่สุด ดังนั้น

รฐัควรสนบัสนนุงบประมาณในการจดัทาํเครือ่งหมาย 

แสดงแนวเขตในลักษณะดงักลาว และควรใหราษฎร 

เขามามีสวนรวมในการกําหนด และจัดทาํเคร่ืองหมาย 

แสดงแนวเขตดวย

 2.  รฐัควรเพ่ิมบทบาทในการเขามามีสวน

รวมของราษฎร เพื่อรวมกันดูแลรักษาทรัพยากร 
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ธรรมชาติในทองถ่ิน การเขารวมประชุมชี้แจง

ทําความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาที่

อยางสม่ําเสมอ การจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา

อุทยานแหงชาติในระดับพื้นที่ ตลอดจนการใช

สถานท่ีในอุทยานแหงชาติใหเปนแหลงเรียนรูทาง

ธรรมชาติ ทัง้นี ้เพือ่ใหสอดคลองตามผลการศึกษา

เก่ียวกับระดับการยอมรับของราษฎรทองถิ่นตอ

การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ อยางเหมาะสม 

ตอไป

 3.  รัฐควรกําหนดนโยบายหรือแนวทาง

ใหราษฎร ไดมีโอกาสไดรับผลประโยชนจากการ

ทองเทีย่วในอทุยานแหงชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะดาน

การขายของทีร่ะลกึตางๆ การขายพชืผลการเกษตร

ใหแกนกัทองเทีย่ว ซึง่เหลานีล้วนเปนความตองการ 

หรือความคาดหวังของราษฎรในทองถิ่น

 4.  ราษฎรในทองถิ่นมีการยอมรับตอ

กระบวนการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก

คลองแกวอยูในระดับมาก ในดานการมีสวนรวม

ดานตางๆ ดานกระบวนการทํางานของเจาหนาที่

อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ดานนโยบาย

ของรัฐ และดานประโยชนของการประกาศจัดต้ัง

อุทยานแหงชาติ ดังนั้นรัฐจึงควรรักษาระดับของ

การยอมรบัของราษฎร และพฒันาการยอมรบัของ

ราษฎรไปสูการยอมรับอยางย่ังยนื ผานกระบวนการ

ดานการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

 5.  การกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ 

ควรตรวจสอบแนวเขตกอนการประกาศจัดตั้งให

ชัดเจน โดยไมควรประกาศทับซอนกับพ้ืนท่ีอยู

อาศัยทํากินของราษฎร และใหราษฎรไดเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการต้ังแตเริ่มตน เพ่ือให

สอดคลองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 และเพือ่ความรวมมอือนัดี

ระหวางรัฐกับราษฎรตอไปในอนาคต

เอกสารและสิ่งอางอิง

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตว ป า  และพันธุ พืช . 

 2554. เอกสารประกอบการแถลงขาว. 

 สวนจัดการทรัพยากรในอุทยานแหงชาติ 

 สํานักอุทยานแห งชาติ  กรมอุทยาน

 แหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื, กรงุเทพฯ.

ณัฏยา รัศมีเลิศกุล. 2548. ความคิดเห็นของราษฎร

 ตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม อุทยาน

 แห งชาติปางสีดา  จังหวัดสระแก ว . 

 วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร.

พวงรัตน ทวรีตัน. 2540. วธิกีารวิจยัทางพฤติกรรม

 ศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังท่ี 7. 

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรจน   ประสานมติร,

 กรุงเทพฯ.

ไพจิตร ไตรวงศยอย. 2538. การมีสวนรวมของ

 ประชาชนในการจัดการปาชุมชน: ศึกษา

 กรณี บานปาลัน ตําบลปงนอย อําเภอ

 แมจัน จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ

 ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล.
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สมพงษ ทองเกือ้. 2548. ปจจยัทีม่ผีลตอการอนรุกัษ

 ทรัพยากรปาชายเลนของราษฎร ตําบล

 บางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัด

 เพชรบุรี .  วิทยานิพนธ ปริญญาโท , 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สุบงกช จามีกร. 2526. สถิติวิเคราะหสําหรับงาน

 วิจัยทางสังคมศาสตร .  ภาควิชาสถิติ 

 คณะ วิท ย า ศ าสตร   มหา วิ ท ย า ลั ย

 เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

 สงัคมแหงชาต.ิ 2550. แผนพฒันาเศรษฐกจิ

 และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-

 2554). (Online) http://www.nesdb.go.th/ 
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to analyze the financial returns from the investment 
in agar wood plantation in Rayong province. The data were collected by employing the designed  
questionnaire interviewed 15 agar wood growers. The data were analyzed for determine 
the achievement of this enterprise the benefit-cost ratio (B/C), the net present value (NPV), internal 
rate of return (IRR), switching value of  benefits (SVB) and switching value of cost (SVC) were 
analyzed and with the given discount rate of 7, 9 and 11 percent and the duration of the project 
is 10 years.
 Results of the study indicated that the agar wood by 3 plots size namely small, medium 
and large size and all spacing provided B/C and NPV at all given discount rates of 7, 9 and 11 percent 
were over than 1 and 0, respectively, and their IRR were over than 11 percent. Thus the agar 
wood plantation is a sound project. In addition, the SVB and SVC value were rather high which 
representing the low-risk. Hence, agar wood plantation is an interesting enterprise which provides 
not only high profit but also the  less risk.
Keywords:  financial return, agar wood
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บทคัดยอ

 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพือ่วเิคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลกูไมกฤษณา

ในจังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูปลูกไมกฤษณา จํานวน 

15 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินความสําเร็จของโครงการ โดยใชคาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

(B/C) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) คาความแปรเปล่ียนของผลประโยชน 

(SV 
B
) และคาความแปรเปล่ียนของตนทนุ (SV

C
) โดยใชอตัราสวนลดรอยละ 7, 9 และ11 และอายุโครงการ 

10 ป

 จากการศึกษาพบวาพ้ืนทีป่ลูกไมกฤษณาท่ีมขีนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก 

พบวาคา B/C และ NPV ที่อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11 คา B/C มีคามากกวา 1 และ NPV มีคามากกวา 

0ในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด และคา IRR มีคามากกวาคาอัตราสวนลดท่ีกําหนด แสดงวาการปลูก

ไมกฤษณาท่ีมีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาดไดรับกําไร สําหรับคา SV
B
 และ SV

C
 ของการปลูกไมกฤษณา

มีคาสูงมากแสดงวามีความเส่ียงในการลงทุนตํ่า ดังนั้นการปลูกไมกฤษณาเปนธุรกิจที่นาสนใจเพราะ

ทํากําไรสูง และมีความเสี่ยงตอการขาดทุนนอย

คําสําคัญ: ผลตอบแทนทางการเงิน ไมกฤษณา

คํานํา

 ไมกฤษณามีความเก่ียวของกับชีวิตไทย

มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กลาวคือมีการนําไม

กฤษณามาประกอบพิธมีงคลในการปลูกสรางบาน

เรือนเพ่ือเปนสิริมงคล  ทํายารักษาโรค หรือใชเปน

เครื่องประทินผิวกาย ปจจุบันนิยมนําไมกฤษณา

มาสกดัเปนนํา้มนัหอมระเหยเพือ่เปนสนิคาสงออก 

นอกจากน้ีชาวมุสลิมแถบตะวันออกกลางมีความ

ตองการไมกฤษณา และนํ้ามันหอมระเหยไวใชใน

ชวีติประจาํวนัเปนปรมิาณมาก ดวยการนาํเอาแกน

หรือชิ้นไมสับของไมกฤษณาเผากับถานหินในเตา

เล็ก ๆ ซึ่งทําเปนพิเศษสําหรับเผาไมกฤษณา

โดยเฉพาะ เพื่อใหควัน และกลิ่นหอมของกฤษณา

ตดิผวิหนัง สามารถปองกันแมลงหรือไรทะเลทราย

ได นอกจากนี้ไมกฤษณาเปนไมมงคลที่ใชใน

พิธกีรรมทางศาสนาอสิลามในสเุหรา ใชสดูดมเปน 

ยาแกโรคหัวใจแลวทําใหเกิดกําลังวังชาและนํามา

ใชเปนสวนผสมในการทําเคร่ืองสําอางหรือนํา้หอม  

สวนทางแถบยุโรปนําไมกฤษณามาใชในการผลิต

นํ้าหอม จึงนับไดวาไมกฤษณามีความสําคัญในเชิง

เศรษฐกิจ (แจมจันทร, 2552) ทําใหความตองการ

ใช และราคาของไมชนิดนีส้งู จงึเปนสาเหตุใหมกีาร

ลักลอบเก็บหาไมกฤษณาในปาธรรมชาติกันมาก 

ทาํใหตนกฤษณาในปาธรรมชาตลิดลงอยางนาวติก 

การสงเสริมใหมีการปลูกไมกฤษณาจึงมีความ

จาํเปน เพือ่นาํผลผลติทีไ่ดตอบสนองความตองการ

ของมนุษย และเปนการชวยลดการลักลอบตัดไม

กฤษณาจากปาธรรมชาติ

 ภาคตะวันออกมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

กับการปลูกไมกฤษณาโดยเฉพาะจังหวัดระยอง 
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(เฉลิมชัย และวิเชษฐ, 2549) ปจจุบันมีการรวมตัว

ของเกษตรกรในจงัหวดัระยองเพือ่ปลกูไมกฤษณา 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไมกฤษณาเปนพืช

เศรษฐกิจเชิงการคา เพื่อสงเสริมการปลูก และการ

ขยายพันธุไมกฤษณาเพื่อไมใหสูญพันธุ ตลอดจน

ชวยลดปญหาการวางงานใหกับคนในชุมชน แต

เนื่องจากไมกฤษณาเปนพืชเศรษฐกิจที่ปจจุบัน

มีผู สนใจปลูกกันมากแตมีขอมูลดานการปลูก 

รายไดผลตอบแทนทางการเงิน และการตลาดมีนอย 

ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลตอบแทน

ทางการเงินของไมกฤษณา ในอําเภอเมือง และ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อใหประชาชน

ผูสนใจไดใชเปนขอมลูพืน้ฐานสําคญัประกอบการ

ตดัสนิใจในการลงทุนปลูกไมกฤษณาในเชิงพาณิชย

ทั้งยังมีสวนชวยใหอัตราการลักลอบตัดไมกฤษณา

จากปาธรรมชาติลดลงดวย

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุน

ปลูกไมกฤษณาของราษฎรในอําเภอเมือง และ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1. ขอมูลทุติยภูมิ  (secondary data) 

เปนขอมลูทีร่วบรวมไดจากหนวยงานตางๆ ทัง้ภาค

รัฐและเอกชนที่รวบรวมเอาไวแลว ซึ่งเปนขอมูล

เกีย่วกบัการปลกูไมกฤษณา รวมทัง้ขอมลูทัว่ไปของ

พื้นที่ที่ทําการศึกษา 

 2.  ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน

ข อมูลที่ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมข อมูลเอง 

มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

  2.1  ทําการสํารวจขอมูลเบื้องต น 

ของผูปลูกไมกฤษณาในอําเภอเมือง และอําเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง เพือ่ใหไดขอมลูท่ัวไปเกีย่วกบั

การปลูก คาใชจาย รายได และการตลาดของไม

กฤษณา เพ่ือนาํมาใชในการออกแบบสอบถาม หลงั

จากนัน้นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดสอบกบัราษฎร

ที่ปลูกไมกฤษณา ทําการปรับแกแบบสอบถาม

ใหเหมาะสมและครอบคลุมวัตถุประสงคที่ทําการ

ศึกษา

  2.2  นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับ

แกแลวเก็บขอมูล โดยทําการสัมภาษณราษฎรท่ี

ปลกูไมกฤษณา และเกบ็ผลผลติแลวในอาํเภอเมอืง 

และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 15 ราย 

โดยราษฎรที่ทําการศึกษามีพื้นท่ีปลูกไมกฤษณา

แบงออกเปน 3 ขนาดคือ 1) ราษฎรมีพื้นที่ปลูกไม

กฤษณาขนาดเล็ก โดยมีพื้นที่ปลูกนอยกวา 5 ไร 

มีระยะปลูก 2x3 เมตร จํานวน 5 ราย 2) ราษฎร

มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ปลูก 

5-10 ไร มีระยะปลูก 2x2 เมตร จํานวน 1 ราย และ 

ระยะปลูก 2x3 เมตร จํานวน 4 ราย และ 3) ราษฎร

มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดใหญโดยมีพื้นที่ปลูก

มากกวา 10ไร มีระยะปลูก 2x2 เมตร จํานวน 3 ราย 

และ ระยะปลูก 2x3 เมตร จํานวน 2 ราย

การวิเคราะหขอมูล

 1.  การวเิคราะหเชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) ขอมูลท่ัวไปของราษฎรที่ปลูกไมกฤษณา 

การปลูก และการตลาดของไมกฤษณา ทําการ

วเิคราะหโดยใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาตํา่สดุ 

และคาสูงสุด สวนคาใชจายและรายไดจากการ
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ปลูกไมกฤษณานั้นจะแสดงเปนจํานวนเงินที่จาย

หรือไดรับตอไร  

 2.  การวิเคราะหเชงิปริมาณ (quantitative 

analysis)  ทาํการวเิคราะหผลตอบแทนทางการเงนิ 

โดยใชคาใชจายตางๆ และรายไดจากการปลูกไม

กฤษณา  อัตราส วนลดท่ีใช  ในการศึกษาคือ

อัตราสวนลดรอยละ 7, 9, และ 11 โดยกําหนดอายุ

ของโครงการ 10 ป โดยหลักเกณฑที่ใชวัดความ

เหมาะสมของโครงการมี 3 วิธี (สันติ, 2549) ดังนี้

  2.1  อัตราผลตอบแทนตอต นทุน 

(Benefit-cost ratio: B/C) หมายถึง อัตราสวน

ระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีไดรับ

จากการลงทุน กับมูลคาปจจุบันของคาใชจายใน

การปลูกไมกฤษณา 

                                                       

เมื่อ Bt = ผลตอบแทนท่ีไดรับ (รายได) 

   จากการลงทุนในปที่ t

 Ct  =  คาใชจายในการลงทุนในปที่ t

 i  =  อัตราสวนลด (discount rate)

 t = ระยะเวลาของโครงการปที่ 1, 2, 

   3,...,10

 โดย  n  คือระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 

 คือ 10 ป

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนคือ B/C มีคา

มากกวา 1

  2.2  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present 

value: NPV) หมายถงึ ผลตางระหวางมลูคาปจจบุนั

ของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน กับมูลคา

ปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการปลูกไมกฤษณา 

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนโดยท่ัวไปคือ

คา  NPV มีคามากกวา 0 

  2.3  อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 

rate of return: IRR) หมายถงึ รอยละของผลตอบแทน 

ทีไ่ดรบัจากการลงทนุปลูกไมกฤษณา อตัราท่ีไดรบั

เปนอัตราผลตอบแทนท่ีจุดคุมทุนโดยทําใหมูลคา

ปจจุบันมีคาเทากับ 0    

  IRR = DRL + (DRU _ DRL) x       NPVL

                                                     NPVL _ NPVU

เมื่อ DRL = อัตราสวนลด (discount rate) 

     ที่ทําให   NPV > 0 

 DRU = อัตราสวนลดที่ทําให NPV < 0

 NPVL = มูลคาปจจุบันสุทธิของ DRL

 NPVU = มูลคาปจจุบันสุทธิของ DRU

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนคือคา IRR

มีคามากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนด

  2.4  การหาคาความแปรเปล่ียนของ

ตนทุน (Switching value of cost: SV
C
) เปนการ

หาคารอยละของตนทุนที่เพิ่มข้ึนแลวทําให NPV 

มีคาเทากับ 0

 SV
C
  =      

NPV
 x 100                              

       
NPC

เมื่อ NPC = มูลคาปจจุบันของตนทุน 
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t = 1
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  2.5  การหาคาความแปรเปล่ียนของ

ผลประโยชน (Switching value of benefit: SV 
B
) 

เปนการหาคารอยละของผลประโยชนหรอืรายไดที่

ลดลงแลวทําให NPV มีคาเทากับ 0

 SV
B
 =   NPV X 100

    
NPB

                           

เมื่อ NPB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 

ผลและการวิจารณ

ขอมูลทั่วไป

 ราษฎรท่ีปลกูไมกฤษณาพบวาเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิงมีเพียงรอยละ 

33.33 ราษฎรที่ปลูกไมกฤษณามีอายุระหวาง 

40–54 ป โดยสวนใหญมีอายุ 40-44 ป คิดเปนรอย

ละ 46.67 รองลงมามีอายุ 45–49 ป และ 50–54 ป 

คิดเปนรอยละ 33.33 และ 20.00 ตามลําดับโดยที่

อายุนอยสุด 40 ป สูงสุด 54 ป และเฉล่ีย 45.40 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎรที่ปลูกไม

กฤษณามีอายุ 15-60 ป มีจํานวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 86.11 และมีอายุนอยกวา 15 ป มีจํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ13.89 ระดับการศึกษาของ

ราษฎรท่ีปลูกไมกฤษณาพบวาจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาจบ

ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ

ปรญิญาตรีจาํนวนเทากนั และมัธยมศึกษาตอนตน 

คิดเปนรอยละ 13.33 และ 6.67 ตามลําดับ อาชีพ

หลักของราษฎรท่ีปลกูไมกฤษณาพบวาสวนใหญมี

อาชีพทําสวนไมกฤษณาคิดเปนรอยละ 53.33 และ

มีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 46.67 สําหรับ

อาชีพรองพบวาสวนใหญมอีาชีพทําสวนไมกฤษณา 

รอยละ 46.67 รองลงมาคือไมมีอาชีพรองรอยละ 

33.33 และรับจางคิดเปนรอยละ 20.00 

การปลูกไมกฤษณา

 พืน้ทีป่ลกูไมกฤษณาแบงออกเปน 3 ขนาด

คอื 1) พืน้ท่ีปลูกขนาดเลก็มพีืน้ท่ีปลูกนอยกวา 5 ไร 

มีระยะปลูก 2x3 เมตร 2) มีพื้นที่ปลูกขนาดกลาง

มพีืน้ทีป่ลกู 5-10 ไร มรีะยะปลูก 2x2 เมตร จาํนวน 

1 แปลง และ 2x3 เมตร จํานวน 4 แปลง และ 

3) มพีืน้ท่ีปลกูขนาดใหญมพีืน้ทีป่ลกูมากกวา 10 ไร 

มรีะยะปลกู2x2 เมตรจาํนวน 3 แปลง และ 2x3 เมตร  

จํานวน 2 แปลง ระยะเวลาในการปลูกไมกฤษณา

พบวาผูทีป่ลูกไมกฤษณานานทีส่ดุมรีะยะเวลาปลกู 

17 ป คิดเปนรอยละ 26.67 นอยที่สุด 10 ปรอยละ 

13.33 โดยระยะเวลาทีม่ปีลูกไมกฤษณามากทีส่ดุคอื 

12 ป คิดเปนรอยละ 33.34 และระยะเวลาที่ปลูกไม

กฤษณา 15 ปมจีาํนวนเทากบัผูปลกูไมกฤษณาระยะ

เวลาที่ปลูกคือ 13 ป คิดเปนรอยละ 13.33 สาเหตุที่

ราษฎรเลือกปลูกไมกฤษณาคือ ไมกฤษณามีราคา

สงูมจีาํนวนเทากบัมเีจาหนาทีข่องรัฐมาสงเสริมให

ปลูก คดิเปนรอยละ 40.00 และมคีนรูจกัแนะนาํให

ปลูกรอยละ 20.00 แรงงานที่ใชปลูกไมกฤษณา

พบวาเปนแรงงานในครวัเรอืนคดิเปนรอยละ 75.68 

และแรงงานรับจางรอยละ 24.32 โดยแรงงานใน

ครวัเรอืนนัน้แบงเปนแรงงานเพศชายรอยละ 53.57 

และเพศหญิงรอยละ 46.43 และแรงงานที่รับจาง

นัน้แบงเปนแรงงานชายรอยละ 77.78 และแรงงาน

หญิงรอยละ 22.22 โดยภูมิลําเนาของแรงงานที่จาง
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ทั้งหมดมาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

คาจาง 275 บาทตอวัน และมีการทําสารกฤษณาใน

ปที่ 8 

การตลาดของไมกฤษณา

 สวนไมกฤษณาท่ีสํารวจมีการเก็บเกี่ยว

ไมกฤษณาแลวทั้งหมดโดยไมกฤษณามีอายุตัดฟน 

10 ป การตัดไมกฤษณาขายมี 3 รูปแบบคือ 

1) จางตัดฟน คิดเปนรอยละ 80.00 2) ผู ซื้อ

ตัดไมเอง คิดเปนรอยละ 13.33  และ3) ตัดไมเอง 

คิดเปนรอยละ 6.67 การขายไมกฤษณาของผูปลูก

มกีารนาํไมกฤษณาไปขายเองท่ีโรงงานใน อาํเภอเมอืง 

จังหวัดระยองคิดเปนรอยละ 86.67 และมีพอคา

มารบัซ้ือไมกฤษณาท่ีสวน รอยละ 13.33 โดยพอคา

เปนคนในจังหวัดระยอง ไมกฤษณาท่ีขายมี 2 รูป

แบบคือ 1) ขายเปนไมสับ ชิ้นไมกฤษณาที่มีสาร

กฤษณาสะสมอยูในเนือ้ไมปรมิาณนอย หรอืเนือ้ไม

กฤษณาที่มีนํ้ามันสะสมเกรดตํ่าจะมีลักษณะเปน

ชิ้นเล็กๆ บางๆ ขนาดกวางประมาณ 2- 3 ซม. และ

ยาว ประมาณ 4-5 ซม.) ราคาขายท่ีโรงงาน 100 บาท

ตอกิโลกรัม และขายใหกับพอคาคนกลางที่มารับ

ซือ้ทีส่วนราคา 80 บาทตอกโิลกรมั และ 2) ขายไมแกน 

ราคาขายที่โรงงาน 2,000 บาทตอกิโลกรัม และขาย

ใหกับพอคาคนกลางที่มารับซื้อที่สวนราคา 1,500 

บาทตอกโิลกรัม การทราบราคาของไมกฤษณาทีจ่ะ

ขายพบวาสวนใหญผูปลูกไมทราบราคาไมกฤษณา

กอนทีจ่ะขาย คดิเปนรอยละ 73.33 และทราบราคา

ไมกฤษณากอนที่จะขายมีเพียง รอยละ 26.67 

การกําหนดราคาไมกฤษณาพบวา ผูซื้อไมกฤษณา

เปนผูกาํหนดราคา คดิเปนรอยละ 93.33 และผูปลกู

ไมกฤษณาเปนผูกําหนดราคามีเพียงรอยละ 6.67 

เมื่อถามถึงความพอใจของราคาที่ขายไดพบวา

ผูปลูกทุกคนพอใจในราคาของไมที่ขายได และ

การจําหนายไมกฤษณาของผูปลูกทั้งหมดไมไดรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ

