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การประเมินบริการของระบบนิเวศ บริเวณสถานีวิจัย
สิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station,
Nakhon Ratchasima Province
ยงยุทธ ไตรสุรัตน1

Yongyut Trisurat1

......................................
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
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การประเมินบริการของระบบนิเวศ…
ยงยุทธ ไตรสุรัตน

บทคัดยอ
ปาเขตรอนใหประโยชนนานับประการตอประชาชน แตการตรวจวัดบริการของระบบนิเวศ
ดําเนินการไดยาก การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ปุ ระสงคเพือ่ ประเมินบริการของระบบนิเวศดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสะสมและเก็บกักคารบอน และปริมาณนํ้าทา โดยใชแบบจําลองเชิงพื้นที่ MAXENT และ
InVEST และแผนที่การใชประโยชนที่ดินในอดีต ปจจุบัน และภาพเหตุการณในอนาคต ป พ.ศ. 2563
บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช และพื้นที่ใกลเคียง ผลการศึกษา พบวา การใชประโยชนที่ดินใน
ป พ.ศ. 2533 ใหบริการของระบบนิเวศทั้ง 3 ดาน นอยกวาปจจุบันและอนาคต และภาพเหตุการณการใช
ประโยชนที่ดินผสมผสานในป พ.ศ. 2563 ใหคุณคาบริการของระบบนิเวศมากกวา ภาพเหตุการณการใช
ประโยชนที่ดินตามแนวโนมในอดีต แตใหบริการดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนอยกวา
ปจจุบัน ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประโยชนอยางมากตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยฯ
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ การเก็บกักคารบอน บริการของระบบนิเวศ InVEST
การใชประโยชนที่ดิน MAXENT สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ปริมาณนํ้าทา
คํานํา
ระบบนิเวศปาไมเปนตนทุนทางธรรมชาติ
ที่ มี คุ ณ ค า มหาศาล ให ป ระโยชน ท างตรงและ
ทางออม หรือบริการตอมนุษย ในรูปแบบตาง ๆ
เชน ไมใชสอย นํ้าดื่ม นํ้าใช การควบคุมกลไก
สิ่งแวดลอม การหมุนเวียนธาตุอาหาร และการ
ทองเทีย่ วและนันทนาการ (Millennium Ecosystem
Assessment [MA], 2005) รายงานการศึ ก ษา
The Economics and Ecosystems of Biodiversity
(TEEB) กลาววา บริการของระบบนิเวศในปา
เขตรอน มีมูลคารวมเฉลี่ย US$6,120 ตอเฮคแตร
และสู ง สุ ด ประมาณ US$16,392 ต อ เฮคแตร
(TEEB, 2009; Sukhdev, 2010) ดังนั้น หนวยงาน
ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ไดใหความ
สําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศปาเขตรอน
เช น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีเปาหมายในการ

เสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ เป น ฐานการผลิ ต ภาคเกษตร
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติ, 2555) เปนตน
แตอยางไรก็ตาม ในระยะ 3-4 ทศวรรษ
ที่ ผ  า นมา พื้ น ที่ ป  า เขตร อ นและพื้ น ที่ ป  า ของ
ประเทศไทยถูกทําลายอยางตอเนือ่ ง โครงสรางและ
องค ป ระกอบของระบบนิ เ วศเสื่ อ มโทรมหรื อ
เสียสมดุล เปนผลใหไมสามารถทําหนาทีไ่ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Carpenters and Folke. 2006) เชน
เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ บ  อ ยครั้ ง และมี ค วาม
รุ น แรงมากขึ้ น ทํ า ความเสี ย หายต อ ชี วิ ต และ
ทรัพยสนิ สุขภาวะและการดํารงชีพของประชาชน
ที่พึ่งพาบริการจากระบบนิเวศ รวมทั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Forman, 1995;
Trisurat and Duengkae, 2011) การทําลายพื้นที่ปา
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เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การขยายพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู
อาศัย การใชประโยชนเกินกําลังผลิต การพัฒนา
สาธาณูปโภคตาง ๆ และการรุกรานของชนิดพืชตาง
ถิน่ เปนตน และคาดวาในอนาคตการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก จะเปนอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในระดับประเทศ (Trisurat et al., 2011) ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก (IPCC AR4 WG2, 2007)
The Nature Conservancy (TNC) Stanford
University และ WWF ไดรว มกันพัฒนาแบบจําลอง
InVEST มีชื่อเต็มวา Integrated Valuation of
Ecosystem Services and Tradeoff (Nelson et al.,
2009) เพือ่ ใชประเมินบริการระบบนิเวศดานตาง ๆ
และประเมินมูลคาตามหลักการทางเศรษฐศาสตร
สามารถแสดงผลขอมูลในรูปแบบตารางและแผนที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจงาย ตามภาพ
เหตุ ก ารณ ห รื อ ทางเลื อ กการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ในอนาคต (Arnell, 2004; Nelson et al., 2009)
แบบจําลอง InVEST ไดรบั การยอมรับและนํามาใช
ในทุกระดับ (Nelson et al., 2009, 2010) ในทวีป
เอเชี ย TNC ได นํ า มาใช ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน แตยังไมได
มีการดํานินการในประเทศไทย (Kareiva et al.,
2011) แบบจําลอง InVEST ทํางานรวมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information
System: GIS) ดังนั้น จึงสามารถผนวกผลการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบจําลองอื่น ๆ เชน แบบ
จําลอง CLUE-s model (Verburg and Veldkamp,
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2004; Trisurat, 2010) เพือ่ ประเมินการเปลีย่ นแปลง
การใชที่ดินในอนาคต หรือแบบจําลอง Maximum
Entrophy (MAXENT) เพื่อวิเคราะหการกระจาย
ของสิ่งที่มีชีวิต (Philips et al., 2006; Trisurat
et al., 2011) เปนตน
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ไดรับ
การประกาศเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล (UNESCO
Man and Biosphere Reserve: MAB) แหงแรก
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
ศึกษากระบวนการทางระบบนิเวศ และปฏิสมั พันธ
ระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอม และเพือ่ เปนแหลงรู
ทางธรรมชาติตามแนวทางของ MAB ถึงแมวามี
การศึกษาวิจยั ทีห่ ลากหลายและตอเนือ่ ง (Sahunalu,
2010) แต ก ารนํ า ผลการวิ จั ย มาเผยแพร ค วามรู 
และสรางความเขาใจกับประชาชนคอนขางนอย
นอกจากนี้ การใชประโยชนที่ดินทั้งในและนอก
พื้นที่สถานีวิจัยฯ ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งการฟนฟูปาที่ถูก
บุกรุก การปลูกปายูคาลิปตัส (Trisurat, 2010)
รวมทั้ ง การใช พ้ื น ที่ ส ร า งที่ พั ก ตากอากาศหรื อ
รี ส อร ท ดั ง นั้ น จึ ง มี คํ า ถามทางวิ ช าการว า การ
เปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทดี นิ ในอดีต ปจจุบนั
และอนาคต สงผลกระทบตอบริการของระบบ
นิเวศที่ไดรับจากสถานีวิจัยฯ อยางไร การศึกษา
ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินบริการของระบบ
นิเวศตามภาพเหตุการณการใชประโยชนทดี่ นิ ตางๆ
โดยประเภทบริการของระบบนิเวศที่ดําเนินการ
ศึกษา ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
การเก็บกักคารบอน และปริมาณนํ้าทา
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วิธีการ
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิเคราะหบริการ
ของระบบนิเวศปาไม ในอดีต ปจจุบันและอนาคต
3 ดาน ประกอบดวย ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปริมาณการเก็บกักคารบอน และปริมาณนํ้าทา
โดยใช แบบจําลอง InVEST MAXENT และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (ArcGIS) และชั้นขอมูล
แผนที่ ขนาดรายละเอียดขอมูล 100 ม. x 100 ม.
มีรายละเอียด ดังนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เลือกนกปรอทเหลือง
หัวจุก (Pycnonotus melanicterus) เปนตัวแทน
สัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่
สถานีวจิ ยั สิง่ แวดลอมสะแกราช เนือ่ งจากสามารถ
พบทั่ ว ไปในพื้ น ที่ มี คุ ณ ค า หรื อ เป น ที่ นิ ย มต อ
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร และมีขอ มูลตําแหนงการ
พบเพียงพอในการสรางแบบจําลองการกระจาย
โดย MAXENT (ประทีป, 2554) หลังจากนั้น
ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มข อ มู ล ป จ จั ย แวดล อ มที่
เกีย่ วของกับการใชทอี่ ยูอ าศัยของนกปรอทหัวเหลือง
(Lekagul and Round, 2005) ประกอบดวยชัน้ ขอมูล
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน ระยะทางถึงการใช
ทีด่ นิ แตละประเภท ระยะทางถึงแหลงนํา้ ระยะทาง
ถึงถนน และระยะทางถึงหมูบาน ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ความลาดชัน และทิศดานลาด
ข อ มู ล การปรากฏของนกปรอทเหลื อ ง
หัวจุกถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ รอยละ 80 ใชใน
การสรางแบบจําลอง (training data) และที่เหลือ
รอยละ 20 ใชทดสอบความถูกตอง (test data)
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 5 ซํ้า และนําคาเฉลี่ย
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คะแนนความนาจะเปนหรือโอกาสการพบสัตวใน
แตละตารางกริด ทีไ่ ดรบั จากแบบจําลอง MAXENT
(Philips et al., 2006) มาจําแนกเปนพบ (presence)
และไม พ บ (absence) โดยใช ค  า น า จะเป น ที่
maximum training sensitivity plus specificity เปน
จุดตัด (logistic threshold) เนื่องจากใหคาความ
ถูกตองสูง (Liu et al., 2005; Cuesta-Camocho
et al., 2006) ตรวจสอบความถูกตองของแบบ
จํ า ลอง โดยการวิ เ คราะห พื้ น ที่ ใ ต ก ราฟ (area
under curve: AUC) จาก Receiver Operating
Characteristic: ROC) คํ า นวณขนาดพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมต อ การกระจายของนกปรอทเหลื อ ง
หัวจุกในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และดัชนีทาง
ภู มิ ทั ศ น (landscape indices) ที่ สํ า คั ญ เช น
ขนาดพื้นที่ที่ทั้งหมด (total area) จํานวนหยอม
(number of patches) ขนาดเฉลี่ ย ของหย อ ม
(mean patch size) รอยละของหยอมที่ใหญที่สุด
เทียบกับพืน้ ทีท่ งั้ หมด (percentage of largest patch)
ขนาดพืน้ ทีแ่ กนกลางรวมและเฉลีย่ (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) ในดิน (soil)
ไม ต าย (dead organic matter) และ ซากพื ช
(litter) ซึ่งปริมาณคารบอนคิดเปนรอยละ 47-50
ของนํ้าหนักแหงของปริมาณมวลชีวภาพ (IPCC,
2006) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประเมินเฉพาะการ
สะสมคารบอนจากแหลงเหนือดิน ใตดิน และ
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ในดิน ไมรวมการเก็บกักคารบอนในซากพืช (litter)
และไมตายหรือไมที่ตัดออกจากพื้นที่ (dead wood)
เนื่ อ งจากขาดข อ มู ล และในพื้ น ที่ ศึ ก ษามี ก าร
ลักลอบตัดไมนอยมาก โดยรวบรวมขอมูลจากการ
ศึกษาของคณะวนศาสตร (2553ก, 2553ข) และ
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ลดาวัลย (2554) หากปริมาณคารบอนของการใช
ประโยชนทดี่ นิ ประเภทใด ไมไดมกี ารดําเนินการใน
ประเทศไทย ใชคาปริมาณคารบอนจากฐานขอมูล
ของ IPCC (2006) (Table 1)

Table 1 Average carbon stocks from different land-use/land-cover types (ton/ha)
Land-use/land-cover types Above ground Below ground
Soil
1/
Dry evergreen forest
112.5
32.7
238.0
1/
Mixed deciduous forest
97.6
28.4
172.0
1/
Dry dipterocarp forest
40.5
11.3
51.0
1/
Rehabilitation forest
35.2
16.5
51.0
2/
Plantation
19.0
7.4
66.0
3/
Secondary growth
5.0
3.0
15.0
3/
Agriculture
3.0
2.0
10.0
3/
Settlement
5.0
10.0
16.0
3/
Water
0.0
0.0
0.0
1/
Notes: 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 = คาเฉลี่ยปริมาณคารบอน
เหนือดินของการใชที่ดิน
ประเภท i

Total
383.2
298.0
102.8
102.7
92.4
23.0
15.0
31.0
0.0

CBgi = คาเฉลีย่ ปริมาณคารบอนใตดนิ
ของการใชที่ดินประเภท i
SAgi = คาเฉลีย่ ปริมาณคารบอนในดิน
ของการใชที่ดินประเภท i
Ai
= ขนาดของการใชทดี่ นิ ประเภท i
ปริมาณนํ้าทา (water yield)
การประเมินประมาณนํา้ ทารายป โดยแบบ
จําลอง InVEST ประเมินไดจาก Budyko Curve
(Budyko, 1974) โดยขอมูลที่ตองการประกอบดวย
ปริมาณนํา้ ฝนรายป (annual precipitation) ปริมาณ
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การคายระเหยนํ้า (evapotranspiration) โดยสูตร
ดังนี้
Wxj = 1 AETxj
Px Px

ไดจากขอมูลจากแผนทีช่ ดุ ดิน ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
การสํารวจดินในภาคสนาม และวิเคราะหตัวอยาง
ดินในหองปฏิบัติการ และคํานวณดวยสูตรของ
Saxton and Rawls (2006)

เมื่อ Wxj = ปริมาณนํ้าทา ณ กริด x
ของการใชประโยชนทดี่ นิ j
AETxj = การคายระเหยรายป
ณ กริด x ของการใช
ประโยชนที่ดิน j
Px = ปริมาณนํ้าฝนรายป
ณ กริด x หนวยเปน
มม/ตร.กม.

พื้นที่ศึกษาวิจัย
พื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ตั้ง
อยูอยูระหวางละติจูดที่ 14 25 - 14 33 เหนือ
และลองติจูดที่ 100 48 - 100 56 ตะวันออก
ทองทีอ่ าํ เภอปกธงชัยและอําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา (Figure 1) มีขนาดพื้นที่ประมาณ
81 ตารางกิโลเมตร แตการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุม
พื้ น ที่ ร อบสถานี วิ จั ย ฯ รวมขนาดพื้ น ทั้ ง หมด
200 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ
30 ป (พ.ศ. 2513-2543) เทากับ 1,292 มม./ป
สภาพภู มิ ป ระเทศภายในพื้ น ที่ ส ถานี วิ จั ย ฯ
โดยทั่วไปประกอบดวยภูเขา มีที่ราบเปนสวนนอย
ยอดเขาสู ง สุ ด สู ง จากระดั บ นํ้ า ทะเลปานกลาง
762 เมตร สั ง คมพื ช เด น ในพื้ น ที่ ส ถานี วิ จั ย ฯ
ประกอบด ว ยป า ดิ บ แล ง ป า เต็ ง รั ง และป า
เบญจพรรณ สวนการใชประโยชนที่ดินรอบพื้นที่
สถานีวจิ ยั ฯ เปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ทีต่ งั้ ชุมชน และ
สวนปายูคาลิปตัส กอนการประกาศสถานีวิจัยฯ
ในป พ.ศ. 2510 มีชุมชน จํานวน 15 หมูบาน
อยู  อ าศั ย ในพื้ น ที่ ส ถานี ฯ และได อ พยพออกมา
ภายนอกในป พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นกรมปาไม ได
ดําเนินการปลูกปาฟนฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
(Sahunalu et al., 1993) และโครงการปลูกปา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
ครองราชยครบ 60 ป (กรมปาไม, 2548) เปนผลให

ทั้งนี้ คา evapotranspiration partition
AET xj
Px

จะผันแปรตามการคายระเหยของ

พืชพรรณหรือการใชประโยชนทดี่ นิ แตละประเภท
(ET 0) กั บ ปริ ม าณนํ้ า ฝน และปริ ม าณนํ้ า ที่ เ ป น
ประโยชน ต  อ พื ช (plant available water
content – PAW) การศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูล
ค า เฉลี่ ย การคายระเหยรายป (average annual
potential evapotranspiration: AET) ไดจากการ
การศึกษาของ Mu et al. (2007) โดยประเมินจาก
ภาพถายดาวเทียม MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer - MODIS) และขอมูล
อากาศ สวนคาปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช
ซึ่งผันแปรตามเนื้อดิน อินทรียวัตถุ ความลึกของ
ดิน และความลึกของราก (Tillis et al., 2011)
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พื้นที่ปาไม เพิ่มจากรอยละ 46.98 ของพื้นที่ศึกษา
ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 53.56 ในป พ.ศ. 2551
(Figure 2) โดยเฉพาะอยางยิ่งปาฟนฟู/สวนปา
เพิม่ จากรอยละ 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 หากหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การฟ  น ฟู พื้ น ที่ ป  า เสื่ อ มโทรม
ประชาชนเปลี่ยนจากการปลูกพืชไรเปนไมยูคา
ลิ ป ตั ส เพื่ อ จํ า หน า ยและเพื่ อ ใช ไ ม ใ นการผลิ ต
พลังงานในชุมชน และมีมาตราการปองกันพืน้ ทีป่ า
ในสถานีวิจัยฯ อยางเขมขวด (integrated forest
management scenario) พื้ น ที่ ป  า ไม จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 54 ( Figure 2)
ผลการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากรายงานการศึ ก ษาสั ต ว ป  า ในพื้ น ที่
สถานีวจิ ยั สะแกราช (ประทีป, 2554) พบนกปรอท
หัวเหลืองจํานวน 39 ตําแหนง และผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม โดยแบบ
จําลอง MAXENT พบวา ระยะทางถึงปาดงดิบ
และปาฟนฟู มีคาสัมประสิทธิ์ความสหสัมพันธ
(correlation coefficient; r) ที่ระดับความเชื่อมั่น
99% เทากับ 0.74 หากนําทั้ง 2 ปจจัยมาวิเคราะห
ขอมูล อาจทําใหมปี ญ
 หา multicollinearity (Graham
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et al., 2008) ดังนั้น จึงตัดปจจัยระยะทางถึงปา
ฟ  น ฟู อ อก ส ว นป จ จั ย ที่ เ หลื อ นํ า มาใช ใ นการ
วิ เ คราะห ข  อ มู ล ทั้ ง หมด และแบบจํ า ลองการ
กระจายของนกปรอทหัวเหลืองทีไ่ ดจาก MAXENT
มีความถูกตองสูงมาก ( AUC = 0.97)
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจายของนก
ปรอทหัวเหลือง ในป พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2551
มีขนาดพื้นที่เทากับ 2,527 และ 3,802 เฮคแตร
ตามลํ า ดั บ และลดลงเหลื อ 3,342 และ 3,627
เฮคแตร ในป พ.ศ. 2563 ภายใตภาพเหตุการณการ
ใชประโยชนที่ดินเหมือนในอดีต และการจัดการ
การใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน ตามลําดับ
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจายสวนมาก พบใน
พื้ น ที่ ส ถานี วิ จั ย ฯ ส ว นนอกพื้ น ที่ ส ถานี วิ จั ย ฯ
พบเล็ ก น อ ยและมี ห ย อ มขนาดเล็ ก (Figure 3)
ถึงแมวาขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจาย
ในป พ.ศ. 2551 มีขนาดใกลเคียงกับป พ.ศ. 2563
แตจํานวนหยอม เพิ่มขึ้นจาก 77 หยอม เปน 129
และ 127 หยอม และขนาดของหยอมเฉลี่ยลดลง
จาก 16.95 เฮคแตร เปน 6.67และ 7.72 เฮคแตร
ตามลําดับ (Table 2) ซึ่งบงชี้ถึงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาตอนกปรอทหัวเหลือง
ทั้งนี้ เนื่องจาก การที่มีหยอมที่อยูอาศัยขนาดเล็ก
และถูกแบงแยก และลอมรอบโดยกิจกรรมของ
ประชาชน จัดเปนหยอมหรือถิ่นที่อยูอาศัยที่สิ่งมี
ชี วิ ต มี โ อกาสสู ญ พั น ธุ  ใ นอนาคต(sink habitat;
Forman, 1995)

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12
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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)

วารสารการจัดการปาไม
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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
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

วารสารการจัดการปาไม
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การเก็บกักคารบอน
ในป พ.ศ. 2553 พื้ น ที่ ส ถานี วิ จั ย
สิ่ ง แวดล อ มสะแกราชและบริ เ วณใกล เ คี ย ง
มี ส ะสมปริ ม าณคาร บ อน รวม 5.99 ล า นตั น
คารบอน และเพิ่มเปน 6.38 ลานตันคารบอน ในป
พ.ศ. 2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 388,000 ตัน
เนื่ อ งจากโครงการปลู ก ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
(กรมปาไม, 2548) และการทดแทนตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณทางดานทิศเหนือของ
พืน้ ทีศ่ กึ ษา (Figure 4) แตหากการเปลีย่ นแปลงการ
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ใช ที่ ดิ น เหมื อ นกั บ ระหว า งป พ.ศ. 2545-2551
ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพื้นที่ศึกษา ในป
พ.ศ. 2563 จะลดลงเหลือ 6.19 ลานตันคารบอน
หรือลดลงจากป พ.ศ. 2551 ประมาณ 189,000 ตัน
และหากมีการจัดการทีด่ นิ อยางผสมผสาน ปริมาณ
การกักเก็บคารบอนในพื้นที่ศึกษา ในป พ.ศ. 2563
จะเพิ่มเปน 6.48 ลานตันคารบอน Figure 4 แสดง
ใหเห็นวาพื้นที่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทางทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา จะมีการเก็บ
กักคารบอนเพิ่มมากขึ้น

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

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

ปริมาณนํ้าทา (water yield)
บริเวณพืน้ ทีส่ ถานีวจิ ยั สิง่ แวดลอมสะแกราช
ประกอบดวยเนือ้ ดิน 4 ประเภท คือ ดินรวนเหนียว
ปนทราย (sandy clay loam) ดินรวน (loam) ดินรวน
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 ปริมาณนํา้ ทาในป พ.ศ. 2533 ประมาณ
241 ลาน ลบ.ม. และเพิ่มเปน 247 ลาน ลบ.ม. ในป
พ.ศ. 2551 และคาดวาในป พ.ศ. 2563 ปริมาณนํา้ ทา
เพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 249 ลาน ลบ.ม. ภายใตภาพ
เหตุการณการใชประโยชนทดี่ นิ เหมือนในอดีต และ
เปน 250 ลาน ลบ.ม ภายใตภาพการจัดการการใช
ประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน
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พื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ 7 16 และ 17 ใหปริมาณ
นํ้าทาเฉลี่ยตอกริดสูง (>700 มม./ป) และในบาง
หยอม (ชุมชน) มีคาปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตอกริด
สูง >1,000 มม./ป สวนลุมนํ้ายอยที่ 2 3 4 9 10 12
และ 14 ใหปริมาณนํ้าทาตอลุมนํ้านอย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งลุมนํ้ายอยที่ 9 มีคาปริมาณนํ้าทานอยมาก
ในทุกชวงเวลา (Figure 5) ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมพืช
เดนในลุมนํ้ายอยที่ 9 เปนปาเต็งรังและดินตื้น
ลุมนํ้ายอยที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทาคอน
ขางมากไดแก ลุมนํ้ายอยที่ 6 ปริมาณนํ้าทาระหวาง
ป พ.ศ. 2551- 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 และลุมนํ้า
ยอยที่ 12 ปริมาณนํา้ ทาระหวางป 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
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย
ความหลากทางระบบนิเวศ (ecosystem diversity)
ความหลากทางชนิด (species diversity) และความ
หลากทางพันธุกรรม (genetic diversity) แตการ
ศึกษาครั้งนี้ เลือกเฉพาะนกปรอทหัวเหลืองมาใช
เปนตัวแทนความหลากหลายทางชีวภาพ เนือ่ งจาก
เปนชนิดนิยมของนักศึกษา และนักเรียน ในระหวาง
การเขาคายกิจกรรมวิทยาศาสตร ซึ่งในแตละปจะ
มีจํานวนมากกวา 20,000 คน และแบบจําลอง
MAXENT สามารถใชไดดี เนือ่ งจากมีขอ มูลเฉพาะ
การปรากฏ (presence-only data) และสามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมและ
ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยหรือขอบเขตการกระจายทีเ่ หมาะสม
ของสิง่ มีชวี ติ ทีถ่ กู ตองกวาแบบจําลองอืน่ ถึงแมวา
มีจํานวนขอมูลการปรากฎนอย (Philips et al.,
2006) และผลการวิเคราะหขอ มูล พบวา ปจจัยระยะ
ทางปาดงดิบ ระยะทางถึงสวนปา และระยะทาง
ถึงถนน เปนปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอการกระจายของ
นกปรอทหัวเหลือง ทั้งนี้ เนื่องจากนกชนิดนี้ชอบ
อยูอาศัยตามแนวขอบปา พบไดทั้งในปาดงดิบ
ปาผลัดใบและพืน้ ทีถ่ กู บุกรุก (Lekagul and Round,
2005) และทุกระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล
แตในพืน้ ทีศ่ กึ ษาพบนกชนิดนีม้ ากระหวางความสูง
100-500 ม. แตอยางไรก็ตาม การศึกษาในอนาคต
ควรดําเนินการกับจํานวนชนิดและกลุมสัตวอื่น
ดวย เชน ไกฟาพญาลอ เลียงผา และหมูปา เปนตน
ถึงแมวาหมูปาเปนสัตวที่พบทั่วไป แตในปจจุบัน
มี จํ า นวนมาก ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งจากการป อ งกั น
ปราบปรามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือการเปลีย่ นแปลง
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ของสังคมพืช และหมูปา ขุดคุย ดินทําลายโครงสราง
และองค ป ระกอบของสั งคมพื ชพื้ นล า ง ดั งนั้ น
ผลการศึ ก ษาจะช ว ยในการกํ า หนดมาตราการ
จัดการถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยสัตวปา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายของ MAB
การศึกษาการเก็บกักคารบอนในครั้งนี้
พิจารณาแหลงสะสมคารบอนเหนือดิน ใตดนิ และ
ในดิน ซึ่งรวบรวมจากรายงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ
(คณะวนศาสตร, 2553ก, 2553ข; กัลยาและสาพิศ,
2554; ลดาวัลย, 2554) ไดปริมาณคารบอนรวม
ระหวาง 5.99-6.48 ลานตันคารบอน หากนําราคา
การซื้ อ ขายคาร บ อนในตลาดโลกแบบสมั ค รใจ
ในราคาตันละ 0.10 US$ หรือ 3.07 บาท (Katherine
et al., 2008) คิดเปนเงินรวมประมาณ 18.4 - 19.9
ลานบาท
การคํานวณปริมาณคารบอนของพรรณไม
ในปาธรรมชาติและสวนปา ในอดีตคํานวณจาก
สมการ Allometric Equations จากแปลงตัวอยาง
ที่เปนตัวแทนของสังคมพืช และปริมาณคารบอน
คิดเปนรอยละ 47-50 ของนํ้าหนักแหงมวลชีวภาพ
แตความเปนจริงปริมาณคารบอน จะผันแปรตาม
ชนิดปา ความสมบูรณของปา ชนิดไม และอายุของ
ตนไม เชน สวนปายูคาลิปตัสอายุ 4 ป ระยะปลูก
4 x 4 เมตร มีการกักเก็บคารบอน 30.8 ตันตอ
เฮกแตร และอายุ 5 ป ระยะปลูกเทากัน มีการ
กั ก เก็ บ คาร บ อน 43.6 ตั น ต อ เฮกแตร เป น ต น
(ชลธิดา, 2550) และในปาดิบแลงที่มีคาระหวาง
35-297 ตันตอเฮกแตร (กัลยาและสาพิศ, 2554)
เนื่องจากแตละพื้นที่ มีจํานวนตนไมและขนาด
ความโตทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ ในปจจุบนั ไดมกี ารนํา
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เทคโนโลยี Light detection and ranging (LiDAR)
remote sensing มาวิเคราะหโครงสรางทางดาน
แนวตัง้ และแนวนอน ของสังคมพืช ทําใหสามารถ
คํ า นวณมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น และปริ ม าณ
คารบอนไดอยางแมนยํา (Lim et al., 2003)
คาปริมาณนํ้าเฉลี่ยของพื้นที่ศึกษา ในป
พ.ศ. 2533 คิดเปนรอยละ 42-43 ของปริมาณ
นํ้าฝนรายป (1,292 มม.) ซึ่งตํ่ากวาการทดลอง
ในปาดิบแลง บริเวณสถานีวิจัยตนนํ้ามูล จังหวัด
นครราชสีมา เล็กนอย ทีพ่ บวาปริมาณนํา้ ผิวดินและ
นํ้าใตดิน รวมกันเทากับรอยละ 46 (กิติพงษและ
คณะ, 2554) แตเทากับหรือใกลเคียงกับการศึกษา
ของ พงษศักดิ์ 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
เล็ ก น อ ย เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช ข  อ มู ล
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ป เปนขอมูลในการ
วิเคราะหเหมือนกัน ตางกันเฉพาะประเภทและ
ขนาดของการใชประโยชนทดี่ นิ แตนกั วิทยาศาสตร
ทั่วโลก คาดวาในอนาคตรูปแบบและการกระจาย
ของฝน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ฝนจะตก
ชุกในชวงหนาฝน มีความแหงแลงที่ยาวนาน และ
อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นประมาณ 2-4 C (IPCC
AR4 WG2, 2007) ซึ่งจะสงผลกระทบตอการคาย
ระเหยและเก็บกักนํ้าในดิน (Tillis et al., 2011)
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รวมทั้ ง การไหลของนํ้ า ท า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
peakflow ในชวงหนาฝน และการชะลางพังทลาย
ของดิน ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไปควรผนวก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate
change) ไวดวย และดําเนินการประเมินบริการ
ระบบนิเวศดานอื่น ๆ ดวย เชน การอนุรักษหนา
ดิน (soil conservation) และการดูดยึดธาตุอาหาร
ในดิน (nutrient retention) เปนตน
สรุป
การเปลีย่ นแปลงขนาดและรูปแบบการใช
ที่ดิน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชและ
ใกลเคียงในแตละชวงเวลา สงผลกระทบทั้งทาง
บวกและทางลบตอบริการของระบบนิเวศ ผลการ
ศึกษา พบวา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการกระจายของ
นกปรอทหัวเหลือง ในป พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2551
มีขนาดพื้นที่เทากับ 2,527 และ 3,802 เฮคแตร
ตามลํ า ดั บ ถึ ง แม ว  า ขนาดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมต อ
การกระจาย ในป พ.ศ. 2563 มีขนาดใกลเคียงกับ
ป พ.ศ. 2551 แตถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสมมีขนาด
เล็กลงและถูกแบงแยกมากขึน้ การกักเก็บคารบอน
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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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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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.

