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การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ เลีย้ งทีป่ ลูกร่ วมกับ
ไม้ ใช้ สอยชนิดต่ างๆ ในระบบวนเกษตร
A Study on the Growth of Bambusa multiplex L. Intercropped with
Multipurpose Trees in Agroforestry System
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก1

Thanpisit Phungchik1

......................................
ABSTRACT
The study on the growth of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees had
been investigated at the Saiyok’s Population and Communication Development Association (PDA)
Saiyok district, Kanchanaburi province from September, 2007 to May, 2010. The experiment was
designed in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications. After planting
Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees: Tectona grandis L.f., Azadirachta
indica A.Juss., Azadirachta indica, Hopea odorata Roxb., Dipterocarpus alatus Roxb., Eucalyptus
citriodora Hook, Casuarina junghuhniana Mig and Musa sapientum L. intercropped with Carica
papaya L., the results of this study showed that Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose
trees could grow normally by giving the heights and culm diameters which were not significantly
different among the treatments. During 15-20 months after planting, Bambusa multiplex L. had
dormancy in the dry season to have stable growth. In 25th months, the bamboo heights were in the
range 585-679 centimeters and the diameters of culm were in the range 5.21-5.68 centimeters.
Shoot of Bambusa multiplex L. intercropped with Eucalyptus citriodora Hook gave the lowest
shoot number of 9.75 per clump which was significantly different from those of intercropped with
A. indica that gave the highest shoot number of 16.75 per clump. Then all multipurpose trees could
grow normally with Bambusa multiplex L. while the banana and papaya began to give the yield in
the months 9th to 17th. In 29th months Tectona grandis L.f., Casuarina junghuhniana Mig and
Eucalyptus citriodora Hook had heights of 610, 729 and 858 centimeters, respectively, and gave
culm diameters of 7.31, 6.58 and 10.69 centimeters, respectively. The soil from rhizosphere of
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การศึกษาการเจริญเติบโตของไผเลี้ยง...
ธัญพิสิษฐ พวงจิก

Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees showed that there was sandy clay loam
soil, giving pH and organic matter in the ranges of 5.9-6.3 and 4.9-6.9%, respectively. Phosphorus
content in soil was decreased when bamboo plantation alone whereas potassium contents in soil
were increased for all treatments.
Keyword: Bambusa multiplex L., agroforestry system, growth

บทคัดยอ
การศึกษาการปลูกไผเลี้ยงรวมกับไมใชสอยชนิดตางๆ ทําการศึกษาที่ศูนยพัฒนาชนบทผสม
ผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในชวงเดือน กันยายน 2550 ถึงพฤษภาคม 2553 โดยวางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ซํ้า หลังปลูกไผเลี้ยงรวมกับ
ไมใชสอย ไดแก สัก สะเดา สะเดาดง ตะเคียนทอง ยางนา ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ และกลวยนํ้าวารวม
กับมะละกอ พบวา ไผเลี้ยงที่ปลูกรวมกับไมใชสอยชนิดตางๆ สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติโดยที่
ความสูง ขนาดเสนผาศูนยกลางลํา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไผเลี้ยงมีการพักตัวใน
ชวงฤดูแลง คือการเจริญเติบโตคงที่ในเดือนที่ 15 – 20 เดือนหลังปลูก และในเดือนที่ 25 ตนไผเลี้ยงมี
ความสูงอยูในชวง 585 – 679 เซนติเมตร และมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําอยูในชวง 5.21 – 5.68 เซนติเมตร
สวนอัตราการออกหนอรวมพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ ยกเวนไผเลี้ยงที่ปลูกรวมกับยูคาลิปตัส
ที่มีคาตํ่าที่สุดเทากับ 9.75 หนอ/กอ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับไผเลี้ยงที่ปลูกรวมกับสะเดาดงที่
มีการออกหนอรวมสูงที่สุด (16.75 หนอ/กอ) สวนการเจริญเติบโตของไมใชสอย พบวา ไมใชสอย
ทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตไปพรอมๆกับไผเลี้ยง โดยกลวยนํ้าวาและมะละกอสามารถเริ่มใหผลผลิตได
ในเดือนที่ 9 จนถึงเดือนที่ 17 สวนไมใชสอยชนิดตางๆ พบวา ในเดือนที่ 29 ไมใชสอย เชน สัก สน
ประดิพัทธ และยูคาลิปตัส มีความสูงเทากับ 610 729 และ 858 เซนติเมตร ตามลําดับ มีขนาดเสน
ผาศูนยกลางลําตนเทากับ 7.31 6.58 และ 10.69 เซนติเมตร ตามลําดับ เมือ่ นําดินบริเวณระหวางโคนตนไผกับ
ไมใชสอยไปวิเคราะห พบวา สภาพดินที่ปลูกเปนดินรวนเหนียวปนทราย คา pH อยูในชวง 5.9 – 6.3
พบปริมาณอินทรียวัตถุ 4.9 – 6.9 เปอรเซ็นต ธาตุฟอสฟอรัส (P) ในดิน ลดลงเมื่อปลูกไผเพียงอยางเดียว
สวนธาตุโพแทสเซียม (K) มีปริมาณ เพิ่มขึ้นทุกกรณีเมื่อมีการปลูกไผลงไปหรือปลูกรวมกับไมใชสอยยิ่ง
ทําใหมีปริมาณมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ไผเลี้ยง ระบบวนเกษตร การเจริญเติบโต
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คํานํา
วนเกษตรเปนวิธีการจัดการการแปรรูป
การใช ที่ ดิ น เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ประโยชนสูงสุด โดยผสมผสานระหวางไมยืนตน
กั บ พื ช เกษตรร ว มกั น เพื่ อ ช ว ยแก ไ ขป ญ หา
ความขาดแคลนอาหารไม ใ ช ส อยในครั ว เรื อ น
ตลอดจนชวยในการแกปญหาเกี่ยวกับที่ดิน ไดแก
ปญหาทรัพยากรดินและปาไมเสื่อมโทรม เชน
ดินขาดความอุดมสมบูรณ ปาไมถูกบุกรุกแผวถาง
เผาทําลาย และปญหาศัตรูพืชตางๆ เขามารบกวน
พืชเกษตรดวย เปนตน ชวยใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มมากขึ้น สิ่งแวดลอมตางๆ ดีขึ้น และชวยลด
ปญหาสังคมที่จะตามมาอีกมากมาย (อเนก, 2537)
ไผเลี้ยง เปนไผที่ใชประโยชนไดหลาย
ดาน เชน ใชลําไผทําคันเบ็ด หรือเฟอรนิเจอรตางๆ
หน อ ใช รั บ ประทานได ดี และยั ง ใช ป ลู ก เป น
ไมประดับอาคารสถานที่ ใหความสวยงาม รมเย็น
สงบ เปนธรรมชาติไดเปนอยางดี เปนตน (รุงนภา
และคณะ, 2544) โดยทั่วไปปาในธรรมชาติจะมีพืช
เปนองคประกอบของปาไมหลายชนิด ปกติจะ