คาใชจายและรายไดจากการปลูกไมกฤษณา

 คาใชจายในการปลูกไมกฤษณาในปที่ 1 

มคีาใชจายตางๆ ดงันี ้คาเชาท่ีดนิ คาเตรยีมดนิปลกู 

คาจางปลกู คากลาตนกฤษณา คาดแูลรักษา และอืน่ๆ  

สวนไมกฤษณาขนาดเล็กมีระยะปลูก 2x3 เมตร 

มีคาใชจายในปที่1อยูระหวาง 13,600-17,000 บาท

ตอไร คาใชจายปที่ 2-7 และปที่ 9 เปนคาใชจายใน

การดูแลรักษาและใสปุ ยมีคาใชจายอยูระหวาง 

6,600-10,000 บาท และปที่ 8 เปนปที่ทําสาร

กฤษณามีคาใชจายอยูระหวาง 36,600-40,000 บาท 

และปที1่0 คาใชจายในการทําไมกฤษณาอยูระหวาง 

21,600-25,000 บาท (Table 1) สวนสวนไมกฤษณา

ขนาดกลางมีระยะปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจาย

ในปที่ 1 เทากับ 18,200 บาทตอไร คาใชจายปที่ 2-7 

และปที่ 9 เปนคาใชจายในการดูแลรักษาและ

ใสปุยมีคาใชจายเทากับ 8,200 บาท และปที่ 8 เปน

ปที่ทําสารกฤษณามีคาใชจายเทากับ 48,200 บาท 

และปที่ 10  คาใชจายในการทําไมกฤษณาเทากับ 

28,200 บาท สวนและไมกฤษณาทีม่รีะยะปลกู 2x3 

เมตร มคีาใชจายในปที ่1 อยูระหวาง 13,300-18,000 

บาทตอไร คาใชจายปที ่2-7 และปที ่9 เปนคาใชจาย

ในการดูแลรักษาและใสปุยมีคาใชจายอยูระหวาง 

7,300-11,600 บาท และปที่ 8 เปนปที่ทําสาร

กฤษณามีคาใชจายอยูระหวาง 31,300-41,000 บาท 

และปที1่0 คาใชจายในการทําไมกฤษณาอยูระหวาง 

22,300-26,000 บาท (Table 2)  และสวนไมกฤษณา
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ขนาดใหญมีระยะปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจายในปที่ 

1 อยูระหวาง 15,100-25,500 บาทตอไร คาใชจาย

ปที่ 2-7 และปที่ 9 เปนคาใชจายในการดูแลรักษา

และใสปุยมคีาใชจายอยูระหวาง 6,100-15,300 บาท 

และปที่ 8 เปนปที่ทําสารกฤษณามีคาใชจายอยู

ระหวาง 46,100-54,500 และปที1่0 คาใชจายในการ

ทําไมกฤษณาอยูระหวาง 26,100-34,500 บาท และ

ไมกฤษณาที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร มีคาใชจายในป

ที่1อยูระหวาง 16,200-17,200 บาทตอไร คาใชจาย

ปที่ 2-7 และปที่ 9 เปนคาใชจายในการดูแลรักษา

และใสปุยมีคาใชจายอยูระหวาง 8,200-9,200 บาท 

และปที่ 8 เปนปที่ทําสารกฤษณามีคาใชจายอยู

ระหวาง 38,200-39,200 บาท และปที่10 คาใชจาย

ในการทาํไมกฤษณาอยูระหวาง 24,200-28,200 บาท 

(Table 3)  

 รายไดจากการขายไมกฤษณาพบวาราษฎร

ที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กมีรายไดระหวาง 

750,000 - 890,000 บาท (Table 1) สวนสวนไม

กฤษณาท่ีมพีืน้ทีป่ลูกขนาดกลางท่ีมรีะยะปลูก 2x2 

เมตรมีรายได 1,000,000 บาท และระยะปลูก 2x3 

เมตรมีรายได 660,000 - 890,000 บาท (Table 2) 

และสวนไมกฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญที่มี

ระยะปลูก 2x2 เมตรมีรายได 890,000 -1,040,000 

บาท และระยะปลูก 2x3 เมตร มีรายได 840,000 - 

843,000 บาท (Table 3)  

Table 1 Costs and revenues per rai of agar wood small plots with the projected duration 10 years.

 Year Plot 1* Plot 2* Plot 3* Plot 4* Plot 5*
  revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost

 1  13,600  15,100  15,300  17,000  16,600

 2  6,600  8,100  9,400  10,000  9,600

 3  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 4  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 5  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 6  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 7  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 8  36,600  38,100  38,800  40,000  39,600

 9  6,600  8,100  8,800  10,000  9,600

 10 800,000 21,600 870,000 23,100 820,000 23,800 890,000 25,000 750,000 24,600

Note * spacing of agar wood is 2x3 m.
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Table 2 Cost and revenue per rai of agar wood medium plots with the projected duration 10 years.

 Year Plot 1* Plot 2** Plot 3* Plot 4* Plot 5*
  revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost

 1  17,700  18,200  18,000  16,000  13,300

 2  10,300  8,200  11,600  9,000  7,300

 3  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 4  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 5  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 6  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 7  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 8  39,700  48,200  41,000  39,000  37,300

 9  9,700  8,200  11,000  9,000  7,300

 10 843,000 24,700 1,000,000 28,200 780,000 26,000 890,000 24,000 660,000 22,300

Note   * spacing of agar wood is 2x3 m.

         ** spacing of agar wood is 2x2 m.

Table 3 Cost and revenue per rai of agar wood large plots with the projected duration 10 years.

 Year Plot 1* Plot 2** Plot 3** Plot 4** Plot 5*
  revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost

 1  16,200  15,100  16,500  25,500  17,200

 2  8,200  6,900  7,500  15,300  9,200

 3  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 4  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 5  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 6  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 7  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 8  38,200  46,100  47,500  54,500  39,200

 9  8,200  6,100  7,500  14,500  9,200

 10 843,000 28,200 970,000 26,100 1,040,000 27,500 890,000 34,500 840,000 24,200

Note    * spacing of agar wood is 2x3 m.

          ** spacing of agar wood is 2x2 m.
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ผลตอบแทนทางการเงิน

 จากการศึกษาราษฎรท่ีมีพื้นที่ปลูกไม

กฤษณาขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตรพบวา

อัตราผลตอบแทนตอต นทุน  (B/C)ในทุกๆ 

อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11  คาB/C มีคา

มากกวา 1 ในทุกอัตราสวนลด โดยมีคา B/C อยู

ระหวาง 3.26-5.21 แสดงวาการปลูกไมกฤษณา

ที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร

ไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด (Table 4) 

สวนพ้ืนทีป่ลูกไมกฤษณาขนาดกลางท่ีมรีะยะปลูก 

2x2 เมตรและ 2x3 เมตร พบวา คาB/Cในทุกๆ 

อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11  คาB/C 

มีคามากกวา 1 ในทุกอัตราสวนลดโดยมีคา B/C 

อยูระหวาง 4.31-5.06 และ 3.06-4.77 ตามลําดับ 

แสดงวาการปลูกไมกฤษณาท่ีมีพื้นที่ปลูกขนาด

กลางทัง้ 2 ระยะปลกูไดรบักาํไรในทุกอตัราสวนลด

ทีก่าํหนด (Table 5) และพ้ืนทีป่ลกูไมกฤษณาขนาด

ใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร พบวา

คา B/Cในทุกๆ อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11   

คา B/C มีคามากกวา 1 ในทุกอัตราสวนลดโดย

มีคา B/C อยูระหวาง 2.60-5.77 และ 3.71-4.62 

ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณาท่ีมีพื้นที่

ปลูกขนาดใหญทั้ง 2 ระยะปลูกไดรับกําไรใน

ทุกอัตราสวนลดที่กําหนด (Table 6)

 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) จากการศึกษา

ราษฎรที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กที่มีระยะ

ปลูก 2x3 เมตร พบวาคา NPV ในทุกๆ อัตราสวน

ลดรอยละ 7, 9 และ 11   คา NPV มีคามากกวา 0 

ในทุกอัตราสวนลด โดยมีคา NPV อยูระหวาง 

182,994.86-353,745.31 บาทตอไร แสดงวา

การปลูกไมกฤษณาท่ีมพีืน้ทีป่ลูกขนาดเล็กทีม่รีะยะ

ปลูก 2x3 เมตร ไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลด

ทีก่าํหนด (Table 4) สวนพ้ืนทีป่ลกูไมกฤษณาขนาด

กลางท่ีมีระยะปลูก 2x2 เมตรและ 2x3 เมตร พบวา

คา NPVในทุกๆ  อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11  

คา NPV มีคามากกวา 0 ในทุกอัตราสวนลด โดยมี

คา NPV อยูระหวาง 270,483.02-407,962.78 บาท

ตอไร และ 165,744.39-357,591.07 บาทตอไร 

ตามลําดับ แสดงวา การปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นท่ี

ปลูกขนาดกลางท้ัง 2 ระยะปลูกไดรับกําไรในทุก

อตัราสวนลดท่ีกาํหนด (Table 5) และพืน้ทีป่ลกูไม

กฤษณาขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 

2x3 เมตร พบวาคา NPV ในทุกๆ  อัตราสวนลด

รอยละ 7, 9 และ 11  คา NPV มีคามากกวา 0 ในทุก

อตัราสวนลด โดยมคีา NPV อยูระหวาง 193,090.36-

434,147.84 บาทตอไร และ 216,146.26-335,841.19 

บาทตอไร ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณา

ทีม่พีืน้ทีป่ลกูขนาดใหญทัง้ 2 ระยะปลกูไดรบักาํไร

ในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด (Table 6) 

 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการ

ศึกษาราษฎรท่ีมีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กท่ีมี

ระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา IRR มากกวาคา

อัตราสวนลดที่กําหนดรอยละ 7, 9 และ 11 โดยมี

คา IRR รอยละ 35.00-43.00  ตามลําดับ แสดงวา

การปลูกไมกฤษณาท่ีมพีืน้ทีป่ลูกขนาดเล็กทีม่รีะยะ

ปลกู 2x3 เมตร ไดรบักาํไร (Table 4) สวนพ้ืนท่ีปลกู

ไมกฤษณาขนาดกลางท่ีมีระยะปลูก 2x2 เมตรและ 

2x3 เมตร พบวาคา IRR มากกวาคาอัตราสวนลดที่

กําหนดรอยละ 7, 9 และ 11 โดยมีคา IRR รอยละ 

44.00 และรอยละ 35.00-41.00  แสดงวาการปลูก
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ไมกฤษณาท่ีมพีืน้ทีป่ลกูขนาดกลางท้ัง 2 ระยะปลูก

ไดรับกําไร (Table 5) และพื้นที่ปลูกไมกฤษณา

ขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร 

พบวาคา IRR มากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนด

รอยละ 7, 9 และ 11 โดยมีคา IRR รอยละ 33.00-

46.00 และ 39.00-42.00  ตามลําดับ แสดงวา

การปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญทั้ง 2 

ระยะปลูกไดรับกําไร (Table 6)

 คาความแปรเปล่ียนของตนทุน (SV
C
) 

จากการศึกษาราษฎรท่ีมีพื้นที่ปลูกไมกฤษณา

ขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา SV
C
 

มีคาสูงคือ 225.52-421.50 แสดงวาการปลูกไม

กฤษณามคีวามเส่ียงในการลงทนุตํา่กลาวคอืตนทนุ

ในการปลูกไมกฤษณาท่ีมรีะยะปลูกดงักลาวตนทนุ

สามารถเพ่ิมไดถงึรอยละ 225.52-421.50 แลวทาํให 

NPV มีคาเทากับ 0 (Table 4) สวนพ้ืนที่ปลูกไม

กฤษณาขนาดกลางท่ีมีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 

2x3 เมตร พบวาคา SV
C
 มีคาสูงคือ 331.06-406.39 

และ 205.65-377.05 ตามลําดบั แสดงวาการปลูกไม

กฤษณามีความเส่ียงในการลงทุนตํา่ กลาวคือตนทนุ 

ในการปลูกไมกฤษณาท่ีมรีะยะปลูกดงักลาวตนทนุ

สามารถเพ่ิมไดถึงรอยละ 331.06-406.39 และ 

205.65-377.05 ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคา

เทากบั 0 (Table 5)  และพ้ืนทีป่ลกูไมกฤษณาขนาด

ใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร พบวา

คา SV
C
 มีคาสูงคือ 160.44- 477.39 และ 271.24-

362.30 ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณา

มคีวามเสีย่งในการลงทนุตํา่ กลาวคอืตนทนุในการ

ปลูกไมกฤษณาท่ีมีระยะปลูกดังกลาวตนทุน

สามารถเพิ่มไดถึงรอยละ 160.44- 477.39 และ 

271.24-362.30 ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคา

เทากับ 0 (Table 6) 

 คาความแปรเปลี่ยนของผลประโยชน 

(SV
B
) จากการศึกษาราษฎรท่ีมพีืน้ทีป่ลูกไมกฤษณา

ขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา SV
B
  

มคีาสงูคือ 69.28-80.82 แสดงวาการปลกูไมกฤษณา

มคีวามเสีย่งในการลงทนุตํา่ กลาวคอื ผลประโยชน

หรือรายไดจากการปลูกไมกฤษณาที่มีระยะปลูก

ดังกลาวผลประโยชนหรือรายไดสามารถลดลงได

ถึงรอยละ 69.28-80.82 แลวทําให NPV มีคา

เทากบั 0 (Table 4) สวนพ้ืนทีป่ลกูไมกฤษณาขนาด

กลางที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร 

พบวาคา SV
B
 มีคาสูงคือ 76.80-80.25 และ 

71.31-79.04 ตามลําดบั แสดงวาการปลูกไมกฤษณา

มีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า กลาวคือผลประโยชน

หรือรายไดจากการปลูกไมกฤษณาที่มีระยะปลูก

ดังกลาวผลประโยชนหรือรายไดสามารถลดลงได

ถงึรอยละ76.80-80.25 และ 71.31-79.04 ตามลาํดบั 

แลวทําให NPV มีคาเทากับ 0 (Table 5) และพ้ืนที่

ปลูกไมกฤษณาขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร 

และ 2x3 เมตร พบวาคา SV
B
 มีคาสูงคือ 61.60- 

82.68 และ 73.06-78.37 ตามลาํดบั แสดงวาการปลกู

ไมกฤษณามีความเส่ียงในการลงทุนต่ํา กลาวคือ 

ผลประโยชนหรอืรายไดจากการปลูกไมกฤษณาท่ีมี

ระยะปลกูดงักลาว ผลประโยชนหรอืรายไดสามารถ

ลดลงไดถึงรอยละ61.60-  82.68  และ 73.06-78.37  

ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคาเทากับ 0  (Table 6)
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Table 4 Financial returns analysis per rai of small plots by discount rate with the projected duration 
 10 years.
  List Discount  Plot 1* Plot 2* Plot 3* Plot 4* Plot 5*
   rate (%)
 B/C   7 5.21 5.00 4.46 4.44 3.85
   9 4.82 4.61 4.11 4.09 3.54
   11 4.44 4.24 3.78 3.75 3.26
 NPV 7 328,696.23 353,745.31 323,345.56 350,567.49 282,208.02
 (baht/rai) 9 267,757.94 287,700.21 262,041.01 283,954.87 227,384.42
   11 218,271.78 234,090.85 212,322.64 229,945.00 182,994.86
 IRR (%)  43.00 42.00 41.00 37.00 35.00
 SV

B
  7 80.82 79.99 77.57 77.49 74.02

 (%)  9 79.24 78.29 75.65 75.53 71.77
   11 77.47 76.40 73.52        73.36 69.28
 SV

c
  7 421.50 399.63 345.86 344.15 284.90

 (%)  9 381.58 360.54 310.71 308.68 254.28
   11 343.87 323.73 277.66 275.39 225.52

Table 5 Financial returns analysis per rai of medium plots by discount rate with the projected duration 
 10 years.
  List Discount  Plot 1* Plot 2** Plot 3* Plot 4* Plot 5*
   rate (%)
 B/C   7 4.23 5.06 3.62 4.77 4.09
   9 3.89 4.68 3.33 4.39 3.78
   11 3.57 4.31 3.06 4.04 3.49
 NPV 7 327,323.50 407,962.78 287,101.42 357,591.07 253,545.40
 (baht/rai) 9 264,604.42 332,088.83 230,567.02 290,372.53 205,045.49
   11 213,771.22 270,483.02 184,828.50 235,834.23 165,744.39
 IRR (%)  38.00 44.00 35.00 41.00 37.00
 SV

B
  7 76.38 80.25 72.41 79.04 75.57

 (%)  9 74.31 78.62 69.98 77.04 73.55
   11 72.00 76.80 67.28 75.24 71.31
 SV

c
  7 323.39 406.39 262.41 377.05 309.33

 (%)  9 289.22 367.67 233.10 339.33 278.04
   11 257.18 331.06 205.65 303.87 248.50

Note *  spacing of agar wood is 2x3 m.
  **  spacing of agar wood is 2x2 m.

Note *  spacing of agar wood is 2x3 m.
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สรุป

ขอมูลทั่วไป

 ขอมูลทั่วไปของราษฎรท่ีปลูกไมกฤษณา

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45.40 ป จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนมีอายุ  15-60 ป  คิดเป น

รอยละ 86.11 ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.67 มีอาชีพหลัก

ของราษฎรที่ปลูกไมกฤษณารอยละ 53.33 และ

มีอาชีพรองทําสวนไมกฤษณารอยละ 46.67 

การปลูกไมกฤษณา

 พืน้ทีป่ลกูไมกฤษณาแบงออกเปน 3 ขนาด

คอื 1) พืน้ทีป่ลูกขนาดเลก็มพีืน้ทีป่ลูกนอยกวา 5 ไร 

Table 6 Financial returns analysis per rai of large plots by discount rate with the projected duration 
 10 years.
  List Discount  Plot 1* Plot 2** Plot 3** Plot 4** Plot 5*
   rate (%)
 B/C   7 4.62 5.77 5.59 3.09 4.39
  9 4.27 5.35 5.17 2.84 4.04
  11 3.93 4.95 4.78 2.60 3.71
 NPV 7 335,841.19 407,697.65 434,147.84 306,162.46 329,834.31
 (baht/rai) 9 272,623.86 333.137.68 354,395.06 243,601.63 267,051.03
   11 221,331.12 272,536.47 289,593.76 193,090.36 216,146.26
 IRR (%)  42.00 46.00 44.00 33.00 39.00
 SV

B
  7 78.37 82.68 82.12 67.67 77.24

 (%)  9 76.56 81.30 80.67 64.80 75.26
   11 74.55 79.78 79.07 61.60 73.06
 SV

c
  7 362.30 477.39 459.24 209.32 339.41

 (%)  9 326.62 434.90 417.37 184.07 304.25
   11 292.92 394.51 377.67 160.44 271.24

Note * spacing of agar wood is 2x3 m.
  **  spacing of agar wood is 2x2 m.