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรทองถิน่ ระดับ
การยอมรับและปจจัยทีม่ ผี ลตอการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตก
คลองแกว จังหวัดตราด โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู
โดยรอบอุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว จํานวน 400 ครัวเรือน และประมวลผลการศึกษาโดยใชโปรแกรม
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 มีอายุเฉลี่ย 41.10 ป ราษฎรสวนใหญไดรับการศึกษาสูงสุดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.69 คน มีภูมิลําเนาเกิดในอําเภอ บอไร มีระยะ
เวลาในการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 40.41 ป มีอาชีพเกษตรกรรม ไมมีอาชีพรอง มีที่ดิน ถือครองโดยเฉลี่ย 7.40 ไร
ซึ่งเปนที่ดินมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ตั้งของที่ดินอยูนอกเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
มีรายไดตอปของครัวเรือนเฉลี่ย 196,920 บาท เปนสมาชิกกลุมทางสังคม รอยละ 88.7 เคยเขารับการฝก
อบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม หรือหลักสูตรอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับงานดานปาไม
รอยละ 83.5 มีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว รอยละ 79.0 โดยเห็นวา
วิธีการที่ดีที่สุดในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ ไดแก การปกปายเครื่องหมายแสดงแนวเขต
หลักเขต รอยละ 63.3 ราษฎรสวนใหญเคยเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการจัดการอุทยาน
แหงชาติอยางยัง่ ยืน รอยละ 81.8 มีความรูเ กีย่ วกับการมีสว นรวมและความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมอยูในระดับมาก เคยไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว รอยละ
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84.8 เคยไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 92.5 โดยแหลงที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารมากที่สุดมาจากเจาหนาที่ปาไม
กลุม ตัวอยางมีระดับการยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
จังหวัดตราด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.84 คะแนน) สวนปจจัยที่มีผลตอการยอมรับกระบวนการ
ดังกลาว ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน อาชีพหลัก จํานวนการถือครองที่ดิน
ลักษณะการครอบครองที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน รายไดตอปของครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม
การเขารับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว และการ
ไดรับขอมูลขาวสาร
คํานํา
ปาไมเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คาและมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 40 ปที่ผานมา
ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมไปแลวประมาณ
67 ลานไร จากพืน้ ทีป่ า ไมของประเทศทีม่ ถี งึ รอยละ
53.3 ในปพ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ รอยละ 32.6
ในปพ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) การสูญเสีย
พื้นที่ปาและความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาว
นํามาซึง่ การปรับเปลีย่ นนโยบายปาไมแหงชาติครัง้
สําคัญในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) รัฐกําหนด
นโยบายใหรกั ษาพืน้ ทีป่ า ไมไวในรูปของปาอนุรกั ษ
อันไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
และอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
ปจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติที่ไดรับการ
ประกาศจัดตัง้ แลว จํานวน 123 แหง เนือ้ ทีป่ ระมาณ
37.7 ลานไรโดยมีพื้นที่รวมคิดเปนรอยละ11.6
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ และมี อุ ท ยานแห ง ชาติ อี ก

25 แหง อยูใ นระหวางการเตรียมการประกาศจัดตัง้
เนื้อที่ประมาณ 6.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 1.93
ของพื้นที่ประเทศ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช, 2554)
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติในระยะ
แรก ๆ ดําเนินการโดยการจัดสงเจาหนาที่จาก
ส ว นกลางออกไปทํ า การสํ า รวจจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ ที่ มี
ความเหมาะสมในภูมิภาคตางๆ โดยที่ราษฎรและ
องคกรตางๆในระดับทองถิ่นมักจะไมมีสวนรวม
รับรูก ารดําเนินการดังกลาว จนกวาจะมีการประกาศ
จัดตัง้ พืน้ ทีป่ า อนุรกั ษแลวตามกฎหมาย ผลจากการ
ที่ ร าษฎรในท อ งถิ่ น ไม มี ส  ว นร ว มรั บ รู  แ ผนการ
ดําเนินการของรัฐ และไมมสี ว นรวมในการกําหนด
แนวเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการประกาศจัดตั้งเปน
อุทยานแหงชาติ ประกอบกับในบางครั้งเจาหนาที่
ผูไดรับมอบหมายจากสวนกลางใหไปทําหนาที่
สํารวจจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ ไมไดทาํ การตรวจสอบ
สภาพการใชที่ดินปาไมบริเวณที่จะประกาศจัดตั้ง
อยางละเอียด สงผลใหอุทยานแหงชาติหลายแหง
ไดประกาศเอาพืน้ ทีท่ มี่ ชี มุ ชนตัง้ ถิน่ ฐานและทํากิน
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อยูแลวไวในเขตอุทยานแหงชาติ ทําใหการจัดการ
พื้นที่ภายหลังการประกาศจัดตั้งอาจไมไดรับความ
รวมมือจากราษฎรในทองถิ่น
การยอมรับของราษฎรในทองถิ่น มีความ
สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารจัดการ
อุทยานแหงชาติในระยะยาว ปญหาความขัดแยง
ระหวางอุทยานแหงชาติกับราษฎรในหลายพื้นที่
ชี้ใหเห็นวารัฐไมสามารถดําเนินการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติแตเพียงลําพัง โดยไมใหความสําคัญ
ตอการยอมรับของราษฎรในทองถิ่น การศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและระดับการยอมรับ
ของราษฎรทีม่ ตี อ การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ
จะชวยใหรฐั สามารถกําหนดนโยบายและมาตรการ
ทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง
ชุมชนทองถิน่ กับเจาหนาทีข่ องรัฐ ในการดูแลพืน้ ที่
ปาอนุรักษโดยสวนรวมของประเทศไดอยางเปน
ระบบ และสามารถที่ จ ะนํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการ
กําหนดมาตรการและแผนงาน ในการสงเสริม
ความเขาใจอันดี และสรางการมีสวนรวมในการ
จัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติไดอยางเหมาะสมตอ
ไปในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร ทองถิ่น
ทีอ่ าศัยอยูโ ดยรอบอุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของราษฎรทองถิ่นตอ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
และเพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการยอมรับของราษฎร
ทองถิน่ ในการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตก
คลองแกว จังหวัดตราด
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากับ
หั ว หน า ครั ว เรื อ นซึ่ ง อาศั ย อยู  โ ดยรอบอุ ท ยาน
แห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว ในพื้ น ที่ อํ า เภอบ อ ไร
จังหวัดตราด จํานวน 5 ตําบล ไดแก 1) ตําบล
หนองบอน 2) ตําบลชางทูน 3) ตําบลบอพลอย
4) ตําบลนนทรีย และ5) ตําบลดานชุมพล ระยะเวลา
ที่ใชในการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 ถึง
เดือนมีนาคม 2555
กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ระดับการ
ศึ ก ษา ระยะเวลาในการตั้ ง ถิ่ น ฐาน อาชี พ หลั ก
จํานวนการถือครองที่ดิน ลักษณะการครอบครอง
ที่ ดิ น ที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น รายได ต  อ ป ข องครั ว เรื อ น
การเปนสมาชิกกลุม ทางสังคม การเขารับการฝกอบรม
การมีสว นรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ
การเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อ
จัดการอุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับ
การมีสว นรวม ความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไม การไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว และ
การไดรับขอมูลขาวสาร
2. ตัวแปรตาม ไดแก การยอมรับของ
ราษฎรท อ งถิ่ น ต อ กระบวนการประกาศจั ด ตั้ ง
อุทยานแหงชาติ
สมมติฐาน
ราษฎรทองถิ่นที่มีความแตกตางเกี่ยวกับ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
อาชี พ หลั ก จํ า นวนการถื อ ครองที่ ดิ น ลั ก ษณะ
การครอบครองที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน รายไดตอป
ของครั ว เรื อ น การเป น สมาชิ ก กลุ  ม ทางสั ง คม
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การเขารับการฝกอบรม การมีสวนรวมในการ
กํ า หนดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ การเข า ร ว ม
โครงการสงเสริมการมีสว นรวมเพือ่ จัดการอุทยาน
แหงชาติอยางยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม การได
รั บ ประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย ว และการได รั บ
ข อ มู ล ข า วสาร มี ก ารยอมรั บ ต อ กระบวนการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
ที่แตกตางกัน
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ชแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูล แบบสอบถามทีส่ รางจะผานการตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ และ
นําไปทดสอบ (pretest) กับหัวหนาครัวเรือนหรือ
ผูแทนครัวเรือนในตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด จํานวน 30 ราย จากนัน้ นํามาวิเคราะห
หาค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) โดยวิ ธี ห าค า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (พวงรัตน, 2540) โดยมีคา
ความเชื่อมั่นของลักษณะและระดับการยอมรับ
ของราษฎรทองถิ่นตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง
อุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว จั ง หวั ด ตราด
ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม และการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม เทากับ 0.86 , 0.74 และ 0.77
ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาเพือ่ ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท ไดแก
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1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก
ขอมูลที่ไดจากการตรวจเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การยอมรั บ ของราษฎรในด า นของการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม แนวความคิด
ดานการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ ผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวของและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน
ขั้นตอนการนําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบ
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
ตัวอยางทีเ่ หมาะสมทีใ่ ชในการศึกษาโดยใชสตู รของ
Yamane (1973) ไดจาํ นวนตัวอยาง 388.47 ครัวเรือน
ซึง่ ผูศ กึ ษาจะเก็บตัวอยางจํานวน 400 ครัวเรือน และ
ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526)
เพือ่ ใหเกิดการกระจายของกลุม ตัวอยางในการเก็บ
ขอมูลของทั้ง 5 ตําบล และในการเก็บขอมูลจะใช
วิธกี ารสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ (stratified sampling)
การวิเคราะหขอมูล
1. แบบวัดความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม
จะแบงคําถามออกเปน 10 ขอ และความรูเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรปาไมจะแบงคําถามออกเปน
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12 ขอ โดยมีการใหคะแนนดังนี้ ตอบถูกได 1 คะแนน
ตอบผิดได 0 คะแนน ราษฎรที่ไดคะแนนสูงกวา
คาเฉลี่ยถือวามีความรูมาก และมีคะแนนตํ่ากวา
คาเฉลี่ยมีความรูนอย
2. การวัดระดับการยอมรับของราษฎร
ท อ งถิ่ น ต อ กระบวนการประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยาน
แหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว แบงออกเปน 4 ดาน ๆ ละ
6 ขอ รวมทั้งหมด 24 ขอ โดยแตละคําถามมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้ คือ มีการยอมรับมากทีส่ ดุ มาก
ปานกลาง นอย และนอยทีส่ ดุ ซึง่ ไดคะแนนเทากับ
5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งเปนการให
คะแนนแบบ Likert’s scale (พวงรัตน, 2540)
วิธกี ารหาคาเฉลีย่ ของการตอบคําถาม เพือ่ วัดระดับ
การยอมรับของกลุมตัวอยางราษฎรในทองที่ที่ทํา
การศึกษา สามารถใชเกณฑการหาอันตรภาคชั้น
มาใชกําหนดระดับการยอมรับ จากสูตรการแบง
ชวงชัน้ ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.80
5
เกณฑ ก ารแบ ง ระดั บ การยอมรั บ ตามที่ คํ า นวณ
ไดจากอันตรภาคชั้นขางตน สามารถนํามากําหนด
เพื่อจําแนกระดับการยอมรับออกเปน 5 ระดับ
และสามารถแปลความหมายไดดังนี้
คาเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึงการยอมรับของ
ราษฎรท อ งถิ่ น ต อ การประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยาน
แหงชาติ อยูในระดับนอยที่สุด นั่นคือ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจะตองสรางการยอมรับของราษฎร
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ท อ งถิ่ น ต อ การประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยานแห ง ชาติ
โดยดวนที่สุด
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงการยอมรับ
ของราษฎรทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ อยูใ นระดับนอย นัน่ คือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จะตองสรางการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติโดยดวน
คาเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึงการยอมรับของ
ราษฎรทองถิน่ ตอการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ
อยูใ นระดับปานกลาง นัน่ คือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จะตองสรางการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอการ
ประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติในสวนทีย่ งั ไมไดรบั
การยอมรับ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
คาเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึงการยอมรับของ
ราษฎรทองถิน่ ตอการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ
อยูใ นระดับมาก นัน่ คือ การยอมรับของราษฎรทองถิน่
ตอการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติอยูใ นเกณฑดี
เปนที่นาพอใจ
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงการยอมรับ
ของราษฎรทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ อยูในระดับมากที่สุด นั่นคือ การยอมรับ
ของราษฎรทองถิ่นตอการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติอยูใ นเกณฑดมี าก สมควรอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
รักษาระดับมาตรฐานไว หรือปรับปรุงใหระดับการ
ยอมรับดียิ่งๆขึ้นไป
3. นําขอมูลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถาม
ไปประมวลผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป
เพือ่ คํานวณหาคาทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาสูงสุด
คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test
และคา F-test

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

ผลและวิจารณ
ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ
ราษฎร
จากการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนหัวหนา
ครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน พบวากลุมตัวอยาง
เปน เพศชาย รอยละ 50.5 เปนเพศหญิง รอยละ
49.5 มีอายุมากที่สุด 64 ป มีอายุนอยที่สุด 19 ป
อายุเฉลี่ย 41.10 ป สวนใหญมีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 40 ป รอยละ 51.5 รองลงมามีอายุระหวาง
41 – 50 ป รอยละ 31.0 สวนใหญจบการศึกษา
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ร อ ยละ 50.3
รองลงมาไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ
18.2 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.0
นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.7 และ ศาสนาอืน่ ๆ
รอยละ 0.3 สวนใหญสมรสแลว รอยละ 65.8
เปนโสด, หมาย และหยา/แยกกันอยู รอยละ 14.2,
12.5 และ 7.5 ตามลําดับ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
มากที่สุด 12 คน นอยที่สุด 1 คน เฉลี่ย 5.69 คน
สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 5–6 คน คิดเปน
รอยละ 43.5 สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดในอําเภอ
บอไร คิดเปนรอยละ 97.8 และ ยายมาจากถิ่นอื่น
รอยละ 2.2 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานมากที่สุด
64 ป นอยที่สุด 3 ป เฉลี่ย 40.41 ป สวนใหญมี
ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน นอยกวาหรือเทากับ
40 ป ร อ ยละ 52.8 อาชี พ หลั ก ส ว นใหญ คื อ
เกษตรกรรม คิดเปน รอยละ 50.5 รองลงมามีอาชีพ
คาขาย รอยละ 22.0 และอาชีพรับจาง รอยละ 17.8
จํานวนการถือครองทีด่ นิ มากทีส่ ดุ 55 ไร นอยทีส่ ดุ
1 งาน เฉลี่ย 7.40 ไร สวนใหญมีที่ดิน ถือครอง
นอยกวา 7 ไร คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมา มีทดี่ นิ
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ถือครอง ตั้งแต 15 ไรขึ้นไป รอยละ 17.2 การครอบ
ครองที่ดินสวนใหญเปนที่ดินมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ รอยละ 62.8 รองลงมา ไดแก จับจอง
ที่ดินเอง, เชาที่ดินของผูอื่น และไดรับการจัดสรร
ที่ดินจากทางราชการ คิดเปนรอยละ18.4, 13.3
และ 5.5 ตามลํ า ดั บ ส ว นใหญ มี ที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น
อยูน อกเขตอุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว รอยละ
97.0 และ อยูใ นเขตอุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
รอยละ 3.0 รายไดตอปของครัวเรือน มากที่สุด
800,000 บาท นอยทีส่ ดุ 10,000 บาท เฉลีย่ 196,920
บาท สวนใหญมีรายได 100,001 – 200,000 บาท
คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา มีรายได 200,001 บาท
ขึ้นไป รอยละ 26.8 สวนใหญ เปนสมาชิกกลุมทาง
สังคม รอยละ 88.7 และไมเปนสมาชิกกลุมทาง
สังคม รอยละ 11.3 สวนใหญเคยเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานปาไม
คิดเปนรอยละ 83.5 และไมเคยรับการฝกอบรม
รอยละ 16.5 สวนใหญมีสวนรวมในการกําหนด
แนวเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว (เชน
การเขารวมรับฟง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประกาศอุทยานแหงชาติ การสํารวจแนวเขต
รวมกับเจาหนาที่ ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 79.0 และ
ไมมสี ว นรวม คิดเปนรอยละ 21.0 สวนใหญมคี วาม
คิดเห็นวาวิธกี ารกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติที่
ดีทสี่ ดุ ไดแก การปกปายเครือ่ งหมายแสดงแนวเขต
หลั ก เขต คิ ด เป น ร อ ยละ 63.3 รองลงมาได แ ก
การทําแนวเขตรัว้ ลวดหนาม รอยละ 20.3 สวนใหญ
มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก
มี ค  า เฉลี่ ย เท า กั บ 0.67 และมี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ
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การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม อยูใ นระดับมาก มีคา เฉลีย่
เทากับ 0.71 สวนใหญเคยเขารวมโครงการสงเสริม
การมี ส  ว นร ว มเพื่ อ การจั ด การอุ ท ยานแห ง ชาติ
อยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 81.8 สวนใหญเคยไดรับ
ประโยชนจากการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
นํ้าตกคลองแกว คิดเปนรอยละ 84.8 และไมเคย
ไดรบั ประโยชน คิดเปนรอยละ 15.2 ความคาดหวัง
หรือตองการไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว พบวาสวนใหญ
คาดหวั ง เกี่ ย วกั บ การได ข ายของที่ ร ะลึ ก ให แ ก
นั ก ท อ งเที่ ย ว ที่ เ ข า มาเที่ ย วในอุ ท ยานแห ง ชาติ
คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาไดแก ไดขายพืชผล
การเกษตรใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 32.9 ไดขาย
อาหารเครื่องดื่มใหแกนักทองเที่ยวในเขตอุทยาน
แหงชาติ รอยละ 16.4 ใหบริการทีพ่ กั แกนกั ทองเทีย่ ว
รอยละ 7.4 นํารถยนตโดยสารมาใหบริการแก
นักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ รอยละ 4.3
รับจางแบกหามสงของใหนกั ทองเทีย่ ว รอยละ 3.1
และเป น มั ค คุ เ ทศก นํ า ชมธรรมชาติ ใ นอุ ท ยาน
แหงชาติ รอยละ 2.1 ตามลําดับ
การไดรบั ขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมจากแหลงขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ พบวาสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม คิดเปน
ร อ ยละ 92.5 และไม เ คยได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ
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7.5 การไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา สวนใหญไดรับ
ขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ปาไม คิดเปนรอยละ
17.7 รองลงมาไดแก แผนพับ/โปสเตอร รอยละ 15.2
ระดับการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอกระบวนการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
การยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตัง้
อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เฉลีย่ 3.84 คะแนน เมือ่ พิจารณารายดาน
4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการมีสวนรวมในดานตางๆ
มี ก ารยอมรั บ ระดั บ มาก เฉลี่ ย 3.81 คะแนน
2) ดานกระบวนการทํางานของเจาหนาที่อุทยาน
แหงชาตินํ้าตกคลองแกว มีการยอมรับระดับมาก
เฉลี่ย 3.87 คะแนน 3) ดานนโยบายของรัฐ มีการ
ยอมรั บ ระดั บ มาก เฉลี่ ย 3.81 คะแนน และ
4) ดานประโยชนของการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ มีการยอมรับระดับมาก เฉลีย่ 3.89 คะแนน
จากการศึกษา พบวา ระดับการยอมรับของ
ราษฎรท อ งถิ่ น ต อ กระบวนการประกาศจั ด ตั้ ง
อุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว จั ง หวั ด ตราด
โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานประโยชนของการประกาศจัดตั้ง
อุ ท ยานแห ง ชาติ ด า นกระบวนการทํ า งานของ
เจาหนาทีอ่ ทุ ยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว ดานการ
มีสวนรวมในดานตางๆ และดานนโยบายของรัฐ
ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Mean, standard deviations and local people acceptance level towards the designation
of Namtok Khlong Kaeo National Park, Trat province.
Acceptance aspects
Participation in various aspects
Working process of officers of national park.
Policy of the government
The benefit of the designation of the national park.
Total average

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทีม่ ี
ผลตอการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอกระบวนการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐาน
อาชีพหลัก จํานวนการถือครองที่ดิน ลักษณะการ
ครอบครองทีด่ นิ ทีต่ งั้ ของทีด่ นิ รายไดตอ ปของครัว
เรือน การเปนสมาชิกกลุม ทางสังคม การเขารับการ
ฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับ

X
3.81
3.87
3.81
3.89
3.84

S.D.
0.681
0.639
0.678
0.587
0.622

Interpretation
high
high
high
high
high

ประโยชนจากการทองเที่ยว และการไดรับขอมูล
ขาวสาร สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการยอมรับของ
ราษฎรท อ งถิ่ น ต อ กระบวนการประกาศจั ด ตั้ ง
อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ไดแก การมีสวน
รวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ การเขา
รวมโครงการสงเสริมการมีสว นรวมเพือ่ การจัดการ
อุทยานแหงชาติอยางยัง่ ยืน และความรูเ กีย่ วกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ดังแสดงใน Table 2
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Table 2 Factors affecting local people acceptance towards the designation of Namtok Khlong
Kaeo National Park, Trat province.
Independent variables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Age
Education level
Settlement period
Main occupation
Size of land holding
Land holding characteristics
Land location
Annual household income
Being social group member
Training
Participation in determining national park border line
Participating in participation promotion project for
sustainable national park management
13. Knowledge about participation
14. Knowledge about forest resource conservation
15 Receiving benefit from tourism
16. Receiving news information
Remark: * statistical significant level at 0.05
จาก Table 2 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
ของราษฎรทองถิ่นตอกระบวนการประกาศจัดตั้ง
อุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว จั ง หวั ด ตราด
มีดังนี้
อายุ ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระ
เปน 3 กลุม ไดแก อายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป,
อายุ 41 – 50 ป และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีการ
ยอมรับเฉลี่ย 3.71, 3.83 และ 4.17 คะแนน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรทองถิ่นที่มีอายุ
ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน

t
-7.958*
-6.569*
-4.243*
1.168

F
8.674*
11.428*
10.873*
4.811*
12.763*
18.197*
8.838*
-

p-Value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24

-0.971
4.518*
1.931
18.458*
-5.936*

-

0.33
0.00
0.05
0.00
0.00

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย
สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (F=8.647; p-value=0.000)
จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรทองถิ่นที่มี
อายุ 50 ป ขึ้นไป มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศ
จัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาราษฎรทองถิ่นที่มี
อายุนอยกวา ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรที่มีอายุมากกวา
จะมี ป ระสบการณ ใ นการใช ชี วิ ต ความคิ ด เห็ น
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลตางๆไดดีกวากลุม
ที่มีอายุนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