พบไผ ขึ้ น เป น ไม ชั้ น ล า งของป า เบญจพรรณ
ปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาผลัดใบจะขึ้นปะปน
กับไมยืนตนหลายชนิด เชน เพกา มะมวงปาแดง
และมะไฟปา เปนตน ในบางพื้นที่จะพบปาไผ
ลวน ๆ เปนบริเวณกวาง มีตนไมชนิดอื่นขึ้นปะปน
เพียงเล็กนอย ไผที่ขึ้นบริเวณเดียวกันจะเปนชนิด
เดียวกันเสียสวนมาก อาจมีชนิดอื่นปะปนบางแต
ไมมากนัก ดานความอุดมสมบูรณของดิน ไมไผ
เป น พื ช ที่ ใ ห ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น เพิ่ ม ขึ้ น
เพราะใบไผ จ ะหลุ ด ร ว งในฤดู แ ล ง กลายเป น
ปุยหมัก รากไผซึ่งเปนระบบรากฝอยแผกระจาย
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หากินกันเต็มพื้นผิวดิน เมื่อรากมีอายุมากก็จะตาย
และกลายเปนปุยหมัก นอกจากนี้เมื่อไผออกดอก
(ออกขุย) ดอกจะหลุดรวงกลายเปนปุยหมักอยู
บริเวณโคนตนไผอีก ดังนั้นในปาไผธรรมชาติจะ
มีปลวกมาเปนตัวยอยซากพืชใหกลายเปนอินทรีย
วัตถุเพิ่มมากขึ้น และเปนสาเหตุทําใหเกิดเห็ดโคน
ขึ้นในปาธรรมชาติ (อนันต, 2539) ในสมัยกอน
เกษตรกรจะไปขุ ด ดิ น บริ เ วณโคนกอไผ นํ า มา
ปลู ก ไม ด อกไม ป ระดั บ กระถางจะทํ า ให ต  น ไม
ประดับเหลานั้นเจริญเติบโตงอกงามไดเปนอยางดี
จึงเปนที่มาของคําวา “ดินขุยไผ” ปจจุบันปาไผใน
ธรรมชาตินั้นลดพื้นที่ลงอยางมาก ที่เหลืออยูใน
ปาสงวนในอุทยานแหงชาติตาง ๆ ไมสามารถขุด
ดินขุยไผมาขายไดอีกแลว แตหากเกษตรกรทํา
การปลูกไผ เกษตรกรก็สามารถขุดดินขุยไผไป
จําหนายไดอีกทาง เมื่อปลูกไผเปนเวลานานแลว
ดินดีมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นดวย (สุทัศน,
2544)
สวนไมใชสอย คือ ตนไมที่นําลําตนมาใช
ประโยชนทางดานตางๆ เชน ปลูกบาน เชื้อเพลิง
เสาเข็ม ไมอัด ไมคํ้ายัน และเยื่อกระดาษ เปนตน
มี ร ะยะเวลาการปลู ก สั้ น ประมาณ 5 ป เช น
ตนยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ สะเดาดง สัก สะเดา
และยางนา เป น ต น ซึ่ ง ในป จ จุ บั น นี้ ต ลาดมี
ความตองการไมประเภทนี้สูงมาก แตเกษตรกรยัง
มีการปลูกกันนอย ไมเพียงพอตอความตองการ
ภายในประเทศ จึงทําใหไมใชสอยภายในประเทศ
มีราคาแพงขึ้น ในอนาคตถาไมมีการปลูกเพิ่มเติม
อยางเพียงพอ ไมใชสอยจะตองขาดแคลนอยาง
แนนอน การปลูกไผเลี้ยงกับไมใชสอยจะชวยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหมีมากขึ้น และนับไดวาเปนปาไม
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อยางหนึ่งใหกับทองถิ่นนั้นๆ ดวย นอกจากนี้ยัง
สงผลใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น (ทองพูล, 2543;
มณฑี, 2536) โดยตนไมทั้ง 2 ประเภทนั้นอาจมี
ปฏิสัมพันธกันทางนิเวศวิทยา ซึ่งมีทั้งในแงบวก
คือชวยสงเสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกัน เชน
การเพิ่มปุย และอินทรียวัตถุ เปนตน และในแงลบ
คือเกิดการแกงแยงธาตุอาหาร บดบังแสงแดดกัน
มีผลทําใหการเจริญเติบโตของพืชทั้ง 2 ประเภท
ตํ่าลง จึงนาที่จะทําการศึกษาวิจัยการเจริญเติบโต
ของไผเลี้ยงปลูกแซมดวยไมใชสอย วาไผเลี้ยงจะมี
การเจริญเติบโตเปนปกติหรือไม เมื่อถูกปลูกแซม
ดวยไมใชสอยชนิด ตาง ๆ เพื่อในอนาคตจะไดมี
หนอไผเลี้ยงไวบริโภค ไมไผเลี้ยงไวใชประโยชน
และไมใชสอยไวใชงานดานตาง ๆ อยางไมขาดแคลน
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาการเจริญเติบโตของไผเลีย้ ง