2) มีพื้นที่ปลูกขนาดกลางมีพื้นที่ปลูก 5-10 ไร 

และ 3) มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญมีพื้นที่ปลูกมากกวา 

10 ไร มีระยะเวลาในการปลูกไมกฤษณามากกวา 

10 ป สาเหตุที่ปลูกไมกฤษณาคือ ไมกฤษณามีราคา

สงูและมเีจาหนาทีข่องรฐัมาสงเสรมิใหปลกู  สวนใหญ 

ใชแรงงานในครัวเรือนปลูกไมกฤษณา และมีการ

ทําสารกฤษณาในปที่ 8 

การตลาดของไมกฤษณา

 ไมกฤษณาท่ีขายมีอายุตัดฟน 10 ป การตัด

ไมกฤษณาขายมี 3 รูปแบบคือ 1) จางตัดฟน  

2) ผูซื้อตัดไมเอง และ3) ผูปลูกตัดไมเอง การขาย

ไมกฤษณาสวนใหญผูปลูกนําไมกฤษณาไปขายเอง
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ที่ โรงงาน  ไม กฤษณาที่ขายมี  2 รูปแบบคือ 

1) ขายเปนไมสับ และ 2) ขายไมแกน สวนใหญ

ผูปลูกไมทราบราคาขายไมกฤษณากอนที่จะขาย 

การกําหนดราคาสวนใหญผู ซื้อไมกฤษณาเปน

ผูกําหนด และผูปลูกทุกคนพอใจในราคาของไมที่

ขายได และการจําหนายไมกฤษณาของผูปลูก

ทั้งหมดไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ของรัฐ

คาใชจายและรายไดจากการปลูกไมกฤษณา

 คาใชจายในการปลูกไมกฤษณาต้ังแต

ปที่ 1- 10  สวนไมกฤษณาขนาดเล็กมีระยะปลูก 

2x3 เมตรมีคาใชจายอยูที่ 117,000-152,000 บาท

ตอไร  สวนสวนไมกฤษณาขนาดกลางท่ีมรีะยะปลูก

ปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจายอยูที่ 152,000 บาทตอไร 

และระยะปลูก 2x3 เมตร มีคาใชจาย 120,400-

162,600 บาทตอไร  และสวนไมกฤษณาขนาดใหญ

ที่มี ระยะปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจาย 130,800-

216,800 บาทตอไร และระยะปลูก 2x3 เมตร 

มีคาใชจาย 140,000-145,000 บาทตอไร 

 รายไดจากการขายไมกฤษณาพบวาราษฎร

ที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กมีรายไดระหวาง 

750,000 -890,000 บาท สวนสวนไมกฤษณาที่มี

พื้นที่ปลูกขนาดกลางที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร

มีรายได 1,000,000 บาท และระยะปลูก 2x3 เมตร

มรีายได 660,000 -890,000 บาท และสวนไมกฤษณา

ที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร

มีรายได 890,000 -1,040,000 บาท และระยะปลูก 

2x3 เมตร มีรายได 840,000 -843,000 บาท  

ผลตอบแทนทางการเงิน

 จากการศึกษาราษฎรท่ีมีพื้นท่ีปลูกไม

กฤษณาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

ในทุกระยะปลูก พบวาคา B/C ในทุกๆ  อตัราสวนลด 

รอยละ 7, 9 และ 11 คา B/C มีคามากกวา 1 ในทุก

อตัราสวนลด แสดงวาการปลูกไมกฤษณาท่ีมพีืน้ที่

ปลูกท้ัง 3 ขนาดไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลด

ที่กําหนด 

  คา NPV พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูกที่มี

ระยะปลูก พบวาคา NPV ในทุกๆ อัตราสวนลด

รอยละ 7, 9 และ 11 คา NPV มีคามากกวา 0 

ในทุกอัตราสวนลด แสดงวาการปลูกไมกฤษณาท่ี

มีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาด ไดรับกําไรในทุกอัตรา

สวนลดที่กําหนด 

 คา IRR พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวา

คา IRR มากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนดรอยละ 

7, 9 และ 11 แสดงวาการปลูกไมกฤษณาท่ีมีพื้นที่

ปลูกทั้ง 3 ขนาดไดรับกําไร 

 คา SV
C
 พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวา

คา SV
C
  มีคาสูง แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มี

พื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาดมีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า 

คา SV
B
 พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวาคา SV
B  

มีคาสูงมาก แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่

ปลูกทั้ง 3 ขนาดมีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า 
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ผลของสาร IBA และนํา้ส้มควนัไม้ต่อการปักชําไผ่ตงลมืแล้ง

Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Wood Vinegar on Cutting of

 Bambusa beecheyana

......................................
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ABSTRACT
 The effects of indole-3-butyric acid (IBA) and wood vinegar on cutting of Thongluemlang 
bamboo (Bambusa beecheyana) were investigated. There were 8 treatments : control (water); 1,500, 
2,000, 2,500 ppm IBA; wood vinegar : water 1 : 25, 1 : 50, 1 : 75 and 1 : 100. The branch cuttings 
were kept in 50% shade nursery for 60 days. The results showed that 2,000 ppm IBA gave the highest 
rooting percentage of 100% which was significantly different with other treatments. In addition, 
the greatest new shoot length of 95.75 and 86.00 cm occurred when wood vinegar : water 1 : 25 and 
1 : 50 were used respectively. There were not significantly different among treatments 
in number of roots, root length, number of new shoot and the survival percentage.
Keyword:  Indole-3-Butyric Acid (IBA), Wood Vinegar, Bambusa beecheyana
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บทคัดยอ

 การศึกษาผลของ IBA และนํ้าสมควันไมตอการขยายพันธุไผตงลืมแลง (Bambusa beecheyana) 

ดวยวิธีการปกชํา มี 8 สิ่งทดลองดังนี้ ไมใชสารควบคุมการเจริญเติบโต (นํ้าเปลา, control); IBA 

ความเขมขน 1,500 2,000 และ 2,500 ppm นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1:25, 1:50, 1:75 และ 1:100 

ทําการปกชํากิ่งแลวนําไปวางในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 วัน พบวากิ่งปกชําที่แชใน 

IBA ความเขมขน 2,000 ppm มีเปอรเซ็นตการออกรากสูงสุด (100 เปอรเซ็นต) และแตกตางอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆ นอกจากน้ีความยาวก่ิงใหม พบวามากที่สุด เมื่อแชกิ่งปกชําในนํ้าสม

ควันไม : นํ้า อัตราสวน 1: 25 และ 1 : 50 (95.75 และ 86.00 เซนติเมตร ตามลําดับ) สวนจํานวนราก 

ความยาวราก จาํนวนกิง่ใหมทีพ่ฒันา และเปอรเซ็นตการรอดชีวติ พบวาไมมคีวามแตกตางอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง

คําสําคัญ:  สาร IBA, นํ้าสมควันไม, ไผตงลืมแลง

คํานํา

 ไผตงลมืแลงมชีือ่วทิยาศาสตรวา Bambusa 

beecheyana อยูในวงศ Gramineae เปนไผพันธุ

ที่มาจากประเทศไตหวัน และเปนไผเศรษฐกิจ

ทีก่าํลังเปนทีส่นใจของเกษตรกร มลีาํตนสูงไดกวา 

15 เมตร สีของลําไผเขียวเขมเปนมันไมมีหนาม 

ไมมขีน ลาํตนคอนขางตนั หนอรสชาตดิ ีกรอบอรอย 

ไมมเีส้ียน เปลือกบาง นํา้หนกัเฉล่ียของหนอประมาณ 

1.5-3.0 กิโลกรัม/หนอ เปนพันธุที่ออกหนอดก 

และออกหนอตลอดท้ังป (มกีารใหนํา้) โดยใหหนอ

ประมาณ 30 หนอตอกอ ในชวงหนาแลงตัง้แตเดอืน 

ม.ค. – พ.ค. หลงัจากปลกูประมาณ 9 เดอืน สามารถ

เกบ็หนอ และตอนก่ิงพนัธุขายได (เกรยีงไกร, 2552) 

ไผพันธุนี้มีจุดเดนคือ ทนแลง ทนนํ้าทวม สามารถ

ปลูกไดทกุพืน้ที ่ไมเปลืองสารเคมใีนการกาํจดัศตัรู

พืช ทําใหปลอดภัยจากสารเคมี ในการปลูกใชปุย

คอกดีที่สุด และใชเวลาสั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

จึงทําใหคืนทุนไดเร็ว และมีความเสี่ยงนอย (http://

bamboo-supun.tarad.com) 

 ลาํตนของไผตงลมืแลงสามารถใชประโยชน 

ไดมากมาย โดยคุณสมบตัขิองเน้ือไม เหมาะกับการทํา 

เยื่อกระดาษ ทําเฟอรนิเจอร รวมท้ังอุตสาหกรรม 

อื่นๆ เชน ตะเกียบ ไมจิ้มฟน ไมเสียบไกยาง และ

ถานไมไผ ตลอดจนใชเปนไมคํ้ากิ่งในสวนไมผลได

อยางดี (อาทิตย, 2550) สวนประโยชนดานพลังงาน 

มีการนําไมไผมาใชเปนวัตถุดิบดานพลังงานดวย

การเผา สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนที่

เผาได (กอเกิดพลังงาน) สวนที่ เปนของแข็ง

เผาไมได (เกิดเถาถาน) และสวนท่ีเปนความช้ืน 

ซึ่งการนําไผมาเปนพลังงานทดแทนในปจจุบัน

ยังมีอุปสรรคในดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

(ศุภวิทย, 2554) แตการสนับสนุนในเรื่องการทํา

พลงังานทดแทนกําลังทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ 

และไผกจ็ดัวาเปนพชืทีม่เีซลลูโลส และคารบอนใน
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เนื้อเยื่อเชนเดียวกับพืชพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ 

ไมวาจะเปนออย หรือยูคาลิปตัส ไผจึงสามารถนํา

มาทําเปนพลังงานชีวมวลไดเชนเดียวกัน และไดมี

การทดลองในตางประเทศแลววา ไผมีศักยภาพสูง

ในการนํามาสกัดเปนนํ้ามันดิบชีวมวล เพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนในอนาคต มีการนําเสนใยจากไผ

มาใชเปนวัตถุดิบ เปนสวนผสมในวัสดุกอสราง

ทดแทนเสนใยหิน (วิชิต, 2554) และใชทําเสนใย

เสื้อผาที่ใหคุณสมบัติโดดเดนไดเปนอยางดี ตนไผ

เปนหนึ่งในตัวดูดซับคารบอนไดออกไซดที่มี

ประสิทธภิาพมากท่ีสดุในโลก สามารถกักเกบ็หรอื

ดดูซบัคารบอนไดมากกวาตนไมทัว่ไปถงึสีเ่ทา และ

ปลอยกาซออกซิเจนมากกวาถึงรอยละ 35 ทันทีที่

เก็บเกี่ยวตนไผก็จะเร่ิมงอกใหมและจะสามารถ

ดดูซบัคารบอนไดมากข้ึน (http://www.asiaplanta-

tionthailand.com/ bamboo.html) จึงจัดไดวาไผมี

ศักยภาพเชิงการคา สามารถที่จะพัฒนาใหเปนพืช

เศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปนอยางดี (สุทัศน, 

2544)

 การขยายพันธุไผนั้นทําไดหลายวิธีทั้งการ

เพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตอนกิ่งและ

การปกชํา (สุทัศน, 2544) แตละวิธีการจะมี

คุณสมบัติที่แตกตาง โดยการเพาะเมล็ดเมื่อไผให

เมล็ดแลวตนก็จะตาย ซึ่งการขยายพันธุดวยเมล็ด

นัน้แมจะดใีนแงของความยัง่ยืนแตกม็ขีอจาํกดัและ

เปนไปไดยากมาก (บุญวงศ, 2546) วิธีนี้เหมาะใน

การใชปรบัปรุงพนัธุไผใหดขีึน้ ขยายพันธุไดครัง้ละ

มากๆ สะดวกตอการขนยาย แตหากจะทําเปนการ

คาแลวไมเปนทีน่ยิม เพราะยุงยาก เสยีคาใชจายมาก 

(เกสร, 2544) การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจะมีขอดีคือ

ไดจํานวนตนมาก และมีลักษณะตนเหมือนเดิม 

แตมขีอเสยีคอืการผลติตนกลามีคาใชจายทีส่งูและ

เกษตรกรไมสามารถทําเองได (บุญวงศ, 2546) 

ดงันัน้การปกชาํจงึเปนวธิทีีด่ทีีส่ดุสําหรบัเกษตรกร

ที่จะนํามาขยายพันธุเพื่อจําหนาย หรือนําไปปลูก

ภายในสวนของตนเอง เนื่องจากเปนวิธีที่งายและ

ประหยัดตนทุนเพียงมีตนไผอายุ 1-3 ป ก็สามารถ

นํามาขายไดโดยวิธีการปฏิบัติก็ไมสลับซับซอนจึง

สามารถทําเองในครอบครัวได แตมีขอเสียคือ

เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของก่ิงปกชําคอนขางตํ่า 

เนื่องจากการออกรากของสวนที่นํามาปกชําชา

ทาํใหตายกอนท่ีจะนํามาปลูกได การกระตุนใหเกดิ

รากของกิ่งปกชําหรือก่ิงตอนของพืชอาจทําได

โดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซิ

รวมดวย โดยสารที่นิยมใชคือ IBA เนื่องจากเปน

สารท่ีมฤีทธิอ์อกซคิอนขางตํา่ เคลือ่นยายไดชามาก 

และสลายตัวไดเร็วซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้เหมาะสม

ที่สุดที่จะใชในการเรงการเกิดราก ซึ่งเปนสารท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการเรงรากพืช (พีรเดช, 2537) 

สวนการเลือกใชนํ้าสมควันไมนั้นเนื่องจากน้ําสม

ควันไมมีสารประกอบอินทรียตางๆ มากกวา 200 

ชนิด ซึ่งไดมาจากการสลายตัวดวยความรอนเปน

สารประกอบใหมหลายชนิด เชน กรดอินทรียและ

แอลกอฮอลชนิดตางๆ (จิระพงษ, 2548) ลวนมี

ประโยชนตอส่ิงแวดลอมและสามารถใชทดแทน

เคมเีกษตรไดหลายชนดิ ไมกอใหเกดิพิษตอส่ิงแวดลอม 

ชวยใหพืชสมบูรณ เรงและเพิ่มผลผลิตของทั้งพืช

ไรและพืชสวน เปนฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต

ทาํใหพชืเจริญเติบโตเรว็อยางตอเน่ืองและสมบรูณ 

(สุพรชัย, 2550) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงทําการ
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ศกึษาเพือ่หาชนดิและอตัราสวนระหวางสารควบคมุ

การเจรญิเติบโต IBA และน้ําสมควนัไม ทีเ่หมาะสม

ตอการปกชําไผตงลืมแลง

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาผลของสาร IBA และน้ําสม

ควนัไมทีอ่ตัราสวนตางๆ ตอการปกชาํกิง่ของไผตง

ลืมแลง

วิธีการทดลอง

 ตัดกิ่งแขนงอายุ 2-5 เดือนจากลําอายุ

ประมาณ 1 ป โดยใหกิ่งมีความยาวประมาณ 

70-80 เซนติเมตร มีขอประมาณ 3-4 ขอ กิ่งที่ตัด

ไมออนหรือแกจนเกินไป มีรากออนอยูที่โคนกิ่ง 

จากน้ันนําไปแชในสารละลายชนิดตางๆ แบงเปน 

8 สิ่งทดลอง ดังนี้

 1. นํ้าเปลา (control)

 2. สารควบคุมการเจริญเติบโต  IBA 

ความเขมขน 1,500 ppm นาน 10 วินาที

 3. สารควบคุมการเจริญเติบโต  IBA 

ความเขมขน 2,000 ppm นาน 10 วินาที

 4. สารควบคุมการเจริญเติบโต  IBA 

ความเขมขน 2,500 ppm นาน 10 วินาที

 5. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 25 

นาน 12 ชม.

 6. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 50 

นาน 12 ชม.

 7. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 75 

นาน 12 ชม.

 8. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 100 

นาน 12 ชม.

 นํากิ่งแขนงท่ีแชสารละลายชนิดตางๆ 

แลวไปปกชาํในวัสดปุลกู (ทรายหยาบ : ถานแกลบ 

อตัราสวน 1 : 1) วางแผนการทดลองแบบบลอ็กสุม

สมบูรณ (Randomized complete block design: 

RCBD) โดยทําการทดลอง 4 ซํ้า (block) แบงเปน 

4 บล็อก คือ กิ่งขนาดใหญมีเสนผาศูนยกลาง 4 ซม. 

ขนาดกลางมีเสนผาศูนยกลาง 3 ซม. ขนาดเล็ก

มีเสนผาศูนยกลาง 2.5 ซม. และขนาดเล็กท่ีสุดมี

เสนผาศูนยกลาง 2 ซม. แตละหนวยทดลองมี 5 กิ่ง 

ทําการปกชําลงในถุงเพาะ จากนั้นนําไปวางใน

โรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 วัน 

ทาํการบนัทึกเปอรเซ็นตการออกราก ความยาวราก 

จํานวนราก ความยาวก่ิงใหม จํานวนกิ่งใหมที่

พัฒนา และเปอรเซ็นตการรอดชีวิต

การวิเคราะหขอมูล

 นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหความ

แปรปรวน โดยวิเคราะหตามวิธีการทดลองบล็อก

สุมสมบูรณ (Randomized complete block design: 

RCBD) ทาํการวเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลีย่ระหวางสิง่ทดลองตามแผนการทดลอง

โดยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test 

(DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น  99% โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรปู SAS
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ผล

ผลของสาร IBA และนํา้สมควนัไมตอการปกชาํก่ิง

 จากการศึกษาผลของสาร IBA และนํ้าสม

ควันไมต อการปกชํากิ่งไผ ตงลืมแลง  พบวา

เปอรเซ็นตการออกรากของกิ่งปกชํา ที่ใชสาร

ควบคมุการเจรญิเตบิโตทีค่วามเขมขนตางๆ มคีวาม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา

กิ่งปกชําที่แชใน IBA ความเขมขน 2,000 ppm 

มเีปอรเซน็ตการออกรากสงูทีส่ดุ (100 เปอรเซน็ต) 

และแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติกิบัสิง่ทดลอง 

อื่นๆ รองลงมา คือ นํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 50, IBA 

ความเขมขน 1,500 ppm, นํา้สมควันไม : นํา้ 1 : 100 

และนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 75 (80, 65, 60 และ 55 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ) กิ่งแขนงที่แชในนํ้าเปลา, 

นํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 25 และ IBA ความเขมขน 

2,500 ppm มีเปอรเซ็นตการออกรากต่ําท่ีสุด 

(50 เปอรเซ็นต) จํานวนรากที่พัฒนาจากการแชกิ่ง

ปกชําในสารละลายตางๆ พบวาไมมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง 

โดยมจีาํนวนรากอยูในชวง 7.50 ถงึ 14.00 รากตอตน 

กิ่งปกชําที่แชนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 100 มีจํานวน

รากสูงสดุ 14.00 รากตอกิง่ สวนความยาวรากพบวา 

ไมมคีวามแตกตางอยางมนียัสาํคัญทางสถติเิชนกนั 

โดยมีความยาวรากอยูในชวง 25.87 ถึง 37.37 

เซนติเมตร การแชกิ่งปกชําดวยนํ้าสมควันไม : นํ้า 

1 : 50 ใหความยาวรากสูงสุด 37.37 เซนติเมตร 

การแชกิ่งปกชําดวยนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 25 ให

ความยาวรากตํ่าสุด 25.87 เซนติเมตร (Table 1)

Table 1 Rooting percentage, number of roots and root length when cutting branches soaked 

 in various solution.

 Treatments rooting percentage number of roots (root) root length (cm.)
 Control (water) 50.00d ± 11.55 11.50 ± 1.00 25.93 ± 0.92

 wood vinegar : water 1 : 25 50.00d ± 11.55 12.00 ± 4.54 25.87 ± 5.15

 wood vinegar : water 1 : 50 80.00b ± 0.00 11.50 ± 3.69 37.37 ± 8.05

 wood vinegar : water 1 : 75 55.00cd ± 10.00 11.00 ± 2.00 36.75 ± 11.30

 wood vinegar : water 1:100 60.00cd ± 0.00 14.00 ± 2.64 34.16 ± 5.96

 IBA 1,500 ppm 65.00c ± 10.00 10.50 ± 3.53 31.12 ± 8.48

 IBA 2,000 ppm 100.00a ± 0.00 13.00 ± 3.60 36.00 ± 1.08

 IBA 2,500 ppm 50.00d ± 11.55 7.50 ± 3.10 33.50 ± 7.36

 F-test ** ns ns

 C.V. (%) 13.48 30.53 22.47

**  The difference is statistically significant at a 99% confidence level

        ns = not significantly different
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 เม่ือกิ่งปกชํามีการพัฒนาตาขางไปเปนกิ่ง

ใหม ทําการนับจํานวนกิ่งใหมที่พัฒนา และความ

ยาวของกิ่งใหมจากการทดลอง พบวาจํานวนกิ่ง

ใหมทีพ่ฒันาไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติระหวางส่ิงทดลอง โดยจํานวนก่ิงใหมที่

พัฒนาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระหวางสิ่งทดลอง จํานวนกิ่งใหมที่พัฒนาอยู

ในชวง 2.75 กิง่ ถงึ 5.00 กิง่ โดยการแชกิง่ปกชาํดวย

นํา้เปลามจีาํนวนกิง่ใหมมากทีส่ดุ 5.00 กิง่ และการ

แชกิ่งปกชําดวยนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 50 มีจํานวน

กิง่ใหมนอยทีส่ดุเทากบั 2.33 กิง่ สวนความยาวของ

กิ่งใหมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 25 มีความยาว

กิ่งใหมสูงสุด (95.75 เซนติเมตร) และไมแตกตาง

อยางมีนยัสําคัญกับความยาวก่ิงใหมจากก่ิงปกชาํที่

แชในนํ้าสมควนัไม : นํ้า 1 : 50 (86.00 เซนติเมตร) 

แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความยาว

กิ่งใหมจากการแชใน IBA ความเขมขน 1,500, 

2,000, 2,500 ppm, นํ้าเปลา, นํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 

75 และ 1 : 100 (61.81, 62.68, 58.00, 48.25, 47.75 

และ 47.08 เซนติเมตร ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม

เปอรเซ็นตการรอดชีวิตไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ทุกสิ่งทดลองมีเปอรเซ็นต

การรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต (Table 2)

Table 2 Number of new shoot, new shoot length and survival percentage when cutting 

                branches soaked in various solution.