ของไพจิตร (2538) และอําภรณ (2540) ที่พบวา
อายุ ที่ ต  า งกั น มี ผ ลต อ ระดั บ การมี ส  ว นร ว มของ
ประชาชน
ระดับการศึกษา ในการวิเคราะหไดแบง
ตัวแปรอิสระเปน 3 กลุม ไดแก ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย และตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการยอมรับเฉลี่ย 3.66,
3.88 และ 4.07 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ราษฎรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ
ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(F=11.428; p-value=0.000) จึ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู พบวา ราษฎรทองถิน่ ทีม่ รี ะดับการศึกษา
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยการยอมรับ
การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ ไป และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยการยอมรับการ
ประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยานแห ง ชาติ ม ากกว า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ราษฎรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีชวงอายุมาก มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
นาน และมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึง่ ตอง
พึ่งพาอาศัยความสมดุลของธรรมชาติในการดํารง
ชีวิต จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติในทองถิ่น
ระยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐาน ในการวิเคราะห
ไดแบงตัวแปรอิสระ เปน 3 กลุม ไดแก นอยกวา
หรือเทากับ 40 ป 41–50 ป และมากกวา 50 ป ขึ้น
ไป มีการยอมรับเฉลี่ย 3.74, 3.83 และ 4.19 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรที่มีระยะ
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เวลาในการตั้งถิ่นฐานตางกัน มีการยอมรับการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ( F=10.873;
p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
ราษฎรทองถิน่ ทีม่ รี ะยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐาน 50 ป
ขึ้ น ไป มี ค  า เฉลี่ ย การยอมรั บ การประกาศจั ด ตั้ ง
อุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎรทองถิ่นที่มีระยะ
เวลาในการตั้งถิ่นฐานนอยกวา ทั้งนี้ เนื่องจาก
ราษฎรทีม่ รี ะยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐานนานกวาจะมี
ความรูสึกผูกพัน และความหวงแหนทรัพยากร
ปาไมในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของณัฎยา (2548)
อาชีพหลัก ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปร
อิสระเปน 4 กลุม ไดแก เกษตรกรรม รับจาง
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และคาขาย มีการยอมรับ
เฉลี่ย 3.77, 3.91, 3.67 และ 4.03 คะแนน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎรที่มีอาชีพหลัก
ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย
สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (F=4.811; p-value=0.003)
จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่มีอาชีพ
คาขาย มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้ง
อุ ท ยานแห ง ชาติ ม ากกว า ราษฎรที่ มี อ าชี พ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษ ตรกรรม ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทาํ ใหเปน
ทีร่ จู กั ของประชาชนโดยทัว่ ไป จึงมีผเู ดินทางเขาไป
ทองเทีย่ วมากขึน้ สงผลใหเศรษฐกิจในทองถิน่ ดีขนึ้
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความ
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คาดหวังหรือความตองการไดรบั ประโยชนจากการ
ท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแ ห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว
เพื่อขายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว
จํานวนการถือครองทีด่ นิ ในการวิเคราะห
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 ราษฎรทีม่ จี าํ นวน
การถือครองทีด่ นิ ตางกัน มีการยอมรับการประกาศ
จัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (F=12.763; p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
ทํ า การทดสอบความแตกต า งเป น รายคู  พบว า
ราษฎรทีม่ จี าํ นวนการถือครองทีด่ นิ ตัง้ แต 7 – 15 ไร
มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติมากกวาราษฎรที่มีจํานวนการถือครอง
ที่ดินตั้งแต 15 ไรขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากราษฎรมี
ที่ดินถือครองโดยเฉลี่ย 7.40 ไร มีที่ตั้งของที่ดินอยู
นอกเขตอุทยานแหงชาติ จึงไมไดรบั ความเดือดรอน
จากการดําเนินการใดๆตามกฎหมายโดยพนักงาน
เจาหนาที่ และจํานวนการถือครองที่ดิน ตั้งแต
7 – 15 ไร เพียงพอตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ลักษณะการครอบครองทีด่ นิ ในการวิเคราะห
ไดแบงตัวแปรอิสระ เปน 4 กลุม ไดแก จับจองทีด่ นิ
เอง เปนทีด่ นิ มรดกตกทอดจากบรรพบุรษุ เชาทีด่ นิ
ของผูอ นื่ และไดรบั การจัดสรรทีด่ นิ จากทางราชการ
มีการยอมรับเฉลี่ย 4.28, 3.78, 3.67 และ 3.55
คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ราษฎร
ที่ มี ลั ก ษณะการครอบครองที่ ดิ น ต า งกั น มี ก าร
ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก
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คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(F=18.197; p-value=0.000) จึ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู พบวา ราษฎรทีจ่ บั จองทีด่ นิ เองมีคา เฉลีย่
การยอมรั บ การประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยานแห ง ชาติ
มากกวาราษฎรที่มีลักษณะการครอบครองที่ดิน
ประเภทอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจับจองที่ดินเอง
ทําใหมคี วามหวงแหนและผูกพันกับทีด่ นิ ทีต่ นเอง
เปนเจาของ
ที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น ในการวิ เ คราะห ไ ด แ บ ง
ตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ และไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ มีการ
ยอมรับเฉลีย่ 3.05 และ 3.87 คะแนน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ราษฎรที่มีที่ตั้งของที่ดินตางกัน
มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
นํา้ ตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิง่ ทาง
สถิติ (t=-7.958; p-value=0.000) จึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู พบวา ราษฎรที่มีที่ตั้งของที่ดินไมอยูใน
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ มี ค  า เฉลี่ ย การยอมรั บ การ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติมากกวาราษฎรที่มี
ที่ตั้งของที่ดินอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งจากราษฎรที่ มี ที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น ไม อ ยู  ใ นเขต
อุทยานแหงชาติ จะไมไดรบั ผลกระทบใดๆจากการ
ดําเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานเจาหนาที่
รายไดตอปของครัวเรือน ในการวิเคราะห
ได แ บ งตั ว แปรอิ ส ระเป น 3 กลุ  ม ได แ ก ตํ่ า กว า
100,001 บาท, 100,001 – 200,000 บาท และ
200,001 บาทขึ้นไป มีการยอมรับเฉลี่ย 3.88, 3.95
และ 3.61 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
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ราษฎรที่มีรายไดตอปของครัวเรือนตางกัน มีการ
ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(F=8.838; p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
พบวา ราษฎรที่มีรายได 100,001 – 200,000 บาท
มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ มากกวาราษฎรทองถิน่ ทีม่ รี ายได 200,001
บาท ขึ้นไป
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ในการ
วิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม ไดแก
ไมเปนสมาชิก และเปนสมาชิก มีการยอมรับเฉลี่ย
3.40 และ 3.90 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ราษฎรที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมตางกัน
มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
นํา้ ตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิง่ ทาง
สถิติ (t=-6.569; p-value=0.000) จึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู พบวา ราษฎรทีเ่ ปนสมาชิกกลุม ทางสังคม
มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ มากกวาราษฎรที่ ไมเปนสมาชิกกลุม ทาง
สังคม ทัง้ นี้ เนือ่ งจากราษฎรทีเ่ ปนสมาชิกกลุม ทาง
สังคม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น
และการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ทําใหเกิดการ
ยอมรั บ ต อ กระบวนการประกาศจั ด ตั้ ง อุ ท ยาน
แห ง ชาติ ม ากกว า ราษฎรที่ ไ ม เ ป น สมาชิ ก กลุ  ม
ทางสังคม
การเขารับการฝกอบรม ในการวิเคราะห
ไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก ไมเคยเขารับ
การฝกอบรม และเคยเขารับการฝกอบรม มีการ
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ยอมรับเฉลีย่ 3.57 และ3.90 คะแนน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ราษฎรทีม่ กี ารเขารับการฝกอบรม
ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย
สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (t=-4.243; p-value=0.000)
จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่เคยเขารับ
การฝกอบรม มีคาเฉลี่ยการยอมรับการประกาศจัด
ตั้งอุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎรที่ไมเคยเขารับ
การฝกอบรม ทัง้ นี้ เนือ่ งจากราษฎรทีเ่ คยเขารับการ
ฝกอบรม จะไดรับการถายทอดความรูจากการฝก
อบรมมากขึ้น ทําใหเกิดความรูและประสบการณ
จากเนื้อหาวิชาความรูที่เขารับการฝกอบรม
การมี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดแนวเขต
อุทยานแหงชาติ ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปร
อิสระเปน 2 กลุมไดแก มีสวนรวม และไมมีสวน
รวม มีการยอมรับเฉลี่ย 3.87 และ3.77 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ราษฎรที่มีสวน
รวมในการกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติตา งกัน
มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
นํา้ ตกคลองแกว แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทาง
สถิติ (t = 1.168; p-value = 0.245) จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากราษฎรกลุม
ตัวอยางสวนใหญ ถึงรอยละ 97.0 มีที่ตั้งของที่ดิน
อยูนอกเขตอุทยานแหงชาติ ดังนั้นการมีสวนรวม
หรือไมมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตอุทยาน
แห ง ชาติ จึ ง ไม มี ผ ลต อ ความแตกต า งของการ
ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกว
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การเขารวมโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมเพื่อการจัดการอุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน
ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม
ไดแก เคยเขารวม และไมเคยเขารวม มีการยอมรับ
เฉลี่ย 3.83 และ 3.91 คะแนน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ราษฎรที่เคยเขารวมโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการจัดการอุทยานแหง
ชาติอยางยั่งยืนตางกัน มีการยอมรับการประกาศ
จัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -0.971; p-value
= 0.332) จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
อาจเนือ่ งจากกลุม ตัวอยางสวนใหญถงึ รอยละ 81.8
เคยเขารวมโครงการสงเสริมการมีสว นรวมเพือ่ การ
จัดการอุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน ทําใหผลการ
วิเคราะหไดคาทางสถิติที่ไมแตกตางกัน
ความรู  เ กี่ ย วกั บ การมี ส  ว นร ว ม ในการ
วิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม ไดแก
มีความรูนอย และมีความรูมาก มีการยอมรับเฉลี่ย
4.11 และ 3.77 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย
สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (t=-4.518; p-value=0.000)
จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่มีความรู
เกี่ยวกับการมีสวนรวมนอย มีคาเฉลี่ยการยอมรับ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎร
ที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม
มาก อาจรับรูถึงนโยบายของภาครัฐที่ยังใหความ
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สําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่นอย
เกินไป สงผลดานความรูสึกนึกคิดใหการยอมรับ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินอ ยกวาราษฎร
ที่มีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมนอย
ความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม
ไดแก มีความรูน อ ย และมีความรูม าก มีการยอมรับ
เฉลี่ ย 3.98 และ3.82 คะแนน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ราษฎรทองถิน่ ทีม่ คี วามรูเ กีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากรปาไมตางกัน มีการยอมรับ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (t = 1.931;
p-value = 0.054) จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราษฎร สวนใหญจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ
50.3 สวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป
มีการเรียนรูจากประสบการณในชีวิต และมีความ
เคารพในกฎระเบียบของทางราชการ โดยราษฎร
สวนใหญมีความตระหนักในคุณคาของทรัพยากร
ทีค่ วรอนุรักษไว ถึงแมจะมีความรูดานการอนุรักษ
ที่แตกตางกันก็จะมีการอนุรักษที่ไมแตกตางกัน
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมพงษ (2548)
ทีพ่ บวาราษฎรทีม่ คี วามรูด า นการอนุรกั ษทรัพยากร
ตางกัน จะมีผลตอการอนุรกั ษทรัพยากรปาชายเลน
ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากราษฎรที่มีการศึกษา
ไมสูงมากนัก และคอนขางมีอายุ มีการเรียนรูจาก
ประสบการณในชีวิต มีความเคารพในกฎระเบียบ
ของทางราชการ และมีความตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรที่ควรอนุรักษไว
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การได รั บ ประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย ว
ในการวิเคราะหไดแบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม
ไดแก เคยไดรบั และไมเคยไดรบั มีการยอมรับเฉลีย่
3.99 และ 3.06 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ราษฎรที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว
ตางกัน มีการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาตินํ้าตกคลองแกว แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญยิ่งทางสถิติ (t=18.458; p-value=0.000)
จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวา ราษฎรที่เคยไดรับ
ประโยชนจากการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยการยอมรับ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ มากกวาราษฎร
ที่ไมเคยไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ทั้งนี้
เนื่ อ งจากราษฎรที่ เ คยได รั บ ประโยชน จ ากการ
ทองเทีย่ ว เห็นวาการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ
จะสามารถสรางอาชีพ สรางรายได และประโยชน
ดานอื่นๆ ใหกับตนเองและครอบครัว
การรับขอมูลขาวสาร ในการวิเคราะหได
แบงตัวแปรอิสระเปน 2 กลุมไดแก ไมเคยไดรับ
และเคยได รั บ มี ก ารยอมรั บ เฉลี่ ย 3.53 และ
3.87 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ราษฎรที่ไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีการยอมรับ
การประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ( t=-5.963;
p-value=0.000) จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
ราษฎรที่เคยไดรับขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยการ
ยอมรับการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติ มากกวา
ราษฎรที่ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้เนื่องจาก
ราษฎรที่เคยไดรับขอมูลขาวสารจะทําใหทราบถึง
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แผน/ผลการดําเนินงานของภาครัฐ เกิดการรับรู
แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารทีเ่ ปนปจจุบนั ซึง่ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของณัฎยา (2548) ทีพ่ บวาการรับรู
ขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่ตางกันมีผล
ตอความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมแตกตางกัน
สรุป
ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ
ราษฎร
จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาราษฎร
ทองถิ่นที่อาศัยอยูโดยรอบอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกว จังหวัดตราด เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
50.5 มีอายุเฉลี่ย 41.10 ป สวนใหญไดรับการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 50.3
ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.0
สวนใหญสมรสแลว รอยละ 65.8 มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน เฉลี่ย 5.69 คน สวนใหญมีภูมิลําเนา
เกิดในอําเภอบอไร รอยละ 97.8 มีระยะเวลาในการ
ตั้งถิ่นฐาน เฉลี่ย 40.41 ป ราษฎรสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 50.5 ไมมีอาชีพรอง มีที่ดินถือ
ครอง เฉลี่ย 7.40 ไร สวนใหญเปนที่ดินมรดก
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รอยละ 62.8 สวนใหญมี
ที่ตั้งของที่ดินอยูนอกเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกว รอยละ 97.0 มีรายไดตอปของครัวเรือน
เฉลี่ย 196,920 บาท ราษฎรสวนใหญเปนสมาชิก
กลุ  ม ทางสั ง คม ร อ ยละ 88.7 เป น สมาชิ ก กลุ  ม
กองทุนหมูบาน รอยละ 31.2 สวนใหญเคยเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวของกับ

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

งานดานปาไม รอยละ 83.5 เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับไฟปา รอยละ 22.5
ราษฎรสวนใหญมสี ว นรวมในการกําหนดแนวเขต
อุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว ร อ ยละ 79.0
สวนใหญเห็นวาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการกําหนดแนว
เขตอุทยานแหงชาติ ไดแก การปกปายเครื่องหมาย
แสดงแนวเขต หลักเขต รอยละ 63.3 ราษฎรสวน
ใหญมีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในระดับมาก
คาเฉลีย่ 0.67 สวนใหญมคี วามรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในระดับมาก คาเฉลีย่ 0.71 สวนใหญ
เคยเขารวมโครงการสงเสริมการมีสว นรวมเพือ่ การ
จัดการอุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ
81.8 ราษฎรสวนใหญเคยไดรับประโยชนจากการ
ท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว
รอยละ 84.8 สวนใหญมคี วามคาดหวังหรือตองการ
ไดรบั ประโยชนในลักษณะขายของทีร่ ะลึกใหแกนกั
ทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติ รอยละ
33.9 สวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ร อ ยละ 92.5
แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารมาจากเจาหนาที่ปาไม
รอยละ 17.7
ระดับการยอมรับของราษฎรทองถิน่ ตอกระบวนการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
การยอมรับตอกระบวนการประกาศจัดตัง้
อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ในแตละดาน
ประกอบดวย ดานประโยชนของการประกาศจัดตัง้
อุ ท ยานแห ง ชาติ ด า นกระบวนการทํ า งานของ
เจาหนาทีอ่ ทุ ยานแหงชาตินาํ้ ตกคลองแกว ดานการ
มีสวนรวมในดานตางๆ และดานนโยบายของรัฐ
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จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวา การยอมรับอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการประกาศ
จัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว ไดแก อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน อาชีพ
หลัก จํานวนการถือครองที่ดิน ลักษณะการครอบ
ครองทีด่ นิ ทีต่ งั้ ของทีด่ นิ รายไดตอ ปของครัวเรือน
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การเขารับการฝก
อบรม ความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม การไดรับ
ประโยชนจากการทองเที่ยว และการไดรับขอมูล
ขาวสาร
2. ป จ จั ย ที่ ไ ม มี ผ ลต อ กระบวนการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว
จังหวัดตราด ไดแก การมีสวนรวมในการกําหนด
แนวเขตอุทยานแหงชาติ การเขารวมโครงการ
ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มเพื่ อ การจั ด การอุ ท ยาน
แหงชาติอยางยัง่ ยืน และความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไม
ขอเสนอแนะ
1. ราษฎรเห็นวาการปกปายเครื่องหมาย
แสดงแนวเขต หลักเขต เปนวิธีการที่ดีที่สุด ดังนั้น
รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเครือ่ งหมาย
แสดงแนวเขตในลักษณะดังกลาว และควรใหราษฎร
เขามามีสว นรวมในการกําหนด และจัดทําเครือ่ งหมาย
แสดงแนวเขตดวย
2. รัฐควรเพิม่ บทบาทในการเขามามีสว น
รวมของราษฎร เพื่อรวมกันดูแลรักษาทรัพยากร
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ธรรมชาติใ นท อ งถิ่ น การเข า ร ว มประชุ ม ชี้ แ จง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่
อยางสมํ่าเสมอ การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแหงชาติในระดับพื้นที่ ตลอดจนการใช
สถานทีใ่ นอุทยานแหงชาติใหเปนแหลงเรียนรูท าง
ธรรมชาติ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสอดคลองตามผลการศึกษา
เกี่ยวกับระดับการยอมรับของราษฎรทองถิ่นตอ
การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ อยางเหมาะสม
ตอไป
3. รัฐควรกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ใหราษฎร ไดมีโอกาสไดรับผลประโยชนจากการ
ทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติมากขึน้ โดยเฉพาะดาน
การขายของทีร่ ะลึกตางๆ การขายพืชผลการเกษตร
ใหแกนกั ทองเทีย่ ว ซึง่ เหลานีล้ ว นเปนความตองการ
หรือความคาดหวังของราษฎรในทองถิ่น
4. ราษฎรในท อ งถิ่ น มี ก ารยอมรั บ ต อ
กระบวนการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาตินํ้าตก
คลองแกวอยูในระดับมาก ในดานการมีสวนรวม
ดานตางๆ ดานกระบวนการทํางานของเจาหนาที่
อุ ท ยานแห ง ชาติ นํ้ า ตกคลองแก ว ด า นนโยบาย
ของรัฐ และดานประโยชนของการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติ ดังนั้นรัฐจึงควรรักษาระดับของ
การยอมรับของราษฎร และพัฒนาการยอมรับของ
ราษฎรไปสูก ารยอมรับอยางยัง่ ยืน ผานกระบวนการ
ด า นการมี ส  ว นร ว มเพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
5. การกําหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ควรตรวจสอบแนวเขตกอนการประกาศจัดตั้งให
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ชัดเจน โดยไมควรประกาศทับซอนกับพื้นที่อยู
อาศัยทํากินของราษฎร และใหราษฎรไดเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการตั้งแตเริ่มตน เพื่อให
สอดคลองตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และเพือ่ ความรวมมืออันดี
ระหวางรัฐกับราษฎรตอไปในอนาคต
เอกสารและสิ่งอางอิง
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป  า และพั น ธุ  พื ช .
2554. เอกสารประกอบการแถลงขาว.
สวนจัดการทรัพยากรในอุทยานแหงชาติ
สํ า นั ก อุ ท ยานแห ง ชาติ กรมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื , กรุงเทพฯ.
ณัฏยา รัศมีเลิศกุล. 2548. ความคิดเห็นของราษฎร
ตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม อุทยาน
แห ง ชาติ ป างสี ด า จั ง หวั ด สระแก ว .
วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโท, มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร.
พวงรัตน ทวีรตั น. 2540. วิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รจน ประสานมิตร,
กรุงเทพฯ.
ไพจิตร ไตรวงศยอย. 2538. การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปาชุมชน: ศึกษา
กรณี บานปาลัน ตําบลปงนอย อําเภอ
แม จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย. วิ ท ยานิ พ นธ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล.
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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
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกไมกฤษณา
ในจังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูปลูกไมกฤษณา จํานวน
15 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินความสําเร็จของโครงการ โดยใชคาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน
(B/C) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) คาความแปรเปลี่ยนของผลประโยชน
(SV B) และคาความแปรเปลีย่ นของตนทุน (SVC) โดยใชอตั ราสวนลดรอยละ 7, 9 และ11 และอายุโครงการ
10 ป
จากการศึกษาพบวาพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาทีม่ ขี นาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก
พบวาคา B/C และ NPV ที่อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11 คา B/C มีคามากกวา 1 และ NPV มีคามากกวา
0ในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด และคา IRR มีคามากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนด แสดงวาการปลูก
ไมกฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาดไดรับกําไร สําหรับคา SVB และ SVC ของการปลูกไมกฤษณา
มีคาสูงมากแสดงวามีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า ดังนั้นการปลูกไมกฤษณาเปนธุรกิจที่นาสนใจเพราะ
ทํากําไรสูง และมีความเสี่ยงตอการขาดทุนนอย
คําสําคัญ: ผลตอบแทนทางการเงิน ไมกฤษณา
คํานํา
ไมกฤษณามีความเกี่ยวของกับชีวิตไทย
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กลาวคือมีการนําไม
กฤษณามาประกอบพิธมี งคลในการปลูกสรางบาน
เรือนเพื่อเปนสิริมงคล ทํายารักษาโรค หรือใชเปน
เครื่องประทินผิวกาย ปจจุบันนิยมนําไมกฤษณา
มาสกัดเปนนํา้ มันหอมระเหยเพือ่ เปนสินคาสงออก
นอกจากนี้ชาวมุสลิมแถบตะวันออกกลางมีความ
ตองการไมกฤษณา และนํ้ามันหอมระเหยไวใชใน
ชีวติ ประจําวันเปนปริมาณมาก ดวยการนําเอาแกน
หรือชิ้นไมสับของไมกฤษณาเผากับถานหินในเตา
เล็ ก ๆ ซึ่ ง ทํ า เป น พิ เ ศษสํ า หรั บ เผาไม ก ฤษณา
โดยเฉพาะ เพื่อใหควัน และกลิ่นหอมของกฤษณา
ติดผิวหนัง สามารถปองกันแมลงหรือไรทะเลทราย
ได นอกจากนี้ ไ ม ก ฤษณาเป น ไม ม งคลที่ ใ ช ใ น

พิธกี รรมทางศาสนาอิสลามในสุเหรา ใชสดู ดมเปน
ยาแกโรคหัวใจแลวทําใหเกิดกําลังวังชาและนํามา
ใชเปนสวนผสมในการทําเครือ่ งสําอางหรือนํา้ หอม
สวนทางแถบยุโรปนําไมกฤษณามาใชในการผลิต
นํ้าหอม จึงนับไดวาไมกฤษณามีความสําคัญในเชิง
เศรษฐกิจ (แจมจันทร, 2552) ทําใหความตองการ
ใช และราคาของไมชนิดนีส้ งู จึงเปนสาเหตุใหมกี าร
ลักลอบเก็บหาไมกฤษณาในปาธรรมชาติกันมาก
ทําใหตน กฤษณาในปาธรรมชาติลดลงอยางนาวิตก
การส ง เสริ ม ให มี ก ารปลู ก ไม ก ฤษณาจึ ง มี ค วาม
จําเปน เพือ่ นําผลผลิตทีไ่ ดตอบสนองความตองการ
ของมนุษย และเปนการชวยลดการลักลอบตัดไม
กฤษณาจากปาธรรมชาติ
ภาคตะวันออกมีสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
กับการปลูกไมกฤษณาโดยเฉพาะจังหวัดระยอง
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(เฉลิมชัย และวิเชษฐ, 2549) ปจจุบันมีการรวมตัว
ของเกษตรกรในจังหวัดระยองเพือ่ ปลูกไมกฤษณา
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปลู ก ไม ก ฤษณาเป น พื ช
เศรษฐกิจเชิงการคา เพื่อสงเสริมการปลูก และการ
ขยายพันธุไมกฤษณาเพื่อไมใหสูญพันธุ ตลอดจน
ชวยลดปญหาการวางงานใหกับคนในชุมชน แต
เนื่องจากไมกฤษณาเปนพืชเศรษฐกิจที่ปจจุบัน
มี ผู  ส นใจปลู ก กั น มากแต มี ข  อ มู ล ด า นการปลู ก
รายไดผลตอบแทนทางการเงิน และการตลาดมีนอ ย
ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลตอบแทน
ทางการเงินของไมกฤษณา ในอําเภอเมือง และ
อํ า เภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ ให ป ระชาชน
ผูส นใจไดใชเปนขอมูลพืน้ ฐานสําคัญประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนปลูกไมกฤษณาในเชิงพาณิชย
ทั้งยังมีสวนชวยใหอัตราการลักลอบตัดไมกฤษณา
จากปาธรรมชาติลดลงดวย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุน
ปลู ก ไมก ฤษณาของราษฎรในอํ าเภอเมื อง และ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data)
เปนขอมูลทีร่ วบรวมไดจากหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาค
รัฐและเอกชนที่รวบรวมเอาไวแลว ซึ่งเปนขอมูล
เกีย่ วกับการปลูกไมกฤษณา รวมทัง้ ขอมูลทัว่ ไปของ
พื้นที่ที่ทําการศึกษา
2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน
ข อ มู ล ที่ ผู  วิ จั ย ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เอง
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มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 ทํ า การสํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น
ของผูปลูกไมกฤษณาในอําเภอเมือง และอําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง เพือ่ ใหไดขอ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การปลูก คาใชจาย รายได และการตลาดของไม
กฤษณา เพือ่ นํามาใชในการออกแบบสอบถาม หลัง
จากนัน้ นําแบบสอบถามทีน่ าํ ไปทดสอบกับราษฎร
ที่ปลูกไมกฤษณา ทําการปรับแกแบบสอบถาม
ใหเหมาะสมและครอบคลุมวัตถุประสงคที่ทําการ
ศึกษา
2.2 นํ า แบบสอบถามที่ ทํ า การปรั บ
แกแลวเก็บขอมูล โดยทําการสัมภาษณราษฎรที่
ปลูกไมกฤษณา และเก็บผลผลิตแลวในอําเภอเมือง
และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 15 ราย
โดยราษฎรที่ทําการศึกษามีพื้นที่ปลูกไมกฤษณา
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. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive
analysis) ขอมูลทั่วไปของราษฎรที่ปลูกไมกฤษณา
การปลูก และการตลาดของไมกฤษณา ทําการ
วิเคราะหโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาตํา่ สุด
และคาสูงสุด สวนคาใชจายและรายไดจากการ
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ปลูกไมกฤษณานั้นจะแสดงเปนจํานวนเงินที่จาย
หรือไดรับตอไร
2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative
analysis) ทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน
โดยใชคาใชจายตางๆ และรายไดจากการปลูกไม
กฤษณา อั ต ราส ว นลดที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ
อัตราสวนลดรอยละ 7, 9, และ 11 โดยกําหนดอายุ
ของโครงการ 10 ป โดยหลักเกณฑที่ใชวัดความ
เหมาะสมของโครงการมี 3 วิธี (สันติ, 2549) ดังนี้
2.1 อั ต ราผลตอบแทนต อ ต น ทุ น
(Benefit-cost ratio: B/C) หมายถึง อัตราสวน
ระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุน กับมูลคาปจจุบันของคาใชจายใน
การปลูกไมกฤษณา
n
Bt
B t = 1 (1 + i)t
n
Ct
C
t
t = 1 (1 + i)