ที่ปลูกแซมดวยไมใชสอย ชนิดตางๆ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของ
ไมใชสอยชนิดตางๆ ที่ปลูกรวมกับไผเลี้ยง
3. เพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน
หลังจากการปลูกไผเลี้ยงรวมกับไมใชสอย
วิธีการ
1. แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) มี 8 treatment
ที่มีบล็อก (แปลง) จํานวน 4 ซํ้า แตละแปลงมี
ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 96 เมตร โดยแบงตาม
แนวความลาดชันของพืน้ ทีป่ ลูก และหนวยทดลอง
หนึ่งๆ มีตนไผจํานวน 9 ตน ระยะปลูก 3x4 เมตร
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2. เตรียมพื้นที่ในการปลูกไผและไมใชสอย
2.1 จั ด เก็ บ ตั ว อย า งดิ น เพื่ อ ดู ค วามอุ ด ม
สมบูรณของดิน โดยวิเคราะหคาตาง ๆ ดังนี้
ปฏิกิริยาดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน วัดปริมาณ
ไนโตรเจนในดิ น วั ด ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ในดิ น
และวัดปริมาณโพแทสเซียมในดิน
2.2 จัดหาตนพันธุไผเลี้ยงจากการปกชํา
ลําตนที่มีขนาดสมํ่าเสมอกัน
2.3 จัดหาตนพันธุไมใชสอย ไดแก สัก
สะเดา สะเดาดง สนประดิพัทธ ยางนา ตะเคียน
ทอง และยูคาลิปตัส โดยการคัดเลือกตนที่มีขนาด
สมํ่าเสมอใกลเคียงกัน
2.4 นําตนไผเลี้ยงมาปลูกลงแปลงแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผาใชระยะปลูกระหวางตน 3 เมตร
และระหวางแถว 4 เมตร (ใชไผเลี้ยงแถวละ 3 ตน
จํานวน 3 แถว = 9 ตน = หนึ่งหนวยการทดลอง
แล ว ปลู ก ไม ใ ช ส อยตรงกลางของเส น ทแยงมุ ม
สี่เหลี่ยมผืนผาระยะหางกันตนละ 3 เมตร โดยให
ตนไผเลี้ยงอยูตรงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผา โดยแบง
ไมใชสอยแตละชนิดออกเปน Treatment ตาง ๆ
ดังตอไปนี้
Tr.1 Control (ปลูกไผเลี้ยงรวมกับ
มะละกอและกลวยนํ้าวา)
Tr.2 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับสัก
Tr.3 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับสะเดา
Tr.4 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับสนประดิพัทธ
Tr.5 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับยางนา
Tr.6 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับตะเคียนทอง
Tr.7 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับสะเดาดง
Tr.8 ปลูกไผเลี้ยงรวมกับยูคาลิปตัส
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2.5 หนึ่ ง หน ว ยการทดลองใช ไ ผ เ ลี้ ย ง
จํานวน 9 ตน และใชไมใชสอย 16 ตน
2.6 จากนั้ น ทํ า การดู แ ลรั ก ษาให ต  น
ตนไผเลีย้ งและไมใชสอยชนิดตางๆเจริญเติบโตดวย
การใหนาํ้ ดวยระบบนํา้ พุง ประมาณวันละ 2 ลิตร/กอ
และขึ้นกับปริมาณนํ้าฝนดวย ใสปุยคอกมูลวัว
5 กิ โ ลกรั ม /กอ ปุ  ย สู ต ร 16-16-16 และยู เ รี ย
อยางละ 50 กรัม/ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน
2.7 ทํ า การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของ
ต น ไผ เ ลี้ ย งและไม ใ ช ส อยชนิ ด ต า ง ๆ โดยการ
บันทึกผลการทดลองทุก ๆ 3 เดือน จนกระทั่งตน
ไผเลี้ยงและไมใชสอยอายุประมาณ 3 ป
3. การเก็บขอมูล
3.1 เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเจริญ
เติบโตของตนไผเลี้ยง ไดแก
1. จํานวนหนอที่ออกตอปในปที่ 2
และ 3 นับจํานวนแลวตัดใหเหลือ 10 หนอ/กอ