 Treatments number of new shoot new shoot length  survival percentage

  (shoot)  (cm.)  (%)
 Control (water) 5.00 ± 2.00 48.25b ± 12.25 100 ± 0.00

 wood vinegar : water 1 : 25 3.25 ± 1.89 95.75a ± 12.91 100 ± 0.00

 wood vinegar : water 1 : 50 2.33 ± 0.57 86.00a ± 7.38 100 ± 0.00

 wood vinegar : water 1 : 75 4.25 ± 1.70 47.75b ± 14.66 100 ± 0.00

 wood vinegar : water 1:100 4.33 ± 2.51 47.08b ± 5.21 100 ± 0.00

 IBA 1,500 ppm 3.75 ± 0.95 61.81b ± 15.27 100 ± 0.00

 IBA 2,000 ppm 4.00 ± 1.41 62.68b ± 10.84 100 ± 0.00

 IBA 2,500 ppm 2.75 ± 0.50 58.00b ± 16.88 100 ± 0.00

 F-test ns ** ns

 C.V. (%) 44.08 24.40 0

**  The difference is statistically significant at a 99% confidence level

        ns = not significantly different
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วิจารณผล

 จากการศึกษาผลของสาร IBA และนํ้าสม

ควันไมตอการปกชํากิ่งไผตงลืมแลง โดยแชกิ่ง

ปกชําในสารละลายตางๆ กอนการปกชํา จากผล

การทดลองพบวา ที่ IBA ความเขมขน 2,000 ppm 

ใหเปอรเซ็นตการออกรากสูงสุดซึ่งสอดคลองกับ

การทดลอง กิตติยา (2552) พบวาการใช IBA 

ความเขมขน 2,000 ppm มีแนวโนมที่จะให

เปอรเซ็นตการออกรากมากที่สุด การใชนํ้าสม

ควนัไม : นํา้ ทีม่ผีลตอจาํนวนรากไมมคีวามแตกตาง

กนัทางสถิต ิแตการใชนํา้สมควนัไม : นํา้ อตัราสวน 

1 : 100 มีแนวโนมที่ใหจํานวนรากมากท่ีสุด แสดง

ใหเหน็วา การนาํนํา้สมควนัไมไปใชในความเขมขน

ที่เหมาะสมจะชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น 

(อานัฐ, 2549) อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวา

ไมสอดคลองกับกิตติยา (2552) ที่พบวา IBA ความ

เขมขน 2,000 ppm สามารถชักนําใหกิ่งปกชํามี

จํานวนรากมากที่สุด ขณะท่ีธัญพิสิษฐและศิลป 

(2551) พบวา IBA ความเขมขน 2,000 ppm  เหมาะสม 

ทีจ่ะใชในการปกชาํกิง่แขนงและเหงาของไผหมาจู

มากที่สุด

 อยางไรก็ตามความยาวก่ิงใหมของก่ิง

ปกชํามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยกิง่ปกชําทีแ่ชดวยนํา้สมควนัไม : นํา้ อตัราสวน 

1 : 25 และ 1 : 50 มีความยาวของก่ิงใหมมากที่สุด 

สอดคลองกับงานวิจยัของกิตติศกัดิแ์ละคณะ (2549) 

ทีท่าํการทดลองสารควบคมุการเจรญิเติบโตกบัการ

ปกชําไผหวานอางขาง โดยพบวาทัง้สารควบคมุการ

เจริญเติบโต IBA และน้ําสมควันไมมผีลตอการเกิด

รากและการพัฒนาของกิ่งและหนอ

สรุป

 กิ่งปกชําที่แชใน IBA ความเขมขน 2,000 

ppm มเีปอรเซ็นตการออกรากสูงสดุ กิง่ปกชําทีแ่ช

ใน IBA หรือนํ้าสมควันไม มีจํานวนราก ความยาว

ราก จาํนวนกิง่ใหมทีพ่ฒันา และเปอรเซ็นตการรอด

ชวีติไมแตกตางอยางมนียัสาํคญัทาสถติ ิกิง่ปกชาํที่

แชในนํ้าสมควันไม : นํ้า 1: 25 และนํ้าสมควันไม : 

นํ้า 1: 50 มีความยาวก่ิงใหมมากกวาและแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับส่ิงทดลองอื่น

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใชความ

เขมขนของ IBA รวมถึงอัตราสวนของน้ําสม

ควันไมที่เพ่ิมมากข้ึนตอการปกชําก่ิงของไผตง

ลืมแลง

 2. การเลือกก่ิงปกชํา ควรใชกิ่งท่ีมีขนาด

และอายุที่ใกลเคียงกัน เพื่อความสมํ่าเสมอในการ

เจริญเติบโตของไผตงลืมแลง
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......................................

อภิชาต ภัทรธรรม1 

1 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

   รับตนฉบับ 31 กรกฎาคม 2555               รับลงพิมพ 15 สิงหาคม 2555

 ประเทศไทยนบัไดวาเปนประเทศหนึง่ทีม่ี

ชนเผาตาง ๆ อาศัยอยูมากมายหลายชนเผา ซึง่แตละ

ชนเผาตางมปีระวตัคิวามเปนมา วถิชีวีติ ความเปนอยู 

บุคลิกลักษณะที่แตกตางกันไป ชนเผาหนึ่งซึ่งตั้ง

ถิน่ฐานอยูอาศยัในทองทีภ่าคใตของประเทศ ไดแก 

“ชาวเลมอรเกน็” (Lay Morgen) ดงันัน้ ผูเขยีนบทความ

ทางวชิาการจงึไดรวบรวมขอมูลของชนเผาดงักลาวมา

นาํเสนอไว ดงัมรีายละเอียดตามลําดบัตอไปนี้

ประวัตคิวามเปนมา

 สยามเซาทดอทคอม (2555) ไดระบปุระวตัิ

ความเปนมาของชาวเลมอรเกน็ไววา ชนเผามอรเกน็ 

เปนกลุมชาติพนัธทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูตามเกาะในบริเวณ

ภาคใตของไทย มรีปูแบบวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมที่มี

เอกลกัษณเฉพาะเปนของตนเอง ชนเผามอรเกน็มกัใช

ชีวิตเดินทางเคลื่อนยายถิ่นและทํามาหากินอยูใน

บรเิวณเขตทะเลอันดามัน การใชชวีติสวนใหญอาศัย

อยูบนเรือท่ีพวกเขาเรียกวา “กาํบาง” หากินกบัทะเล 

งมหอย ตกปลา จบัปูและสตัวทะเลตาง ๆ  อาหารหลัก

ของชนเผามอรเกน็ ไดแก ขาว เผือก มนั มวีถิชีวิีตท่ี

สอดคลองกบัฤดกูาลจากอทิธพิลของลมมรสมุตะวนั

ตกเฉียงเหนือ (เดอืนพฤษภาคม - เดอืนพฤศจิกายน) 

ซึง่มคีลืน่ลมจัดชาวมอรเกน็จะอพยพข้ึนมาสรางบาน

เรอืนตามเกาะหรือบรเิวณชายหาดท่ีมอีาวกาํบงัคล่ืน

ลมเพื่อหลบลมพายุ ชื่อมอแกนเปนคําท่ียอมาจาก

คาํวา “ละมอ” และ “แกน” ซ่ึงเปนช่ือของนองสาว

ของราชนิใีนตาํนานเกาแกของชาวมอรเกน็ นองสาว

คนนีไ้ปแยงคนรกัของพ่ีสาว จงึถกูสาปแชงใหตนเอง

และพรรคพวกตองมชีวีติเรรอน

 ชาวมอรเกน็เปนชาวเลกลุมหนึง่ทีรู่จกักนัใน

นามยปิซีทะเล สบืเชือ้สายมาจากโปโตมาเลซึง่รอนเรอ
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ยูในทะเลอันดามนัมากวา 100 ป อาศยัอยูตามหมูเกาะ

และชายฝงทะเล ตั้งแตหมูเกาะมะริดในเมียนมาร 

ลงไปทางใตและทางตะวันออกในหมูเกาะของทะเล

ซลู ูในประเทศฟลปินส รวมถึงชายฝงของประเทศ

มาเลเซีย และอินโดนีเซยีอกีดวย ในหมูเกาะมะริด 

ประเทศเมยีนมารยงัมปีระชากรชาวมอรเกน็อกีนับพนั 

พมาเรยีกชาวมอรเกน็วา ซลงั เซลัง หรอืซาเลา (Selon) 

สนันษิฐานวาคาํนีค้งจะมาจากคาํวาฉลางหรือถลาง 

ซึง่เปนชือ่โบราณของภเูกต็ (Junk Selon) ซึง่เปนบรเิวณ

ทีม่ชีาวเลมาชมุนมุกนัอยูมากในสมัยกอนอยูในทะเล 

อนัเปนตาํนานเรือ่งเลาของชาวมอรเกน็

 ศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร (2555) ระบขุอมลู

ของชาวเลมอรเกน็ไว ดงันี้

 ชาวเลมอรเกน็ หรอืยิปซทีะเล เปนกลุมชน

รอนเรอยูในบรเิวณทะเลอนัดามนั ชือ่ทีค่นสวนใหญ

ใชเรยีกกลุมชาตพินัธุนีว้า ชาวเล คงจะเนือ่งมาจากการ

ทีพ่วกเขาเปนผูทีม่ชีวีติอยูในทองทะเลเปนสวนใหญ 

แมภาษามลายทูีเ่รยีกคนกลุมนีว้า โอรังละอตุ กแ็ปลวา 

คนทะเล ชาวพมาแถบหมูเกาะมะรดิเรยีกชนกลุมนีว้า 

เสลุง เสลอง หรือเสลอน แตชาวเลเรียกตัวเองวา 

มอเก็น หรอื เมาเก็น เดมิชาวเลมอรเกน็ กม็ถีิน่ฐาน

อยูบนพ้ืนแผนดินใหญ แตไดถูกรุกรานจากพวก

ชาวมาเลยมากขึน้ จงึพากนัอพยพลงเรอืหนไีปตาม

เกาะตาง ๆ จนกลายเปนตองใชชวีติรอนแรมบนเรอื

ตลอดมา

 ชาวเลมอรเกน็ม ี3 กลุมใหญ  ๆคอื กลุมมอเก็น 

มอเกล็น กับกลุมอูรักลาโวย ทั้งนี้ กลุมมอเก็นยัง

แบงเปนกลุมยอย ๆ  อกี 2 กลุมตามถิน่ทีอ่ยูอาศยั ไดแก 

มอเก็นปูลาท่ีลอยเรืออยูตามเกาะมะริด (Mergui 

Archipelago) และชายฝงในประเทศพมา ลงมาถึง

บรเิวณเกาะในจังหวดัระนอง หมูเกาะสรุนิทรและ

หมูเกาะสิมิลัน ในจังหวัดพังงา และมอเก็นตามับ 

ซึง่อาศัยอยูตามเกาะพระทอง อาํเภอคุระบุร ีจงัหวัด

พงังา ตลอดจนแถบชายฝงของอาํเภอตะก่ัวปา อาํเภอ

ทายเหมอืง จงัหวดัพงังา และอําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

ชาวเลมอรเกน็อาศยัอยูบริเวณแหลมหลา จงัหวดัภเูกต็ 

ทายเหมอืง และตะก่ัวปา จ.พงังา สวนกลุมอรูกัลาโวย 

เรรอนอยูบริเวณเกาะสเิหร หาดราไวย แหลมหลา บาน

เหนอื บานสะปา จงัหวัดภเูกต็ นกัวชิาการบางคน

เช่ือวา ชาวเลมอรเก็นเปนชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิม

ของมลาย ูกอนท่ีชาวมลายจูะเขามาอาศยัอยูเสียอกี 

ซึง่ชาวมลายเูรยีกชาวเลมอรเกน็วา โอรงั ละอตุ (Orang 

Luat) แปลวา คนทะเล

 ปจจบุนัชาวเลมอรเกน็ยงัคงหากนิกบัทะเล

เหมอืนเชนบรรพบรุษุในอดตี และเนือ่งจากชาวมอรเกน็ 

เปนคนกลุมนอย ไมมสีญัชาติและไมมเีช้ือชาติ ไมมี

ความรู และไมไดรบัการศึกษา จงึทาํใหทัง้เด็กและ

ผูใหญชาวมอรเกน็ยงัคงเปนปญหาชนกลุมนอยของ

ประเทศ ชาวมอรเกน็มพีธิปีระจําป คอื การฉลอง

เสาวญิญาณบรรพบรุษุ (เหนียะเอนหลอโบง) โดย

ชาวมอรเก็นจะมารวมตัวกันเพื่อบวงสรวงบูชา

วิญญาณใหปกปองคุมครองพวกตน ในระหวาง

ประกอบพิธกีรรมชาวมอรเกน็จะหยุดพักการทํามา

หากนิ พธิกีรรมจะประกอบไปดวยการเขาทรงเสีย่งทาย 

การเลนดนตรี รองรําทาํเพลงและมกีารลอยกาํบาง

จาํลองถอืวาเปนการลอยความทกุขและโรคภยัไขเจบ็

ใหพนจากครอบครัวจากชมุชน นอกจากนีช้าวเลมอร

เกน็ยงัมคีวามเชือ่ดัง้เดมิซึง่เนนวญิญาณนยิม เชือ่วา

สิง่ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่รวมท้ังผีบรรพบุรษุและผีตาง ๆ ใน

ธรรมชาตมิอีาํนาจในการใหเกดิผลราย ผลด ีปกปอง
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คุมครองหรอืทาํใหเจบ็ปวยได ดงันัน้ จงึตองแกไขการ

เยยีวยาดวยการเขาทรงและเซนไหวดวยวธิกีารตาง ๆ 

ชาวมอรเกน็จะใชพชืสมนุไพรในการรกัษาโรค ในดาน

ของสังคมการครองเรือน ชายหญิงชาวมอรเกน็มกัจะ

แตงงานอยูกนิตัง้แตอายุยงันอย ยดึประเพณีผวัเดยีว

เมยีเดยีว จะไมเปลีย่นคูครอง นอกจากสามหีรอืภรรยา

เสียชีวติลง หรอืมปีญหาขดัแยงกนัอยางรุนแรงจงึ

แยกจากกัน สาํหรับลกู ๆ  ถอืเปนสิง่สาํคญัในครอบครัว 

ชาวมอรเกน็แตละครอบครวัจะมลีกูประมาณ 2 - 5 คน 

เนือ่งจากความหางไกลจากการบริการพ้ืนฐานสาธารณสุข

ทาํใหจาํนวนประชากรชาวมอรเกน็คอนขางจะคงท่ี

การดาํรงชวีติ ระบบครอบครัวและระบบเศรษฐกิจ

 ชาวเลมอรเกน็จะรวมกลุมและเดนิทางไป

ในเรอืพรอมดวยสมาชิก 10 - 40 คน ภายในกลุมจะมี

ผูชาํนาญในการเดินเรอื และทําหนาทีค่ลายหัวหนา 

กลุมชาวเลมอรเกน็จะยายถ่ินแบบช่ัวคราว เพือ่ไปหา

อาหารตามท่ีตาง ๆ  แถบชายฝงหรอืปากแมนํา้ โดยจะ

ยายไปตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลโดยเฉพาะ

ในฤดูมรสุม นอกจากน้ีชาวเลมอรเกน็อาจจะตองมีการ

ยายถ่ินเพราะภัยจากธรรมชาติ หรอืการถูกรกุรานจาก

กลุมอืน่ เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึง่ตายหรอืหนโีรค

ระบาดอยางใดอยางหนึง่ บานของชาวเลมอรเก็น คอื 

เรอื มคีวามยาวประมาณ 20 - 25 ฟตุ แตชาวเลมอรเกน็ 

บางพวกอาจสรางบานช่ัวคราวบนฝง โดยทําจาก

ใบปาลม หรือมะพราว ยกพื้นสูง ไมมีระเบียง 

มนีอกชาน ทัง้นี ้ชาวเลมอรเกน็ไมปลกูเรอืนขวาง

ดวงอาทติย สาํหรบัในปจจบุนัชาวเลมอรเกน็เริม่รูจกั

สรางบานเรอืนเลยีนแบบคนพืน้เมอืง มกีารสรางแบบ

ถาวร และเคล่ือนยายไดยากขึน้ (ประเทือง, 2539)

 ระบบครอบครัวของชาวเลมอร  เก็น

เปนครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลาง 

เพราะตองรอนเรยายถิน่เพ่ือหาอาหารตามทีต่าง ๆ 

ชาวเลมอรเก็นถือฝายมารดาเปนใหญ พวกชาวเล

มอรเก็ นถือวามีลูกสาวจะมีคาเหมือนไดทอง 

เพราะเมื่อแตงงานแลวลูกเขยจะมาอยูกับภรรยา 

ทาํใหบดิา และมารดาของผูหญงิจะไดแรงงานมาชวย 

สาํหรับหนาท่ีของผูชาย ไดแก การออกทะเลไปหาปลา 

ตักนํ้า หาฟนหุงอาหาร ซักผา ในขณะที่ผูหญิงจะ

สบายกวา โดยท่ีผูหญงิชาวเลมอรเกน็จะรวมตัวกนั

ริมชายหาด นั่งบาง นอนบาง สําหรับในปจจุบัน

ครอบครัวชาวเลมอรเกน็เริม่ใชนามสกุลตามกําหนด

ของราชการ นามสกลุทีส่าํคญั ไดแก ทะเลลกึ ชางนํา้ 

ประมงกิจ นาวารักษ หาญทะเล เปนตน (ประเทอืง, 

2539)

 ระบบเศรษฐกิจของชาวเลมอรเก็นยังชีพ

ดวยการหาอาหารตามทะเลนํา้ตืน้ เชน จบัปลา ดกัปลา 

และหาเก็บพืชผลท่ีขึ้นเองตามชายฝง อาหารหลัก 

ไดแก ขาว โดยไดมาจากการแลกเปลีย่น ชาวเลมอรเกน็

จะใชปลา เปลือกหอย ปะการังไปแลกขาวกับชาวบาน 

สวนอาหารอ่ืน ๆ ไดแก หัวกลอย มะพราว เผือก 

มันเทศ กลวย โดยการนํามาตม ยาง หรือเผากิน

ยามขัดสน ปจจุบันชาวเลมอรเก็นรับจางนายทุน

งมส่ิงของในทะเล เชน เปลือกหอยแปลก ๆ แทงกุง 

ปลา หอย เปนตน (ประเทือง, 2539)
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ภาษา

 ชาวเลมอรเกน็ใชภาษามอแกน (Moken) หรอื

ภาษามอเก็น ภาษาเมาเก็น ภาษาบาซิง หรือเซลุง 

ซาลอง ซะโลน และชาวเกาะ เปนภาษาในตระกลู

ภาษาออสโตรนีเชียน ภาษามาลาโย-โพโลนีเชียน 

สาขามาเลยอกิ ซึง่พดูกนัทางใตของประเทศพมาลงมา 

ตัง้แตเมอืงมะริดลงมาทางดานใต พบมากในบริเวณ

เกาะของพมาภาคใตและคาบสมทุรเมกุย (ประมาณ 

7,000 คน) ไปจนถงึจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ และ

จงัหวัดกระบ่ี ของประเทศไทย มคีวามใกลเคยีงกับ

ภาษามอแกน และมคีวามสมัพันธกบัภาษาอรูกัลาโอย 

เรยีงประโยคแบบประธาน – กรยิา – กรรม ซึง่จาก

ตระกลูภาษาออสโตรนเีชยีนทีช่าวเลมอรเกน็ใช และ

จากการสืบสาวประวตัศิาสตรและเรือ่งราวเกีย่วกบั

ชนเผานกัเดนิทางทางทะเลในแถบเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต คาดกันวาชาวเลมอรเกน็คงจะสืบเช้ือสายมา

จากพวกโปรโตมาเลย (Proto Malay) ซึง่เปนคนพวก

แรก ๆ  ทีอ่พยพลงมาอยูแถบคาบสมทุรมลาย ูตอมาคน

กลุมนีห้นัมาใชชวีติทางทะเล เดนิทางรอนเรทาํมา

หากนิตามหมูเกาะและชายฝง ครอบคลุมอาณาบริเวณ

ตั้งแตหมูเกาะมะริดในเมียนมารลงไปทางใตและ

ตะวันออกจนถึงหมูเกาะในทะเลซูลู ประเทศ

ฟลิปปนส และแถมเอาหลาย ๆ เกาะและชายฝง

ในมาเลเซียและอินโดนีเซียไวดวย แตปจจุบันการ

เดินทางจํากดัลงมาก และคนกลุมเหลานีก้แ็ยกยาย

กระจัดกระจายกัน พฒันาการของสังคมวัฒนธรรม

และภาษาก็ตางกันออกไปจนแยกเปนกลุมยอย ๆ 

หลายกลุม ทัง้นี ้ชาวเลมอรเกน็มภีาษาพูดเปนของ

ตวัเองมาตัง้แตสมยับรรพบรุษุแลว แตไมมภีาษาเขยีน

เปนของตัวเอง สวนใหญ จะใชภาษาเขียนเปน

ภาษาไทย ภาษายาวี พมา และมาเลย (สยามเซาท

ดอทคอม, 2555)

ศาสนา ความเชือ่ และประเพณีทีส่าํคญั

 ชาวเลมอรเก็นไมมีศาสนา แตมีความเช่ือ

เรื่องผีและวิญญาณ โดยนับถือบรรพบุรุษเรียกวา 

“ดะโตะ” โดยจะสรางเปนศาลไว มีรูปปนผีที่ชาว

เลมอรเกน็ เชือ่อยูในธรรมชาติ เชน ผปี ูผหีอย ผไีม 

ผนีํา้ ผพีุงใต (ผชีนิ) ชาวเลมอรเกน็เช่ือวาผชีนิจะชวย

หาปลา และบอกแหลงอาศัยของปลา นอกจากนี้

ชาวเลมอรเกน็ ยงัเชือ่ในเรือ่งของโชคลางเปนอยางมาก 

และเช่ือวาผีควบคุมโชคชะตา และการเจ็บปวย

ของพวกเขาได ชาวเลมอรเกน็มหีมอผีประจํากลุม 

ทําหนาท่ีทาํนายโชคชะตา ดฤูกษยามในการสรางบาน 

และยังเปนผู ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ อีกดวย 

(ประเทือง, 2539)

 ประเพณทีีส่าํคัญของชาวเลมอรเกน็ ไดแก 

พธิลีอยเรือ โดยชาวเลมอรเกน็เชือ่กนัวาพธิลีอยเรือนี้

จะเปนพิธีที่ชวยขับไลสิ่งชั่วรายออกจากหมูเกาะ 

ใหเรือนําเอาความชั่วรายอัปมงคลออกไป พิธีนี้

จะปลอยใหเรือหายไปในทะเลลึก ถาเรือกลับข้ึนฝง

แสดงวาเปนลางรายจะตองทาํพิธกีนัใหม ประเพณนีี้

จะกระทาํในวนัข้ึน 13 - 15 คํา่ แ ละวนัแรม 1 คํา่ของ

เดอืน 6 และเดอืน 11 แตละครัง้ใชเวลา 4 วนั วนัแรก

จะเร่ิมจากการอาบน้ํามนต ซึง่ชาวบานจะนาํเอาโอง

หรือไหที่บรรจุนํ้าและหัวไพลมาวางตรงลานบาน 

ชาวเลมอรเก็นเชื่อวา หัวไพลนั้นจะชวยขับไลสิ่ง

อปัมงคลออกจากรางกาย แตละบานจดัเอาหมากพลู 

มะกรูด มะนาว ดาย และเศษสตางคมาประกอบในพิธี
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ดวย เมือ่เวลาพลบค่ํา โตะหมอ ผูนาํในการประกอบพิธี