เมื่อ

Bt = ผลตอบแทนที่ไดรับ (รายได)
จากการลงทุนในปที่ t
Ct = คาใชจายในการลงทุนในปที่ t
i = อัตราสวนลด (discount rate)
t = ระยะเวลาของโครงการปที่ 1, 2,
3,...,10
โดย n คือระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
คือ 10 ป
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนคือ B/C มีคา
มากกวา 1
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2.2 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present
value: NPV) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบนั
ของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน กับมูลคา
ปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการปลูกไมกฤษณา
n

NPV =


t=1

Bt
(1 + i)t

n

t

(1
+
i)t
t=1

C

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนโดยทั่วไปคือ
คา NPV มีคามากกวา 0
2.3 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal
rate of return: IRR) หมายถึง รอยละของผลตอบแทน
ทีไ่ ดรบั จากการลงทุนปลูกไมกฤษณา อัตราทีไ่ ดรบั
เปนอัตราผลตอบแทนที่จุดคุมทุนโดยทําใหมูลคา
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 การหาคาความแปรเปลี่ยนของ
ตนทุน (Switching value of cost: SVC) เปนการ
หาคารอยละของตนทุนที่เพิ่มขึ้นแลวทําให NPV
มีคาเทากับ 0
SVC = NPV
NPC x 100
เมื่อ

NPC = มูลคาปจจุบันของตนทุน
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2.5 การหาคาความแปรเปลี่ยนของ
ผลประโยชน (Switching value of benefit: SV B)
เปนการหาคารอยละของผลประโยชนหรือรายไดที่
ลดลงแลวทําให NPV มีคาเทากับ 0
SVB = NPV X 100
NPB
เมื่อ

NPB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชน
ผลและการวิจารณ

ขอมูลทั่วไป
ราษฎรทีป่ ลูกไมกฤษณาพบวาเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิงมีเพียงรอยละ
33.33 ราษฎรที่ ป ลู ก ไม ก ฤษณามี อ ายุ ร ะหว า ง
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 และเฉลี่ย 45.40 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎรที่ปลูกไม
กฤษณามีอายุ 15-60 ป มีจํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 86.11 และมีอายุนอยกวา 15 ป มีจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ13.89 ระดับการศึกษาของ
ราษฎรที่ปลูกไมกฤษณาพบวาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาจบ
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
ปริญญาตรีจาํ นวนเทากัน และมัธยมศึกษาตอนตน
คิดเปนรอยละ 13.33 และ 6.67 ตามลําดับ อาชีพ
หลักของราษฎรทีป่ ลูกไมกฤษณาพบวาสวนใหญมี
อาชีพทําสวนไมกฤษณาคิดเปนรอยละ 53.33 และ
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มี อ าชี พ รั บ จ า ง คิ ด เป น ร อ ยละ 46.67 สํ า หรั บ
อาชีพรองพบวาสวนใหญมอี าชีพทําสวนไมกฤษณา
รอยละ 46.67 รองลงมาคือไมมีอาชีพรองรอยละ
33.33 และรับจางคิดเปนรอยละ 20.00
การปลูกไมกฤษณา
พืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาแบงออกเปน 3 ขนาด
คือ 1) พืน้ ทีป่ ลูกขนาดเล็กมีพนื้ ทีป่ ลูกนอยกวา 5 ไร
มีระยะปลูก 2x3 เมตร 2) มีพื้นที่ปลูกขนาดกลาง
มีพนื้ ทีป่ ลูก 5-10 ไร มีระยะปลูก 2x2 เมตร จํานวน
1 แปลง และ 2x3 เมตร จํานวน 4 แปลง และ
3) มีพนื้ ทีป่ ลูกขนาดใหญมพี นื้ ทีป่ ลูกมากกวา 10 ไร
มีระยะปลูก2x2 เมตรจํานวน 3 แปลง และ 2x3 เมตร
จํานวน 2 แปลง ระยะเวลาในการปลูกไมกฤษณา
พบวาผูท ปี่ ลูกไมกฤษณานานทีส่ ดุ มีระยะเวลาปลูก
17 ป คิดเปนรอยละ 26.67 นอยที่สุด 10 ปรอยละ
13.33 โดยระยะเวลาทีม่ ปี ลูกไมกฤษณามากทีส่ ดุ คือ
12 ป คิดเปนรอยละ 33.34 และระยะเวลาที่ปลูกไม
กฤษณา 15 ปมจี าํ นวนเทากับผูป ลูกไมกฤษณาระยะ
เวลาที่ปลูกคือ 13 ป คิดเปนรอยละ 13.33 สาเหตุที่
ราษฎรเลือกปลูกไมกฤษณาคือ ไมกฤษณามีราคา
สูงมีจาํ นวนเทากับมีเจาหนาทีข่ องรัฐมาสงเสริมให
ปลูก คิดเปนรอยละ 40.00 และมีคนรูจ กั แนะนําให
ปลูกรอยละ 20.00 แรงงานที่ใชปลูกไมกฤษณา
พบวาเปนแรงงานในครัวเรือนคิดเปนรอยละ 75.68
และแรงงานรับจางรอยละ 24.32 โดยแรงงานใน
ครัวเรือนนัน้ แบงเปนแรงงานเพศชายรอยละ 53.57
และเพศหญิงรอยละ 46.43 และแรงงานที่รับจาง
นัน้ แบงเปนแรงงานชายรอยละ 77.78 และแรงงาน
หญิงรอยละ 22.22 โดยภูมิลําเนาของแรงงานที่จาง
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ทั้งหมดมาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
คาจาง 275 บาทตอวัน และมีการทําสารกฤษณาใน
ปที่ 8
การตลาดของไมกฤษณา
สวนไมกฤษณาที่สํารวจมีการเก็บเกี่ยว
ไมกฤษณาแลวทั้งหมดโดยไมกฤษณามีอายุตัดฟน
10 ป การตั ด ไม ก ฤษณาขายมี 3 รู ป แบบคื อ
1) จ า งตั ด ฟ น คิ ด เป น ร อ ยละ 80.00 2) ผู  ซื้ อ
ตัดไมเอง คิดเปนรอยละ 13.33 และ3) ตัดไมเอง
คิดเปนรอยละ 6.67 การขายไมกฤษณาของผูปลูก
มีการนําไมกฤษณาไปขายเองทีโ่ รงงานใน อําเภอเมือง
จังหวัดระยองคิดเปนรอยละ 86.67 และมีพอคา
มารับซือ้ ไมกฤษณาทีส่ วน รอยละ 13.33 โดยพอคา
เปนคนในจังหวัดระยอง ไมกฤษณาที่ขายมี 2 รูป
แบบคือ 1) ขายเปนไมสับ ชิ้นไมกฤษณาที่มีสาร
กฤษณาสะสมอยูใ นเนือ้ ไมปริมาณนอย หรือเนือ้ ไม
กฤษณาที่มีนํ้ามันสะสมเกรดตํ่าจะมีลักษณะเปน
ชิ้นเล็กๆ บางๆ ขนาดกวางประมาณ 2- 3 ซม. และ
ยาว ประมาณ 4-5 ซม.) ราคาขายทีโ่ รงงาน 100 บาท
ตอกิโลกรัม และขายใหกับพอคาคนกลางที่มารับ
ซือ้ ทีส่ วนราคา 80 บาทตอกิโลกรัม และ 2) ขายไมแกน
ราคาขายที่โรงงาน 2,000 บาทตอกิโลกรัม และขาย
ใหกับพอคาคนกลางที่มารับซื้อที่สวนราคา 1,500
บาทตอกิโลกรัม การทราบราคาของไมกฤษณาทีจ่ ะ
ขายพบวาสวนใหญผปู ลูกไมทราบราคาไมกฤษณา
กอนทีจ่ ะขาย คิดเปนรอยละ 73.33 และทราบราคา
ไม ก ฤษณาก อ นที่ จ ะขายมี เ พี ย ง ร อ ยละ 26.67
การกําหนดราคาไมกฤษณาพบวา ผูซื้อไมกฤษณา
เปนผูก าํ หนดราคา คิดเปนรอยละ 93.33 และผูป ลูก
ไมกฤษณาเปนผูกําหนดราคามีเพียงรอยละ 6.67
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เมื่ อ ถามถึ ง ความพอใจของราคาที่ ข ายได พ บว า
ผูปลูกทุกคนพอใจในราคาของไมที่ขายได และ
การจําหนายไมกฤษณาของผูปลูกทั้งหมดไมไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ
คาใชจายและรายไดจากการปลูกไมกฤษณา
คาใชจายในการปลูกไมกฤษณาในปที่ 1
มีคา ใชจา ยตางๆ ดังนี้ คาเชาทีด่ นิ คาเตรียมดินปลูก
คาจางปลูก คากลาตนกฤษณา คาดูแลรักษา และอืน่ ๆ
สวนไมกฤษณาขนาดเล็กมีระยะปลูก 2x3 เมตร
มีคาใชจายในปที่1อยูระหวาง 13,600-17,000 บาท
ตอไร คาใชจายปที่ 2-7 และปที่ 9 เปนคาใชจายใน
การดูแลรักษาและใสปุยมีคาใชจายอยูระหวาง
6,600-10,000 บาท และปที่ 8 เปนปที่ทําสาร
กฤษณามีคาใชจายอยูระหวาง 36,600-40,000 บาท
และปท1ี่ 0 คาใชจา ยในการทําไมกฤษณาอยูร ะหวาง
21,600-25,000 บาท (Table 1) สวนสวนไมกฤษณา
ขนาดกลางมี ร ะยะปลู ก 2x2 เมตร มี ค  า ใช จ  า ย
ในปที่ 1 เทากับ 18,200 บาทตอไร คาใชจายปที่ 2-7
และป ที่ 9 เป น ค า ใช จ  า ยในการดู แ ลรั ก ษาและ
ใสปุยมีคาใชจายเทากับ 8,200 บาท และปท่ี 8 เปน
ปที่ทําสารกฤษณามีคาใชจายเทากับ 48,200 บาท
และปที่ 10 คาใชจายในการทําไมกฤษณาเทากับ
28,200 บาท สวนและไมกฤษณาทีม่ รี ะยะปลูก 2x3
เมตร มีคา ใชจา ยในปที่ 1 อยูร ะหวาง 13,300-18,000
บาทตอไร คาใชจา ยปที่ 2-7 และปท่ี 9 เปนคาใชจา ย
ในการดูแลรักษาและใสปุยมีคาใชจายอยูระหวาง
7,300-11,600 บาท และปที่ 8 เปนปที่ทําสาร
กฤษณามีคาใชจายอยูระหวาง 31,300-41,000 บาท
และปท1ี่ 0 คาใชจา ยในการทําไมกฤษณาอยูร ะหวาง
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
และใสปยุ มีคา ใชจา ยอยูร ะหวาง 6,100-15,300 บาท
และปที่ 8 เปนปที่ทําสารกฤษณามีคาใชจายอยู
ระหวาง 46,100-54,500 และปท1ี่ 0 คาใชจา ยในการ
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
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ในการทําไมกฤษณาอยูร ะหวาง 24,200-28,200 บาท
(Table 3)
รายไดจากการขายไมกฤษณาพบวาราษฎร
ที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กมีรายไดระหวาง
750,000 - 890,000 บาท (Table 1) สวนสวนไม
กฤษณาทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกขนาดกลางทีม่ รี ะยะปลูก 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
จากการศึ ก ษาราษฎรที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ไม
กฤษณาขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตรพบวา
อั ต ราผลตอบแทนต อ ต น ทุ น (B/C)ในทุ ก ๆ
อัตราสวนลดรอยละ 7, 9 และ 11 คาB/C มีคา
มากกวา 1 ในทุกอัตราสวนลด โดยมีคา B/C อยู
ระหวาง 3.26-5.21 แสดงวาการปลูกไมกฤษณา
ที่มีพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร
ไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด (Table 4)
สวนพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาขนาดกลางทีม่ รี ะยะปลูก
2x2 เมตรและ 2x3 เมตร พบวา คาB/Cในทุกๆ
อั ต ราส ว นลดร อ ยละ 7, 9 และ 11 ค า B/C
มีคามากกวา 1 ในทุกอัตราสวนลดโดยมีคา B/C
อยูระหวาง 4.31-5.06 และ 3.06-4.77 ตามลําดับ
แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกขนาด
กลางทัง้ 2 ระยะปลูกไดรบั กําไรในทุกอัตราสวนลด
ทีก่ าํ หนด (Table 5) และพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาขนาด
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 แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่
ปลู ก ขนาดใหญ ทั้ ง 2 ระยะปลู ก ได รั บ กํ า ไรใน
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 บาทต อ ไร แสดงว า
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การปลูกไมกฤษณาทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกขนาดเล็กทีม่ รี ะยะ
ปลูก 2x3 เมตร ไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลด
ทีก่ าํ หนด (Table 4) สวนพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาขนาด
กลางที่มีระยะปลูก 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 การปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่
ปลูกขนาดกลางทั้ง 2 ระยะปลูกไดรับกําไรในทุก
อัตราสวนลดทีก่ าํ หนด (Table 5) และพืน้ ทีป่ ลูกไม
กฤษณาขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ
2x3 เมตร พบวาคา NPV ในทุกๆ อัตราสวนลด
รอยละ 7, 9 และ 11 คา NPV มีคามากกวา 0 ในทุก
อัตราสวนลด โดยมีคา NPV อยูร ะหวาง 193,090.36434,147.84 บาทตอไร และ 216,146.26-335,841.19
บาทตอไร ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณา
ทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกขนาดใหญทงั้ 2 ระยะปลูกไดรบั กําไร
ในทุกอัตราสวนลดที่กําหนด (Table 6)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการ
ศึกษาราษฎรที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กที่มี
ระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา IRR มากกวาคา
อัตราสวนลดที่กําหนดรอยละ 7, 9 และ 11 โดยมี
คา IRR รอยละ 35.00-43.00 ตามลําดับ แสดงวา
การปลูกไมกฤษณาทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกขนาดเล็กทีม่ รี ะยะ
ปลูก 2x3 เมตร ไดรบั กําไร (Table 4) สวนพืน้ ทีป่ ลูก
ไมกฤษณาขนาดกลางที่มีระยะปลูก 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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ไมกฤษณาทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกขนาดกลางทัง้ 2 ระยะปลูก
ไดรับกําไร (Table 5) และพื้นที่ปลูกไมกฤษณา
ขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร
พบวาคา IRR มากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนด
รอยละ 7, 9 และ 11 โดยมีคา IRR รอยละ 33.0046.00 และ 39.00-42.00 ตามลําดับ แสดงวา
การปลูกไมกฤษณาที่มีพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญทั้ง 2
ระยะปลูกไดรับกําไร (Table 6)
ค า ความแปรเปลี่ ย นของต น ทุ น (SV C)
จากการศึ ก ษาราษฎรที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ไม ก ฤษณา
ขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา SVC
มีคาสูงคือ 225.52-421.50 แสดงวาการปลูกไม
กฤษณามีความเสีย่ งในการลงทุนตํา่ กลาวคือตนทุน
ในการปลูกไมกฤษณาทีม่ รี ะยะปลูกดังกลาวตนทุน
สามารถเพิม่ ไดถงึ รอยละ 225.52-421.50 แลวทําให
NPV มีคาเทากับ 0 (Table 4) สวนพื้นที่ปลูกไม
กฤษณาขนาดกลางที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ
2x3 เมตร พบวาคา SVC มีคาสูงคือ 331.06-406.39
และ 205.65-377.05 ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไม
กฤษณามีความเสีย่ งในการลงทุนตํา่ กลาวคือตนทุน
ในการปลูกไมกฤษณาทีม่ รี ะยะปลูกดังกลาวตนทุน
สามารถเพิ่มไดถึงรอยละ 331.06-406.39 และ
205.65-377.05 ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคา
เทากับ 0 (Table 5) และพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาขนาด
ใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร พบวา
คา SVC มีคาสูงคือ 160.44- 477.39 และ 271.24362.30 ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณา
มีความเสีย่ งในการลงทุนตํา่ กลาวคือตนทุนในการ
ปลู ก ไม ก ฤษณาที่ มี ร ะยะปลู ก ดั ง กล า วต น ทุ น
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สามารถเพิ่มไดถึงรอยละ 160.44- 477.39 และ
271.24-362.30 ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคา
เทากับ 0 (Table 6)
ค า ความแปรเปลี่ ย นของผลประโยชน
(SVB) จากการศึกษาราษฎรทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกไมกฤษณา
ขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2x3 เมตร พบวาคา SVB
มีคา สูงคือ 69.28-80.82 แสดงวาการปลูกไมกฤษณา
มีความเสีย่ งในการลงทุนตํา่ กลาวคือ ผลประโยชน
หรือรายไดจากการปลูกไมกฤษณาที่มีระยะปลูก
ดังกลาวผลประโยชนหรือรายไดสามารถลดลงได
ถึ ง ร อ ยละ 69.28-80.82 แล ว ทํ า ให NPV มี ค  า
เทากับ 0 (Table 4) สวนพืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาขนาด
กลางที่ มีร ะยะปลู ก 2x2 เมตร และ 2x3 เมตร
พบว า ค า SV B มี ค  า สู ง คื อ 76.80-80.25 และ
71.31-79.04 ตามลําดับ แสดงวาการปลูกไมกฤษณา
มีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า กลาวคือผลประโยชน
หรือรายไดจากการปลูกไมกฤษณาที่มีระยะปลูก
ดังกลาวผลประโยชนหรือรายไดสามารถลดลงได
ถึงรอยละ76.80-80.25 และ 71.31-79.04 ตามลําดับ
แลวทําให NPV มีคาเทากับ 0 (Table 5) และพื้นที่
ปลูกไมกฤษณาขนาดใหญที่มีระยะปลูก 2x2 เมตร
และ 2x3 เมตร พบวาคา SVB มีคาสูงคือ 61.6082.68 และ 73.06-78.37 ตามลําดับ แสดงวาการปลูก
ไมกฤษณามีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า กลาวคือ
ผลประโยชนหรือรายไดจากการปลูกไมกฤษณาทีม่ ี
ระยะปลูกดังกลาว ผลประโยชนหรือรายไดสามารถ
ลดลงไดถึงรอยละ61.60- 82.68 และ 73.06-78.37
ตามลําดับ แลวทําให NPV มีคาเทากับ 0 (Table 6)

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

46

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของสวนไม…
อรรถชัย บรมบัญญัติ และ สันติ สุขสอาด

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
SVB
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
SVc
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
Note * spacing of agar wood is 2x3 m.
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
SVB
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
SVc
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.
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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
SVB
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
SVc
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.
สรุป
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของราษฎรที่ปลูกไมกฤษณา
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45.40 ป จํานวน
สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นมี อ ายุ 15-60 ป คิ ด เป น
รอยละ 86.11 ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.67 มีอาชีพหลัก
ของราษฎรที่ปลูกไมกฤษณารอยละ 53.33 และ
มีอาชีพรองทําสวนไมกฤษณารอยละ 46.67
การปลูกไมกฤษณา
พืน้ ทีป่ ลูกไมกฤษณาแบงออกเปน 3 ขนาด
คือ 1) พืน้ ทีป่ ลูกขนาดเล็กมีพนื้ ทีป่ ลูกนอยกวา 5 ไร

2) มีพื้นที่ปลูกขนาดกลางมีพื้นที่ปลูก 5-10 ไร
และ 3) มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญมีพื้นที่ปลูกมากกวา
10 ไร มีระยะเวลาในการปลูกไมกฤษณามากกวา
10 ป สาเหตุที่ปลูกไมกฤษณาคือ ไมกฤษณามีราคา
สูงและมีเจาหนาทีข่ องรัฐมาสงเสริมใหปลูก สวนใหญ
ใชแรงงานในครัวเรือนปลูกไมกฤษณา และมีการ
ทําสารกฤษณาในปที่ 8
การตลาดของไมกฤษณา
ไมกฤษณาที่ขายมีอายุตัดฟน 10 ป การตัด
ไม ก ฤษณาขายมี 3 รู ป แบบคื อ 1) จ า งตั ด ฟ น
2) ผูซื้อตัดไมเอง และ3) ผูปลูกตัดไมเอง การขาย
ไมกฤษณาสวนใหญผูปลูกนําไมกฤษณาไปขายเอง
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ที่ โ รงงาน ไม ก ฤษณาที่ ข ายมี 2 รู ป แบบคื อ
1) ขายเปนไมสับ และ 2) ขายไมแกน สวนใหญ
ผูปลูกไมทราบราคาขายไมกฤษณากอนที่จะขาย
การกํ า หนดราคาส ว นใหญ ผู  ซื้ อ ไม ก ฤษณาเป น
ผูกําหนด และผูปลูกทุกคนพอใจในราคาของไมที่
ขายได และการจํ า หน า ยไม ก ฤษณาของผู  ป ลู ก
ทั้ ง หมดไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
ของรัฐ
คาใชจายและรายไดจากการปลูกไมกฤษณา
ค า ใช จ  า ยในการปลู ก ไม ก ฤษณาตั้ ง แต
ปที่ 1- 10 สวนไมกฤษณาขนาดเล็กมีระยะปลูก
2x3 เมตรมีคาใชจายอยูที่ 117,000-152,000 บาท
ตอไร สวนสวนไมกฤษณาขนาดกลางทีม่ รี ะยะปลูก
ปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจายอยูที่ 152,000 บาทตอไร
และระยะปลูก 2x3 เมตร มีคาใชจาย 120,400162,600 บาทตอไร และสวนไมกฤษณาขนาดใหญ
ที่มี ระยะปลูก 2x2 เมตร มีคาใชจาย 130,800216,800 บาทต อ ไร และระยะปลู ก 2x3 เมตร
มีคาใชจาย 140,000-145,000 บาทตอไร
รายไดจากการขายไมกฤษณาพบวาราษฎร
ที่มีพื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็กมีรายไดระหวาง
750,000 -890,000 บาท สวนสวนไมกฤษณาที่มี
พื้ น ที่ ป ลู ก ขนาดกลางที่ มี ร ะยะปลู ก 2x2 เมตร
มีรายได 1,000,000 บาท และระยะปลูก 2x3 เมตร
มีรายได 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
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ผลตอบแทนทางการเงิน
จากการศึ ก ษาราษฎรที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ไม
กฤษณาขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ในทุกระยะปลูก พบวาคา B/C ในทุกๆ อัตราสวนลด
รอยละ 7, 9 และ 11 คา B/C มีคามากกวา 1 ในทุก
อัตราสวนลด แสดงวาการปลูกไมกฤษณาทีม่ พี นื้ ที่
ปลูกทั้ง 3 ขนาดไดรับกําไรในทุกอัตราสวนลด
ที่กําหนด
คา NPV พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูกที่มี
ระยะปลูก พบวาคา NPV ในทุกๆ อัตราสวนลด
รอยละ 7, 9 และ 11 คา NPV มีคามากกวา 0
ในทุกอัตราสวนลด แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่
มีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาด ไดรับกําไรในทุกอัตรา
สวนลดที่กําหนด
คา IRR พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวา
คา IRR มากกวาคาอัตราสวนลดที่กําหนดรอยละ
7, 9 และ 11 แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่
ปลูกทั้ง 3 ขนาดไดรับกําไร
คา SVC พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวา
คา SVC มีคาสูง แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มี
พื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาดมีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า
คา SVB พื้นที่ปลูกไมกฤษณาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ในทุกระยะปลูก พบวาคา SVB
มีคาสูงมาก แสดงวาการปลูกไมกฤษณาที่มีพื้นที่
ปลูกทั้ง 3 ขนาดมีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า
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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 นอกจากนี้ความยาวกิ่งใหม พบวามากที่สุด เมื่อแชกิ่งปกชําในนํ้าสม
ควันไม : นํ้า อัตราสวน 1: 25 และ 1 : 50 (95.75 และ 86.00 เซนติเมตร ตามลําดับ) สวนจํานวนราก
ความยาวราก จํานวนกิง่ ใหมทพี่ ฒ
ั นา และเปอรเซ็นตการรอดชีวติ พบวาไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง
คําสําคัญ: สาร IBA, นํ้าสมควันไม, ไผตงลืมแลง
คํานํา
ไผตงลืมแลงมีชอื่ วิทยาศาสตรวา Bambusa
beecheyana อยูในวงศ Gramineae เปนไผพันธุ
ที่ ม าจากประเทศไต ห วั น และเป น ไผ เ ศรษฐกิ จ
ทีก่ าํ ลังเปนทีส่ นใจของเกษตรกร มีลาํ ตนสูงไดกวา
15 เมตร สีของลําไผเขียวเขมเปนมันไมมีหนาม
ไมมขี น ลําตนคอนขางตัน หนอรสชาติดี กรอบอรอย
ไมมเี สีย้ น เปลือกบาง นํา้ หนักเฉลีย่ ของหนอประมาณ
1.5-3.0 กิโลกรัม/หนอ เปนพันธุที่ออกหนอดก
และออกหนอตลอดทัง้ ป (มีการใหนาํ้ ) โดยใหหนอ
ประมาณ 30 หนอตอกอ ในชวงหนาแลงตัง้ แตเดือน
ม.ค. – พ.ค. หลังจากปลูกประมาณ 9 เดือน สามารถ
เก็บหนอ และตอนกิง่ พันธุข ายได (เกรียงไกร, 2552)
ไผพันธุนี้มีจุดเดนคือ ทนแลง ทนนํ้าทวม สามารถ
ปลูกไดทกุ พืน้ ที่ ไมเปลืองสารเคมีในการกําจัดศัตรู
พืช ทําใหปลอดภัยจากสารเคมี ในการปลูกใชปุย
คอกดีที่สุด และใชเวลาสั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