2. จํานวนหนอที่ไดทุก 1 เดือน
3. ขนาดของลําไผที่ได (ความสูง
ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางที่ ร ะดั บ เหนื อ พื้ น ดิ น
30 เซนติเมตร)
3.2 เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเจริญ
เติบโตของไมใชสอยชนิดตางๆ ไดแก
1. เส น ผ า ศู น ย ก ลางของลํ า ต น ที่
ระดับเหนือพื้นดิน 30 เซนติเมตร
2. ความสูงของลําตน
3.3 ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ได แ ก
คาความเปนกรด-ดาง (pH) อินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียม)
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4. การวิเคราะหขอมูล
สํ า หรั บ ต น ไผ วิ เ คราะห ค วามแตกต า ง
ระหวางกลุมโดยใช Duncan’s News Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
โดยใชโปรแกรม Statistical Analysis System
สวนไมใชสอยไมมีการเปรียบเทียบทางสถิติ
5. สถานที่ทําการทดลอง
แปลงรวบรวมพันธุไผ ณ ศูนยพัฒนา
ชนบทผสมผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
และแปลงทดลอง ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศู น ย รั ง สิ ต จ.ปทุ ม ธานี เริ่ ม ทํ า
การทดลองตัง้ แต 1 กันยายน 2550 ถึง 30 พฤษภาคม
2553 (ประมาณ 3 ป)
ผลและวิจารณ
การเจริ ญ เติ บ โตของไผ เ ลี้ ย งเมื่ อ ปลู ก ร ว มกั บ
ไมใชสอยชนิดตางๆ
ความสูงของตนไผเลี้ยง
ความสูงของตนไผเลี้ยงที่ปลูกรวมกับไม
ใชสอยชนิดตางๆ พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติตลอดระยะเวลา 25 เดือน
แสดงถึ ง ว า สามารถปลู ก ไผ ร  ว มกั บ กล ว ยนํ้ า ว า
มะละกอ และไมใชสอยในพื้นที่นั้นไดโดยไมมี
ผลกระทบกับตนไผ โดยในเดือนที่ 1 มีความสูง
97 - 152 เซนติเมตร และความสูงก็จะเพิ่มขึ้น
เมื่อมีหนอไมไผที่เจริญเติบโตออกมาทีหลัง จนถึง
เดือนที่ 9 มีคาความสูงอยูในชวง 203 – 351
เซนติเมตร ซึง่ ถือวายังไมสงู เต็มที่ ปกติลาํ ไมไผเลีย้ ง
เมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะสูงประมาณ 700 เซนติเมตร
(เฉลียว, 2523) และในเดือนที่ 25 ตนไผเลี้ยง
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มีความสูงอยูในชวง 585 – 679 เซนติเมตร ซึ่งเปน
ฤดูที่มีการเจริญเติบโต (ฤดูฝน) หมายความวา
ไผ เ ลี้ ย งเจริ ญ เติ บ โตได เ ต็ ม ที่ แ ละมี ค วามสู ง ได
ตามที่ เฉลียว (2523) ไดกลาวไวขางตน สวนใน
เดือนที่ 26 – 30 มีการเจริญนอยมาก (Figure 1)
เสนผาศูนยกลางของลําไผเลี้ยง
การศึกษาเสนผาศูนยกลางลําไผเลี้ยงเพื่อ
บอกขนาดของลําไผเลี้ยง จากผลการทดลองพบวา
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
เสนผาศูนยกลางของหนอไผเลี้ยงที่ปลูกรวมกับ
ไมใชสอย ในเดือนที่ 1 (หนอแรก) ยังมีขนาดเล็ก
ทํ า ให ไ ด ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางในลํ า แรกๆ
ประมาณ 0.48-1.25 เซนติเมตร และหนอจะมี
ขนาดใหญขึ้นเมื่อการเจริญเติบโตมีระยะเวลามาก
ขึ้น สาเหตุที่หนอที่เกิดทีหลังจะมีขนาดใหญกวา
หน อ ที่ เ กิ ด ก อ นเนื่ อ งจากการสร า งอาหารของ
ใบไผเลี้ยงแลวสะสมไวที่เหงาและลํา เมื่อสราง
หนอใหมอาหารก็สงไปเลี้ยงไดดีกวาหนอที่เกิด
กอนหนอใหมจึงมีขนาดใหญขึ้น แตในกรณีที่
หนอใหมเกิดในปริมาณมาก ก็อาจมีขนาดเล็กกวา
หน อ ที่ เ กิ ด ก อ นได เนื่ อ งจากต อ งใช อ าหารใน