จะสวดมนตทาํพิธแีละมกีารรองเพลงอนัเชญิเทพเจา

ใหมาคุมครองพวกเขา และหญงิสงูอายขุองกลุมจะรํา

ถวายเทพเจา จนถึงเชากจ็ะมีการอาบน้ํามนตเพือ่ขบัไล

สิง่อปัมงคลออกไป วนัรุงขึน้กจ็ะทาํพิธลีอยเรอื โดยจะ

มชีาวเลกลุมหนึง่ไปหาไมเพือ่มาใชตอเรอื ซึง่จะใชไม

เนือ้ออนและไมระกํา ตอนบายจะมขีบวนแหไมทีจ่ะใช

นี้ไปรอบ ๆ หมูบาน และทําพิธีในตอนกลางคืน 

เมือ่ชวยกันตอเรอืเสร็จทกุคนจะมาพรอมกนัทีเ่รอื และ

จะนําขาวตอกมาโปรยไปท่ัวรางกาย เพือ่เปนการขับไล

สิง่ไมดอีอกจากตัว หลังจากน้ันจงึทิง้ขาวตอกน้ันลง

ในเรอื ซึง่จะมกีารราํไปรอบ ๆ  เรอืจนถงึเชามดืจงึชวย

กนัยกเรอื พธิไีปใสในเรอืจรงิเพือ่นาํไปปลอยกลาง

ทะเลลึก ซึง่ผูทีน่าํเรือไปปลอยจะตองเฝาดูวาเรือนัน้จะ

ไมยอนกลบัเขาหาฝง กเ็ปนอนัเสรจ็พธิ ี (ประเทือง, 

2539)

ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวเลทั้งสามกลุม

ในสงัคมปจจุบนั

 เครอืขายกาญจนาภเิษก (2555) ระบไุววา 

การแลกเปลีย่นเปนจดุเร่ิมตนทีท่าํใหชาวเลมอรเกน็ 

โดยเฉพาะชาวอูรักลาโวยรับวัฒนธรรมจากสังคม

ภายนอกมาผสมผสานกบัวฒันธรรมดัง้เดมิ จนเกดิ

การเปล่ียนแปลงในหลายดาน ทีเ่หน็ไดชดัเจน คอื 

การรูจกัใชระบบเงนิตราแทนการแลกเปลีย่นสิง่ของ

และเปล่ียนจากการลาสตัวทะเลเพ่ือยังชพีมาเปนการ

ลาเพือ่การคา พวกเขาจงึหนัมาใชเรอืหางยาวแทนเรือ

พายเล็ก ๆ แทน ปจจบุนัชาวเลมอรเกน็ตกอยูภายใต

ระบบเศรษฐกจิแบบพึง่พาอยางหลกีเล่ียงไมได ของทะเล 

ทีห่ามาไดจะถูกนาํไปขายใหกบันายทุนเพ่ือเปนการ

หกัหนีส้นิทีค่างชาํระคาอวน คาเรอื เครือ่งเรอืหางยาว 

คาขาวสาร และคาอื่นๆ อีกมากมายอยางไมมีวัน

หมดสิน้

 เพลงลูกทุงไทย หมอลํา และดนตรีสมยัใหม

ไดแทรกเขามามบีทบาทในพธิลีอยเรอืสลบักบัดนตรี 

ราํมะนาแบบเกาแกทีย่งัคงอยู พรอมกบัการเขามาของ

โทรทศัน ซึง่เปนสือ่ทีท่รงอทิธพิลของวฒันธรรมไทย 

ไดเขามาทําลายวัฒนธรรมเกาแกของชาวเลมอรเกน็

ใหหมดไปวนัแลววนัเลา

 หญิงอูรักลาโวยที่เคยนุงผาถุงกระโจมอก

เปล่ียนมาใชเสื้อผาหลายรูปแบบท่ีไดรับแจก และ

บางครัง้จะสวมชดุนอนยาวมาเดนิในตลอดหมูบาน 

สาํหรบัผูชายสวนใหญยงัสมถะกับการนุงกางเกงจนี 

แตวยัรุนกเ็ร่ิมสวมกางเกงยีนและชอบตูเพลง เดก็หนุม

อรูกัลาโวยจาํนวนไมนอยเลิกวางอวน ตกปลา วางไซ 

แตมาอยูตามชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวพาเรือ

หางยาวรับนกัทองเท่ียวออกไปเท่ียวทะเล นอกจากนี้

หมูบานชาวเลบางแหงถงึกบัแตกสลายเมือ่ท่ีดนิถูกซ้ือ

หรอืถกูยดึครองไปโดยนายทุน จนตองอพยพไปอยูกบั

เครือญาติในชุมชนชาวเลแหงอื่นท่ียังเหลืออยู 

ซึง่นบัวนัจะเบยีดเสยีดมากยิง่ขึน้

 อยางไรกต็าม ทามกลางความเปล่ียนแปลง

ที่รับมาจากสังคมภายนอก ชาวเลมอรเก็นก็ยังคง

ดํารง เอกภาพภายในสังคมของตนเองไวไดอยาง

เหนยีวแนน พวกเขาต้ังถ่ินฐานเกาะกลุมอยูดวยกัน 

ไมยอมปะปนกับคนภายนอก ยงัพดูภาษาอูรกัลาโวย

ในหมูพวกกนัเอง ยงัสบืทอดตาํนาน ความเชือ่ และ

พธิกีรรมตาง ๆ เกีย่วกบับรรพบุรษุ ดาํรงรปูแบบทาง

สงัคมและวัฒนธรรมของตนเองภายในชุมชนเลก็ ๆ 

เชนเดมิ
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 ชวีติครอบครวัแบบผวัเดยีวเมยีเดยีวยงัคง

ถอืปฏบิตักินัอยูในสงัคมชาวเล โดยฝายชายจะเขาไป

อยูในครัวเรือนของฝายหญิงชัว่คราวกอนจะแยกเปน

ครอบครวัเดีย่วเม่ือถงึวนัเวลาอนัสมควร ยกเวนกรณี

ทีฝ่ายชายมีความจาํเปนตองเล้ียงพอแมหรอืฝายหญงิ

เลอืกชายหนุมตางวฒันธรรม เชน ชาวจนี ชาวไทย

มุสลิม หรือชาวไทยพุทธ ฝายหญิงจะเปนฝาย

แยกไปอยูกบัฝายชาย

 การรองราํทาํเพลงเปนชวีติจติใจของชาวเล

มอรเกน็เชนเดียวกับกลุมชาติพนัธุอืน่ ๆ ทีใ่ชชวีติ

ทามกลางธรรมชาติ ทาราํ เสยีงดนตรี และบทเพลงท่ี

รองรํากนัทัง้ในชีวติประจาํวนัและในพธิกีรรมตาง ๆ 

จะสะทอนภาพสังคม วฒันธรรม และบงบอกถงึความ

เปนมาและเปนไปของกลุมชนท้ังในอดีตและปจจบุนั 

เนื้อเพลงเอยถึงทองทะเล ผูคน บรรพบุรุษ และ

การเดนิทางเปนสวนใหญ

 แมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเลมอรเก็นจะ

แปรเปล่ียนไปโดยไมหยุดยั้ง แตวันใดก็ตามท่ีชีวิต

พวกเขาส้ินสุดลง ลูกหลานก็จะนํารางไรวิญญาณ

ฝงกลบไวใตผนืทรายชายทะเล ตามคาํบอกเลาทีส่บืตอ

กนัมาวา  “จะไดนอนฟงเสยีงคลืน่กลอมเหมอืนเมือ่

ยงัมชีวีติอยู”  ตลอดไป

เอกสารและสิ่งอางอิง

เครอืขายกาญจนาภิเษก.  2555.  กลุมชาตพินัธุชาวเล 
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 2555.
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 ปจจบุนัการประมาณมวลชวีภาพของปาไม

ไดรับความสนใจจากนักนิเวศวิทยาเปนอยางมาก 

เนือ่งจากการประเมนิมวลชวีภาพของปาไม มคีวาม

จําเปนสําหรับการประเมินศักยภาพการเก็บกัก

คารบอนของระบบนิเวศปาไมซึง่กาํลังอยูในภาวะถูก

คกุคามจากผลกระทบท่ีสบืเนือ่งมาจากภาวะโลกรอน 

(global warming phenomenon) ตลอดจนเน่ืองมาจาก

การตดัไมทาํลายปาเพือ่เปลีย่นแปลงการใชประโยชน

พืน้ที ่การประมาณสถานภาพของคารบอนทีถ่กูเกบ็

ในมวลชีวภาพของปาไมในระบบนิเวศแบบตางๆ 

จึงตองรีบกระทําเพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากร

ปาไมอยางถูกตอง ในการรับมือกับสภาวะการ

เปล่ียนแปลงของภมูอิากาศโลกทีม่แีนวโนมรุนแรงขึน้

ในปจจบุนั

 การประมาณมวลชีวภาพสามารถทาํไดโดย

ทัง้ทางตรงและทางออม การประมาณมวลชีวภาพโดย

ทางตรงอาจทําไดโดยการตัดพืชทัง้หมดทีข่ึน้อยูใน

พืน้ทีท่ีเ่ราสนใจศึกษานํามาช่ังนํา้หนัก แตจะเห็นไดวา

วธินีีเ้หมาะกับการประมาณมวลชีวภาพในพ้ืนท่ีศกึษา

ขนาดเล็กเทานัน้ หากแตในความเปนจรงิทีเ่ราตอง

ประมาณมวลชวีภาพของปาไม ซึง่เปนระบบนเิวศทีม่ี

พืน้ท่ีขนาดใหญ การวดัมวลชวีภาพทางตรงโดยการ

ตดัช่ังทัง้หมดคงเปนไปไดยาก และยังเปนการทําลาย

ทรพัยากรอยางมหาศาลอีกดวย ดงันัน้การประมาณ

มวลชีวภาพโดยทางออมจึงนบัเปนวธิทีีม่คีวามสะดวก

มากกวาในเชิงปฏิบตั ิวธิกีารประมาณมวลชีวภาพ

โดยทางออมวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากคือ 

วธิแีอลโลเมตร ี (allometry method) อนึง่รายละเอยีด
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เกีย่วกับพืน้ฐานของวิธแีอลโลเมตรีไดอธบิายไวอยาง

ชดัเจนแลวโดย พงษศกัดิ ์(2552) ในวารสารการจัดการ

ปาไมปที ่3 ฉบบัที ่5 ดงันัน้ในบทความน้ีจงึขอกลาว

ถึงพัฒนาการสําคัญของสมการแอลโลเมตรีเพื่อใช

ประมาณมวลชีวภาพของปาไมเปนสาํคญั 

 วธิแีอลโลเมตรมีแีนวคดิหลักคอื การเจรญิ

เติบโตของรางกายทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตมีความ

สมัพันธกบัการเจริญเติบโตของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึง

ของรางกาย (Huxley, 1972) ซึ่งความสัมพันธ

ในเชิงคณิตศาสตรระหวางอัตราการเจริญเติบโต

ของรางกายท้ังหมด (Y) และอัตราการเติบโตของ

อวัยวะหนึ่ง (X) สามารถเขียนเปนความสัมพันธ

เชงิคณติศาสตรในรปูพาวเวอรฟงกชัน่ไดดงันี้

      Y   =  bXk …………...............................…..(1)

โดยที ่b และ k คอืคาคงที ่และเรยีกสมการนีว้า สมการ

แอลโลเมตร ี(allometric equation) และเมือ่แปลงความ

สัมพันธดังกลาวโดยล็อกการิธึมจะไดสมการเปน

รปูแบบความสัมพนัธเสนตรงดงันี้

      log Y  =  k log X  +  log b …………...........(2) 

ซึง่หมายความวาเม่ือเขียนความสัมพันธลงในกราฟ 

log-log scale จะไดเปนความสัมพนัธแบบเสนตรงทีม่ี

คา k คอืความชนัของกราฟ และ คา log b เปนจดุตดั

แกน Y ของกราฟ

 จากหลักการของวิธแีอลโลเมตรจีงึสามารถ

ประมาณน้ําหนักของส่ิงมชีวีติ (organism) ไดโดยใช

ตวัแปรอสิระ (independent variable) เปนขนาดของ

อวัยวะที่มีความสัมพันธกับนํ้าหนักทั้งหมดของ

รางกาย ซึง่ขนาดของอวัยวะทีใ่ชเปนตวัแปรอิสระมกั

เปนคาทีว่ดัไดงาย นาํไปแทนคาลงในสมการแอลโลเม

ตรเีพ่ือคาํนวณนํา้หนกัของสิง่มชีวีติทีต่องการทราบ

คาตอไป เชน การใชความยาวรอบศีรษะในการ

ประมาณนํา้หนกัสมองของสัตวบางชนดิ เปนตน

 ตอมาไดมกีารนาํวธิแีอลโลเมตรมีาใชในงาน

ดานนเิวศวทิยาพืชเพ่ือประมาณนํา้หนกัของตนไม

ในปา (Ogawa and Kira, 1977) ขัน้ตอนทีส่าํคญัสาํหรบั

การประมาณมวลชีวภาพดวยวิธีแอลโลเมตรีคือ

การสรางสมการแอลโลเมตรี โดยมีหลักการคือ

การสรางสมการถดถอย (regression equation) ระหวาง

นํา้หนกั (เปนตวัแปรตาม) และมติหิรือขนาดความโต 

(เปนตวัแปรอิสระ) จากตัวอยางตนไมทีท่ราบขนาด

และนํา้หนกั โดยอยางนอยจะใชตวัอยางตนไมประมาณ 

5-6 ตนตอหน่ึงสมการ ซึง่ตวัอยางตนไมดงักลาวควร

มขีนาดอยูในชวงท่ีครอบคลุมขนาดความโตของตนไม

ทัง้หมดในพ้ืนท่ีทีเ่ราตองการประมาณมวลชีวภาพ 

ทัง้นีเ้พือ่ใหสมการมีความแมนยาํสาํหรับการใชเพือ่

ประมาณมวลชีวภาพในพืน้ทีน่ัน้  ๆมากทีส่ดุ โดยทัว่ไป

จะแบงการประมาณมวลชวีภาพของตนไมออกเปน

อวยัวะสวนตางๆ ไดแก ใบ กิง่ ลาํตน สวนเหนอืพ้ืนดนิ 

ราก เปนตน ตวัแปรอสิระทีม่กัใชในสมการแอลโลเม

ตรีสาํหรบัประมาณนํา้หนกัสวนตางๆของตนไมมกัจะ

ใชเปนขนาดเสนผานศนูยกลางของลาํตนท่ีระดบัอก 

(diameter at breast height; DBH) และความสูงท้ังหมด

ของตนไม (total height; H) ซึ่งคาเหลานี้เปนคา

ทีว่ดัไดงาย สะดวก และมคีวามเปนมาตรฐานในงาน

ทางดานนิเวศวิทยาพืช อยางไรก็ตามการใชคา

ที่เกี่ยวของกับมิติหรือขนาดดังกลาวเหลานี้เปน

ตวัแปรอสิระเพียงอยางเดยีวอาจทาํใหคานํา้หนกัตนไม

ที่ไดจากการประมาณผิดพลาดไดเนื่องจากรูปทรง

ตนไมมคีวามแตกตางกนั เชน ในปาท่ีมคีวามหนาแนน

ของตนไมมาก ทําใหตนไมมีลักษณะสูงแตผอม 
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เนือ่งจากไมสามารถเติบโตทางดานขางไดด ีทาํใหนํา้

หนกัตนไมทีไ่ดจากการประมาณโดยใชสวนสงูของ

ตนไมเพยีงอยางเดยีว อาจมคีามากกวาความเปนจรงิ 

นกันเิวศวิทยาพืชจงึนยิมสรางสมการแอลโลเมตรีทีม่ี

ตัวแปรอิสระเปนคาแสดงความสัมพันธระหวาง 

DBH2 กบั H เชน DBH2H ซึง่เปนคาทีเ่ปนสดัสวน

กบัปรมิาตรของลาํตน เมือ่สมมตวิาลาํตนมรีปูทรงเปน

ทรงกระบอกหรือทรงกรวย ดังเชน งานวิจัยของ 

Tamai et al. (1983) ทีส่รางสมการแอลโลเมตรีโดยใช

ตวัแปรอิสระเปน DBH2H เพือ่ประมาณคามวลชีวภาพ

ของ ลําตน กิ่ง ใบ และรากของไมปาชายเลนทาง

ภาคใตของประเทศไทย งานวจิยัของ Komiyama et al. 

(1988) สรางสมการแอลโลเมตรโีดยใชตวัแปรอิสระ

เปน DBH2H เชนเดียวกันสําหรับการประมาณคา

ประมาณคามวลชวีภาพของ ลาํตน กิง่ ใบ และรากของ

ไมปาชายเลนท่ีประเทศอนิโดนเีซยี 

 ถึงแมวาวิธีแอลโลเมตรีนี้จะทําใหการ

ประมาณคามวลชีวภาพของตนไมในปาทาํไดงายและ

สะดวกมากข้ึน โดยเพียงแควดัขนาดเสนผานศูนยกลาง

หรอืความสงูของตนไมทกุตน แลวคาํนวณคานํา้หนกั

ตนไมแตละตนดวยสมการแอลโลเมตรี จากน้ัน

จงึทาํการรวมคานํา้หนักของตนไมทกุตนในพ้ืนทีป่า

ทีท่าํการศกึษาเพือ่จะไดมวลชวีภาพตอหนวยพืน้ที่ 

แตมกัจะพบวาสมการแอลโลเมตรีมคีวามจําเพาะตอ

ชนดิของตนไม (species specific) หรอืกลาวอกีนยัหนึง่

วาสมการแอลโลเมตรขีองตนไมตางชนดิกนัมคีวาม

แตกตางกนั กลาวคอืสมการแอลโลเมตรเีพยีงหนึง่

สมการไมสามารถจะใชคาํนวณมวลชีวภาพของตนไม

หลายชนดิได นอกจากนีส้มการแอลโลเมตรยีงัมคีวาม

จาํเพาะตอพืน้ที ่ (site specific) กลาวคอืตนไมชนดิ

เดียวกันแตปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมตางกัน

กไ็มสามารถใชสมการแอลโลเมตรีรวมกันได ดงัจะ

ขออธิบายโดยยกตัวอยางงานวิจัยของ Poungparn 

et al. (2002) ทีไ่ดสรางสมการแอลโลเมตรสีาํหรบั

ประมาณมวลชีวภาพของก่ิงและใบของพืชปาชายเลน

สกลุโกงกาง (Rhizophora) และประสกั (Bruguiera) 

ในปาชายเลนสามแหง คอื ปาชายเลนทีจ่งัหวดัตราด 

ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ปาชายเลนที่

จงัหวดัพงังา ทางภาคใตของประเทศไทย และปาชาย

เลนที ่Halmahera เกาะสมุาตรา ประเทศอนิโดเนเซยี 

พบวาสมการแอลโลเมตรสีาํหรับปาชายเลนในแตละ

แหง เมื่อใช DBH2H เปนตัวแปรอิสระเหมือนกัน 

จะมคีาคงที ่ทัง้สองคาของสมการแตกตางทางสถติิ 

หากแตรายงานวิจยัน้ีไมมตีวัเลขคาคงท่ีปรากฏไวใน

รายงาน ความแตกตางของคาคงท่ีในสมการที่ใช

ตวัแปรอสิระเดยีวกนัในรายงานวจิยันีย้อมแสดงให

เหน็วา สมการแอลโลเมตรีแตกตางกันอนัเน่ืองมาจาก

พืน้ที่ 

 จากปญหาดังกลาว แนวทางงานวิจยัของการ

สรางสมการแอลโลเมตรีสาํหรับการประมาณคามวล

ชวีภาพของตนไมเพือ่นาํไปสูสมการแอลโลเมตรทีัว่ไป 

(common allometric relationship) ทีไ่มเฉพาะเจาะจง

ตอชนิดหรือพ้ืนที่ปา จึงเร่ิมไดรับความสนใจจาก

นกันเิวศวิทยาพชืมากขึน้ ในอดีต Crow (1978) ไดเคย

เสนอแนวความคิดในการสรางสมการแอลโลเมตรี

ทัว่ไปสําหรับการประมาณมวลชีวภาพลําตนของพืช

หลายชนิด โดยกลาววาพชืหลากชนดิกลุมหนึง่หากมี

ความหนาแนนเนือ้ไม (wood density) และรปูทรง

ตนไม (tree form) ทีไ่มตางกนัแลว สามารถใชสมการ

แอลโลเมตรีสมการเดียวกันเพ่ือประมาณคาน้ําหนัก
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ลาํตนของพชืในกลุมนีไ้ด ซึง่ตอมาแนวความคดิดงั

กลาว Komiyama et al. (2002) ไดนาํมาประยุกตเพือ่

สรางสมการแอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับการประมาณคา

มวลชวีภาพของลาํตนไมปาชายเลน 5 ชนดิทีม่คีวาม

หนาแนนเน้ือไมตางกนั แตรปูทรงตนไมไมตางกนั โดย

ใชตวัแปรอิสระท่ีเปนสัดสวนกับปริมาตรลําตน คอื 

DBH2H คณูกบัคาความหนาแนนเนือ้ไม ซึง่อยูในรปู 

DBH2H x  เมือ่  คอืความหนาแนนของเนือ้ไม 

การท่ีกลาววา DBH2H เปนสัดสวนกับปริมาตร

เนือ่งจาก ปรมิาตรของทรงกระบอก (คาํนวณจาก 

πr2x H) หรอืทรงกรวย (คาํนวณจาก 1/3πr2 x H) 

แปรตามคากาํลงัสองของรศัมวีงกลม (พืน้ทีว่งกลม 

πr2) และความสูงของรปูทรงนัน้  ๆดงันัน้ปรมิาตรของ

ลาํตนทีม่เีสนผานศนูยกลาง DBH และ สงู H จงึเปน

สัดสวนกับ DBH2H และโดยกรอบแนวความคิด

เดยีวกนั Komiyama et al. (2005) ไดพฒันาสมการ

แอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับการประมาณมวลชีวภาพ

ของลําตน (W
S
) ของไมปาชายเลนมากถึง 10 ชนดิ 

จากพืน้ทีป่าชายเลน 5 แหง สมการดงักลาวคอื

      W
S
  =  0.0687  (DH2H)0.931..…........…....(3) 

ซึง่สมการน้ีมคีาสมัประสิทธิก์ารตัดสนิใจ (coefficient 

of determination, R2) ทีส่งูมาก คอื เทากบั 0.986 

จงึทาํใหยอมรับไดวาสามารถใชสมการแอลโลเมตรี

ทัว่ไปนีส้าํหรบัการประมาณมวลชีวภาพของพชืปา

ชายเลนไดหลายชนิดและหลายพ้ืนที่ นอกจากน้ี 

Nàvar (2009) ยงัไดใชแนวคดิการใชคาหนาแนนเนือ้ไม 

ในการสรางสมการแอลโลเมตรีทัว่ไปสาํหรบัประมาณ

คามวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิทัง้หมด (W
T
) ของตนไม

ในปาเขตอบอุน และปาเขตรอน ของประเทศเมก็ซโิก 

จากจํานวนตัวอยางตนไมสงูถงึ 872 ตน ดงัสมการ

ที ่(4)

      W
T
  =  0.000812 (DBH)0.0919 x 0.474 .......(4)

จะเหน็ไดวารปูแบบสมการทีไ่ดมคีวามแตกตางเลก็

นอยจากสมการทัว่ไปทีเ่สนอโดย Komiyama et al. 