จึงทําใหคืนทุนไดเร็ว และมีความเสี่ยงนอย (http://
bamboo-supun.tarad.com)
ลําตนของไผตงลืมแลงสามารถใชประโยชน
ไดมากมาย โดยคุณสมบัตขิ องเนือ้ ไม เหมาะกับการทํา
เยื่อกระดาษ ทําเฟอรนิเจอร รวมทั้งอุตสาหกรรม
อื่นๆ เชน ตะเกียบ ไมจิ้มฟน ไมเสียบไกยาง และ
ถานไมไผ ตลอดจนใชเปนไมคํ้ากิ่งในสวนไมผลได
อยางดี (อาทิตย, 2550) สวนประโยชนดา นพลังงาน
มีการนําไมไผมาใชเปนวัตถุดิบดานพลังงานดวย
การเผา สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนที่
เผาได (ก อ เกิ ด พลั ง งาน) ส ว นที่ เ ป น ของแข็ ง
เผาไมได (เกิดเถาถาน) และสวนที่เปนความชื้น
ซึ่งการนําไผมาเปนพลังงานทดแทนในปจจุบัน
ยังมีอุปสรรคในดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(ศุภวิทย, 2554) แตการสนับสนุนในเรื่องการทํา
พลังงานทดแทนกําลังทวีความสําคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ
และไผกจ็ ดั วาเปนพืชทีม่ เี ซลลูโลส 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
เป น หนึ่ ง ในตั ว ดู ด ซั บ คาร บ อนไดออกไซด ที่ มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลก สามารถกักเก็บหรือ
ดูดซับคารบอนไดมากกวาตนไมทวั่ ไปถึงสีเ่ ทา และ
ปลอยกาซออกซิเจนมากกวาถึงรอยละ 35 ทันทีที่
เก็บเกี่ยวตนไผก็จะเริ่มงอกใหมและจะสามารถ
ดูดซับคารบอนไดมากขึน้ (http://www.asiaplantationthailand.com/ bamboo.html) จึงจัดไดวาไผมี
ศักยภาพเชิงการคา สามารถที่จะพัฒนาใหเปนพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปนอยางดี (สุทัศน,
2544)
การขยายพันธุไผนั้นทําไดหลายวิธีทั้งการ
เพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตอนกิ่งและ
การป ก ชํ า (สุ ทั ศ น , 2544) แต ล ะวิ ธี ก ารจะมี
คุณสมบัติที่แตกตาง โดยการเพาะเมล็ดเมื่อไผให
เมล็ดแลวตนก็จะตาย ซึ่งการขยายพันธุดวยเมล็ด
นัน้ แมจะดีในแงของความยัง่ ยืนแตกม็ ขี อ จํากัดและ
เปนไปไดยากมาก (บุญวงศ, 2546) วิธีนี้เหมาะใน
การใชปรับปรุงพันธุไ ผใหดขี นึ้ ขยายพันธุไ ดครัง้ ละ
มากๆ สะดวกตอการขนยาย แตหากจะทําเปนการ
คาแลวไมเปนทีน่ ยิ ม เพราะยุง ยาก เสียคาใชจา ยมาก
(เกสร, 2544) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีขอดีคือ
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ไดจํานวนตนมาก และมีลักษณะตนเหมือนเดิม
แตมขี อ เสียคือการผลิตตนกลามีคา ใชจา ยทีส่ งู และ
เกษตรกรไมสามารถทําเองได (บุญวงศ, 2546)
ดังนัน้ การปกชําจึงเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ สําหรับเกษตรกร
ที่จะนํามาขยายพันธุเพื่อจําหนาย หรือนําไปปลูก
ภายในสวนของตนเอง เนื่องจากเปนวิธีที่งายและ
ประหยัดตนทุนเพียงมีตนไผอายุ 1-3 ป ก็สามารถ
นํามาขายไดโดยวิธีการปฏิบัติก็ไมสลับซับซอนจึง
สามารถทํ า เองในครอบครั ว ได แต มี ข  อ เสี ย คื อ
เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของกิ่งปกชําคอนขางตํ่า
เนื่องจากการออกรากของสวนที่นํามาปกชําชา
ทําใหตายกอนทีจ่ ะนํามาปลูกได การกระตุน ใหเกิด
รากของกิ่ งป กชํ า หรื อ กิ่ งตอนของพื ชอาจทํ า ได
โดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซิ
รวมดวย โดยสารที่นิยมใชคือ IBA เนื่องจากเปน
สารทีม่ ฤี ทธิอ์ อกซิคอ นขางตํา่ เคลือ่ นยายไดชา มาก
และสลายตัวไดเร็วซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เหมาะสม
ที่สุดที่จะใชในการเรงการเกิดราก ซึ่งเปนสารที่
เหมาะสมที่สุดในการเรงรากพืช (พีรเดช, 2537)
สวนการเลือกใชนํ้าสมควันไมนั้นเนื่องจากนํ้าสม
ควันไมมีสารประกอบอินทรียตางๆ มากกวา 200
ชนิด ซึ่งไดมาจากการสลายตัวดวยความรอนเปน
สารประกอบใหมหลายชนิด เชน กรดอินทรียและ
แอลกอฮอลชนิดตางๆ (จิระพงษ, 2548) ลวนมี
ประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสามารถใชทดแทน
เคมีเกษตรไดหลายชนิด ไมกอ ใหเกิดพิษตอสิง่ แวดลอม
ชวยใหพืชสมบูรณ เรงและเพิ่มผลผลิตของทั้งพืช
ไรและพืชสวน เปนฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต
ทําใหพชื เจริญเติบโตเร็วอยางตอเนือ่ งและสมบูรณ
(สุพรชัย, 2550) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงทําการ
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ศึกษาเพือ่ หาชนิดและอัตราสวนระหวางสารควบคุม
การเจริญเติบโต IBA และนํา้ สมควันไม ทีเ่ หมาะสม
ตอการปกชําไผตงลืมแลง
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของสาร IBA และนํ้ า ส ม
ควันไมทอี่ ตั ราสวนตางๆ ตอการปกชํากิง่ ของไผตง
ลืมแลง
วิธีการทดลอง
ตั ด กิ่ ง แขนงอายุ 2-5 เดื อ นจากลํ า อายุ
ประมาณ 1 ป โดยให กิ่ ง มี ค วามยาวประมาณ
70-80 เซนติเมตร มีขอประมาณ 3-4 ขอ กิ่งที่ตัด
ไมออนหรือแกจนเกินไป มีรากออนอยูที่โคนกิ่ง
จากนั้นนําไปแชในสารละลายชนิดตางๆ แบงเปน
8 สิ่งทดลอง ดังนี้
1. นํ้าเปลา (control)
2. สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต IBA
ความเขมขน 1,500 ppm นาน 10 วินาที
3. สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต IBA
ความเขมขน 2,000 ppm นาน 10 วินาที
4. สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต 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.
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7. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 75
นาน 12 ชม.
8. นํ้าสมควันไม : นํ้า อัตราสวน 1 : 100
นาน 12 ชม.
นํ า กิ่ ง แขนงที่ แ ช ส ารละลายชนิ ด ต า งๆ
แลวไปปกชําในวัสดุปลูก (ทรายหยาบ : ถานแกลบ
อัตราสวน 1 : 1) วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุม
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. และขนาดเล็กที่สุดมี
เสนผาศูนยกลาง 2 ซม. แตละหนวยทดลองมี 5 กิ่ง
ทําการปกชําลงในถุงเพาะ จากนั้นนําไปวางใน
โรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 วัน
ทําการบันทึกเปอรเซ็นตการออกราก ความยาวราก
จํานวนราก ความยาวกิ่งใหม จํานวนกิ่งใหมที่
พัฒนา และเปอรเซ็นตการรอดชีวิต
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหความ
แปรปรวน โดยวิเคราะหตามวิธีการทดลองบล็อก
สุมสมบูรณ (Randomized complete block design:
RCBD) ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลีย่ ระหวางสิง่ ทดลองตามแผนการทดลอง
โดยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 99% โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS
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ผล
ผลของสาร IBA และนํา้ สมควันไมตอ การปกชํากิง่
จากการศึกษาผลของสาร IBA และนํ้าสม
ควั น ไม ต  อ การป ก ชํ า กิ่ ง ไผ ต งลื ม แล ง พบว า
เปอร เ ซ็ น ต ก ารออกรากของกิ่ ง ป ก ชํ า ที่ ใ ช ส าร
ควบคุมการเจริญเติบโตทีค่ วามเขมขนตางๆ มีความ
แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว า
กิ่งปกชําที่แชใน IBA ความเขมขน 2,000 ppm
มีเปอรเซ็นตการออกรากสูงทีส่ ดุ (100 เปอรเซ็นต)
และแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั สิง่ ทดลอง
อื่นๆ รองลงมา คือ นํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 50, IBA
ความเขมขน 1,500 ppm, นํา้ สมควันไม : นํา้ 1 : 100
และนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 75 (80, 65, 60 และ 55
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) กิ่งแขนงที่แชในนํ้าเปลา,
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นํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 25 และ IBA ความเขมขน
2,500 ppm มี เ ปอร เ ซ็ น ต ก ารออกรากตํ่ า ที่ สุ ด
(50 เปอรเซ็นต) จํานวนรากที่พัฒนาจากการแชกิ่ง
ปกชําในสารละลายตางๆ พบวาไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง
โดยมีจาํ นวนรากอยูใ นชวง 7.50 ถึง 14.00 รากตอตน
กิ่งปกชําที่แชนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 100 มีจํานวน
รากสูงสุด 14.00 รากตอกิง่ สวนความยาวรากพบวา
ไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ชนกัน
โดยมี ค วามยาวรากอยู ใ นชว ง 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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เมื่อกิ่งปกชํามีการพัฒนาตาขางไปเปนกิ่ง
ใหม ทําการนับจํานวนกิ่งใหมที่พัฒนา และความ
ยาวของกิ่งใหมจากการทดลอง พบวาจํานวนกิ่ง
ใหมทพี่ ฒ
ั นาไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง โดยจํานวนกิ่งใหมที่
พัฒนาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหวางสิ่งทดลอง จํานวนกิ่งใหมที่พัฒนาอยู
ในชวง 2.75 กิง่ ถึง 5.00 กิง่ โดยการแชกงิ่ ปกชําดวย
นํา้ เปลามีจาํ นวนกิง่ ใหมมากทีส่ ดุ 5.00 กิง่ และการ
แชกิ่งปกชําดวยนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 50 มีจํานวน
กิง่ ใหมนอ ยทีส่ ดุ เทากับ 2.33 กิง่ สวนความยาวของ
กิ่งใหมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ โดยนํ้าสมควันไม : นํ้า 1 : 25 มีความยาว
กิ่งใหมสูงสุด (95.75 เซนติเมตร) และไมแตกตาง
อยางมีนยั สําคัญกับความยาวกิง่ ใหมจากกิง่ ปกชําที่
แชในนํ้าสมควันไม : 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
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ทุ ก สิ่ ง ทดลองมี เ ปอร เ ซ็ น ต
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
ความเข ม ข น 2,000 ppm มี แ นวโน ม ที่ จ ะให
เปอรเซ็นตการออกรากมากที่สุด การใชนํ้าสม
ควันไม : นํา้ ทีม่ ผี ลตอจํานวนรากไมมคี วามแตกตาง
กันทางสถิติ แตการใชนาํ้ สมควันไม : นํา้ อัตราสวน
1 : 100 มีแนวโนมที่ใหจํานวนรากมากที่สุด แสดง
ใหเห็นวา การนํานํา้ สมควันไมไปใชในความเขมขน
ที่เหมาะสมจะชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น
(อานัฐ, 2549) อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวา
ไมสอดคลองกับกิตติยา (2552) ที่พบวา IBA ความ
เขมขน 2,000 ppm สามารถชักนําใหกิ่งปกชํามี
จํานวนรากมากที่สุด ขณะที่ธัญพิสิษฐและศิลป
(2551) พบวา IBA ความเขมขน 2,000 ppm เหมาะสม
ทีจ่ ะใชในการปกชํากิง่ แขนงและเหงาของไผหมาจู
มากที่สุด
อย า งไรก็ ต ามความยาวกิ่ ง ใหม ข องกิ่ ง
ปกชํามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยกิง่ ปกชําทีแ่ ชดว ยนํา้ สมควันไม : นํา้ อัตราสวน
1 : 25 และ 1 : 50 มีความยาวของกิ่งใหมมากที่สุด
สอดคลองกับงานวิจยั ของกิตติศกั ดิแ์ ละคณะ (2549)
ทีท่ าํ การทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตกับการ
ปกชําไผหวานอางขาง โดยพบวาทัง้ สารควบคุมการ
เจริญเติบโต IBA และนํา้ สมควันไมมผี ลตอการเกิด
รากและการพัฒนาของกิ่งและหนอ
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สรุป
กิ่งปกชําที่แชใน IBA ความเขมขน 2,000
ppm มีเปอรเซ็นตการออกรากสูงสุด กิง่ ปกชําทีแ่ ช
ใน IBA หรือนํ้าสมควันไม มีจํานวนราก ความยาว
ราก จํานวนกิง่ ใหมทพี่ ฒ
ั นา และเปอรเซ็นตการรอด
ชีวติ ไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาสถิติ กิง่ ปกชําที่
แชในนํ้าสมควันไม : นํ้า 1: 25 และนํ้าสมควันไม :
นํ้า 1: 50 มีความยาวกิ่งใหมมากกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่น
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใชความ
เข ม ข น ของ IBA รวมถึ ง อั ต ราส ว นของนํ้ า ส ม
ควั น ไม ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ต อ การป ก ชํ า กิ่ ง ของไผ ต ง
ลืมแลง
2. การเลือกกิ่งปกชํา ควรใชกิ่งที่มีขนาด
และอายุที่ใกลเคียงกัน เพื่อความสมํ่าเสมอในการ
เจริญเติบโตของไผตงลืมแลง
เอกสารและสิ่งอางอิง
กิตติยา สุขสุด. 2552. ผลของสาร IBA นํ้าสม
ควันไมและกะปตอการปกชําไผกิมซุง.
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......................................
ประเทศไทยนับไดวา เปนประเทศหนึง่ ทีม่ ี
ชนเผาตาง ๆ อาศัยอยูม ากมายหลายชนเผา ซึง่ แตละ
ชนเผาตางมีประวัตคิ วามเปนมา วิถชี วี ติ ความเปนอยู
บุคลิกลักษณะที่แตกตางกันไป ชนเผาหนึ่งซึ่งตั้ง
ถิน่ ฐานอยูอ าศัยในทองทีภ่ าคใตของประเทศ ไดแก
“ชาวเลมอรเก็น” (Lay Morgen) ดังนัน้ ผูเ ขียนบทความ
ทางวิชาการจึงไดรวบรวมขอมูลของชนเผาดังกลาวมา
นําเสนอไว ดังมีรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้
ประวัตคิ วามเปนมา
สยามเซาทดอทคอม (2555) ไดระบุประวัติ
ความเปนมาของชาวเลมอรเก็นไววา ชนเผามอรเก็น
เปนกลุม ชาติพนั ธทตี่ งั้ ถิน่ ฐานอยูต ามเกาะในบริเวณ
ภาคใตของไทย มีรปู แบบวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมที่มี
เอกลักษณเฉพาะเปนของตนเอง ชนเผามอรเก็นมักใช

1

ชีวิตเดินทางเคลื่อนยายถิ่นและทํามาหากินอยูใน
บริเวณเขตทะเลอันดามัน การใชชวี ติ สวนใหญอาศัย
อยูบ นเรือทีพ่ วกเขาเรียกวา “กําบาง” หากินกับทะเล
งมหอย ตกปลา จับปูและสัตวทะเลตาง ๆ อาหารหลัก
ของชนเผามอรเก็น ไดแก ขาว เผือก มัน มีวถิ ชี วี ติ ที่
สอดคลองกับฤดูกาลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน
ตกเฉียงเหนือ (เดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน)
ซึง่ มีคลืน่ ลมจัดชาวมอรเก็นจะอพยพขึน้ มาสรางบาน
เรือนตามเกาะหรือบริเวณชายหาดทีม่ อี า วกําบังคลืน่
ลมเพื่อหลบลมพายุ ชื่อมอแกนเปนคําที่ยอมาจาก
คําวา “ละมอ” และ “แกน” ซึง่ เปนชือ่ ของนองสาว
ของราชินใี นตํานานเกาแกของชาวมอรเก็น นองสาว
คนนีไ้ ปแยงคนรักของพีส่ าว จึงถูกสาปแชงใหตนเอง
และพรรคพวกตองมีชวี ติ เรรอ น
ชาวมอรเก็นเปนชาวเลกลุม หนึง่ ทีร่ จู กั กันใน
นามยิปซีทะเล สืบเชือ้ สายมาจากโปโตมาเลซึง่ รอนเรอ

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: fforacp@ku.ac.th
รับตนฉบับ 31 กรกฎาคม 2555
รับลงพิมพ 15 สิงหาคม 2555

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

ยูใ นทะเลอันดามันมากวา 100 ป อาศัยอยูต ามหมูเ กาะ
และชายฝงทะเล ตั้งแตหมูเกาะมะริดในเมียนมาร
ลงไปทางใตและทางตะวันออกในหมูเ กาะของทะเล
ซูลู ในประเทศฟลปิ น ส รวมถึงชายฝง ของประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกดวย ในหมูเ กาะมะริด
ประเทศเมียนมารยงั มีประชากรชาวมอรเก็นอีกนับพัน
พมาเรียกชาวมอรเก็นวา ซลัง เซลัง หรือซาเลา (Selon)
สันนิษฐานวาคํานีค้ งจะมาจากคําวาฉลางหรือถลาง
ซึง่ เปนชือ่ โบราณของภูเก็ต (Junk Selon) ซึง่ เปนบริเวณ
ทีม่ ชี าวเลมาชุมนุมกันอยูม ากในสมัยกอนอยูใ นทะเล
อันเปนตํานานเรือ่ งเลาของชาวมอรเก็น
ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร (2555) ระบุขอ มูล
ของชาวเลมอรเก็นไว ดังนี้
ชาวเลมอรเก็น หรือยิปซีทะเล เปนกลุม ชน
รอนเรอยูใ นบริเวณทะเลอันดามัน ชือ่ ทีค่ นสวนใหญ
ใชเรียกกลุม ชาติพนั ธุน ว้ี า ชาวเล คงจะเนือ่ งมาจากการ
ทีพ่ วกเขาเปนผูท มี่ ชี วี ติ อยูใ นทองทะเลเปนสวนใหญ
แมภาษามลายูทเี่ รียกคนกลุม นีว้ า โอรังละอุต ก็แปลวา
คนทะเล ชาวพมาแถบหมูเ กาะมะริดเรียกชนกลุม นีว้ า
เสลุง เสลอง หรือเสลอน แตชาวเลเรียกตัวเองวา
มอเก็น หรือ เมาเก็น เดิมชาวเลมอรเก็น ก็มถี นิ่ ฐาน
อยูบนพื้นแผนดินใหญ แตไดถูกรุกรานจากพวก
ชาวมาเลยมากขึน้ จึงพากันอพยพลงเรือหนีไปตาม
เกาะตาง ๆ จนกลายเปนตองใชชวี ติ รอนแรมบนเรือ
ตลอดมา
ชาวเลมอรเก็นมี 3 กลุม ใหญ ๆ คือ กลุม มอเก็น
มอเกล็น กับกลุมอูรักลาโวย ทั้งนี้ กลุมมอเก็นยัง
แบงเปนกลุม ยอย ๆ อีก 2 กลุม ตามถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย ไดแก
มอเก็นปูลาที่ลอยเรืออยูตามเกาะมะริด (Mergui
Archipelago) และชายฝง ในประเทศพมา ลงมาถึง