การเลี้ยงหนอปริมาณมาก (ไฉน, 2529) และหลัง
จากเดือนที่ 9 ขนาดหนอที่ออกมาใหมก็มีขนาด
ใหญขึ้นเรื่อยๆ โดยในเดือนที่ 11, 13, และ 15 หลัง
ปลูกมีขนาดของลําไผเลี้ยงอยูในชวง 2.97 – 3.98,
3.72 – 4.17, และ 4.18 - 4.90 เซนติเมตร ตามลําดับ
และคงที่ตั้งแตเดือนที่ 15 หลังปลูกจนถึงเดือน
ที่ 20 เนื่องจากตั้งแตเดือนที่ 15 ไมมีการแตกหนอ
ใหม อ อกมา อี ก ทั้ ง หน อ ใหม ไ ม มี นํ้ า และธาตุ
อาหารเพียงพอในการเจริญเติบโตที่จะเปนลําได
และตั้งแตชวงเดือนที่ 15 หลังปลูกเขาสูฤดูหนาว
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(ฤดู แ ล ง ) กอไผ เ กิ ด การพั ก ตั ว ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี
การแตกหนอใหมออกมาในชวงนี้ ทําใหทงั้ ความสูง
และขนาดเสนผาศูนยกลางคงที่ตั้งแตเดือนที่ 15
เปนตนมา แตเมื่อเขาสูเดือนที่ 23 พบวา ขนาด
เสนผาศูนยกลางลําไผเลี้ยงมีขนาดมากขึ้น ซึ่งอยู
ในชวง 4.54 – 5.68 เซนติเมตร และในเดือนที่ 25
ตนไผเลี้ยง มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในชวง
5.21 – 5.68 เซนติเมตร ซึง่ เปนฤดูทมี่ กี ารเจริญเติบโต
(ฤดู ฝ น) (ธวั ช ชั ย และคณะ, 2539) ไผ เ ลี้ ย ง
เจริญเติบโตไดเต็มที่ สวนในเดือนที่ 26 – 30
มีการเจริญนอยมาก เชนเดียวกับความสูง และ
ไมมกี ารแตกหนอใหมทใี่ หญกวาของเดิม (Figure 2)
อัตราการออกหนอไผเลี้ยง
การแตกหนอของไผเลี้ยงในชวงเดือนที่ 1
หลังปลูก มีประมาณ 1 หนอ/กอ และบางตนก็ยัง
ไมแตกหนอ เนื่องจากการเจริญเติบโตของไผเลี้ยง
ยังไมดีเพราะรากยังจับยึดกับพื้นดินไดนอย ระบบ
รากยังไมแข็งแรงเทาที่ควร ในเดือนที่ 2 มีหนอ
เพิ่มมากขึ้น (0.3 - 1.4 หนอ/กอ) ในเดือนที่ 3-8 ตน
ไผเลี้ยงมีหนอคอนขางนอย บางตนไมออกหนอ
เนื่องจากอยูในชวงฤดูแลง ตนไผพักตัวแตที่มี
หนอเกิดบางเนื่องจากมีการรดนํ้าและใสปุยคอก
ให กั บ ต น ไผ และพบว า อั ต ราการออกหน อ ใน
เดือนที่ 8 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทางดานการบดบังและแกงแยงแสงแดดกัน
นั้นนาจะยังไมเกิดขึ้นในชวงนี้ เนื่องจากตนไม
ใชสอยยังเล็กและอยูหางจากตนไผเลี้ยง (ประเชิญ,
2547) และในเดือนที่ 9 มีฝนตกชุกทําใหปริมาณ
หนอออกมาในปริมาณมาก และหนอจะมีมาก
อีกครั้งในเดือนที่ 12 และเดือนที่ 13 หลังปลูก
(0.4 – 1.5 หนอ/กอ และ 1.4 – 2.6 หนอ/กอ
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Figure 1 Culm height (centimeter) of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees
in agroforestry system.

Figure 2 Culm diameter (centimeter) of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose
trees in agroforestry system.
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ตามลําดับ) และหลังจากเดือนที่ 14 - 16 จํานวน
หนอก็คอยๆ ลดลง (0.1 – 1.1, 0.1 – 0.9, และ
0.0 – 0.4 หนอ/กอ ตามลําดับ) ในเดือนที่ 17 – 20
พบวาไมมีการออกหนอ พอถึงเดือนที่ 21 มีการ
แตกหนอใหมและมีขนาดใหญกวา จึงทําใหมีผล
ของความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ในเดือนที่ 22 มีอัตราการออกหนอสูง
ที่สุด (3.00 – 4.00 หนอ/กอ) นาจะเปนผลมาจาก
ตนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ลําแมหาอาหาร และ
เหง า สะสมอาหารเต็ ม ที่ นอกจากนี้ ยั ง พบว า