(2005) แตตางกแ็สดงใหเหน็วาความหนาแนนเนือ้ไม

มีอิทธิพลอยางย่ิงตอการสรางสมการแอลโลเมตรี

ทั่วไปที่มีความแมนยําสูงในการประมาณคามวล

ชวีภาพของปา  นบัวามปีระโยชนตองานทางนเิวศวิทยา 

พืชและปาไมเปนอยางย่ิง ทําใหการประมาณมวล

ชีวภาพทําไดงายในทางปฏิบัติและคาที่ไดมีความ

แมนยาํมากย่ิงข้ึน เนือ่งจากไมตองสิน้เปลอืงทรพัยากร

และแรงงานในการสรางสมการแอลโลเมตรีอีก 

เพราะการสรางสมการแอลโลเมตรีหนึ่งสมการ

ตองการตนไมทีถ่กูตดัฟนลงมาเพือ่นาํมาวัดขนาด และ

ตองคัดแยกสวนของตนไมออกเปนสวนๆ เพื่อชั่ง

นํา้หนกั ดงันัน้ในกรณีทีต่องสรางสมการแอลโลเมตรี

สาํหรับตนไมทกุชนิดและทุกพืน้ท่ีจงึเปนการส้ินเปลือง 

ทรัพยากรอยางมาก

 สาํหรบัการพฒันาสมการแอลโลเมตรเีพือ่

ประมาณคามวลชีวภาพของใบและก่ิง จากการตรวจ

สอบเอกสารพบวารายงานวิจยัหลายฉบับไดใชทฤษฏี

ของ Pipe Model (Shinozaki et al., 1964) ทีก่ลาวโดย

สรปุวาพ้ืนทีห่นาตดัของลาํตนทีร่ะดบัความสงูของ

กิง่สดกิง่แรกจะรองรบันํา้หนกัของเรอืนยอดตนไม

ทีอ่ยูเหนอืกิง่สดน้ันๆ ซึง่สวนใหญนํา้หนกัของเรือน

ยอดมักเปนนํา้หนกัของก่ิงและใบเน่ืองจากลําตนมกั

จะมลีกัษณะปลายเรยีวผอมลงทีร่ะดบับนของเรอืน

ยอดตนไม ตัวอยางรายงานวิจัยท่ีใชทฤษฏีของ 
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Pipe Model ในการประมาณคามวลชวีภาพของใบ

และกิง่ เชน Morataya et al. (1999) ไดสรางสมการ

แอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับประมาณมวลชีวภาพใบของ

ตนไมสองชนิดคือ สัก และซอ (Tectona grandis 

และ Gmelina arborea) โดยใชคาเสนผานศนูยกลาง

ลําตนที่ระดับความสูงของตําแหนงกิ่งลางสุดของ

เรอืนยอดเปนตวัแปรอสิระ ซึง่คาเสนผานศนูยกลาง

ลาํตนทีร่ะดบันีเ้ปนสดัสวนโดยตรงกบัพืน้ทีห่นาตดั

ของลําตนทีใ่ตของเรือนยอด อนัจะเปนพืน้ทีห่นาตดั

ทีร่องรบันํา้หนกัของเรอืนยอดตนไม ทีป่ระกอบดวย

กิ่งและใบเปนหลักตามทฤษฏีของ Pipe Model 

งานวจิยัของ Poungparn et al. (2003) ไดสรางสมการ

แอลโลเมตรีทั่วไปสําหรับประมาณมวลชีวภาพกิ่ง 

(W
B
) ของตนไมในปาชายเลนพื้นที่ตางๆ 5 แหง 

ในประเทศไทย โดยใชกาํลังสองของเสนผานศนูยกลาง

ลําตนที่ระดับความสูงของตําแหนงกิ่งลางสุดของ

เรอืนยอด (D
B

2) เปนตวัแปรอสิระ ดงัสมการ

      W
B
  =  0.0586 (D

B

2)1.27 ...………...…....(5)

 เชนเดยีวกนักบัสมการที ่(5)  ตอมา Komiyama 

et al. (2005) ไดเสนอสมการแอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับ

ประมาณมวลชวีภาพใบ (W
L
) ของตนไมในปาชายเลน

จาํนวน 10 ชนดิ โดยใชผลคณูระหวางความหนาแนน

เน้ือไมและเสนผานศนูยกลางลาํตนทีร่ะดบัความสงู

ของตําแหนงกิง่ลางสดุของเรือนยอดเปนตวัแปรอสิระ 

ดงันี้

      W
L
   =  0.126 (D

B

2)0.848…….....……........(6)

 นับวาเปนงานวิจัยทางดานความสัมพันธ

เชิงแอลโลเมตรีที่ไดรับการพัฒนาตอยอดไปอีก

เนือ่งจากเปนการใชความหนาแนนของเน้ือไมเปน

ตัวแปรอิสระรวมอีกตัวแปรหนึ่งเพื่อสรางสมการ

แอลโลเมตรขีองมวลชีวภาพใบโดยทีส่ามารถอธบิาย

ไดตามทฤษฏีของ Pipe Model

 มวลชีวภาพรากเปนอกีสวนหน่ึงท่ีสาํคญัของ

มวลชวีภาพรวมท้ังหมดของปาไม หากแตมกีารศกึษา

วิธีการประมาณมวลชีวภาพรากคอนขางนอยเมื่อ

เปรียบเทียบกับการศึกษาเพ่ือประมาณมวลชีวภาพ

สวนเหนอืดนิของปาไม เหตผุลหนึง่อาจจะเนือ่งมาจาก

ขอจาํกดัทางปฏิบตั ิเชน ความยากลําบากในการขดุราก

ตนไมขนาดใหญอยางท่ีมีในปาทั่วไป เพื่อนํามาใช

เปนตนไมตัวอยางในการสรางความสัมพันธเชิง

แอลโลเมตรีสําหรับประมาณมวลชีวภาพของราก 

โดยเฉพาะตนไมในสังคมพืชปาบกท่ีมักมีรากข้ึน

ประสานกันภายในดินท่ีอดัแนน ทาํใหการขุดระบบ

รากของตนไมเพือ่แยกออกมาเปนนํา้หนกัรากของ

ตนไมแตละตนทําไดยากหรืออาจมีขอผิดพลาดได 

(Niiyama et al., 2010) สาํหรบัในบทความวิชาการนี้

จะขอยกตัวอยางการพัฒนาความสัมพันธเชิง

แอลโลเมตรสีาํหรบัการประมาณมวลชวีภาพของราก

ตนไมในปาชายเลน ซึ่งผูเขียนสรุปรวบรวมจาก

รายงานการวิจัยในรอบสิบปที่ผานมาพบวา มีการ

พัฒนาสมการแอลโลเมตรีสองแนวทาง กลาวคือ 

แนวทางท่ีหนึ่ง การสรางสมการแอลโลเมตรีที่ใช

เสนผานศนูยกลางของลาํตนเปนตวัแปรอสิระ เชน 

ความสมัพนัธระหวางมวลชีวภาพของราก (W
R
) และ

กาํลงัสองของเสนผานศนูยกลางของลาํตนท่ีระดบัตดิ

พื้นดิน (D
0

2) ของไมตะบูนขาว ในปาชายเลนทาง

ภาคใตของประเทศไทย สมการดงักลาว คอื W
R
 = 

0.0211(D
0

2)1.20 (Poungparn et al., 2002) นอกจากนี้

ยงัพบวาใชตวัแปรอสิระเปนกาํลงัสองของเสนผาน

ศูนยกลางของลําตนที่ระดับความสูงของลําตน 
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30  เซนติเมตร จากพ้ืนดนิ (D
0.3

2) สาํหรบัการสราง

สมการแอลโลเมตรสีาํหรับไมปาชายเลนทีส่รางราก

เหนือดินแบบ pneumatophore ของไมสกุลแสม 

(Avicennia) และลาํพ ู(Sonneratia) สมการดงักลาวคอื 

W
R
 = 0.0098(D

0.3

2)1.3 (ศศธิร, 2544) อกีแนวทางหน่ึง

ของการสรางความสัมพนัธเชงิแอลโลเมตรีของราก

คือ การสรางสมการแอลโลเมตรี ระหวางน้ําหนัก

สวนเหนือดินและน้ําหนักราก โดยการใช ผลคูณ

ระหวางนํ้าหนักสวนเหนือดินและความหนาแนน 

เนื้อไมเปนตัวแปรอิสระในสมการแอลโลเมตรี

เพือ่การประมาณนํา้หนกัของราก ดงัเชนที ่Komiyama 

et al. (2005) ไดพบวานํา้หนกัสวนเหนอืดนิ (W
Top

) 

ของไมปาชายเลน 10 ชนดิ มคีวามสมัพันธทางสถติิ

สงูมากกบันํา้หนกัรากทัง้หมด (R2 =0.949) ในขณะที่

สมการแอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับนํา้หนักสวนเหนือ

ดนิคือ W
TOP

 = 0.247(DBH2)1.23 ดงันัน้จงึสามารถใช

ความสมัพนัธดงักลาวในการสรางสมการแอลโลเมตรี

ทัว่ไปสาํหรบัรากได สมการดงักลาวมรีปูแบบดังนี้

      W
R
  =  0.196 0.899(DBH2)1.11…….............(7)

 สาํหรบัไมปาบก เปนทีน่าสนใจวาไมนาน

มาน้ีไดมกีารสรางสมการแอลโลเมตรีทัว่ไปสําหรับ

ประมาณมวลชีวภาพรากตนไม 13 ชนดิ ในปาผลัดใบ

ในเขตหนาวของประเทศญ่ีปุน (Komiyama et al., 

2011) จากการใชความหนาแนนของเนือ้ไมและทฤษฏี

ของ Pipe Model เชนกนั สมการแอลโลเมตรีทัว่ไป

ดงักลาวคอื 

       W
R
  =   0.1074 (DBH2)1.095.………........(8)

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความ

สัมพันธเชิงแอลโลเมตรีสําหรับการประมาณมวล

ชวีภาพของรากนับวาเปนประโยชนอยางย่ิง เนือ่งจาก

การประมาณคาการสะสมคารบอนในสวนใตดนิของ

ระบบนเิวศมกัถกูมองขาม และมกัเปนจดุออนทีท่าํให

เกดิความคลาดเคล่ือนในการประมาณศักยภาพของ

การกกัเกบ็คารบอนในระบบนเิวศ ตวัอยางเชน ในกรณี 

ของระบบนิเวศปาชายเลน Komiyama et al. (2008) 

รายงานวาสดัสวนมวลชวีภาพสวนเหนอืดนิตอราก 

(T/R ratio) ของปาชายเลนมคีาอยูในชวง 1.0 -4.0 

หมายความวา ในบางครัง้อาจพบวามวลชวีภาพสวน

เหนอืดนิมคีาเทากบัมวลชีวภาพของราก จงึเปนเหตผุล

ทีว่าการประมาณมวลชีวภาพของรากเปนส่ิงจาํเปน 

ดงันัน้การพัฒนางานวิจยัสาํหรับวธิกีารประมาณมวล

ชวีภาพของรากจึงเปนส่ิงนบัวามคีวามสาํคญัอยางยิง่ 

 จากงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางสมการ

แอลโลเมตรีที่กลาวมาขางตน เปนท่ีนาสังเกตวา

คาความหนาแนนของเนือ้ไมถกูนาํมาใชเปนตวัแปร

อสิระรวมกับขนาดหรือมติขิองตนไม ดงันัน้การศึกษา

ความหนาแนนของเน้ือไมจึงมีความสําคัญมากข้ึน

สําหรับการประมาณมวลชีวภาพของปา จากการ

ตรวจสอบเอกสารพบวาไดมรีายงานคาความหนาแนน

เนือ้ไมของไมสาํคญับางชนดิในปาผลดัใบทีห่วยขาแขง 

เชน สกุล Afzelia (เชน มะคาโมง) สกุล Vitex 

(เชน ตนีนก) วามคีาอยูในชวง 0.500– 0.800 กรมัตอ

ลกูบาศกเซนตเิมตร (Nock et al., 2009) นอกจากนี้

จากงานวิจยัของ Sungpalee et al. (2009) ไดรายงาน

คาเฉล่ียของความหนาแนนเนือ้ไมเทากบั 0.55 กรมั

ตอลูกบาศกเซนติเมตร สําหรับไมในปาดิบเขาที่

ดอยอินทนนท และผลงานวิจัยนี้ยังช้ีใหเห็นวา

คาความหนาแนนเนื้อไม แปรผันตามลักษณะ

ภมูปิระเทศและส่ิงแวดลอมเฉพาะถ่ิน (micro environ-

ment) ของแตละพืน้ท่ีอกีดวย จงึนาํไปสูขอเสนอแนะ
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ทีว่าการศกึษาความหนาแนนของเน้ือไมมคีวามจาํเปน

ควบคูไปกับการพัฒนาสมการแอลโลเมตรีทีใ่ชความ

หนาแนนของเนือ้ไมเปนตวัแปรอสิระรวมกบัขนาด

หรอืมติขิองตนไม 

 อยางไรกต็าม เนือ่งจากในปจจบุนัมคีวาม

จาํเปนเรงดวนทีจ่ะประเมนิการสะสมมวลชวีภาพของ

พืน้ทีป่าไม อนัจะนาํไปสูการประเมนิสถานภาพของ

ระบบนิเวศปาไมวาเปนแหลงเกบ็กกัคารบอน (carbon 

sink) หรอืแหลงปลดปลอยคารบอน (carbon source) 

สูบรรยากาศในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด 

จงึทาํใหเกดิการพฒันางานวจิยัทางดานแอลโลเมตรี

เพือ่สามารถนําไปใชในการประมาณมวลชีวภาพปาไม

ไดในระดับที่พื้นที่ที่ใหญขึ้น เชน การใชเทคนิค 

remote sensing ภาพถายทางอากาศ และการปกคลมุ

เรอืนยอด เขามาประยกุตในการสรางสมการแอลโล

เมตรี (Greenberg et al., 2005) ถงึแมวาวธิดีงักลาว

จะทําใหการประเมินการสะสมมวลชีวภาพของ

ระบบนิเวศปาไมทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญทาํไดรวดเร็วขึน้ 

แตความแมนยาํกอ็าจลดลงไปดวยเชนกนั

 กลาวโดยสรุปคอื การพฒันาวิธแีอลโลเมตรี

เพ่ือใชในการประมาณมวลชีวภาพของปาไม 

ในปจจบุนัมแีนวโนมไปในทางการสรางสมการทัว่ไป 

(common allometric relationship) ทีส่ามารถใชเพยีง

สมการเดยีวนีใ้นการประมาณมวลชวีภาพไดหลาก

หลายชนิดในหลายพ้ืนที่ไดมีความแมนยําสูงขึ้น 

ซึง่ปญหาทีน่กัวจิยัตองแกไขคอื ตองเลอืกตวัแปรใด

มาใชในสมการเพือ่กาํจดัอทิธพิลของความแตกตาง

ของสมการอันเนื่องจากความตางชนิดพืชหรือ

ตางพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งคือการ

พฒันาเพือ่การประยกุตในการประมาณมวลชวีภาพใน

ระดบัพ้ืนทีข่นาดใหญ อยางไรกต็ามนกันิเวศวิทยา

ยงัมกีารพัฒนางานวิจยัในดานแอลโลเมตรีอยูเสมอ 

ดวยเหตุผลที่ทาทายวาสมการทั่วไปหนึ่งสมการ 

ทีเ่รยีกวา THE ONE COMMON ALLOMETRY 

ทีส่ามารถใชในการประมาณมวลชีวภาพของปาไม

ไดทกุรปูแบบมีจรงิหรอืไม ถาสามารถสรางสมการ

แอลโลเมตรี THE ONE ขึน้มาได กจ็ะเปนการเพิม่

ขดีความสามารถในการจัดการระบบนเิวศปาไมบน

พื้นฐานของแนวความคิดท่ีจะใชพื้นที่ปาไมที่มีอยู

อยางจาํกดัเปนแหลงกกัเกบ็คารบอน หรอืเพือ่การ

ซื้อขายคารบอนเครดิตในการลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจก ทรัพยากรปาไมบนโลกนี้ก็จะ

เอือ้คุณประโยชนใหแกมวลมนษุยชาตไิดอยางยัง่ยนื
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 นายชวลิต โฆษิตนิธิกุล 1 

1 16/224 ถนนแจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  Corresponding Tel. 081-8700037 

  รับตนฉบับ 29 มกราคม 2556               รับลงพิมพ  5 มีนาคม 2556

 สุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทย 

เดมิเปนทีต่ัง้ของอาณาจกัรตาง ๆ และเปนทีย่อมรบั

กันวาอาณาจักรไทยในปจจุบันน้ี สืบทอดมาจาก

อาณาจักรสุโขทัย กษตัรยิสมัยสโุขทัยทรงประดิษฐ

อกัษรไทยข้ึนเปนครัง้แรก และไดทรงจารึกเรือ่งราว

ตาง ๆ ไวในหลกัศลิาจารกึ มขีอความเปนกฎหมาย

อยูหลายลักษณะ นับวาเปนหลักฐานสําคัญทาง

กฎหมายท่ีเปนภาษาไทยอันแรกของไทย เกีย่วกับเร่ือง

ที่ดินในหลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง จารึกวา 

“สรางปาหมาก ปาพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหง ปาพราว

กห็ลายเมอืงนี ้   ปาลางก็หลายในเมืองนี ้  หมากขาม

ก็หลายในเมืองน้ี ใครสรางไดไวแกมัน”  แสดงวา

การไดทีด่นิมาของราษฎรมหีลกัการอยูวาใครแผวถาง

ปาบรเิวณพืน้ทีใ่ดทาํการเพาะปลูก ทาํสวนผลไมลงใน

พืน้ทีใ่ดผูนัน้ยอมไดมาซ่ึงการครอบครองทีด่นิบรเิวณ

นัน้ ผูใดขยนัขนัแขง็ทํามากกจ็ะไดสทิธคิรอบครอง

หรือไดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเปนของตนเองจาํนวนมาก 

นีค่อืกฎหมายทีด่นิในสมัยสโุขทัย

 กฎเกณฑทีค่วบคุมความประพฤติการปฏิบตัิ

ของมนษุยทีม่ตีอกนัในสังคมหนึง่สงัคมใดทีต่นเอง

เปนสมาชิกอยู ซึ่งเรียกวา กฎหมายนั้นจะมีการ

ปรับปรุงแกไขอยูเสมอ ตามระยะเวลาและสถานการณ

ในขณะน้ัน กฎหมายท่ีดินของไทยก็มีวิวัฒนาการ

เร่ือยมาจากสมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา และมาถงึสมยั

รัตนโกสินทร ยุคปจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

พ.ศ. 2497 มพีระราชบญัญตัใิหใชประมวลกฎหมาย

ทีด่นิใชบงัคับ โดยไดรวบรวมกฎหมายทีด่นิท่ีมอียู

หลายฉบบักระจดักระจายกนัอยูมาประมวลไวเปน
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เรือ่งเดยีวกนัและปรบัปรงุขึน้มาใหม เพือ่ใหเหมาะสม

ตอภาวการณซึ่งเปนกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยู

ทกุวันนี้

 เมื่อมีการบังคับใชประมวลกฎหมายท่ีดิน

แลว ทีด่นิใดถาหากไมมกีารออกหนงัสอืสาํคญัแสดง

กรรมสิทธ์ิในทีด่นิ เชน โฉนดท่ีดนิใหแกบคุคลใด 

ทีด่นินัน้ยงัคงเปนทีด่นิของรฐั ไดแก ทีด่นิซึง่มบีคุคล

ครอบครองและมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน เชน 

ม ีส.ค.1 ใบจอง น.ส.3 น.ส.3ก แตทีด่นิทีม่หีลักฐาน

เปนใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงทองที่เพียงอยางเดียว 

ไมถอืวาเปนหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ ทีจ่ะนาํมาใช

เปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูครอบครองโดยการ

รบัรองของกฎหมาย เพราะเปนเพยีงหลกัฐานแสดงวา 

บคุคลน้ันไดชาํระภาษีแลวเทานัน้ไมไดหมายความวา 

บคุคลน้ันมสีทิธใินท่ีดนิโดยชอบแตอยางใด บคุคลใด

ไดมาซ่ึงสทิธิครอบครองดงักลาวกอนวันทีป่ระมวล

กฎหมายทีด่นิใชบงัคบั จะมสีทิธคิรอบครองสืบไป 

สวนทีด่นิซึง่มไิดมบีคุคลใดครอบครอง และเปนทีด่นิ

ของรัฐ เชน ทีด่นิรกรางวางเปลาจะเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดนิซึง่ราษฎรใชประโยชนรวมกนั