59

ชาวเลมอรเก็น…
อภิชาต ภัทรธรรม

บริเวณเกาะในจังหวัดระนอง หมูเ กาะสุรนิ ทรและ
หมูเกาะสิมิลัน ในจังหวัดพังงา และมอเก็นตามับ
ซึง่ อาศัยอยูต ามเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา ตลอดจนแถบชายฝง ของอําเภอตะกัว่ ปา อําเภอ
ทายเหมือง จังหวัดพังงา และอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ชาวเลมอรเก็นอาศัยอยูบ ริเวณแหลมหลา จังหวัดภูเก็ต
ทายเหมือง และตะกัว่ ปา จ.พังงา สวนกลุม อูรกั ลาโวย
เรรอ นอยูบ ริเวณเกาะสิเหร หาดราไวย แหลมหลา บาน
เหนือ บานสะปา จังหวัดภูเก็ต นักวิชาการบางคน
เชื่อวา ชาวเลมอรเก็นเปนชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิม
ของมลายู กอนทีช่ าวมลายูจะเขามาอาศัยอยูเ สียอีก
ซึง่ ชาวมลายูเรียกชาวเลมอรเก็นวา โอรัง ละอุต (Orang
Luat) แปลวา คนทะเล
ปจจุบนั ชาวเลมอรเก็นยังคงหากินกับทะเล
เหมือนเชนบรรพบุรษุ ในอดีต และเนือ่ งจากชาวมอรเก็น
เปนคนกลุม นอย ไมมสี ญ
ั ชาติและไมมเี ชือ้ ชาติ ไมมี
ความรู และไมไดรบั การศึกษา จึงทําใหทงั้ เด็กและ
ผูใ หญชาวมอรเก็นยังคงเปนปญหาชนกลุม นอยของ
ประเทศ ชาวมอรเก็นมีพธิ ปี ระจําป คือ การฉลอง
เสาวิญญาณบรรพบุรษุ (เหนียะเอนหลอโบง) โดย
ชาวมอรเก็นจะมารวมตัวกันเพื่อบวงสรวงบูชา
วิญญาณใหปกปองคุมครองพวกตน ในระหวาง
ประกอบพิธกี รรมชาวมอรเก็นจะหยุดพักการทํามา
หากิน พิธกี รรมจะประกอบไปดวยการเขาทรงเสีย่ งทาย
การเลนดนตรี รองรําทําเพลงและมีการลอยกําบาง
จําลองถือวาเปนการลอยความทุกขและโรคภัยไขเจ็บ
ใหพน จากครอบครัวจากชุมชน นอกจากนีช้ าวเลมอร
เก็นยังมีความเชือ่ ดัง้ เดิมซึง่ เนนวิญญาณนิยม เชือ่ วา
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ รวมทัง้ ผีบรรพบุรษุ และผีตา ง ๆ ใน
ธรรมชาติมอี าํ นาจในการใหเกิดผลราย ผลดี ปกปอง
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คุม ครองหรือทําใหเจ็บปวยได ดังนัน้ จึงตองแกไขการ
เยียวยาดวยการเขาทรงและเซนไหวดว ยวิธกี ารตาง ๆ
ชาวมอรเก็นจะใชพชื สมุนไพรในการรักษาโรค ในดาน
ของสังคมการครองเรือน ชายหญิงชาวมอรเก็นมักจะ
แตงงานอยูก นิ ตัง้ แตอายุยงั นอย ยึดประเพณีผวั เดียว
เมียเดียว จะไมเปลีย่ นคูค รอง นอกจากสามีหรือภรรยา
เสียชีวติ ลง หรือมีปญ
 หาขัดแยงกันอยางรุนแรงจึง
แยกจากกัน สําหรับลูก ๆ ถือเปนสิง่ สําคัญในครอบครัว
ชาวมอรเก็นแตละครอบครัวจะมีลกู ประมาณ 2 - 5 คน
เนือ่ งจากความหางไกลจากการบริการพืน้ ฐานสาธารณสุข
ทําใหจาํ นวนประชากรชาวมอรเก็นคอนขางจะคงที่
การดํารงชีวติ ระบบครอบครัวและระบบเศรษฐกิจ
ชาวเลมอรเก็นจะรวมกลุม และเดินทางไป
ในเรือพรอมดวยสมาชิก 10 - 40 คน ภายในกลุม จะมี
ผูช าํ นาญในการเดินเรือ และทําหนาทีค่ ลายหัวหนา
กลุม ชาวเลมอรเก็นจะยายถิน่ แบบชัว่ คราว เพือ่ ไปหา
อาหารตามทีต่ า ง ๆ แถบชายฝง หรือปากแมนาํ้ โดยจะ
ยายไปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยเฉพาะ
ในฤดูมรสุม นอกจากนีช้ าวเลมอรเก็นอาจจะตองมีการ
ยายถิน่ เพราะภัยจากธรรมชาติ หรือการถูกรุกรานจาก
กลุม อืน่ เมือ่ สมาชิกคนใดคนหนึง่ ตายหรือหนีโรค
ระบาดอยางใดอยางหนึง่ บานของชาวเลมอรเก็น คือ
เรือ มีความยาวประมาณ 20 - 25 ฟุต แตชาวเลมอรเก็น
บางพวกอาจสรางบานชั่วคราวบนฝง โดยทําจาก
ใบปาลม หรื อ มะพร า ว ยกพื้ น สู ง ไม มี ร ะเบี ย ง
มีนอกชาน ทัง้ นี้ ชาวเลมอรเก็นไมปลูกเรือนขวาง
ดวงอาทิตย สําหรับในปจจุบนั ชาวเลมอรเก็นเริม่ รูจ กั
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สรางบานเรือนเลียนแบบคนพืน้ เมือง มีการสรางแบบ
ถาวร และเคลือ่ นยายไดยากขึน้ (ประเทือง, 2539)
ระบบครอบครั ว ของชาวเลมอร เ ก็ น
เปนครอบครัวที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลาง
เพราะตองรอนเรยา ยถิน่ เพือ่ หาอาหารตามทีต่ า ง ๆ
ชาวเลมอรเก็นถือฝายมารดาเปนใหญ พวกชาวเล
มอร เ ก็ นถื อ ว า มี ลู ก สาวจะมี ค  า เหมื อ นได ท อง
เพราะเมื่อแตงงานแลวลูกเขยจะมาอยูกับภรรยา
ทําใหบดิ า และมารดาของผูห ญิงจะไดแรงงานมาชวย
สําหรับหนาทีข่ องผูช าย ไดแก การออกทะเลไปหาปลา
ตักนํ้า หาฟนหุงอาหาร ซักผา ในขณะที่ผูหญิงจะ
สบายกวา โดยทีผ่ หู ญิงชาวเลมอรเก็นจะรวมตัวกัน
ริมชายหาด นั่งบาง นอนบาง สําหรับในปจจุบัน
ครอบครัวชาวเลมอรเก็นเริม่ ใชนามสกุลตามกําหนด
ของราชการ นามสกุลทีส่ าํ คัญ ไดแก ทะเลลึก ชางนํา้
ประมงกิจ นาวารักษ หาญทะเล เปนตน (ประเทือง,
2539)
ระบบเศรษฐกิจของชาวเลมอรเก็นยังชีพ
ดวยการหาอาหารตามทะเลนํา้ ตืน้ เชน จับปลา ดักปลา
และหาเก็บพืชผลที่ขึ้นเองตามชายฝง อาหารหลัก
ไดแก ขาว โดยไดมาจากการแลกเปลีย่ น ชาวเลมอรเก็น
จะใชปลา เปลือกหอย ปะการังไปแลกขาวกับชาวบาน
สวนอาหารอื่น ๆ ไดแก หัวกลอย มะพราว เผือก
มันเทศ กลวย โดยการนํามาตม ยาง หรือเผากิน
ยามขัดสน ปจจุบันชาวเลมอรเก็นรับจางนายทุน
งมสิง่ ของในทะเล เชน เปลือกหอยแปลก ๆ แทงกุง
ปลา หอย เปนตน (ประเทือง, 2539)
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ภาษา
ชาวเลมอรเก็นใชภาษามอแกน (Moken) หรือ
ภาษามอเก็น ภาษาเมาเก็น ภาษาบาซิง หรือเซลุง
ซาลอง ซะโลน และชาวเกาะ เปนภาษาในตระกูล
ภาษาออสโตรนีเชียน ภาษามาลาโย-โพโลนีเชียน
สาขามาเลยอกิ ซึง่ พูดกันทางใตของประเทศพมาลงมา
ตัง้ แตเมืองมะริดลงมาทางดานใต พบมากในบริเวณ
เกาะของพมาภาคใตและคาบสมุทรเมกุย (ประมาณ
7,000 คน) ไปจนถึงจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และ
จังหวัดกระบี่ ของประเทศไทย มีความใกลเคียงกับ
ภาษามอแกน และมีความสัมพันธกบั ภาษาอูรกั ลาโอย
เรียงประโยคแบบประธาน – กริยา – กรรม ซึง่ จาก
ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียนทีช่ าวเลมอรเก็นใช และ
จากการสืบสาวประวัตศิ าสตรและเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ชนเผานักเดินทางทางทะเลในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต คาดกันวาชาวเลมอรเก็นคงจะสืบเชือ้ สายมา
จากพวกโปรโตมาเลย (Proto Malay) ซึง่ เปนคนพวก
แรก ๆ ทีอ่ พยพลงมาอยูแ ถบคาบสมุทรมลายู ตอมาคน
กลุม นีห้ นั มาใชชวี ติ ทางทะเล เดินทางรอนเรทาํ มา
หากินตามหมูเ กาะและชายฝง ครอบคลุมอาณาบริเวณ
ตั้งแตหมูเกาะมะริดในเมียนมารลงไปทางใตและ
ตะวั น ออกจนถึ ง หมู  เ กาะในทะเลซู ลู ประเทศ
ฟลิปปนส และแถมเอาหลาย ๆ เกาะและชายฝง
ในมาเลเซียและอินโดนีเซียไวดวย แตปจจุบันการ
เดินทางจํากัดลงมาก และคนกลุม เหลานีก้ แ็ ยกยาย
กระจัดกระจายกัน พัฒนาการของสังคมวัฒนธรรม
และภาษาก็ตางกันออกไปจนแยกเปนกลุมยอย ๆ
หลายกลุม ทัง้ นี้ ชาวเลมอรเก็นมีภาษาพูดเปนของ
ตัวเองมาตัง้ แตสมัยบรรพบุรษุ แลว แตไมมภี าษาเขียน
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เปนของตัวเอง สวนใหญ จะใชภาษาเขียนเปน
ภาษาไทย ภาษายาวี พมา และมาเลย (สยามเซาท
ดอทคอม, 2555)
ศาสนา ความเชือ่ และประเพณีทสี่ าํ คัญ
ชาวเลมอรเก็นไมมีศาสนา แตมีความเชื่อ
เรื่องผีและวิญญาณ โดยนับถือบรรพบุรุษเรียกวา
“ดะโตะ” โดยจะสรางเปนศาลไว มีรูปปนผีที่ชาว
เลมอรเก็น เชือ่ อยูใ นธรรมชาติ เชน ผีปู ผีหอย ผีไม
ผีนาํ้ ผีพงุ ใต (ผีชนิ ) ชาวเลมอรเก็นเชือ่ วาผีชนิ จะชวย
หาปลา และบอกแหลงอาศัยของปลา นอกจากนี้
ชาวเลมอรเก็น ยังเชือ่ ในเรือ่ งของโชคลางเปนอยางมาก
และเชื่อวาผีควบคุมโชคชะตา และการเจ็บปวย
ของพวกเขาได ชาวเลมอรเก็นมีหมอผีประจํากลุม
ทําหนาทีท่ าํ นายโชคชะตา ดูฤกษยามในการสรางบาน
และยั ง เป น ผู  ป ระกอบพิ ธี ก รรมต า ง ๆ อี ก ด ว ย
(ประเทือง, 2539)
ประเพณีทสี่ าํ คัญของชาวเลมอรเก็น ไดแก
พิธลี อยเรือ โดยชาวเลมอรเก็นเชือ่ กันวาพิธลี อยเรือนี้
จะเปนพิธีที่ชวยขับไลสิ่งชั่วรายออกจากหมูเกาะ
ใหเรือนําเอาความชั่วรายอัปมงคลออกไป พิธีนี้
จะปลอยใหเรือหายไปในทะเลลึก ถาเรือกลับขึน้ ฝง
แสดงวาเปนลางรายจะตองทําพิธกี นั ใหม ประเพณีนี้
จะกระทําในวันขึน้ 13 - 15 คํา่ แ ละวันแรม 1 คํา่ ของ
เดือน 6 และเดือน 11 แตละครัง้ ใชเวลา 4 วัน วันแรก
จะเริม่ จากการอาบนํา้ มนต ซึง่ ชาวบานจะนําเอาโอง
หรือไหที่บรรจุนํ้าและหัวไพลมาวางตรงลานบาน
ชาวเลมอรเก็นเชื่อวา หัวไพลนั้นจะชวยขับไลสิ่ง
อัปมงคลออกจากรางกาย แตละบานจัดเอาหมากพลู
มะกรูด มะนาว ดาย และเศษสตางคมาประกอบในพิธี
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ดวย เมือ่ เวลาพลบคํา่ โตะหมอ ผูน าํ ในการประกอบพิธี
จะสวดมนตทาํ พิธแี ละมีการรองเพลงอันเชิญเทพเจา
ใหมาคุม ครองพวกเขา และหญิงสูงอายุของกลุม จะรํา
ถวายเทพเจา จนถึงเชาก็จะมีการอาบนํา้ มนตเพือ่ ขับไล
สิง่ อัปมงคลออกไป วันรุง ขึน้ ก็จะทําพิธลี อยเรือ โดยจะ
มีชาวเลกลุม หนึง่ ไปหาไมเพือ่ มาใชตอ เรือ ซึง่ จะใชไม
เนือ้ ออนและไมระกํา ตอนบายจะมีขบวนแหไมทจี่ ะใช
นี้ไปรอบ ๆ หมูบาน และทําพิธีในตอนกลางคืน
เมือ่ ชวยกันตอเรือเสร็จทุกคนจะมาพรอมกันทีเ่ รือ และ
จะนําขาวตอกมาโปรยไปทัว่ รางกาย เพือ่ เปนการขับไล
สิง่ ไมดอี อกจากตัว หลังจากนัน้ จึงทิง้ ขาวตอกนัน้ ลง
ในเรือ ซึง่ จะมีการรําไปรอบ ๆ เรือจนถึงเชามืดจึงชวย
กันยกเรือ พิธไี ปใสในเรือจริงเพือ่ นําไปปลอยกลาง
ทะเลลึก ซึง่ ผูท นี่ าํ เรือไปปลอยจะตองเฝาดูวา เรือนัน้ จะ
ไมยอ นกลับเขาหาฝง ก็เปนอันเสร็จพิธี (ประเทือง,
2539)
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวเลทั้งสามกลุม
ในสังคมปจจุบนั
เครือขายกาญจนาภิเษก (2555) ระบุไววา
การแลกเปลีย่ นเปนจุดเริม่ ตนทีท่ าํ ใหชาวเลมอรเก็น
โดยเฉพาะชาวอูรักลาโวยรับวัฒนธรรมจากสังคม
ภายนอกมาผสมผสานกับวัฒนธรรมดัง้ เดิม จนเกิด
การเปลีย่ นแปลงในหลายดาน ทีเ่ ห็นไดชดั เจน คือ
การรูจ กั ใชระบบเงินตราแทนการแลกเปลีย่ นสิง่ ของ
และเปลีย่ นจากการลาสัตวทะเลเพือ่ ยังชีพมาเปนการ
ลาเพือ่ การคา พวกเขาจึงหันมาใชเรือหางยาวแทนเรือ
พายเล็ก ๆ แทน ปจจุบนั ชาวเลมอรเก็นตกอยูภ ายใต
ระบบเศรษฐกิจแบบพึง่ พาอยางหลีกเลีย่ งไมได ของทะเล
ทีห่ ามาไดจะถูกนําไปขายใหกบั นายทุนเพือ่ เปนการ
หักหนีส้ นิ ทีค่ า งชําระคาอวน คาเรือ เครือ่ งเรือหางยาว
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คาขาวสาร และคาอื่นๆ อีกมากมายอยางไมมีวัน
หมดสิน้
เพลงลูกทุง ไทย หมอลํา และดนตรีสมัยใหม
ไดแทรกเขามามีบทบาทในพิธลี อยเรือสลับกับดนตรี
รํามะนาแบบเกาแกทยี่ งั คงอยู พรอมกับการเขามาของ
โทรทัศน ซึง่ เปนสือ่ ทีท่ รงอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย
ไดเขามาทําลายวัฒนธรรมเกาแกของชาวเลมอรเก็น
ใหหมดไปวันแลววันเลา
หญิงอูรักลาโวยที่เคยนุงผาถุงกระโจมอก
เปลี่ยนมาใชเสื้อผาหลายรูปแบบที่ไดรับแจก และ
บางครัง้ จะสวมชุดนอนยาวมาเดินในตลอดหมูบ า น
สําหรับผูช ายสวนใหญยงั สมถะกับการนุง กางเกงจีน
แตวยั รุน ก็เริม่ สวมกางเกงยีนและชอบตูเ พลง เด็กหนุม
อูรกั ลาโวยจํานวนไมนอ ยเลิกวางอวน ตกปลา วางไซ
แตมาอยูตามชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวพาเรือ
หางยาวรับนักทองเทีย่ วออกไปเทีย่ วทะเล นอกจากนี้
หมูบ า นชาวเลบางแหงถึงกับแตกสลายเมือ่ ทีด่ นิ ถูกซือ้
หรือถูกยึดครองไปโดยนายทุน จนตองอพยพไปอยูก บั
เครื อ ญาติ ใ นชุ ม ชนชาวเลแห ง อื่ น ที่ ยั ง เหลื อ อยู 
ซึง่ นับวันจะเบียดเสียดมากยิง่ ขึน้
อยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลีย่ นแปลง
ที่รับมาจากสังคมภายนอก ชาวเลมอรเก็นก็ยังคง
ดํารง เอกภาพภายในสังคมของตนเองไวไดอยาง
เหนียวแนน พวกเขาตัง้ ถิน่ ฐานเกาะกลุม อยูด ว ยกัน
ไมยอมปะปนกับคนภายนอก ยังพูดภาษาอูรกั ลาโวย
ในหมูพ วกกันเอง ยังสืบทอดตํานาน ความเชือ่ และ
พิธกี รรมตาง ๆ เกีย่ วกับบรรพบุรษุ ดํารงรูปแบบทาง
สังคมและวัฒนธรรมของตนเองภายในชุมชนเล็ก ๆ
เชนเดิม
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ชีวติ ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวยังคง
ถือปฏิบตั กิ นั อยูใ นสังคมชาวเล โดยฝายชายจะเขาไป
อยูใ นครัวเรือนของฝายหญิงชัว่ คราวกอนจะแยกเปน
ครอบครัวเดีย่ วเมือ่ ถึงวันเวลาอันสมควร ยกเวนกรณี
ทีฝ่ า ยชายมีความจําเปนตองเลีย้ งพอแมหรือฝายหญิง
เลือกชายหนุม ตางวัฒนธรรม เชน ชาวจีน ชาวไทย
มุสลิม หรือชาวไทยพุทธ ฝายหญิงจะเปนฝาย
แยกไปอยูก บั ฝายชาย
การรองรําทําเพลงเปนชีวติ จิตใจของชาวเล
มอรเก็นเชนเดียวกับกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ ๆ ทีใ่ ชชวี ติ
ทามกลางธรรมชาติ ทารํา เสียงดนตรี และบทเพลงที่
รองรํากันทัง้ ในชีวติ ประจําวันและในพิธกี รรมตาง ๆ
จะสะทอนภาพสังคม วัฒนธรรม และบงบอกถึงความ
เปนมาและเปนไปของกลุม ชนทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
เนื้อเพลงเอยถึงทองทะเล ผูคน บรรพบุรุษ และ
การเดินทางเปนสวนใหญ
แมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเลมอรเก็นจะ
แปรเปลี่ยนไปโดยไมหยุดยั้ง แตวันใดก็ตามที่ชีวิต
พวกเขาสิ้นสุดลง ลูกหลานก็จะนํารางไรวิญญาณ
ฝงกลบไวใตผนื ทรายชายทะเล ตามคําบอกเลาทีส่ บื ตอ
กันมาวา “จะไดนอนฟงเสียงคลืน่ กลอมเหมือนเมือ่
ยังมีชวี ติ อยู” ตลอดไป
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พัฒนาการของวิธีแอลโลเมตรีเพื่อการประมาณมวลชีวภาพของปาไม
ศศิธร พวงปาน1

......................................
ปจจุบนั การประมาณมวลชีวภาพของปาไม
ไดรับความสนใจจากนักนิเวศวิทยาเปนอยางมาก
เนือ่ งจากการประเมินมวลชีวภาพของปาไม มีความ
จําเปนสําหรับการประเมินศักยภาพการเก็บกัก
คารบอนของระบบนิเวศปาไมซงึ่ กําลังอยูใ นภาวะถูก
คุกคามจากผลกระทบทีส่ บื เนือ่ งมาจากภาวะโลกรอน
(global warming phenomenon) ตลอดจนเนือ่ งมาจาก
การตัดไมทาํ ลายปาเพือ่ เปลีย่ นแปลงการใชประโยชน
พืน้ ที่ การประมาณสถานภาพของคารบอนทีถ่ กู เก็บ
ในมวลชีวภาพของปาไมในระบบนิเวศแบบตางๆ
จึงตองรีบกระทําเพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากร
ปาไมอยางถูกตอง ในการรับมือกับสภาวะการ
เปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศโลกทีม่ แี นวโนมรุนแรงขึน้
ในปจจุบนั

1

การประมาณมวลชีวภาพสามารถทําไดโดย
ทัง้ ทางตรงและทางออม การประมาณมวลชีวภาพโดย
ทางตรงอาจทําไดโดยการตัดพืชทัง้ หมดทีข่ นึ้ อยูใ น
พืน้ ทีท่ เี่ ราสนใจศึกษานํามาชัง่ นํา้ หนัก แตจะเห็นไดวา
วิธนี เี้ หมาะกับการประมาณมวลชีวภาพในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ขนาดเล็กเทานัน้ หากแตในความเปนจริงทีเ่ ราตอง
ประมาณมวลชีวภาพของปาไม ซึง่ เปนระบบนิเวศทีม่ ี
พืน้ ทีข่ นาดใหญ การวัดมวลชีวภาพทางตรงโดยการ
ตัดชัง่ ทัง้ หมดคงเปนไปไดยาก และยังเปนการทําลาย
ทรัพยากรอยางมหาศาลอีกดวย ดังนัน้ การประมาณ
มวลชีวภาพโดยทางออมจึงนับเปนวิธที มี่ คี วามสะดวก
มากกวาในเชิงปฏิบตั ิ วิธกี ารประมาณมวลชีวภาพ
โดยทางอ อ มวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากคื อ
วิธแี อลโลเมตรี (allometry method) อนึง่ รายละเอียด
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รับลงพิมพ 8 พฤษภาคม 2555
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เกีย่ วกับพืน้ ฐานของวิธแี อลโลเมตรีไดอธิบายไวอยาง
ชัดเจนแลวโดย พงษศกั ดิ์ (2552) ในวารสารการจัดการ
ปาไมปท ี่ 3 ฉบับที่ 5 ดังนัน้ ในบทความนีจ้ งึ ขอกลาว
ถึงพัฒนาการสําคัญของสมการแอลโลเมตรีเพื่อใช
ประมาณมวลชีวภาพของปาไมเปนสําคัญ
วิธแี อลโลเมตรีมแี นวคิดหลักคือ การเจริญ
เติบโตของรางกายทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตมีความ
สัมพันธกบั การเจริญเติบโตของอวัยวะใดอวัยวะหนึง่
ของรางกาย (Huxley, 1972) ซึ่งความสัมพันธ
ในเชิงคณิตศาสตรระหวางอัตราการเจริญเติบโต
ของรางกายทั้งหมด (Y) และอัตราการเติบโตของ
อวัยวะหนึ่ง (X) สามารถเขียนเปนความสัมพันธ
เชิงคณิตศาสตรในรูปพาวเวอรฟง กชนั่ ไดดงั นี้
Y = bXk …………...............................…..(1)
โดยที่ b และ k คือคาคงที่ และเรียกสมการนีว้ า สมการ
แอลโลเมตรี (allometric equation) และเมือ่ แปลงความ
สัมพันธดังกลาวโดยล็อกการิธึมจะไดสมการเปน
รูปแบบความสัมพันธเสนตรงดังนี้
log Y = k log X + log b …………...........(2)
ซึง่ หมายความวาเมือ่ เขียนความสัมพันธลงในกราฟ
log-log scale จะไดเปนความสัมพันธแบบเสนตรงทีม่ ี
คา k คือความชันของกราฟ และ คา log b เปนจุดตัด
แกน Y ของกราฟ
จากหลักการของวิธแี อลโลเมตรีจงึ สามารถ
ประมาณนํา้ หนักของสิง่ มีชวี ติ (organism) ไดโดยใช
ตัวแปรอิสระ (independent variable) เปนขนาดของ
อวัยวะที่มีความสัมพันธกับนํ้าหนักทั้งหมดของ
รางกาย ซึง่ ขนาดของอวัยวะทีใ่ ชเปนตัวแปรอิสระมัก
เปนคาทีว่ ดั ไดงา ย นําไปแทนคาลงในสมการแอลโลเม
ตรีเพือ่ คํานวณนํา้ หนักของสิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ งการทราบ
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คาตอไป เชน การใชความยาวรอบศีรษะในการ
ประมาณนํา้ หนักสมองของสัตวบางชนิด เปนตน
ตอมาไดมกี ารนําวิธแี อลโลเมตรีมาใชในงาน
ดานนิเวศวิทยาพืชเพือ่ ประมาณนํา้ หนักของตนไม
ในปา (Ogawa and Kira, 1977) ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญสําหรับ
การประมาณมวลชีวภาพดวยวิธีแอลโลเมตรีคือ
การสรางสมการแอลโลเมตรี โดยมีหลักการคือ
การสรางสมการถดถอย (regression equation) ระหวาง
นํา้ หนัก (เปนตัวแปรตาม) และมิตหิ รือขนาดความโต
(เปนตัวแปรอิสระ) จากตัวอยางตนไมทที่ ราบขนาด
และนํา้ หนัก โดยอยางนอยจะใชตวั อยางตนไมประมาณ
5-6 ตนตอหนึง่ สมการ ซึง่ ตัวอยางตนไมดงั กลาวควร
มีขนาดอยูใ นชวงทีค่ รอบคลุมขนาดความโตของตนไม
ทัง้ หมดในพืน้ ทีท่ เี่ ราตองการประมาณมวลชีวภาพ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสมการมีความแมนยําสําหรับการใชเพือ่
ประมาณมวลชีวภาพในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มากทีส่ ดุ โดยทัว่ ไป
จะแบงการประมาณมวลชีวภาพของตนไมออกเปน
อวัยวะสวนตางๆ ไดแก ใบ กิง่ ลําตน สวนเหนือพืน้ ดิน
ราก เปนตน ตัวแปรอิสระทีม่ กั ใชในสมการแอลโลเม
ตรีสาํ หรับประมาณนํา้ หนักสวนตางๆของตนไมมกั จะ
ใชเปนขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตนทีร่ ะดับอก
(diameter at breast height; DBH) และความสูงทัง้ หมด
ของตนไม (total height; H) ซึ่งคาเหลานี้เปนคา
ทีว่ ดั ไดงา ย สะดวก และมีความเปนมาตรฐานในงาน
ทางดานนิเวศวิทยาพืช อยางไรก็ตามการใชคา
ที่เกี่ยวของกับมิติหรือขนาดดังกลาวเหลานี้เปน
ตัวแปรอิสระเพียงอยางเดียวอาจทําใหคา นํา้ หนักตนไม
ที่ไดจากการประมาณผิดพลาดไดเนื่องจากรูปทรง
ตนไมมคี วามแตกตางกัน เชน ในปาทีม่ คี วามหนาแนน
ของตนไมมาก ทําใหตนไมมีลักษณะสูงแตผอม
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เนือ่ งจากไมสามารถเติบโตทางดานขางไดดี ทําใหนาํ้
หนักตนไมทไี่ ดจากการประมาณโดยใชสว นสูงของ
ตนไมเพียงอยางเดียว อาจมีคา มากกวาความเปนจริง
นักนิเวศวิทยาพืชจึงนิยมสรางสมการแอลโลเมตรีทมี่ ี
ตัวแปรอิสระเปนคาแสดงความสัมพันธระหวาง
DBH2 กับ H เชน DBH2H ซึง่ เปนคาทีเ่ ปนสัดสวน
กับปริมาตรของลําตน เมือ่ สมมติวา ลําตนมีรปู ทรงเปน
ทรงกระบอกหรือทรงกรวย ดังเชน งานวิจัยของ
Tamai et al. (1983) ทีส่ รางสมการแอลโลเมตรีโดยใช
ตัวแปรอิสระเปน DBH2H เพือ่ ประมาณคามวลชีวภาพ
ของ ลําตน กิ่ง ใบ และรากของไมปาชายเลนทาง
ภาคใตของประเทศไทย งานวิจยั ของ Komiyama et al.
(1988) สรางสมการแอลโลเมตรีโดยใชตวั แปรอิสระ
เปน DBH2H เชนเดียวกันสําหรับการประมาณคา
ประมาณคามวลชีวภาพของ ลําตน กิง่ ใบ และรากของ
ไมปา ชายเลนทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย
ถึ ง แม ว  า วิ ธี แ อลโลเมตรี นี้ จ ะทํ า ให ก าร
ประมาณคามวลชีวภาพของตนไมในปาทําไดงา ยและ
สะดวกมากขึน้ โดยเพียงแควดั ขนาดเสนผานศูนยกลาง
หรือความสูงของตนไมทกุ ตน แลวคํานวณคานํา้ หนัก
ตนไมแตละตนดวยสมการแอลโลเมตรี จากนั้น
จึงทําการรวมคานํา้ หนักของตนไมทกุ ตนในพืน้ ทีป่ า
ทีท่ าํ การศึกษาเพือ่ จะไดมวลชีวภาพตอหนวยพืน้ ที่
แตมกั จะพบวาสมการแอลโลเมตรีมคี วามจําเพาะตอ
ชนิดของตนไม (species specific) หรือกลาวอีกนัยหนึง่
วาสมการแอลโลเมตรีของตนไมตา งชนิดกันมีความ
แตกตางกัน กลาวคือสมการแอลโลเมตรีเพียงหนึง่
สมการไมสามารถจะใชคาํ นวณมวลชีวภาพของตนไม
หลายชนิดได นอกจากนีส้ มการแอลโลเมตรียงั มีความ
จําเพาะตอพืน้ ที่ (site specific) กลาวคือตนไมชนิด
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เดียวกันแตปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมตางกัน
ก็ไมสามารถใชสมการแอลโลเมตรีรว มกันได ดังจะ
ขออธิบายโดยยกตัวอยางงานวิจัยของ Poungparn
et al. (2002) ทีไ่ ดสรางสมการแอลโลเมตรีสาํ หรับ
ประมาณมวลชีวภาพของกิง่ และใบของพืชปาชายเลน
สกุลโกงกาง (Rhizophora) และประสัก (Bruguiera)
ในปาชายเลนสามแหง คือ ปาชายเลนทีจ่ งั หวัดตราด
ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ปาชายเลนที่
จังหวัดพังงา ทางภาคใตของประเทศไทย และปาชาย
เลนที่ Halmahera เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดเนเซีย
พบวาสมการแอลโลเมตรีสาํ หรับปาชายเลนในแตละ
แหง เมื่อใช DBH2H เปนตัวแปรอิสระเหมือนกัน
จะมีคา คงที่ ทัง้ สองคาของสมการแตกตางทางสถิติ
หากแตรายงานวิจยั นีไ้ มมตี วั เลขคาคงทีป่ รากฏไวใน
รายงาน ความแตกตางของคาคงที่ในสมการที่ใช
ตัวแปรอิสระเดียวกันในรายงานวิจยั นีย้ อ มแสดงให
เห็นวา สมการแอลโลเมตรีแตกตางกันอันเนือ่ งมาจาก
พืน้ ที่
จากปญหาดังกลาว แนวทางงานวิจยั ของการ
สรางสมการแอลโลเมตรีสาํ หรับการประมาณคามวล
ชีวภาพของตนไมเพือ่ นําไปสูส มการแอลโลเมตรีทวั่ ไป
(common allometric relationship) ทีไ่ มเฉพาะเจาะจง
ตอชนิดหรือพื้นที่ปา จึงเริ่มไดรับความสนใจจาก
นักนิเวศวิทยาพืชมากขึน้ ในอดีต Crow (1978) ไดเคย
เสนอแนวความคิดในการสรางสมการแอลโลเมตรี
ทัว่ ไปสําหรับการประมาณมวลชีวภาพลําตนของพืช
หลายชนิด โดยกลาววาพืชหลากชนิดกลุม หนึง่ หากมี
ความหนาแนนเนือ้ ไม (wood density) และรูปทรง
ตนไม (tree form) ทีไ่ มตา งกันแลว สามารถใชสมการ
แอลโลเมตรีสมการเดียวกันเพือ่ ประมาณคานํา้ หนัก