ผลรวมของจํานวนหนอที่แตกออกมานั้น ตนไผที่
ปลู ก ร ว มกั บ สะเดาดง ให จํ า นวนหน อ สู ง ที่ สุ ด
เทากับ 16.75 หนอ/กอ ไมแตกตางทางสถิติกับ
การปลู ก ร ว มกั บ กล ว ยนํ้ า ว า มะละกอ และ
ไมใชสอยชนิดอื่นๆ ยกเวน ยูคาลิปตัส ซึ่งมีอัตรา
การออกหนอเพียง 9.75 หนอ/กอ และนอยที่สุด
ซึ่งอาจเปนผลมาจากยูคาลิปตัส อาจสรางสารบาง
อยาง หรือเกิดการแกงแยงนํ้าและอาหารระหวาง
กันจึงไปยับยั้งการแตกหนอของไผเลี้ยง (พิจิตร,
2546) ซึ่งควรมีการศึกษาตอไป (Table 1)
การเจริญเติบโตของไมใชสอยชนิดตางๆ เมื่อปลูก
รวมกับ ไผเลี้ยง
ความสูงของไมใชสอยชนิดตางๆ
ในชวงเดือนที่ 1 มีการเจริญเติบโตเพียง
เล็ ก น อ ยเนื่ อ งจากระบบรากยั ง ไม ค  อ ยแข็ ง แรง
การเจริญเติบโตก็คอยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงเดือนที่ 9
มีการเจริญเติบโตอยางมาก เนื่องจากอยูในชวงฤดู
ฝน ต น ยู ค าลิ ป ตั ส มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น สู ง
ที่สุด ซึ่งมีความสูงตนเทากับ 326 เซนติเมตร
กลวยนํ้าวาและมะละกอก็มีการเจริญเติบโตที่ดี
ในเดือนที่ 6 มะละกอเริ่มติดผล และเดือนที่ 8-9
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มีผลสุก ในเดือนที่ 9 กลวยนํ้าวาเริ่มแทงปลีออก
มาแตตองคอยตัดใบที่กางไปปดบังตนไผออกบาง
ส ว นความสู ง ของไม ใ ช ส อยหลั ง จากเดื อ นที่ 9
ยังคงสูงเพิ่มขึ้นในแตละเดือน ในเดือนที่ 10 – 16
หลังปลูก กลวยนํ้าวา และมะละกอ มีความสูงอยู
ในชวง 206 – 288 และ 207 – 285 เซนติเมตร
ตามลําดับแสดงวากลวยนํ้าวาและมะละกอภายใน
เวลา 6 เดือน สามารถสูงขึ้นไดอีกประมาณ 1 เมตร
แตกลวยนํ้าวาและมะละกอทยอยลมตาย และ
ตนที่ใชในการวัดผลก็ลม เสมือนวาระบบรากได
ถูกทําลาย และไมสามารถแขงขันกับรากของไผได
เนื่องจาก กลวยนํ้าวา มะละกอ (เบญจมาศ, 2545
และกลุมรักเกษตร, 2541) และ ไผ ตางก็เปนพืชที่
มีระบบรากตื้น หรือรากแผผิวดิน รากจึงชนกัน
อี ก ทั้ ง ความสู ง ของต น ไผ มี ค วามสู ง กว า ทั้ ง ต น
กลวยนํ้าวา และมะละกอ ทําใหแสงแดดลงมาถึง
ตนไดนอยลง เกิดอัตราการสังเคราะหแสงนอยลง
จึงออนแอและลมตายไปในที่สุด
ส ว นไม ใ ช ส อยชนิ ด อื่ น สามารถเจริ ญ
เติบโตตอไปได และมีความสูงเพิ่มขึ้นทุกๆเดือน
เนื่ อ งจาก มี ร ะบบรากลึ ก ซึ่ ง เมื่ อ ปลู ก ร ว มกั บ
ไผ แ ล ว รากอยู  ค นละชั้ น และเกิ ด การเกื้ อ กู ล
ซึ่งกันและกัน โดยรากที่ลึกจะดูดนํ้า และแรธาตุ
อาหารขึ้นมา ทําใหรากที่อยูผิวดินนําไปดูดใชได
(มณฑี, 2536) ในเดือนที่ 29 หลังปลูกซึ่งเปนเดือน
สุดทายที่บันทึกผล สัก สะเดา สนประดิพัทธ
ยางนา ตะเคี ย นทอง สะเดาดง ยู ค าลิ ป ตั ส
มีความสูงเทากับ 610, 603, 729, 332, 262, 471
และ 858 เซนติเมตร ตามลําดับ
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Table 1 Number of shoots per plant of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees in
agroforestry system.
Number of shoots per plant of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees (shoot)
Musa Tectona Azadirachta Casuarina Dipterocarpus Hopea Azadirachta Eucalyptus P-value C.V.
Age
sapientum grandis indica A.Juss. junghuhniana alatus Roxb. odorata
indica
citriodora
(%)
(month)
L. + Carica L.f.
Mig.
Roxb.