 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มีบทบัญญัติหาม

มใิหบคุคลใดเขาไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึง

การกนสรางหรอืเผาปา ทาํดวยประการใด ใหเปนการ

ทาํลาย หรอืทาํใหเส่ือมสภาพท่ีดนิ ทาํดวยประการใด

อนัเปนอนัตรายแกทรพัยากรในท่ีดนิของรัฐทีไ่มมี

บุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

ซึ่งกอนหนานั้น และตอมาไดมีกฎหมายเก่ียวกับ

การปาไม กาํหนดใหทีด่นิของรัฐบาลบางแหงเปนที่

หวงหาม เชน เปนปาสงวนแหงชาตบิาง เขตรกัษาพนัธุ

สัตวปาบาง เขตอุทยานแหงชาติบาง ซึ่งกฎหมาย

เกีย่วกบัการปาไม มบีทบัญญตัหิามมใิหบคุคลใดท่ีมไิด

รบัอนุญาตจากพนกังานเจาหนาท่ีกระทําการดงักลาว 

เชนเดยีวกบัประมวลกฎหมายท่ีดนิขางตน แตกม็กีาร

ละเมดิกฎหมายอยูเรือ่ยมา

 ปญหาการเข าไปครอบครองและทํา

ประโยชนบนทีด่นิในเขตปาไมโดยมชิอบดวยกฎหมาย 

เปนปญหาเรือ้รงัท่ีเกดิขึน้มาชานานแลว ทีด่นิในเขต

ปาไมทีจ่ะกลาวถงึตอไปนีค้อืทีด่นิทีอ่ยูในเขตปาสงวน

แหงชาติ เขตรกัษาพันธุสตัวปา เขตหามลาสตัวปา เขต

อทุยานแหงชาต ิเขตวนอทุยานเขตปาไมถาวร สาเหตุ

ของปญหาดังกลาวสืบเน่ืองมาจากปญหาการ

ขาดแคลนท่ีทาํกนิของราษฎรท่ีมจีาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 

ทีด่นิท่ีมอียูไมเพียงพอสาํหรบัทาํกนิจงึตองขยายพืน้ท่ี

เพาะปลกูเขาไปในเขตปาไม ประกอบกับมีการสงเสรมิ

ใหทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด 

มนัสาํปะหลัง ยางพารา เพือ่การสงออกอยางกวางขวาง 

จงึทาํใหทีด่นิในเขตปาไมถกูบกุรกุแผวถางเพ่ือใชใน

การเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอมาพ้ืนที่

ในเขตปาไมเหลานั้นบางสวนถูกซื้อขายเปล่ียนมือ

จากเกษตรไปยังผูอืน่เพ่ือนาํไปใชในกิจการอืน่ ๆ   เชน 

ทาํบานพักตากอากาศสวนตัว หรอืใหบรกิารเปนทีพ่กั

ของนักทองเท่ียว ซึง่จะพบเห็นอยูทัว่ไปไมวาจะอยู

สวนไหนของประเทศ

 เจาหนาทีผู่เกีย่วของไดพยายามแกไขปญหานี้

โดยการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชโดย

การจับกมุผูกระทําผดิมาดําเนินคดี กฎหมายท่ีเปน

เคร่ืองมอืสําหรบัเจาหนาทีน่าํมาบงัคบัใชนัน้ ไดแก 

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราช

บัญญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบัญญตัิ

อทุยานแหงชาต ิพ.ศ. 2503 พระราชบัญญตัสิงวนและ
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คุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสิงเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

เปนตน แตกย็งัไมสามารถหยุดย้ังปญหานีไ้ด เพราะมี

ผูกระทําความผิดเปนจํานวนมาก มีผลกระทบท้ัง

ทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจและดานการเมือง 

มีการพยายามเสนอแนวทางอ่ืนนอกจากมาตรการ

ทางกฎหมายมาแกไขปญหาน้ีจากหลายฝาย แตกย็งั

ไมประสบผลสําเรจ็

 ปลายป พ.ศ. 2554 ถึง ตนป พ.ศ. 2555 

กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พนัธุพชืไดเขาไปทําการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางท่ีอยูใน

บริเวณท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีและคดีถึงที่สุดแลว 

โดยศาลมีคําพิพากษาใหผูบุกรุกออกจากพ้ืนที่ปา

ในเขตอทุยานแหงชาตทิบัลาน จงัหวดัปราจนีบรุ ีและ

ในเขตปาสงวนแหงชาติปาภูหลวง จงัหวัดนครราชสีมา 

ทาํใหมกีารรองเรยีนขอความเปนธรรมไปยงัหนวยงาน

ตาง ๆ ใหผอนผันการบังคับใชกฎหมายเนื่องจาก

ประชาชนไดรบัความเดอืดรอน

 ตอมาสํานักงานผู ตรวจการแผนดินได

ตรวจสอบขอเทจ็จรงิพรอมทัง้เสนอแนวทางการแกไข

ปญหานีว้ากรณทีีม่ผีูทีอ่ยูอาศัยดัง้เดมิ โดยอางสทิธิ

การครอบครองที่ดินมากอนประกาศประมวล

กฎหมายทีด่นิ เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2497 ใหนาํ

หลักฐานมาช้ีแจงการครอบครองท่ีดิน โดยถือวา

ผูอยูอาศัยประเภทดังกลาวไมใชผูบุกรุก สามารถ

ผอนผนัใหอยูอาศยัตอไปได กรณผีูทีเ่ขาไปอยูอาศยั

หลังมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2541 โดยมชิอบดวยกฎหมาย หรอืมกีารบกุรกุ

แผวถางปาโดยชัดเจน รวมทั้งผูที่ซื้อที่ดินตอจาก

ผูบกุรกุแผวถางปา ใหถอืวาเปนผูบกุรกุทีด่นิของรฐั

ตามกฎหมายปาไมไดดาํเนนิคดตีามกฎหมายตอไป

 ผูเขียนมีความเห็นวาหากจะใชแนวทางของ

สาํนกังานผูตรวจการแผนดนิดงักลาวขางตนมาแกไข

ปญหาจะตองนํากฎหมายท่ีเกีย่วของมาพิจารณาเปน

กรณ ีๆ ไป ดงันี้

 กลุมที ่ 1 ผูทีเ่ขาไปทําประโยชนดัง้เดมิกอน

ประกาศประมวลกฎหมายท่ีดนิ เมือ่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2497 แกไขปญหาโดยใหกรมท่ีดนิทาํการตรวจ

พิสูจนที่ดิน แลวพิจารณาออกเอกสารสิทธิใหแก

ผูครอบครองท่ีดนิตามประมวลกฎหมายท่ีดนิตอไป

 กลุมท่ี 2 ผูทีเ่ขาไปทําประโยชนกอนมีมติ

คณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 ใหมพีระราช

กฤษฎกีาเพิกถอนทีด่นิออกจากเขตปาตามพระราช

บญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504 มาตรา 7 หรอื

พระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

มาตรา 33 มาตรา 42 แลวอนญุาตใหทาํประโยชนและ

อยูอาศยัไดไมเกนิ 20 ไร และอนญุาตใหปลกูปาได

ไมเกนิ 35 ไร ตอครอบครวั และมกีาํหนดระยะเวลา

ไมเกนิ 30 ปตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 มาตรา16 ทว ิซึง่อทุยานแหงชาต ิเขตรกัษา

พนัธุสตัวปาหรอืเขตหามลาสตัวปา สวนใหญแลวเดมิ

เปนปาสงวนแหงชาตอิยูกอน เมือ่เพิกถอนสภาพจาก

อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต

หามลาสตัวปา แลวกย็งัคงสภาพเปนปาสงวนแหงชาติ 

หรือหากเปนที่ดินตาม พระราชบัญญัติปาไม  

พทุธศักราช  2484  

 ใหออกใบอนุญาตแผวถางปา ตามมาตรา 54 

ใหแกผูครอบครองท่ีดิน หรือใหกรมปาไมหรือ
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กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื สงมอบทีด่นิ

ใหสาํนกังานรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม รบัไปดาํเนนิการ 

ออกเอกสาร ส.ป.ก.  4-01 ตามพระราชบัญญตัปิฏริปู

ทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แลวแตกรณี

 กลุมที ่ 3 ผูเขาทาํประโยชนหลงัมมีตคิณะ

รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 ถอืวาเปนผูบรุกุ

ใหม ใหดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายปาไมทีพ่ืน้ทีด่นิ

นัน้ตัง้อยู และใหดาํเนนิคดแีพงเรยีกคาเสยีหายจาก

ผูบกุรกุตามพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97

 การแกไขปญหาเพ่ือใหราษฎรผูยากไร ไมมี

ทีท่าํกนิ สามารถมทีีด่นิทาํกนิถกูตองตามกฎหมาย

เปนส่ิงทีน่ายนิดี แตหากการแกไขปญหาเอือ้ประโยชน

แกผูมีฐานะดี นอกจากจะไมสมควรแลวยังเปน

การสงเสรมิใหผูบกุรกุปา ซึง่เปนผูกระทําผดิกฎหมาย

ไดรับประโยชนเปนการไมยุติธรรมตอสังคมซึ่งมี

ประชาชน สวนใหญเปนผูทีเ่คารพกฎหมาย

เอกสารและส่ิงท่ีอางองิ

กําธร  กําประเสริฐและสุเมธ จานประดับ. 2544. 

 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบ

 กฎหมายหลกั. พมิพครัง้ท่ี 2. มหาวทิยาลัย

 รามคาํแหง, กรงุเทพฯ.

ศริ ิ เกวลนิสฤษดิ.์ 2534.  คาํอธบิายประมวลกฎหมาย

 ทีด่นิ. พมิพคร้ังท่ี 3. บพิธการพมิพ, กรงุเทพฯ. 

คมชัดลึก. “ชง 3 แนวทางแกรุกปาวังนํ้าเขียว”. 

 คม ชดั ลกึ 4 พฤษภาคม 2555 : หนา 3.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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ปญหาทางกฎหมายกับการสงออกไมไปยังสหภาพยุโรป

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

นายชวลิต โฆษิตนิธิกุล 1 

1 16/224 ถนนแจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 Corresponding Tel.081-8700037

 รับตนฉบับ 8 กุมภาพันธ 2556              รับลงพิมพ  26 มีนาคม 2556

 ปจจุบันการคาระหวางประเทศเปนตลาด

แบบเสร ีประเทศตาง ๆ  ในโลกน้ีสวนใหญ เปนสมาชกิ

ขององคการการคาโลก (World Trade Organization) 

ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหประเทศสมาชิกทําการคา

อยางเสร ีมใิหใชมาตรการทางภาษศีลุกากร (Tariff 

measures) เพือ่กดีกนัทางการคา แตกม็หีลายประเทศ

ออกมาตรการอ่ืนที่มิใชภาษีศุลกากร เชน ดาน

สิง่แวดลอม ดานแรงงาน ดานสขุอนามัย และความ

ปลอดภัยของผูบรโิภคมาเปนเงือ่นไขทางการคา

 กระแสอนุรักษ ทรัพยากรปาไม และ

สิ่งแวดลอมของสังคมโลก กดดันใหมีการกําหนด

มาตรฐานการจัดการปาที่ดีและย่ังยืน โดยใชกลไก

ทางการคานาํไปสูการจัดการอยางย่ังยนืทาํใหผูบรโิภค

เลอืกใชไมและผลติภณัฑจากไมทีม่รีะบบการจดัการ

ไดมาตรฐานถูกตองตามกฎหมาย ทําใหเกิดระบบ

มาตรฐานการรับรองปาไม (Forest certification) 

ขึ้นหลายระบบ โดยองคกรอิสระเปนผูรับรอง 

การรบัรองทางปาไมเปนเรือ่งของความสมคัรใจของ

ผูผลติและผูบรโิภค องคกรดงักลาวไดแก

 สภาพิทักษปาไม (Forest Stewardship 

Council : FSC) เปนองคกรเอกชนเกิดจากการรวมตัว

กนัของผูทีเ่กีย่วของกบัปาไมเพือ่สนบัสนนุการจดัการ

ปาไมแบบยัง่ยนื ปองกนัรักษาทรพัยากรปาไมทัว่โลก 

มสีาํนกังานใหญอยูทีป่ระเทศเม็กซโิก

 Program for the Endorsement of Forest 

Certification Scheme : PEFC เปนองคกรอสิระระดับ

นานาชาต ิการดาํเนนิงานมวีตัถุประสงคเพือ่สงเสรมิ

การจัดการปาไมอยางยัง่ยนื ไมหวังผลกาํไร มสีาํนักงาน

ใหญตัง้อยูทีป่ระเทศสวิทเซอรแลนด
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 มาตรฐาน ISO 14061 เปนอนกุรมหนึง่ของ

องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ เปนมาตรฐาน

ผลติภัณฑอตุสาหกรรมระบบการจัดการปาไมแบบ

ยั่งยืน มีขอกําหนดคุณลักษณะสําหรับระบบการ

จดัการปาไมแบบยัง่ยนืใชเปนเกณฑในการพิจารณา

ใหการรบัรอง

 การประชุมสุดยอดผูนํา 8 ประเทศ (G8) 

ในป พ.ศ. 2541 มกีารประชมุถงึมาตรการในการจดัการ

กบัการทาํไมทีไ่มชอบดวยกฎหมายและไดรบัแผนการ

ปฏิบัติการสําหรับปาไมมาใชอยางเปนทางการ 

แผนปฏิบัติการนี้จะทําการบังคับใชกฎหมายปาไม 

ธรรมาภบิาล และการคา (Forest Law Enforcement , 

Governance and Trade : FLEGT) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2553 สหภาพยโุรป (EU) ไดนาํขอบงัคบัใหมของ

การทาํไมมาใชเพือ่ตอตานการคาไมทีไ่ดมาโดยมชิอบ

ดวยกฎหมาย ซึง่เปนหน่ึงในการดําเนินการภายใตแผน

ปฏบิตังิาน เพือ่บงัคบัใชกฎหมายปาไม  ธรรมาภบิาล 

และการคาของสหภาพยุโรป ป พ.ศ. 2546 (The Forest 

Law Enforcement, Governace and Trade: FLEGT) 

และกฎขอบงัคบัการทําไมของสหภาพยุโรปน้ี เริม่มี

ผลบงัคบัใชในวันที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2556 กบัไมและ

ผลติภณัฑจากไม ทัง้ทีน่าํเขาและท่ีผลติภายในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป(EU) กฎขอบังคับดังกลาว

หามมใิหมกีารจาํหนายไมและผลติภณัฑทีท่าํจากไม

ทีไ่ดมาโดยมชิอบดวยกฎหมายเขาสูตลาดสหภาพยโุรป 

รวมท้ังไมอัด เยื่อไม และกระดาษดวย แตไมรวม

ผลติภัณฑทีน่าํกลับมาใชใหม และ หวาย ไมไผ กระดาษ

พมิพ เชน หนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ ทาํใหมี

ผลกระทบตอการคาไมระหวางประเทศของผูประกอบ

กจิการ กลาวคอื ตองมหีลักฐานรับรองแหลงทีม่าของ

ไมอยางถกูตองตามกฎหมายกํากับสินคาในการนํา

เขาไปจําหนายยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยให

เหตุผล เพ่ือใหแนใจวาประเทศท่ีผลติไมปอนตลาด

สหภาพยโุรปจะตองมรีะบบและความสามารถในการ

จดัการกบัการตดัไมทีผ่ดิกฎหมายอยางชัดเจน ทัง้นี้

เพือ่ลดผลกระทบดานลบทีม่ตีอเศรษฐกจิ สิง่แวดลอม 

และสงัคมซึง่สวนใหญเปนประเทศกําลงัพฒันา

 ประเทศไทยมีการสงไมและผลิตภัณฑไม

ออกไปจาํหนายยงัประเทศตาง  ๆทัว่โลก จากขอมลูของ 

กรมศุลกากรพบวาในป พ.ศ. 2554 มกีารสงออกฟน 

(Fuel wood) 3,174,299,131 กโิลกรัม ชิน้ไมสบั (Wood 

in chips or particles) 316,309 กโิลกรัม ถานไม (Wood 

charcoal) 18,554,456 กิโลกรัม ไมทอน (Logs) 

2,499,748 ลกูบาศกเมตร ไมแปรรูป (Sawn wood) 

3,706,183 ลกูบาศกเมตร ไมบาง (Veneer Sheets) 

18,956,370 ลกูบาศกเมตร แผนชิน้ไมอดั (Particle 

Board) 5,102,994  กโิลกรัม แผนใยไมอดั  (Fibreboad) 

24,886,794 กโิลกรัม ไมอัด (Plywood) 90,850,496 

ลูกบาศกเมตร ไมแผนปูพื้น (Flooring Panels) 

26,287,011 กิโลกรัม เฟอรนิเจอรไม (Wooden 

Furniture) 1,491,453 หนวย ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ  

(Other Wood Products) 42,661,969 กโิลกรมั สวนใหญ

ชนดิไมทีส่งออก ไดแก ไมสกั (Teak) ไมยางพารา 

(Pararubber Wood) และไมยคูาลปิตัส (Eucalyptus) 

และประเทศผูนาํเขารายใหญ ไดแก จนี ประเทศสมาชกิ

สหภาพยุโรปและอเมริกา

 ในชวง 5 ปทีผ่านมาเน้ือทีป่ลกูไมยางพารา

ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เนื่องจาก

ราคายางพาราอยูในระดบัสูงจงูใจใหมกีารขยายเนือ้ท่ี

ปลูกเพิม่ขึน้ และอนาคตเมือ่ยางพารามอีายมุากแลว 
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ใหนํา้ยางนอย จะตองมกีารตัดฟนไมยางพาราลงเพือ่

ปลูกใหม จะทาํใหมปีรมิาณไมยางพาราเขามาในตลาด

เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แหลงกําเนิดไมตลอดทั้งความ

หลากหลายของผลติภณัฑนบัเปนความทาทายในการ

จดัทาํเอกสารรับรองแหลงทีม่าของไมและผลิตภัณฑ

ไมทีจ่ะสงออกไปยงัประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  

 การบังคับใชกฎหมายปาไม การบริหาร

จัดการและการคาไมของสหภาพยุโรป มีประเด็น

สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาอยูหลายประเด็น เชน 

การถอืครองทีด่นิ การบริหารจดัการ ความโปรงใส 

และการรับผิดชอบ ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับ

การถือครองท่ีดนิทีทํ่าไมออกซ่ึงเปนปญหาสําคญัทีจ่ะ

มผีลทาํใหไมและผลติภณัฑทีท่าํจากไมนัน้ เปนสนิคา

ทีม่าจากแหลงทีม่ทีีม่าอยางถูกตองตามกฎหมายดวย

หรอืไม

 ปจจบุนัประเทศไทย มรีะเบียบเก่ียวกับการ

สงไมและผลติภณัฑจากไมออกไปนอกราชอาณาจักร

อยู 2 ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสงไมและ

ไมแปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549  

กบัระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสอืรบัรอง

ไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ระเบียบทั้งสองฉบับมี

สาระสําคญัดงันี้

 ระเบยีบกระทรวงพาณชิย จะอนญุาตใหสง

ไมและไมแปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร กรณี

ดงัตอไปนี้

 1. ไมยางพารา อนญุาตใหสงออกไมจาํกดั

ปริมาณ โดยใหยืน่คาํรองขอรบัใบอนญุาตสงสนิคา

ออกไปนอกราชอาณาจักร พรอมแสดงสําเนาบัญชี

ราคาสินคาหรือใบเสนอราคาสินคาลวงหนา หรือ

หลักฐานทางการคาอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการ

ซือ้ขายสนิคาดงักลาว

 2. ไมสน อนุญาตใหสงออกตามปริมาณ

ที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมปาไมหรือ

ผู ซึ่งกรมปาไมมอบหมาย โดยย่ืนคํารองขอรับ

ใบอนุญาตสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 

พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคาหรอืใบเสนอราคา

สนิคาลวงหนาหรอืหลักฐานทางการคาอืน่ใดท่ีแสดง

รายละเอยีดการซือ้ขายสนิคาดงักลาว และหนงัสือ

รบัรองจากกรมปาไมหรอืผูซึง่กรมปาไมมอบหมายวา

เปนไมทีอ่ยูในหลักเกณฑกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอไปน้ี 

  (1) ไมสนท่ีตัดออกจากปาในบริเวณ

ทีห่นวยงานของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิจาํเปน

ตองใชพื้นที่ปาในบริเวณนั้น  เพื่อประโยชนของ

หนวยงาน นั้น ๆ 

  (2) ไมสนทีต่ดัออกจากการตดัสางขยาย

ระยะจากสวนปาของกรมปาไม

  (3) ไมสนประดพิทัธทีต่ดัจากสวนไมสน

ประดพิทัธทีป่ลกูในท่ีดนิกรรมสิทธิ์

 3. ไมทีท่าํออกจากสวนปา อนญุาตใหสงออก 

ตามปรมิาณทีก่าํหนดในหนงัสอืรับรองจากกรมปาไม

หรือผูซึง่กรมปาไมมอบหมาย โดยใหยืน่คํารองขอรับ

ใบอนุญาตสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 

พรอมแสดงสําเนาบัญชรีาคาสินคาหรอืใบเสนอราคา

สนิคาลวงหนาหรอืหลักฐานทางการคาอืน่ใดท่ีแสดง

รายละเอยีดการซือ้ขายสนิคาดงักลาว และหนงัสือ

รบัรองจากกรมปาไมหรือผูซึง่กรมปาไมมอบหมาย 

วาเปนไมทีท่าํออกจากสวนปาทีป่ลูกขึน้ทัง้ของรัฐและ

เอกชน สาํหรับการสงออกไมสกัสวนปา จะอนุญาต
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ใหองคการอตุสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูสงออก 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2543)