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

ลําตนของพืชในกลุม นีไ้ ด ซึง่ ตอมาแนวความคิดดัง
กลาว Komiyama et al. (2002) ไดนาํ มาประยุกตเพือ่
สรางสมการแอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับการประมาณคา
มวลชีวภาพของลําตนไมปา ชายเลน 5 ชนิดทีม่ คี วาม
หนาแนนเนือ้ ไมตา งกัน แตรปู ทรงตนไมไมตา งกัน โดย
ใชตวั แปรอิสระทีเ่ ปนสัดสวนกับปริมาตรลําตน คือ
DBH2H คูณกับคาความหนาแนนเนือ้ ไม ซึง่ อยูใ นรูป
DBH2H x  เมือ่  คือความหนาแนนของเนือ้ ไม
การที่กลาววา DBH2H เปนสัดสวนกับปริมาตร
เนือ่ งจาก ปริมาตรของทรงกระบอก (คํานวณจาก
πr2x H) หรือทรงกรวย (คํานวณจาก 1/3πr2 x H)
แปรตามคากําลังสองของรัศมีวงกลม (พืน้ ทีว่ งกลม
πr2) และความสูงของรูปทรงนัน้ ๆ ดังนัน้ ปริมาตรของ
ลําตนทีม่ เี สนผานศูนยกลาง DBH และ สูง H จึงเปน
สัดสวนกับ DBH2H และโดยกรอบแนวความคิด
เดียวกัน Komiyama et al. (2005) ไดพฒ
ั นาสมการ
แอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับการประมาณมวลชีวภาพ
ของลําตน (WS) ของไมปา ชายเลนมากถึง 10 ชนิด
จากพืน้ ทีป่ า ชายเลน 5 แหง สมการดังกลาวคือ
WS = 0.0687  (DH2H)0.931..…........…....(3)
ซึง่ สมการนีม้ คี า สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (coefficient
of determination, R2) ทีส่ งู มาก คือ เทากับ 0.986
จึงทําใหยอมรับไดวา สามารถใชสมการแอลโลเมตรี
ทัว่ ไปนีส้ าํ หรับการประมาณมวลชีวภาพของพืชปา
ชายเลนไดหลายชนิดและหลายพื้นที่ นอกจากนี้
Nàvar (2009) ยังไดใชแนวคิดการใชคา หนาแนนเนือ้ ไม
ในการสรางสมการแอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับประมาณ
คามวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินทัง้ หมด (WT) ของตนไม
ในปาเขตอบอุน และปาเขตรอน ของประเทศเม็กซิโก
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จากจํานวนตัวอยางตนไมสงู ถึง 872 ตน ดังสมการ
ที่ (4)
WT = 0.000812 (DBH)0.0919 x 0.474 .......(4)
จะเห็นไดวา รูปแบบสมการทีไ่ ดมคี วามแตกตางเล็ก
นอยจากสมการทัว่ ไปทีเ่ สนอโดย Komiyama et al.
(2005) แตตา งก็แสดงใหเห็นวาความหนาแนนเนือ้ ไม
มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางสมการแอลโลเมตรี
ทั่วไปที่มีความแมนยําสูงในการประมาณคามวล
ชีวภาพของปา นับวามีประโยชนตอ งานทางนิเวศวิทยา
พืชและปาไมเปนอยางยิ่ง ทําใหการประมาณมวล
ชีวภาพทําไดงายในทางปฏิบัติและคาที่ไดมีความ
แมนยํามากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากไมตอ งสิน้ เปลืองทรัพยากร
และแรงงานในการสรางสมการแอลโลเมตรีอีก
เพราะการสรางสมการแอลโลเมตรีหนึ่งสมการ
ตองการตนไมทถี่ กู ตัดฟนลงมาเพือ่ นํามาวัดขนาด และ
ตองคัดแยกสวนของตนไมออกเปนสวนๆ เพื่อชั่ง
นํา้ หนัก ดังนัน้ ในกรณีทตี่ อ งสรางสมการแอลโลเมตรี
สําหรับตนไมทกุ ชนิดและทุกพืน้ ทีจ่ งึ เปนการสิน้ เปลือง
ทรัพยากรอยางมาก
สําหรับการพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพือ่
ประมาณคามวลชีวภาพของใบและกิง่ จากการตรวจ
สอบเอกสารพบวารายงานวิจยั หลายฉบับไดใชทฤษฏี
ของ Pipe Model (Shinozaki et al., 1964) ทีก่ ลาวโดย
สรุปวาพืน้ ทีห่ นาตัดของลําตนทีร่ ะดับความสูงของ
กิง่ สดกิง่ แรกจะรองรับนํา้ หนักของเรือนยอดตนไม
ทีอ่ ยูเ หนือกิง่ สดนัน้ ๆ ซึง่ สวนใหญนาํ้ หนักของเรือน
ยอดมักเปนนํา้ หนักของกิง่ และใบเนือ่ งจากลําตนมัก
จะมีลกั ษณะปลายเรียวผอมลงทีร่ ะดับบนของเรือน
ยอดตนไม ตัวอยางรายงานวิจัยที่ใชทฤษฏีของ
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Pipe Model ในการประมาณคามวลชีวภาพของใบ
และกิง่ เชน Morataya et al. (1999) ไดสรางสมการ
แอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับประมาณมวลชีวภาพใบของ
ตนไมสองชนิดคือ สัก และซอ (Tectona grandis
และ Gmelina arborea) โดยใชคา เสนผานศูนยกลาง
ลําตนที่ระดับความสูงของตําแหนงกิ่งลางสุดของ
เรือนยอดเปนตัวแปรอิสระ ซึง่ คาเสนผานศูนยกลาง
ลําตนทีร่ ะดับนีเ้ ปนสัดสวนโดยตรงกับพืน้ ทีห่ นาตัด
ของลําตนทีใ่ ตของเรือนยอด อันจะเปนพืน้ ทีห่ นาตัด
ทีร่ องรับนํา้ หนักของเรือนยอดตนไม ทีป่ ระกอบดวย
กิ่งและใบเปนหลักตามทฤษฏีของ Pipe Model
งานวิจยั ของ Poungparn et al. (2003) ไดสรางสมการ
แอลโลเมตรีทั่วไปสําหรับประมาณมวลชีวภาพกิ่ง
(WB) ของตนไมในปาชายเลนพื้นที่ตางๆ 5 แหง
ในประเทศไทย โดยใชกาํ ลังสองของเสนผานศูนยกลาง
ลําตนที่ระดับความสูงของตําแหนงกิ่งลางสุดของ
เรือนยอด (DB2) เปนตัวแปรอิสระ ดังสมการ
WB = 0.0586 (DB2)1.27 ...………...…....(5)
เชนเดียวกันกับสมการที่ (5) ตอมา Komiyama
et al. (2005) ไดเสนอสมการแอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับ
ประมาณมวลชีวภาพใบ (WL) ของตนไมในปาชายเลน
จํานวน 10 ชนิด โดยใชผลคูณระหวางความหนาแนน
เนือ้ ไมและเสนผานศูนยกลางลําตนทีร่ ะดับความสูง
ของตําแหนงกิง่ ลางสุดของเรือนยอดเปนตัวแปรอิสระ
ดังนี้
WL = 0.126 (DB2)0.848…….....……........(6)
นับวาเปนงานวิจัยทางดานความสัมพันธ
เชิงแอลโลเมตรีที่ไดรับการพัฒนาตอยอดไปอีก
เนือ่ งจากเปนการใชความหนาแนนของเนือ้ ไมเปน
ตัวแปรอิสระรวมอีกตัวแปรหนึ่งเพื่อสรางสมการ
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แอลโลเมตรีของมวลชีวภาพใบโดยทีส่ ามารถอธิบาย
ไดตามทฤษฏีของ Pipe Model
มวลชีวภาพรากเปนอีกสวนหนึง่ ทีส่ าํ คัญของ
มวลชีวภาพรวมทัง้ หมดของปาไม หากแตมกี ารศึกษา
วิธีการประมาณมวลชีวภาพรากคอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาเพือ่ ประมาณมวลชีวภาพ
สวนเหนือดินของปาไม เหตุผลหนึง่ อาจจะเนือ่ งมาจาก
ขอจํากัดทางปฏิบตั ิ เชน ความยากลําบากในการขุดราก
ตนไมขนาดใหญอยางที่มีในปาทั่วไป เพื่อนํามาใช
เปนตนไมตัวอยางในการสรางความสัมพันธเชิง
แอลโลเมตรีสําหรับประมาณมวลชีวภาพของราก
โดยเฉพาะตนไมในสังคมพืชปาบกที่มักมีรากขึ้น
ประสานกันภายในดินทีอ่ ดั แนน ทําใหการขุดระบบ
รากของตนไมเพือ่ แยกออกมาเปนนํา้ หนักรากของ
ตนไมแตละตนทําไดยากหรืออาจมีขอผิดพลาดได
(Niiyama et al., 2010) สําหรับในบทความวิชาการนี้
จะขอยกตั ว อย า งการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง
แอลโลเมตรีสาํ หรับการประมาณมวลชีวภาพของราก
ตนไมในปาชายเลน ซึ่งผูเขียนสรุปรวบรวมจาก
รายงานการวิจัยในรอบสิบปที่ผานมาพบวา มีการ
พัฒนาสมการแอลโลเมตรีสองแนวทาง กลาวคือ
แนวทางที่หนึ่ง การสรางสมการแอลโลเมตรีที่ใช
เสนผานศูนยกลางของลําตนเปนตัวแปรอิสระ เชน
ความสัมพันธระหวางมวลชีวภาพของราก (WR) และ
กําลังสองของเสนผานศูนยกลางของลําตนทีร่ ะดับติด
พื้นดิน (D02) ของไมตะบูนขาว ในปาชายเลนทาง
ภาคใตของประเทศไทย สมการดังกลาว คือ WR =
0.0211(D02)1.20 (Poungparn et al., 2002) นอกจากนี้
ยังพบวาใชตวั แปรอิสระเปนกําลังสองของเสนผาน
ศูนยกลางของลําตนที่ระดับความสูงของลําตน
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30 เซนติเมตร จากพืน้ ดิน (D0.32) สําหรับการสราง
สมการแอลโลเมตรีสาํ หรับไมปา ชายเลนทีส่ รางราก
เหนือดินแบบ pneumatophore ของไมสกุลแสม
(Avicennia) และลําพู (Sonneratia) สมการดังกลาวคือ
WR = 0.0098(D0.32)1.3 (ศศิธร, 2544) อีกแนวทางหนึง่
ของการสรางความสัมพันธเชิงแอลโลเมตรีของราก
คือ การสรางสมการแอลโลเมตรี ระหวางนํ้าหนัก
สวนเหนือดินและนํ้าหนักราก โดยการใช ผลคูณ
ระหวางนํ้าหนักสวนเหนือดินและความหนาแนน
เนื้อไมเปนตัวแปรอิสระในสมการแอลโลเมตรี
เพือ่ การประมาณนํา้ หนักของราก ดังเชนที่ Komiyama
et al. (2005) ไดพบวานํา้ หนักสวนเหนือดิน (WTop)
ของไมปา ชายเลน 10 ชนิด มีความสัมพันธทางสถิติ
สูงมากกับนํา้ หนักรากทัง้ หมด (R2 =0.949) ในขณะที่
สมการแอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับนํา้ หนักสวนเหนือ
ดินคือ WTOP = 0.247(DBH2)1.23 ดังนัน้ จึงสามารถใช
ความสัมพันธดงั กลาวในการสรางสมการแอลโลเมตรี
ทัว่ ไปสําหรับรากได สมการดังกลาวมีรปู แบบดังนี้
WR = 0.196 0.899(DBH2)1.11…….............(7)
สําหรับไมปา บก เปนทีน่ า สนใจวาไมนาน
มานีไ้ ดมกี ารสรางสมการแอลโลเมตรีทวั่ ไปสําหรับ
ประมาณมวลชีวภาพรากตนไม 13 ชนิด ในปาผลัดใบ
ในเขตหนาวของประเทศญีป่ นุ (Komiyama et al.,
2011) จากการใชความหนาแนนของเนือ้ ไมและทฤษฏี
ของ Pipe Model เชนกัน สมการแอลโลเมตรีทวั่ ไป
ดังกลาวคือ
WR = 0.1074 (DBH2)1.095.………........(8)
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความ
สัมพันธเชิงแอลโลเมตรีสําหรับการประมาณมวล
ชีวภาพของรากนับวาเปนประโยชนอยางยิง่ เนือ่ งจาก
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การประมาณคาการสะสมคารบอนในสวนใตดนิ ของ
ระบบนิเวศมักถูกมองขาม และมักเปนจุดออนทีท่ าํ ให
เกิดความคลาดเคลือ่ นในการประมาณศักยภาพของ
การกักเก็บคารบอนในระบบนิเวศ ตัวอยางเชน ในกรณี
ของระบบนิเวศปาชายเลน Komiyama et al. (2008)
รายงานวาสัดสวนมวลชีวภาพสวนเหนือดินตอราก
(T/R ratio) ของปาชายเลนมีคา อยูใ นชวง 1.0 -4.0
หมายความวา ในบางครัง้ อาจพบวามวลชีวภาพสวน
เหนือดินมีคา เทากับมวลชีวภาพของราก จึงเปนเหตุผล
ทีว่ า การประมาณมวลชีวภาพของรากเปนสิง่ จําเปน
ดังนัน้ การพัฒนางานวิจยั สําหรับวิธกี ารประมาณมวล
ชีวภาพของรากจึงเปนสิง่ นับวามีความสําคัญอยางยิง่
จากงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร า งสมการ
แอลโลเมตรีที่กลาวมาขางตน เปนที่นาสังเกตวา
คาความหนาแนนของเนือ้ ไมถกู นํามาใชเปนตัวแปร
อิสระรวมกับขนาดหรือมิตขิ องตนไม ดังนัน้ การศึกษา
ความหนาแนนของเนื้อไมจึงมีความสําคัญมากขึ้น
สําหรับการประมาณมวลชีวภาพของปา จากการ
ตรวจสอบเอกสารพบวาไดมรี ายงานคาความหนาแนน
เนือ้ ไมของไมสาํ คัญบางชนิดในปาผลัดใบทีห่ ว ยขาแขง
เชน สกุล Afzelia (เชน มะคาโมง) สกุล Vitex
(เชน ตีนนก) วามีคา อยูใ นชวง 0.500– 0.800 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร (Nock et al., 2009) นอกจากนี้
จากงานวิจยั ของ Sungpalee et al. (2009) ไดรายงาน
คาเฉลีย่ ของความหนาแนนเนือ้ ไมเทากับ 0.55 กรัม
ตอลูกบาศกเซนติเมตร สําหรับไมในปาดิบเขาที่
ดอยอิ น ทนนท และผลงานวิจัยนี้ยังชี้ใหเห็นวา
คาความหนาแนนเนื้อไม แปรผั น ตามลั ก ษณะ
ภูมปิ ระเทศและสิง่ แวดลอมเฉพาะถิน่ (micro environment) ของแตละพืน้ ทีอ่ กี ดวย จึงนําไปสูข อ เสนอแนะ
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ทีว่ า การศึกษาความหนาแนนของเนือ้ ไมมคี วามจําเปน
ควบคูไ ปกับการพัฒนาสมการแอลโลเมตรีทใี่ ชความ
หนาแนนของเนือ้ ไมเปนตัวแปรอิสระรวมกับขนาด
หรือมิตขิ องตนไม
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากในปจจุบนั มีความ
จําเปนเรงดวนทีจ่ ะประเมินการสะสมมวลชีวภาพของ
พืน้ ทีป่ า ไม อันจะนําไปสูก ารประเมินสถานภาพของ
ระบบนิเวศปาไมวา เปนแหลงเก็บกักคารบอน (carbon
sink) หรือแหลงปลดปลอยคารบอน (carbon source)
สูบรรยากาศในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด
จึงทําใหเกิดการพัฒนางานวิจยั ทางดานแอลโลเมตรี
เพือ่ สามารถนําไปใชในการประมาณมวลชีวภาพปาไม
ไดในระดับที่พื้นที่ที่ใหญขึ้น เชน การใชเทคนิค
remote sensing ภาพถายทางอากาศ และการปกคลุม
เรือนยอด เขามาประยุกตในการสรางสมการแอลโล
เมตรี (Greenberg et al., 2005) ถึงแมวา วิธดี งั กลาว
จะทําใหการประเมินการสะสมมวลชีวภาพของ
ระบบนิเวศปาไมทมี่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญทาํ ไดรวดเร็วขึน้
แตความแมนยําก็อาจลดลงไปดวยเชนกัน
กลาวโดยสรุปคือ การพัฒนาวิธแี อลโลเมตรี
เพื่ อ ใช ใ นการประมาณมวลชี ว ภาพของป า ไม
ในปจจุบนั มีแนวโนมไปในทางการสรางสมการทัว่ ไป
(common allometric relationship) ทีส่ ามารถใชเพียง
สมการเดียวนีใ้ นการประมาณมวลชีวภาพไดหลาก
หลายชนิดในหลายพื้นที่ไดมีความแมนยําสูงขึ้น
ซึง่ ปญหาทีน่ กั วิจยั ตองแกไขคือ ตองเลือกตัวแปรใด
มาใชในสมการเพือ่ กําจัดอิทธิพลของความแตกตาง
ของสมการอันเนื่องจากความตางชนิดพืชหรือ
ตางพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งคือการ
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พัฒนาเพือ่ การประยุกตในการประมาณมวลชีวภาพใน
ระดับพืน้ ทีข่ นาดใหญ อยางไรก็ตามนักนิเวศวิทยา
ยังมีการพัฒนางานวิจยั ในดานแอลโลเมตรีอยูเ สมอ
ดวยเหตุผลที่ทาทายวาสมการทั่วไปหนึ่งสมการ
ทีเ่ รียกวา THE ONE COMMON ALLOMETRY
ทีส่ ามารถใชในการประมาณมวลชีวภาพของปาไม
ไดทกุ รูปแบบมีจริงหรือไม ถาสามารถสรางสมการ
แอลโลเมตรี THE ONE ขึน้ มาได ก็จะเปนการเพิม่
ขีดความสามารถในการจัดการระบบนิเวศปาไมบน
พื้นฐานของแนวความคิดที่จะใชพื้นที่ปาไมท่ีมีอยู
อยางจํากัดเปนแหลงกักเก็บคารบอน หรือเพือ่ การ
ซื้อขายคารบอนเครดิตในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ทรัพยากรปาไมบนโลกนี้ก็จะ
เอือ้ คุณประโยชนใหแกมวลมนุษยชาติไดอยางยัง่ ยืน
ตอไป
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ปญหาการครอบครองและทําประโยชนในเขตปาไม
นายชวลิต โฆษิตนิธิกุล 1

......................................
สุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทย
เดิมเปนทีต่ งั้ ของอาณาจักรตาง ๆ และเปนทีย่ อมรับ
กันวาอาณาจักรไทยในปจจุบันนี้ สืบทอดมาจาก
อาณาจักรสุโขทัย กษัตริยส มัยสุโขทัยทรงประดิษฐ
อักษรไทยขึน้ เปนครัง้ แรก และไดทรงจารึกเรือ่ งราว
ตาง ๆ ไวในหลักศิลาจารึก มีขอ ความเปนกฎหมาย
อยูหลายลักษณะ นับวาเปนหลักฐานสําคัญทาง
กฎหมายทีเ่ ปนภาษาไทยอันแรกของไทย เกีย่ วกับเรือ่ ง
ที่ดินในหลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง จารึกวา
“สรางปาหมาก ปาพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหง ปาพราว
ก็หลายเมืองนี้ ปาลางก็หลายในเมืองนี้ หมากขาม
ก็หลายในเมืองนี้ ใครสรางไดไวแกมัน” แสดงวา
การไดทดี่ นิ มาของราษฎรมีหลักการอยูว า ใครแผวถาง
ปาบริเวณพืน้ ทีใ่ ดทําการเพาะปลูก ทําสวนผลไมลงใน

1

พืน้ ทีใ่ ดผูน นั้ ยอมไดมาซึง่ การครอบครองทีด่ นิ บริเวณ
นัน้ ผูใ ดขยันขันแข็งทํามากก็จะไดสทิ ธิครอบครอง
หรือไดกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ เปนของตนเองจํานวนมาก
นีค่ อื กฎหมายทีด่ นิ ในสมัยสุโขทัย
กฎเกณฑทคี่ วบคุมความประพฤติการปฏิบตั ิ
ของมนุษยทมี่ ตี อ กันในสังคมหนึง่ สังคมใดทีต่ นเอง
เปนสมาชิกอยู ซึ่งเรียกวา กฎหมายนั้นจะมีการ
ปรับปรุงแกไขอยูเ สมอ ตามระยะเวลาและสถานการณ
ในขณะนั้น กฎหมายที่ดินของไทยก็มีวิวัฒนาการ
เรือ่ ยมาจากสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร ยุคปจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2497 มีพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
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เรือ่ งเดียวกันและปรับปรุงขึน้ มาใหม เพือ่ ใหเหมาะสม
ตอภาวการณซึ่งเปนกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยู
ทุกวันนี้
เมื่อมีการบังคับใชประมวลกฎหมายที่ดิน
แลว ทีด่ นิ ใดถาหากไมมกี ารออกหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ เชน โฉนดทีด่ นิ ใหแกบคุ คลใด
ทีด่ นิ นัน้ ยังคงเปนทีด่ นิ ของรัฐ ไดแก ทีด่ นิ ซึง่ มีบคุ คล
ครอบครองและมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน เชน
มี ส.ค.1 ใบจอง น.ส.3 น.ส.3ก แตทดี่ นิ ทีม่ หี ลักฐาน
เปนใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงทองที่เพียงอยางเดียว
ไมถอื วาเปนหนังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ ทีจ่ ะนํามาใช
เปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูครอบครองโดยการ
รับรองของกฎหมาย เพราะเปนเพียงหลักฐานแสดงวา
บุคคลนัน้ ไดชาํ ระภาษีแลวเทานัน้ ไมไดหมายความวา
บุคคลนัน้ มีสทิ ธิในทีด่ นิ โดยชอบแตอยางใด บุคคลใด
ไดมาซึง่ สิทธิครอบครองดังกลาวกอนวันทีป่ ระมวล
กฎหมายทีด่ นิ ใชบงั คับ จะมีสทิ ธิครอบครองสืบไป
สวนทีด่ นิ ซึง่ มิไดมบี คุ คลใดครอบครอง และเปนทีด่ นิ
ของรัฐ เชน ทีด่ นิ รกรางวางเปลาจะเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินซึง่ ราษฎรใชประโยชนรว มกัน
ประมวลกฎหมายที่ดิน มีบทบัญญัติหาม
มิใหบคุ คลใดเขาไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึง
การกนสรางหรือเผาปา ทําดวยประการใด ใหเปนการ
ทําลาย หรือทําใหเสือ่ มสภาพทีด่ นิ ทําดวยประการใด
อันเปนอันตรายแกทรัพยากรในทีด่ นิ ของรัฐทีไ่ มมี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งกอนหนานั้น และตอมาไดมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การปาไม กําหนดใหทดี่ นิ ของรัฐบาลบางแหงเปนที่
หวงหาม เชน เปนปาสงวนแหงชาติบา ง เขตรักษาพันธุ
สัตวปาบาง เขตอุทยานแหงชาติบาง ซึ่งกฎหมาย
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เกีย่ วกับการปาไม มีบทบัญญัตหิ า มมิใหบคุ คลใดทีม่ ไิ ด
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีก่ ระทําการดังกลาว
เชนเดียวกับประมวลกฎหมายทีด่ นิ ขางตน แตกม็ กี าร
ละเมิดกฎหมายอยูเ รือ่ ยมา
ป ญ หาการเข า ไปครอบครองและทํ า
ประโยชนบนทีด่ นิ ในเขตปาไมโดยมิชอบดวยกฎหมาย
เปนปญหาเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ มาชานานแลว ทีด่ นิ ในเขต
ปาไมทจี่ ะกลาวถึงตอไปนีค้ อื ทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ นเขตปาสงวน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา เขตหามลาสัตวปา เขต
อุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยานเขตปาไมถาวร สาเหตุ
ของป ญ หาดั ง กล า วสื บ เนื่ อ งมาจากป ญ หาการ
ขาดแคลนทีท่ าํ กินของราษฎรทีม่ จี าํ นวนเพิม่ มากขึน้
ทีด่ นิ ทีม่ อี ยูไ มเพียงพอสําหรับทํากินจึงตองขยายพืน้ ที่
เพาะปลูกเขาไปในเขตปาไม ประกอบกับมีการสงเสริม
ใหทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด
มันสําปะหลัง ยางพารา เพือ่ การสงออกอยางกวางขวาง
จึงทําใหทดี่ นิ ในเขตปาไมถกู บุกรุกแผวถางเพือ่ ใชใน
การเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วและตอมาพืน้ ที่
ในเขตปาไมเหลานั้นบางสวนถูกซื้อขายเปลี่ยนมือ
จากเกษตรไปยังผูอ นื่ เพือ่ นําไปใชในกิจการอืน่ ๆ เชน
ทําบานพักตากอากาศสวนตัว หรือใหบริการเปนทีพ่ กั
ของนักทองเทีย่ ว ซึง่ จะพบเห็นอยูท วั่ ไปไมวา จะอยู
สวนไหนของประเทศ
เจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของไดพยายามแกไขปญหานี้
โดยการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชโดย
การจับกุมผูก ระทําผิดมาดําเนินคดี กฎหมายทีเ่ ปน
เครือ่ งมือสําหรับเจาหนาทีน่ าํ มาบังคับใชนนั้ ไดแก
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราช
บัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัตสิ งวนและ