 สวนระเบียบกรมปาไมระบุวา ชนดิไมทีจ่ะ

ออกหนงัสอืรบัรองตองเปนไมดงัตอไปนี้

 (1) ไมสน (Pinus spp.) โดยมหีลกัเกณฑดังนี้

  (1.1) เปนไมทีต่ดัออกจากปาไมในบริเวณ

ทีห่นวยงานของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิจาํเปน

ตองใชพื้นที่ในบริเวณนั้น เพื่อประโยชนของ

หนวยงานน้ันๆ

       (1.2) เปนไมที่ตัดออกจากการตัดสาง

ขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม

 (2) ไมสนประดิพัทธที่ตัดจากในที่ดิน

กรรมสทิธ์ิหรอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย 

ทีด่นิ

 (3) ไมทีท่าํออกจากสวนปา ทีป่ลูกขึน้ทัง้ใน

ที่ดินของรัฐและเอกชน ยกเวน ไมสักอนุญาตให

องคการอตุสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูสงออก

 จากระเบียบดงักลาวขางตน สรปุไดวา จะมี

การอนุญาตใหสงไมออกใน 3 กรณี คอืไมยางพารา

ไมสน และไมทีท่าํออกจากสวนปา ไมสนประดพิทัธ 

ทีไ่ดตดัจากในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง

และไมทีท่าํออกจากสวนปา กรมปาไมจะเปนผูออก

หนงัสอืรบัรอง แตกรณไีมยางพาราไมมกีารกาํหนดวา

จะใหหนวยงานใดเปนผูออกหนงัสอืรบัรอง ปญหานี้

แกไขไดโดยออกระเบียบใหหนวยงานใดหนวยงาน

หนึง่ เชน ผูวาราชการจังหวัดทองท่ีเปนผูออกหนังสอื

รบัรองให

 สาํหรบัไมพะยงู (Dalbergia spp.) ซึง่เปนไม

มคีาหายากใกลสญูพันธุ ในการประชุมคณะรฐัมนตรี

เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ทีป่ระชมุมมีตหิาม

สงไมพะยูงออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกกรณี 

ทาํใหพะยงูท่ีมทีีม่าโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปน

ไมที่ขึ้นอยูในปาตามธรรมชาติ หรือไมที่ไดมาจาก

การปลูกสรางสวนปา ถูกจํากัดการสงออกนอก

ราชอาณาจักรดวยนโยบายดังกลาว

 กรณไีมทีท่าํออกจากสวนปา พบวามปีญหา

ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสวนปา เนื่องจาก

ในมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตัสิวนปา พ.ศ.2535 

บัญญัติวา ที่ดินที่จะขอข้ึนทะเบียนเปนสวนปา

ตามพระราชบัญญตัสิวนปา พ.ศ.2535 ตองเปนท่ีดนิ

ประเภทหน่ึงประเภทใด ดงัตอไปนี้

  (1) ที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรอง

ทาํประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ

  (2) ที่ดินท่ีมีหนังสือของทางราชการ

รบัรองวาทีด่นิดงักลาวอยูในระยะเวลาท่ีอาจขอรับ

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทําประโยชนตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดนิไดเนือ่งจากไดรบัการครอบ

ครองและเขาทํากนิในทีด่นิดงักลาว ตามกฎหมายวา

ดวยการจัดรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม หรอืตามกฎหมาย

วาดวยการจดัรปูท่ีดนิเพ่ือการครองชีพไวแลว

     (3) ทีด่นิในเขตปฏริปูท่ีดนิตามกฎหมาย

วาดวยการจดัรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมท่ีมหีลกัฐาน

การอนญุาต การเชา หรือเชาซือ้

  (4) ทีด่นิทีม่หีนงัสอือนญุาตตามกฎหมาย 

วาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหบคุคลเขาทาํการปลูกปา
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ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการ

ปลูกสรางสวนปา หรอืไมยนืตนในเขตปาเสือ่มโทรม

  (5) ทีด่นิทีไ่ดดาํเนนิการเพือ่การปลกูปา

อยูแลวโดยทบวงการเมือง รฐัวิสาหกจิ หรอืหนวยงาน

อืน่ของรฐั 

 ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสวนปา 

พ.ศ. 2535 ใหคาํจาํกดัความคาํวา “สวนปา”  หมายถงึ

ทีด่นิทีไ่ดขึน้ทะเบียนตามมาตรา 5 เพือ่ทาํการปลูก

และบาํรงุรกัษาตนไมทีเ่ปนไมหวงหามตามกฎหมาย

วาดวยปาไมกฎหมายทีก่ลาวถงึนี ้คอื พระราชบญัญตัิ

ปาไม พทุธศกัราช 2484 และไมหวงหามตามกฎหมาย

ฉบบันี ้ประกอบดวย ไมสกัและไมยาง กบัไมตามบญัชี

ทายพระราชกฤษฎกีากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 

ประเภท ก.ไมหวงหามธรรมดา รวม 158 ชนดิ และ

ประเภท ข. ไมหวงหามชนิดพเิศษอกี 13 ชนดิ นอกจาก

ไมสักกับไมยางแลว ไมเหลานี้จะเปนไมหวงหาม

กต็อเมือ่ขึน้อยูในปาเทานัน้ ดงันัน้ ไมชนดิอืน่ นอกจาก

ไมสกัและไมยางทีป่ลกูในทีด่นิของเอกชน เชน ทีด่นิ

ที่มีโฉนด หรือหนังสือรับรองทําประโยชนตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมิใชไมหวงหามตาม

กฎหมายวาดวยปาไม แตขอเท็จจริงการปลูกสราง

สวนปาเพือ่การคาในประเทศไทยโดยเอกชนนัน้นยิม

ปลกูไมเศรษฐกจิทีม่ขีนาดรอบตดัฟนคอนขางสัน้และ

เปนทีต่องการของตลาด เชน ไมยางพารา ไมยคูาลิปตสั 

ไมสนประดพิทัธ เปนตน แตเน่ืองจากไมเศรษฐกจิท่ี

เกษตรกรนยิมปลกูดงักลาวขางตน ตลอดจนไมทีม่ใิช

ไมหวงหามที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิ

ครอบครองของเอกชน ซึง่มชีือ่เรยีกเหมอืนหรอืพอง

กบัชือ่ไมหวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวง

หาม เชน ไมประดู ไมแดง ไมมะคาโมง ฯลฯ มไิดเปน

ไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม ทาํใหไมสามารถ

นําที่ดินที่ปลูกดวยตนไมที่ไมใชไมหวงหามมาขึ้น

ทะเบียนเปนสวนปาตามมาตรา 5 แหง  พระราชบัญญตัิ 

สวนปา พ.ศ. 2535 ดงักลาวได

 แนวทางในการแกไขปญหาน้ีสามารถทําได

โดยแกไขคําจํากัดความของคําวา “สวนปา” ใน

มาตรา 3 พระราชบัญญตัสิวนปา พ.ศ. 2535 โดยตัด

ขอความ “ทีเ่ปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม” 

ออกเสียทําใหบทนิยามใหมของคําวา “สวนปา” 

หมายถึง “ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 

เพ่ือทําการปลกูและบาํรงุรักษาตนไม” กจ็ะมคีวาม

หมายครอบคลมุถึงทีด่นิทีป่ลกูและบาํรงุรกัษาดวย

ตนไมทกุชนดิ ทาํใหสวนปาไมวาจะปลกูดวยไมชนดิ

ใดกส็ามารถนําไปข้ึนทะเบียนได

 ปญหาอกีปญหาหนึง่ คอื ทีด่นิหวัไรปลายนา

หรือท่ีดนิท่ีมไิดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสตัวปา และเปนท่ีดนิท่ียงั

มิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายที่ดิน จะกําหนด

ใหเปน “ปา” ตามคําจํากัดความของคําวา “ปา” 

ในพระราชบญัญตัปิาไม พทุธศกัราช 2484 มาตรา 4 

(1) ดงันัน้ การทีจ่ะเขาไปทาํการปลกูสรางสวนปาใน

ทีด่นิทีย่งัมไิดมบีคุคลไดมาตามกฎหมายท่ีดนิหรอืใน

ปานั้น จะตองไดรับใบอนุญาตใหแผวถางปาจาก

พนกังานเจาหนาที ่ตามมาตรา 54  แหงพระราชบญัญตัิ

ปาไม พทุธศกัราช 2484 เสียกอน จงึจะดาํเนนิการได 

แตทัง้นีส้วนปาดงักลาวทีป่ลูกในท่ีดนิทีม่ใีบอนุญาต

แผวถางปา กไ็มสามารถนาํไปขึน้ทะเบียนสวนปาตาม

มาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัสิวนปา พ.ศ. 2535 ได 

ดงันัน้เพือ่ใหการปลูกสรางสวนปาสามารถดาํเนนิการ

ในประเภทท่ีดนิท่ีมนียิามกวางขวางย่ิงขึน้ จงึเห็นควร
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เพิม่บทบญัญตัใิหทีด่นิทีม่ใีบอนญุาตแผวถางปาตาม

พระราชบญัญตัปิาไม พทุธศกัราช 2484 เฉพาะเพือ่

การทําสวนปา ลงในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

สวนปา พ.ศ. 2535 เพื่อใหที่ดินที่มีใบอนุญาตให

แผวถางปาดงักลาวสามารถขึน้ทะเบยีนเปนสวนปาได 

โดยใหเพิม่ขอความทายมาตรา 4 ดงันี ้ “(6) ทีด่นิทีม่ี

ใบอนุญาตใหแผวถางปาตามกฎหมายวาดวยปาไม 

เฉพาะเพ่ือการปลกูสรางสวนปา”

 กรณทีีม่กีารเขาไปปลกูตนไมในเขตอทุยาน

แหงชาต ิหรอืเขตรกัษาพันธุสตัวปา จะเปนการบกุรกุ

พืน้ท่ีปาอนรุกัษตามพระราชบัญญัตอิทุยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครอง

สตัวปา พ.ศ. 2535 ทีม่กีารประกาศพ้ืนทีเ่พือ่คุมครอง

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิใหคงอยูในสภาพธรรมชาติ

เดิม มใิหถกูทาํลายหรือเปลีย่นแปลงไป จงึไมสมควร

นาํท่ีดนิประเภทน้ีมาขึน้ทะเบียนเปนสวนปา เพ่ือทาํ

ไมออกไปจาํหนายยงัตางประเทศ

เอกสารและส่ิงอางองิ
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การประยุกต์การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ เพือ่ประเมนิการ

ชะล้างพงัทลายของดนิ ในพืน้ทีลุ่่มนํา้ห้วยนํา้ริด จงัหวดัอตุรดติถ์

Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Soil 

Erosion Assessment in Huai Nam Rit Watershed, Uttaradit Province

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

รัชฎาพรรณ ผลเกิด1                                                                                                   วีระภาส คุณรัตนสิริ2

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

บทคดัยอ

 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ใชภาพดาวเทียม Landsat – 5 TM ในการประเมินการใชประโยชน

ทีด่นิในพืน้ทีลุ่มนํา้หวยนํา้รดิ จงัหวดัอตุรดติถ ดวยวธิ ีSupervised Classification แบบ Maximum Likelihood 

และกาํหนดพืน้ทีต่วัแทน (Training Area) และเพือ่ประเมนิคาปรมิาณการชะลางพงัทลายของดนิ โดยใช

แบบจาํลองสูญเสยีดนิสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) ทัง้นีไ้ดดาํเนนิรวบรวมขอมลูปรมิาณนํา้ฝน 

ความคงทนตอการชะลางพังทลายของดิน การใชประโยชนทีด่นิ และความสูงของภูมปิระเทศ รวมกับขอมลู

ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (Geographic Information System: GIS) และในการศึกษาครัง้นีต้องการใหแสดง

ถงึขนาดชองกรดิ 30 × 30 เมตร ซึง่มขีนาดพืน้ทีข่นาด 900 × 900 เมตร หรอื 0.81 ตารางกิโลเมตร

 ผลการศึกษา พบวา การใชประโยชนของท่ีดนิในพ้ืนทีลุ่มนํา้หวยน้ําริด เมือ่เทียบกับกรมพัฒนาท่ีดนิ 

(2545) สามารถแบงไดเปน 10 ประเภท ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาผลดัใบเส่ือมโทรม ปาฟนฟูตามธรรมชาติ ปาดบิ

เขา ไรราง สวนปาสกั สวนกลวย นาขาว แหลงชมุชน และแหลงนํา้ มรีอยละ 38.19, 25.54, 9.21, 7.23, 7.10, 

6.07, 5.97, 0.64, 0.04 และ 0.02 ของพ้ืนทีท่ัง้หมด ตามลําดบั สวนการปริมาณการชะลางพังทลายของดิน

ในพืน้ทีลุ่มนํา้หวยนํา้รดิ พบวา พืน้ทีลุ่มนํา้มกีารชะลางพังทลายโดยรวมอยูในระดบันอย เทากบั 0.20 ตนั
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รัชฎาพรรณ ผลเกิด และ วีระภาส คุณรัตนสิริ

ตอเฮกตารตอป โดยไรรางมกีารชะลางพงัทลายของดนิรนุแรงมาก เทากบั 70.66 ตนัตอเฮกตารตอป หรอื

รอยละ 25.76 ของพืน้ทีลุ่มนํา้ เนือ่งจากพืน้ทีด่งักลาวมบีกุรกุทาํลายปาไม เพ่ือทําการเกษตรกรรม เชน ทาํสวน

กลวย ภายหลงัเกดิเหตุการณภยัพบิตัธิรรมชาติ พ.ศ. 2549 ชาวบานไดปลอยทิง้รางไว และสวนพืน้ท่ีนาขาว 

มอีตัราการชะลางพงัทลายของดนิอยูในระดบันอย เทากบั 0.03 ตนัตอเฮกตารตอป เนือ่งจากเปนบรเิวณทีม่ี

ความลาดชันตํา่ เปนพืน้ทีร่าบเปนสวนใหญ และลักษณะดานธรณีวทิยาเปนหนิกลุมหนิแปรและหนิตะกอน

ABSTRACT

 The aims of this study was to assess of the distribution and map geomorphology and land 

use effects on soil erosion of Huay Nam Rit watershed, Uttaradit Province by means of an integration 

of Landsat - 5 TM image to analyse land use by the supervised classification Maximum likelihood 

model, and to indices the training area, with USLE model for estimating onsite erosion by Geographic 

Information System. The study also performed on a grid size 30 × 30 m. causing 900 × 900 m. or 0.81 km2 

system.

 Results of study indicated that land use in Huay Nam Rit watershed in comparison to the 

LDD (2545) can be divided to ten land use types, namely mixed deciduous forest, disturbed deciduous 

forest, natural regeneration forest, hill evergreen forest, abandoned field crop, teak forest plantation, 

banana orchard, paddy field, community and water source (38.19 %, 25.54 %, 9.21 %, 7.23 %, 7.10 %, 

6.07 %, 5.97 %, 0.64 %, 0.04 % and 0.02 % respectively). Whereas the evaluation of soil erosion 

in Huay Nam Rit watershed indicted that total soil erosion rate in watershed area is slight (0.20 ton/ha/year). 

Due to the most watershed area cover with abandoned field crop which can produce covered soil 

erosion rate at very severe (70.66 ton/ha/year; 25.76 %). The forest area that has compromised. 

To agriculture, such as banana plantations after the natural disaster of 2549 people were left abandoned. 

And whereas the area to paddy field land use type, rate of soil erosion is in a slight level (0.03 ton/ha/year) 

due to its lower slope, and that majority was plain. And characteristics of metamorphic and sedimentary 

rock geology
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ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พชือายุยาวในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

บ้านโคกใหญ่ ตาํบลหนองไทร อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์

Species Diversity and Utilization of Woody Perennial in Agricultural Land 

of Khok Yai Village, Nong Sai Sub-district, Nang Rong District, 

Buri Ram Province

......................................
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บทคดัยอ

 งานวิจยัน้ีมเีปาหมายเพ่ือสํารวจความหลากชนิดและการใชประโยชนพชือายุยาวในพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 

บานโคกใหญ ตาํบลหนองไทร อาํเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย โดยประยุกตใชวธิกีารสาํรวจทรพัยากรปาไม แบบ 

Line Plot System รวมกบัการสัมภาษณครวัเรอืนเกษตรกร 90 ราย คิดเปนรอยละ 77  ของครัวเรอืนท้ังหมด 

วเิคราะหความหลากชนดิและความเดนของพชือายยุาวโดยใช Shannon-Wiener’s index of diversity (H') 

และ Important Value Index (IVI) ตามลําดบั ใชคาความถ่ีและคารอยละสําหรับพรรณนาการใชประโยชน

และการจัดการพชือายุยาว

 จากการศกึษา พบวา ความหลากชนดิของพชือายยุาว (H') ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมบานโคกใหญ มคีา 

3.07 แยกตามรูปแบบการเกษตรตาง ๆ มคีาใกลเคยีงกันต้ังแต 2.71 – 2.81 อยางไรก็ตาม จากจํานวนชนิดพชื

อายยุาวทีพ่บทัง้หมด 69 ชนิด รอยละ 83 พบอยูในไร สงูกวาจาํนวนชนดิทีพ่บในนาและสวนบานประมาณ

สองเทา สาํหรบัพชือายุยาวทีม่คีาดชันคีวามสาํคญัมากทีส่ดุในพืน้ท่ีเกษตรกรรม พบวา สะเดา มคีาสงูสดุในนา 

(IVI = 52) ยคูาลปิตสัมคีาสงูสดุในไร (IVI = 43) และมะพราวมคีาสงูสดุในสวนบาน (IVI = 70)
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 เกษตรกรผูใหสมัภาษณซึง่สวนใหญ รอยละ 98 มทีีด่นิทํากินเปนของตนเอง สามในส่ีมทีีด่นิมากกวา

หนึ่งแปลง เกือบคร่ึง (รอยละ 42) มีที่ดินไมเกิน 10 ไร ขณะท่ีคาเฉล่ียการถือครองท่ีดินสูงถึง 

18 ไรตอครวัเรือน ทกุรายระบุวามพีชือายุยาวในท่ีทาํกนิของตน ไดแก ไมตน ไมพุม ปาลม และไผ จาํนวนชนดิ

ทีพ่บมีความสัมพนัธในระดับสงูกบัขนาดของพ้ืนทีเ่กษตร (r = 0.53) และมีความสัมพนัธในระดับปานกลาง

กบัรปูแบบการเกษตร (r = 0.37) ของครวัเรอืนผูใหสมัภาษณ พชือายยุาวมปีระโยชนตอการดาํรงชวีติของ

เกษตรกร ในดานสนิคาและบรกิารตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่เนือ้ไมสาํหรบัการกอสรางและผลติภณัฑจากไม 

รอยละ 99 ระบุวาใชเปนอาหาร รอยละ 40 ใชทาํฟนและถาน และรอยละ 39 ใชเปนสมุนไพร พชือายุยาว

สวนใหญ (42 ชนดิ) รวมถงึพนัธุไมปาบางชนิดทีพ่บในพ้ืนท่ีเกษตรเปนพืชท่ีปลกูโดยเกษตรกร ขณะทีพ่นัธุไม

ปาสวนใหญ (45 ชนิด) หลงเหลือจากการบุกเบิกที่ทํากินในอดีต สําหรับกิจกรรมการจัดการพืชอายุยาว 

ผูใหสมัภาษณสวนใหญ รอยละ 63 ระบวุา มกีารรดนํา้ในชวงฤดูแลง สวนกจิกรรมอืน่ ๆ ไดแก การใสปุย 

ตัดแตงกิ่ง กําจัดวัชพืช และอื่น ๆ เชนลอมรั้วและชวยคํ้ายัน มีผูปฏิบัติลดหล่ันกันไป คิดเปนรอยละ 

37, 31, 29, 6 และ 3 ตามลาํดบั

ABSTRACT

 This research aimed to survey species diversity and utilization of woody perennial in 

agricultural land of Khokyai village, Nongsai sub-district, Nangrong district, Buriram province. 

A forest inventory technique namely “Line Plot System” was applied for surveying the woody 

perennial. Ninety household’s representatives (77% of the total household) were interviewed using 

a structure questionnaire. Species diversity and dominance were analyzed using Shannon-Wiener’s Index (H') 

and Important Value Index (IVI), respectively. Frequencies and percentages were calculated to describe 

the utilization and management of the woody perennials.

 The study found that species diversity of woody perennial (H' value) in agricultural land was 3.07. 

The H' values in three cropping systems namely paddy field, crop field and home garden were similar 

ranged from 2.71-2.81. However, from a total number of 69 species found, 83% presented in crop field. 

That was duable higher in comparison with number of species found in paddy field and home 

garden. The species with the highest IVI in paddy field and crop field were Azadirachta indica A. Jussvar. 

siamensis Valeton (IVI=51) and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (IVI=43) respectively. 

Whereas, Cocos nucifera L. var. nucifera represented the highest IVI at 70 in home garden. 
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 Most of the respondent’s households (98%) owned agricultural land. Three-forth was the 

owner of more one plot. Nearly a half (42%) owned 10 rai or lesser while the average size of land 

ownership was rather high at 18 rai per household (1 rai = 0.16 ha). All stated that there were woody 

perennial in their land including trees, shrubs, palms and bamboos. Number of species were highly 

related with size of the agricultural land (r = 0.53) and moderately related with agricultural 

patterns (r = 0.37) of the respondent’s households. The existing of woody perennial was attributed 

to be useful for living as source of goods and services especially wood forconstruction and various 

wood products. The most (99%) use for food, 40% use for fire wood and charcoal, and 39% use as the 

medicinal plants. Forty-two species of woody perennial including wild species were planted by the farmers. 

A greater number of 45 wild species were remained in the areas after the expansion of agricultural lands. 

Regarding the management measures of woody perennial, 63% of the respondent did watering in dry season. 

Other activities such as fertilizing, pruning, weeding and others such as fencing and supporting 

were implemented by 37, 31, 29, 6, and 3% of the respondent, respectively.
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