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 6 ฉบับที่ 12

คุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสิ ง เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
เปนตน แตกย็ งั ไมสามารถหยุดยัง้ ปญหานีไ้ ด เพราะมี
ผูกระทําความผิดเปนจํานวนมาก มีผลกระทบทั้ง
ทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจและดานการเมือง
มีการพยายามเสนอแนวทางอื่นนอกจากมาตรการ
ทางกฎหมายมาแกไขปญหานีจ้ ากหลายฝาย แตกย็ งั
ไมประสบผลสําเร็จ
ปลายป พ.ศ. 2554 ถึง ตนป พ.ศ. 2555
กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพ ชื ไดเขาไปทําการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสรางทีอ่ ยูใ น
บริเวณที่ถูกจับกุมดําเนินคดีและคดีถึงที่สุดแลว
โดยศาลมีคําพิพากษาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ปา
ในเขตอุทยานแหงชาติทบั ลาน จังหวัดปราจีนบุรี และ
ในเขตปาสงวนแหงชาติปา ภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
ทําใหมกี ารรองเรียนขอความเปนธรรมไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ใหผอนผันการบังคับใชกฎหมายเนื่องจาก
ประชาชนไดรบั ความเดือดรอน
ต อ มาสํ า นั ก งานผู  ต รวจการแผ น ดิ น ได
ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมทัง้ เสนอแนวทางการแกไข
ปญหานีว้ า กรณีทมี่ ผี ทู อี่ ยูอ าศัยดัง้ เดิม โดยอางสิทธิ
การครอบครองที่ ดิ น มาก อ นประกาศประมวล
กฎหมายทีด่ นิ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ใหนาํ
หลักฐานมาชี้แจงการครอบครองที่ดิน โดยถือวา
ผูอยูอาศัยประเภทดังกลาวไมใชผูบุกรุก สามารถ
ผอนผันใหอยูอ าศัยตอไปได กรณีผทู เี่ ขาไปอยูอ าศัย
หลังมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2541 โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีการบุกรุก
แผวถางปาโดยชัดเจน รวมทั้งผูที่ซื้อที่ดินตอจาก
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ผูบ กุ รุกแผวถางปา ใหถอื วาเปนผูบ กุ รุกทีด่ นิ ของรัฐ
ตามกฎหมายปาไมไดดาํ เนินคดีตามกฎหมายตอไป
ผูเ ขียนมีความเห็นวาหากจะใชแนวทางของ
สํานักงานผูต รวจการแผนดินดังกลาวขางตนมาแกไข
ปญหาจะตองนํากฎหมายทีเ่ กีย่ วของมาพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป ดังนี้
กลุม ที่ 1 ผูท เี่ ขาไปทําประโยชนดงั้ เดิมกอน
ประกาศประมวลกฎหมายทีด่ นิ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2497 แกไขปญหาโดยใหกรมทีด่ นิ ทําการตรวจ
พิสูจนที่ดิน แลวพิจารณาออกเอกสารสิทธิใหแก
ผูค รอบครองทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ตอไป
กลุม ที่ 2 ผูท เี่ ขาไปทําประโยชนกอ นมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541 ใหมพี ระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนทีด่ นิ ออกจากเขตปาตามพระราช
บัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 7 หรือ
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มาตรา 33 มาตรา 42 แลวอนุญาตใหทาํ ประโยชนและ
อยูอ าศัยไดไมเกิน 20 ไร และอนุญาตใหปลูกปาได
ไมเกิน 35 ไร ตอครอบครัว และมีกาํ หนดระยะเวลา
ไมเกิน 30 ปตามพระราชบัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 มาตรา16 ทวิ ซึง่ อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุส ตั วปา หรือเขตหามลาสัตวปา สวนใหญแลวเดิม
เปนปาสงวนแหงชาติอยูก อ น เมือ่ เพิกถอนสภาพจาก
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต
หามลาสัตวปา แลวก็ยงั คงสภาพเปนปาสงวนแหงชาติ
หรื อ หากเป น ที่ ดิ น ตาม พระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม
พุทธศักราช 2484
ใหออกใบอนุญาตแผวถางปา ตามมาตรา 54
ใหแกผูครอบครองที่ดิน หรือใหกรมปาไมหรือ
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื สงมอบทีด่ นิ
ใหสาํ นักงานรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม รับไปดําเนินการ
ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ตามพระราชบัญญัตปิ ฏิรปู
ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แลวแตกรณี
กลุม ที่ 3 ผูเ ขาทําประโยชนหลังมีมติคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541 ถือวาเปนผูบ รุ กุ
ใหม ใหดาํ เนินคดีอาญาตามกฎหมายปาไมทพี่ นื้ ทีด่ นิ
นัน้ ตัง้ อยู และใหดาํ เนินคดีแพงเรียกคาเสียหายจาก
ผูบ กุ รุกตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97
การแกไขปญหาเพือ่ ใหราษฎรผูย ากไร ไมมี
ทีท่ าํ กิน สามารถมีทดี่ นิ ทํากินถูกตองตามกฎหมาย
เปนสิง่ ทีน่ า ยินดี แตหากการแกไขปญหาเอือ้ ประโยชน
แกผูมีฐานะดี นอกจากจะไมสมควรแลวยังเปน
การสงเสริมใหผบู กุ รุกปา ซึง่ เปนผูก ระทําผิดกฎหมาย
ไดรับประโยชนเปนการไมยุติธรรมตอสังคมซึ่งมี
ประชาชน สวนใหญเปนผูท เี่ คารพกฎหมาย
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......................................
ปจจุบันการคาระหวางประเทศเปนตลาด
แบบเสรี ประเทศตาง ๆ ในโลกนีส้ ว นใหญ เปนสมาชิก
ขององคการการคาโลก (World Trade Organization)
ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหประเทศสมาชิกทําการคา
อยางเสรี มิใหใชมาตรการทางภาษีศลุ กากร (Tariff
measures) เพือ่ กีดกันทางการคา แตกม็ หี ลายประเทศ
ออกมาตรการอื่นที่มิใชภาษีศุลกากร เชน ดาน
สิง่ แวดลอม ดานแรงงาน ดานสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูบ ริโภคมาเปนเงือ่ นไขทางการคา
กระแสอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม แ ละ
สิ่งแวดลอมของสังคมโลก กดดันใหมีการกําหนด
มาตรฐานการจัดการปาที่ดีและยั่งยืน โดยใชกลไก
ทางการคานําไปสูก ารจัดการอยางยัง่ ยืนทําใหผบู ริโภค
เลือกใชไมและผลิตภัณฑจากไมทมี่ รี ะบบการจัดการ
ไดมาตรฐานถูกตองตามกฎหมาย ทําใหเกิดระบบ
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มาตรฐานการรับรองปาไม (Forest certification)
ขึ้ น หลายระบบ โดยองค ก รอิ ส ระเป น ผู  รั บ รอง
การรับรองทางปาไมเปนเรือ่ งของความสมัครใจของ
ผูผ ลิตและผูบ ริโภค องคกรดังกลาวไดแก
สภาพิทักษปาไม (Forest Stewardship
Council : FSC) เปนองคกรเอกชนเกิดจากการรวมตัว
กันของผูท เี่ กีย่ วของกับปาไมเพือ่ สนับสนุนการจัดการ
ปาไมแบบยัง่ ยืน ปองกันรักษาทรัพยากรปาไมทวั่ โลก
มีสาํ นักงานใหญอยูท ปี่ ระเทศเม็กซิโก
Program for the Endorsement of Forest
Certification Scheme : PEFC เปนองคกรอิสระระดับ
นานาชาติ การดําเนินงานมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริม
การจัดการปาไมอยางยัง่ ยืน ไมหวังผลกําไร มีสาํ นักงาน
ใหญตงั้ อยูท ปี่ ระเทศสวิทเซอรแลนด
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มาตรฐาน ISO 14061 เปนอนุกรมหนึง่ ของ
องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ เปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบการจัดการปาไมแบบ
ยั่งยืน มีขอกําหนดคุณลักษณะสําหรับระบบการ
จัดการปาไมแบบยัง่ ยืนใชเปนเกณฑในการพิจารณา
ใหการรับรอง
การประชุมสุดยอดผูนํา 8 ประเทศ (G8)
ในป พ.ศ. 2541 มีการประชุมถึงมาตรการในการจัดการ
กับการทําไมทไี่ มชอบดวยกฎหมายและไดรบั แผนการ
ปฏิบัติการสําหรับปาไมมาใชอยางเปนทางการ
แผนปฏิบัติการนี้จะทําการบังคับใชกฎหมายปาไม
ธรรมาภิบาล และการคา (Forest Law Enforcement ,
Governance and Trade : FLEGT) ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2553 สหภาพยุโรป (EU) ไดนาํ ขอบังคับใหมของ
การทําไมมาใชเพือ่ ตอตานการคาไมทไี่ ดมาโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ซึง่ เปนหนึง่ ในการดําเนินการภายใตแผน
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ บังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล
และการคาของสหภาพยุโรป ป พ.ศ. 2546 (The Forest
Law Enforcement, Governace and Trade: FLEGT)
และกฎขอบังคับการทําไมของสหภาพยุโรปนี้ เริม่ มี
ผลบังคับใชในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 กับไมและ
ผลิตภัณฑจากไม ทัง้ ทีน่ าํ เขาและทีผ่ ลิตภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป(EU) กฎขอบังคับดังกลาว
หามมิใหมกี ารจําหนายไมและผลิตภัณฑทที่ าํ จากไม
ทีไ่ ดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายเขาสูต ลาดสหภาพยุโรป
รวมทั้งไมอัด เยื่อไม และกระดาษดวย แตไมรวม
ผลิตภัณฑทนี่ าํ กลับมาใชใหม และ หวาย ไมไผ กระดาษ
พิมพ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ทําใหมี
ผลกระทบตอการคาไมระหวางประเทศของผูป ระกอบ
กิจการ กลาวคือ ตองมีหลักฐานรับรองแหลงทีม่ าของ
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ไมอยางถูกตองตามกฎหมายกํากับสินคาในการนํา
เขาไปจําหนายยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยให
เหตุผล เพือ่ ใหแนใจวาประเทศทีผ่ ลิตไมปอ นตลาด
สหภาพยุโรปจะตองมีระบบและความสามารถในการ
จัดการกับการตัดไมทผี่ ดิ กฎหมายอยางชัดเจน ทัง้ นี้
เพือ่ ลดผลกระทบดานลบทีม่ ตี อ เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม
และสังคมซึง่ สวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศไทยมีการสงไมและผลิตภัณฑไม
ออกไปจําหนายยังประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก จากขอมูลของ
กรมศุลกากรพบวาในป พ.ศ. 2554 มีการสงออกฟน
(Fuel wood) 3,174,299,131 กิโลกรัม ชิน้ ไมสบั (Wood
in chips or particles) 316,309 กิโลกรัม ถานไม (Wood
charcoal) 18,554,456 กิโลกรัม ไมทอน (Logs)
2,499,748 ลูกบาศกเมตร ไมแปรรูป (Sawn wood)
3,706,183 ลูกบาศกเมตร ไมบาง (Veneer Sheets)
18,956,370 ลูกบาศกเมตร แผนชิน้ ไมอดั (Particle
Board) 5,102,994 กิโลกรัม แผนใยไมอดั (Fibreboad)
24,886,794 กิโลกรัม ไมอดั (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 กิโลกรัม สวนใหญ
ชนิดไมทสี่ ง ออก ไดแก ไมสกั (Teak) ไมยางพารา
(Pararubber Wood) และไมยคู าลิปตัส (Eucalyptus)
และประเทศผูน าํ เขารายใหญ ไดแก จีน ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปและอเมริกา
ในชวง 5 ปทผี่ า นมาเนือ้ ทีป่ ลูกไมยางพารา
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ราคายางพาราอยูใ นระดับสูงจูงใจใหมกี ารขยายเนือ้ ที่
ปลูกเพิม่ ขึน้ และอนาคตเมือ่ ยางพารามีอายุมากแลว
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ใหนาํ้ ยางนอย จะตองมีการตัดฟนไมยางพาราลงเพือ่
ปลูกใหม จะทําใหมปี ริมาณไมยางพาราเขามาในตลาด
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แหลงกําเนิดไมตลอดทั้งความ
หลากหลายของผลิตภัณฑนบั เปนความทาทายในการ
จัดทําเอกสารรับรองแหลงทีม่ าของไมและผลิตภัณฑ
ไมทจี่ ะสงออกไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
การบังคับใชกฎหมายปาไม การบริหาร
จัดการและการคาไมของสหภาพยุโรป มีประเด็น
สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาอยูหลายประเด็น เชน
การถือครองทีด่ นิ การบริหารจัดการ ความโปรงใส
และการรับผิดชอบ ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับ
การถือครองทีด่ นิ ทีท่ าํ ไมออกซึง่ เปนปญหาสําคัญทีจ่ ะ
มีผลทําใหไมและผลิตภัณฑทที่ าํ จากไมนนั้ เปนสินคา
ทีม่ าจากแหลงทีม่ ที มี่ าอยางถูกตองตามกฎหมายดวย
หรือไม
ปจจุบนั ประเทศไทย มีระเบียบเกีย่ วกับการ
สงไมและผลิตภัณฑจากไมออกไปนอกราชอาณาจักร
อยู 2 ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวย
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการส ง ไม แ ละ
ไมแปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
กับระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรอง
ไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ระเบียบทั้งสองฉบับมี
สาระสําคัญดังนี้
ระเบียบกระทรวงพาณิชย จะอนุญาตใหสง
ไมและไมแปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร กรณี
ดังตอไปนี้
1. ไมยางพารา อนุญาตใหสง ออกไมจาํ กัด
ปริมาณ โดยใหยนื่ คํารองขอรับใบอนุญาตสงสินคา
ออกไปนอกราชอาณาจักร พรอมแสดงสําเนาบัญชี
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ราคาสินคาหรือใบเสนอราคาสินคาลวงหนา หรือ
หลักฐานทางการคาอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการ
ซือ้ ขายสินคาดังกลาว
2. ไมสน อนุญาตใหสงออกตามปริมาณ
ที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ รั บ รองจากกรมป า ไม ห รื อ
ผู  ซึ่ ง กรมป า ไม ม อบหมาย โดยยื่ น คํ า ร อ งขอรั บ
ใบอนุ ญ าตส ง สิ น ค า ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคาหรือใบเสนอราคา
สินคาลวงหนาหรือหลักฐานทางการคาอืน่ ใดทีแ่ สดง
รายละเอียดการซือ้ ขายสินคาดังกลาว และหนังสือ
รับรองจากกรมปาไมหรือผูซ งึ่ กรมปาไมมอบหมายวา
เปนไมทอี่ ยูใ นหลักเกณฑกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ไมสนที่ตัดออกจากปาในบริเวณ
ทีห่ นวยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจจําเปน
ตองใชพื้นที่ปาในบริเวณนั้น เพื่อประโยชนของ
หนวยงาน นั้น ๆ
(2) ไมสนทีต่ ดั ออกจากการตัดสางขยาย
ระยะจากสวนปาของกรมปาไม
(3) ไมสนประดิพทั ธทตี่ ดั จากสวนไมสน
ประดิพทั ธทปี่ ลูกในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
3. ไมทที่ าํ ออกจากสวนปา อนุญาตใหสง ออก
ตามปริมาณทีก่ าํ หนดในหนังสือรับรองจากกรมปาไม
หรือผูซ งึ่ กรมปาไมมอบหมาย โดยใหยนื่ คํารองขอรับ
ใบอนุ ญ าตส ง สิ น ค า ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคาหรือใบเสนอราคา
สินคาลวงหนาหรือหลักฐานทางการคาอืน่ ใดทีแ่ สดง
รายละเอียดการซือ้ ขายสินคาดังกลาว และหนังสือ
รับรองจากกรมปาไมหรือผูซ งึ่ กรมปาไมมอบหมาย
วาเปนไมทที่ าํ ออกจากสวนปาทีป่ ลูกขึน้ ทัง้ ของรัฐและ
เอกชน สําหรับการสงออกไมสกั สวนปา จะอนุญาต
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ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูส ง ออก
(ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2543)
สวนระเบียบกรมปาไมระบุวา ชนิดไมทจี่ ะ
ออกหนังสือรับรองตองเปนไมดงั ตอไปนี้
(1) ไมสน (Pinus spp.) โดยมีหลักเกณฑดงั นี้
(1.1) เปนไมทตี่ ดั ออกจากปาไมในบริเวณ
ทีห่ นวยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจจําเปน
ต อ งใช พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณนั้ น เพื่ อ ประโยชน ข อง
หนวยงานนัน้ ๆ
(1.2) เปนไมที่ตัดออกจากการตัดสาง
ขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม
(2) ไม ส นประดิ พั ท ธ ที่ ตั ด จากในที่ ดิ น
กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ
(3) ไมทที่ าํ ออกจากสวนปา ทีป่ ลูกขึน้ ทัง้ ใน
ที่ดินของรัฐและเอกชน ยกเวน ไมสักอนุญาตให
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูส ง ออก
จากระเบียบดังกลาวขางตน สรุปไดวา จะมี
การอนุญาตใหสง ไมออกใน 3 กรณี คือไมยางพารา
ไมสน และไมทที่ าํ ออกจากสวนปา ไมสนประดิพทั ธ
ทีไ่ ดตดั จากในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
และไมทที่ าํ ออกจากสวนปา กรมปาไมจะเปนผูอ อก
หนังสือรับรอง แตกรณีไมยางพาราไมมกี ารกําหนดวา
จะใหหนวยงานใดเปนผูอ อกหนังสือรับรอง ปญหานี้
แกไขไดโดยออกระเบียบใหหนวยงานใดหนวยงาน
หนึง่ เชน ผูว า ราชการจังหวัดทองทีเ่ ปนผูอ อกหนังสือ
รับรองให
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สําหรับไมพะยูง (Dalbergia spp.) ซึง่ เปนไม
มีคา หายากใกลสญ
ู พันธุ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทีป่ ระชุมมีมติหา ม
สงไมพะยูงออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกกรณี
ทําใหพะยูงทีม่ ที มี่ าโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวา จะเปน
ไมที่ขึ้นอยูในปาตามธรรมชาติ หรือไมที่ไดมาจาก
การปลูกสรางสวนปา ถูกจํากัดการสงออกนอก
ราชอาณาจักรดวยนโยบายดังกลาว
กรณีไมทที่ าํ ออกจากสวนปา พบวามีปญ
 หา
ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสวนปา เนื่องจาก
ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตสิ วนปา พ.ศ.2535
บัญญัติวา ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปา
ตามพระราชบัญญัตสิ วนปา พ.ศ.2535 ตองเปนทีด่ นิ
ประเภทหนึง่ ประเภทใด ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรอง
ทําประโยชนตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการ
รับรองวาทีด่ นิ ดังกลาวอยูใ นระยะเวลาทีอ่ าจขอรับ
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทําประโยชนตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ ไดเนือ่ งจากไดรบั การครอบ
ครองและเขาทํากินในทีด่ นิ ดังกลาว ตามกฎหมายวา
ดวยการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม หรือตามกฎหมาย
วาดวยการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพไวแลว
(3) ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมทีม่ หี ลักฐาน
การอนุญาต การเชา หรือเชาซือ้
(4) ทีด่ นิ ทีม่ หี นังสืออนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหบคุ คลเขาทําการปลูกปา
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ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการ
ปลูกสรางสวนปา หรือไมยนื ตนในเขตปาเสือ่ มโทรม
(5) ทีด่ นิ ทีไ่ ดดาํ เนินการเพือ่ การปลูกปา
อยูแ ลวโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อืน่ ของรัฐ
ตามมาตรา 3 พระราชบั ญ ญั ติ ส วนป า
พ.ศ. 2535 ใหคาํ จํากัดความคําวา “สวนปา” หมายถึง
ทีด่ นิ ทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนตามมาตรา 5 เพือ่ ทําการปลูก
และบํารุงรักษาตนไมทเี่ ปนไมหวงหามตามกฎหมาย
วาดวยปาไมกฎหมายทีก่ ลาวถึงนี้ คือ พระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 และไมหวงหามตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ประกอบดวย ไมสกั และไมยาง กับไมตามบัญชี
ทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530
ประเภท ก.ไมหวงหามธรรมดา รวม 158 ชนิด และ
ประเภท ข. ไมหวงหามชนิดพิเศษอีก 13 ชนิด นอกจาก
ไมสักกับไมยางแลว ไมเหลานี้จะเปนไมหวงหาม
ก็ตอ เมือ่ ขึน้ อยูใ นปาเทานัน้ ดังนัน้ ไมชนิดอืน่ นอกจาก
ไมสกั และไมยางทีป่ ลูกในทีด่ นิ ของเอกชน เชน ทีด่ นิ
ที่มีโฉนด หรือหนังสือรับรองทําประโยชนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมิใชไมหวงหามตาม
กฎหมายวาดวยปาไม แตขอเท็จจริงการปลูกสราง
สวนปาเพือ่ การคาในประเทศไทยโดยเอกชนนัน้ นิยม
ปลูกไมเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดรอบตัดฟนคอนขางสัน้ และ
เปนทีต่ อ งการของตลาด เชน ไมยางพารา ไมยคู าลิปตัส
ไมสนประดิพทั ธ เปนตน แตเนือ่ งจากไมเศรษฐกิจที่
เกษตรกรนิยมปลูกดังกลาวขางตน ตลอดจนไมทมี่ ใิ ช
ไมหวงหามที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิ
ครอบครองของเอกชน ซึง่ มีชอื่ เรียกเหมือนหรือพอง
กับชือ่ ไมหวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวง
หาม เชน ไมประดู ไมแดง ไมมะคาโมง ฯลฯ มิไดเปน
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ไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม ทําใหไมสามารถ
นําที่ดินที่ปลูกดวยตนไมที่ไมใชไมหวงหามมาขึ้น
ทะเบียนเปนสวนปาตามมาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติ
สวนปา พ.ศ. 2535 ดังกลาวได
แนวทางในการแกไขปญหานีส้ ามารถทําได
โดยแกไขคําจํากัดความของคําวา “สวนปา” ใน
มาตรา 3 พระราชบัญญัตสิ วนปา พ.ศ. 2535 โดยตัด
ขอความ “ทีเ่ ปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม”
ออกเสียทําใหบทนิยามใหมของคําวา “สวนปา”
หมายถึ ง “ที่ ดิ น ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นตามมาตรา 5
เพือ่ ทําการปลูกและบํารุงรักษาตนไม” ก็จะมีความ
หมายครอบคลุมถึงทีด่ นิ ทีป่ ลูกและบํารุงรักษาดวย
ตนไมทกุ ชนิด ทําใหสวนปาไมวา จะปลูกดวยไมชนิด
ใดก็สามารถนําไปขึน้ ทะเบียนได
ปญหาอีกปญหาหนึง่ คือ ทีด่ นิ หัวไรปลายนา
หรือทีด่ นิ ทีม่ ไิ ดอยูใ นเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา และเปนทีด่ นิ ทีย่ งั
มิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายที่ดิน จะกําหนด
ใหเปน “ปา” ตามคําจํากัดความของคําวา “ปา”
ในพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4
(1) ดังนัน้ การทีจ่ ะเขาไปทําการปลูกสรางสวนปาใน
ทีด่ นิ ทีย่ งั มิไดมบี คุ คลไดมาตามกฎหมายทีด่ นิ หรือใน
ปานั้น จะตองไดรับใบอนุญาตใหแผวถางปาจาก
พนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 เสียกอน จึงจะดําเนินการได
แตทงั้ นีส้ วนปาดังกลาวทีป่ ลูกในทีด่ นิ ทีม่ ใี บอนุญาต
แผวถางปา ก็ไมสามารถนําไปขึน้ ทะเบียนสวนปาตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตสิ วนปา พ.ศ. 2535 ได
ดังนัน้ เพือ่ ใหการปลูกสรางสวนปาสามารถดําเนินการ
ในประเภททีด่ นิ ทีม่ นี ยิ ามกวางขวางยิง่ ขึน้ จึงเห็นควร
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เพิม่ บทบัญญัตใิ หทดี่ นิ ทีม่ ใี บอนุญาตแผวถางปาตาม
พระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช 2484 เฉพาะเพือ่
การทําสวนปา ลงในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
สวนปา พ.ศ. 2535 เพื่อใหที่ดินที่มีใบอนุญาตให
แผวถางปาดังกลาวสามารถขึน้ ทะเบียนเปนสวนปาได
โดยใหเพิม่ ขอความทายมาตรา 4 ดังนี้ “(6) ทีด่ นิ ทีม่ ี
ใบอนุญาตใหแผวถางปาตามกฎหมายวาดวยปาไม
เฉพาะเพือ่ การปลูกสรางสวนปา”
กรณีทมี่ กี ารเขาไปปลูกตนไมในเขตอุทยาน
แหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุส ตั วปา จะเปนการบุกรุก
พืน้ ทีป่ า อนุรกั ษตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 ทีม่ กี ารประกาศพืน้ ทีเ่ พือ่ คุม ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงอยูใ นสภาพธรรมชาติ
เดิม มิใหถกู ทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไป จึงไมสมควร
นําทีด่ นิ ประเภทนีม้ าขึน้ ทะเบียนเปนสวนปา เพือ่ ทํา
ไมออกไปจําหนายยังตางประเทศ
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การประยุกต์ การรับรู้ ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพือ่ ประเมินการ
ชะล้ างพังทลายของดิน ในพืน้ ทีล่ ่ มุ นํา้ ห้ วยนํา้ ริด จังหวัดอุตรดิตถ์
Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Soil
Erosion Assessment in Huai Nam Rit Watershed, Uttaradit Province
รัชฎาพรรณ ผลเกิด1

วีระภาส คุณรัตนสิร2ิ

......................................
บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใชภาพดาวเทียม Landsat – 5 TM ในการประเมินการใชประโยชน
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ หวยนํา้ ริด จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธี Supervised Classification แบบ Maximum Likelihood
และกําหนดพืน้ ทีต่ วั แทน (Training Area) และเพือ่ ประเมินคาปริมาณการชะลางพังทลายของดิน โดยใช
แบบจําลองสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) ทัง้ นีไ้ ดดาํ เนินรวบรวมขอมูลปริมาณนํา้ ฝน
ความคงทนตอการชะลางพังทลายของดิน การใชประโยชนทดี่ นิ และความสูงของภูมปิ ระเทศ รวมกับขอมูล
ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (Geographic Information System: GIS) และในการศึกษาครัง้ นีต้ อ งการใหแสดง
ถึงขนาดชองกริด 30 × 30 เมตร ซึง่ มีขนาดพืน้ ทีข่ นาด 900 × 900 เมตร หรือ 0.81 ตารางกิโลเมตร
ผลการศึกษา พบวา การใชประโยชนของทีด่ นิ ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ หวยนํา้ ริด เมือ่ เทียบกับกรมพัฒนาทีด่ นิ
(2545) สามารถแบงไดเปน 10 ประเภท ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบเสือ่ มโทรม ปาฟน ฟูตามธรรมชาติ ปาดิบ
เขา ไรรา ง สวนปาสัก สวนกลวย นาขาว แหลงชุมชน และแหลงนํา้ มีรอ ยละ 38.19, 25.54, 9.21, 7.23, 7.10,
6.07, 5.97, 0.64, 0.04 และ 0.02 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด ตามลําดับ สวนการปริมาณการชะลางพังทลายของดิน
ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ หวยนํา้ ริด พบวา พืน้ ทีล่ มุ นํา้ มีการชะลางพังทลายโดยรวมอยูใ นระดับนอย เทากับ 0.20 ตัน

1
2

มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ตอเฮกตารตอ ป โดยไรรา งมีการชะลางพังทลายของดินรุนแรงมาก เทากับ 70.66 ตันตอเฮกตารตอ ป หรือ
รอยละ 25.76 ของพืน้ ทีล่ มุ นํา้ เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กลาวมีบกุ รุกทําลายปาไม เพือ่ ทําการเกษตรกรรม เชน ทําสวน
กลวย ภายหลังเกิดเหตุการณภยั พิบตั ธิ รรมชาติ พ.ศ. 2549 ชาวบานไดปลอยทิง้ รางไว และสวนพืน้ ทีน่ าขาว
มีอตั ราการชะลางพังทลายของดินอยูใ นระดับนอย เทากับ 0.03 ตันตอเฮกตารตอ ป เนือ่ งจากเปนบริเวณทีม่ ี
ความลาดชันตํา่ เปนพืน้ ทีร่ าบเปนสวนใหญ และลักษณะดานธรณีวทิ ยาเปนหินกลุม หินแปรและหินตะกอน
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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ความหลากชนิดและการใช้ ประโยชน์ พชื อายุยาวในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
บ้ านโคกใหญ่ ตําบลหนองไทร อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Species Diversity and Utilization of Woody Perennial in Agricultural Land
of Khok Yai Village, Nong Sai Sub-district, Nang Rong District,
Buri Ram Province
วัลลภา นนตานอก1

วิพักตร จินตนา2

......................................
บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ เี ปาหมายเพือ่ สํารวจความหลากชนิดและการใชประโยชนพชื อายุยาวในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
บานโคกใหญ ตําบลหนองไทร อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย โดยประยุกตใชวธิ กี ารสํารวจทรัพยากรปาไม แบบ
Line Plot System รวมกับการสัมภาษณครัวเรือนเกษตรกร 90 ราย คิดเปนรอยละ 77 ของครัวเรือนทัง้ หมด
วิเคราะหความหลากชนิดและความเดนของพืชอายุยาวโดยใช Shannon-Wiener’s index of diversity (H')
และ Important Value Index (IVI) ตามลําดับ ใชคา ความถีแ่ ละคารอยละสําหรับพรรณนาการใชประโยชน
และการจัดการพืชอายุยาว
จากการศึกษา พบวา ความหลากชนิดของพืชอายุยาว (H') ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมบานโคกใหญ มีคา
3.07 แยกตามรูปแบบการเกษตรตาง ๆ มีคา ใกลเคียงกันตัง้ แต 2.71 – 2.81 อยางไรก็ตาม จากจํานวนชนิดพืช
อายุยาวทีพ่ บทัง้ หมด 69 ชนิด รอยละ 83 พบอยูใ นไร สูงกวาจํานวนชนิดทีพ่ บในนาและสวนบานประมาณ
สองเทา สําหรับพืชอายุยาวทีม่ คี า ดัชนีความสําคัญมากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พบวา สะเดา มีคา สูงสุดในนา
(IVI = 52) ยูคาลิปตัสมีคา สูงสุดในไร (IVI = 43) และมะพราวมีคา สูงสุดในสวนบาน (IVI = 70)

1
2

มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รองศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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เกษตรกรผูใ หสมั ภาษณซงึ่ สวนใหญ รอยละ 98 มีทดี่ นิ ทํากินเปนของตนเอง สามในสีม่ ที ดี่ นิ มากกวา
หนึ่ ง แปลง เกื อ บครึ่ ง (ร อ ยละ 42) มี ที่ ดิ น ไม เ กิ น 10 ไร ขณะที่ ค  า เฉลี่ ย การถื อ ครองที่ ดิ น สู ง ถึ ง
18 ไรตอ ครัวเรือน ทุกรายระบุวา มีพชื อายุยาวในทีท่ าํ กินของตน ไดแก ไมตน ไมพมุ ปาลม และไผ จํานวนชนิด
ทีพ่ บมีความสัมพันธในระดับสูงกับขนาดของพืน้ ทีเ่ กษตร (r = 0.53) และมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
กับรูปแบบการเกษตร (r = 0.37) ของครัวเรือนผูใ หสมั ภาษณ พืชอายุยาวมีประโยชนตอ การดํารงชีวติ ของ
เกษตรกร ในดานสินคาและบริการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ ไมสาํ หรับการกอสรางและผลิตภัณฑจากไม
รอยละ 99 ระบุวา ใชเปนอาหาร รอยละ 40 ใชทาํ ฟนและถาน และรอยละ 39 ใชเปนสมุนไพร พืชอายุยาว
สวนใหญ (42 ชนิด) รวมถึงพันธุไ มปา บางชนิดทีพ่ บในพืน้ ทีเ่ กษตรเปนพืชทีป่ ลูกโดยเกษตรกร ขณะทีพ่ นั ธุไ ม
ปาสวนใหญ (45 ชนิด) หลงเหลือจากการบุกเบิกที่ทํากินในอดีต สําหรับกิจกรรมการจัดการพืชอายุยาว
ผูใ หสมั ภาษณสว นใหญ รอยละ 63 ระบุวา มีการรดนํา้ ในชวงฤดูแลง สวนกิจกรรมอืน่ ๆ ไดแก การใสปยุ
ตัดแตงกิ่ง กําจัดวัชพืช และอื่น ๆ เชนลอมรั้วและชวยคํ้ายัน มีผูปฏิบัติลดหลั่นกันไป คิดเปนรอยละ
37, 31, 29, 6 และ 3 ตามลําดับ
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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