Hook
papaya L.,
1
0.38
0.13
0.50
0.50
0.25
0.13
0.25
0.00
0.44 22.24
2
1.38
1.13
1.13
1.13
0.50
1.00
0.63
0.25
0.17 22.35
3
0.38
0.63
0.88
0.63
0.13
0.50
1.13
0.63
0.19 22.13
4
0.13
0.50
0.38
0.38
0.38
0.50
0.50
0.00
0.77 28.06
5
0.00
0.38
0.00
0.00
0.25
0.25
0.13
0.00
0.64 22.70
6
0.13
0.25
0.13
0.38
0.00
0.00
0.25
0.00
0.83 25.11
7
0.00
0.13
0.38
0.63
0.38
0.00
0.63
0.00
0.11 23.31
81/
0.13b 0.63ab
0.88a
0.75a
0.50ab
0.13b
0.75a
0.13b
0.02 18.62
9
1.63
2.13
2.25
1.88
1.13
2.00
2.75
1.25
0.80 28.78
10
0.13
0.88
1.13
0.75
1.00
0.88
0.88
0.63
0.32 23.75
11
0.00
0.50
0.00
0.13
0.00
0.00
0.13
0.00
0.22 18.84
12
0.38
1.25
1.13
1.00
1.50
1.38
1.00
0.50
0.47 28.72
13
1.38
2.00
2.00
2.13
1.75
1.75
2.63
1.88
0.62 16.65
14
0.13
0.50
0.25
0.50
0.88
0.13
1.13
0.25
0.20 27.09
151/
0.25c
0.00c
0.13c
0.25c
0.75ab
0.88a
0.38bc
0.38abc 0.01 17.19
16
0.00
0.00
0.38
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.55 18.63
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21
2.00
0.13
0.00
0.25
0.75
0.38
0.13
0.00
0.03 33.89
22
3.00
3.13
3.63
3.13
4.00
3.13
3.25
3.00
0.76 11.84
23
0.25
0.50
0.25
0.00
0.13
0.00
0.25
0.75
0.54 29.61
24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25
1.25
0.50
0.50
0.38
0.00
0.75
0.00
0.13
0.09 29.5
26
0.13
0.50
0.50
0.63
0.38
0.25
0.00
0.00
0.51 28.96
1/
ab
a
a
a
ab
ab
a
b
total
13.00
15.75
16.38
15.38
14.63
14.13
16.75
9.75
0.02 11.79
1

Average horizontal followed by a different letter have difference is statistically significant (P<0.05)
by the way DMRT
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ขนาดของเส น ผ า ศู น ย ก ลางลํ า ต น ไม
ใชสอย
การศึกษาขนาดเสนผาศูนยกลางเพื่อนํา
ไปสูขนาดลําตนของไมใชสอย พบวา เสนผา
ศูนยกลางของลําตนไมใชสอยจะเพิ่มขนาดใหญ
ขึ้นทุกๆ เดือน และในเดือนที่ 29 หลังปลูกซึ่งเปน
เดือนสุดทายที่บันทึกผล สัก สะเดา สนประดิพัทธ
ยางนา ตะเคียนทอง สะเดาดง ยูคาลิปตัส มีขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนเทากับ 7.31, 8.17, 6.58,
4.02, 2.36, 5.67, และ 10.69 เซนติเมตร ตามลําดับ
ยกเวนกลวยนํ้าวาและมะละกอที่ทยอยลมตายไป
ตั้งแตเดือนที่ 17 จึงไมสามารถวัดผลได เชนเดียว
กับความสูง โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางในเดือน
ที่ 16 เทากับ 14.91 และ 13.85 เซนติเมตร
ตามลําดับ
จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ในชวง
แรกที่ ทํ า การทดลองนั้ น ต น ไม มี ก ารเหี่ ย วแห ง
เนื่ อ งจากนํ้ า ที่ ใ ห มี ป ริ ม าณไม เ พี ย งพอกั บ พื้ น ที่
ปลูกบริเวณนั้น ทําใหตนไมใชสอยในระยะแรกมี
การเหี่ยวเฉา แตเมื่อทําการปลูกไผรวมกันไปหรือ
ประมาณ 12 เดื อ น พบว า ไม ใ ช ส อยที่ ป ลู ก มี
การเจริ ญ เติ บ โตได ม ากขึ้ น เป น ลํ า ดั บ และยั ง
สามารถใหผลผลิตได ดังเชน กลวยนํ้าวา และ
มะละกอ แสดงไดวานาจะมีแรธาตุและนํ้าที่เพียง
พอในการใหผลผลิตถึงแมวาจะปลูกไผเลี้ยงรวม
ดวยก็ตาม แตเมื่ออายุมากขึ้นคือ 17 เดือนหลัง
ปลูกก็พบวา ตนกลวยนํ้าวาและมะละกอไดคอยๆ
ตายลงไป น า จะมี ส าเหตุ ม าจาก 2 ป จ จั ย คื อ
แสงแดด และระบบราก โดยตนไผที่โตมากขึ้นไป
บดบังแสงทําใหตนกลวยนํ้าวาและตนมะละกอ
ไมไดรบั แสงในปริมาณทีเ่ พียงพอ ซึง่ ทัง้ กลวยนํา้ วา
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และมะละกอเปนไมผลเขตรอนที่ตองการแสงใน
ปริมาณมาก (สุวรรณนา, 2539) อีกทั้งระบบราก
ของทั้งกลวยนํ้าวาและมะละกอจัดเปนไมผลที่
ระบบรากเปนรากแผผิวดิน ซึ่งไผเลี้ยงก็มีระบบ
รากแผ เ ช น กั น ทํ า ให ร ากอยู  ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ชนกั น และแก ง แย ง อาหารซึ่ ง กั น และกั น ใน
บริเวณดินชั้นบน และจากผลการทดลองที่ไดพบ
วาไผสามารถแยงอาหารบริเวณดินชั้นบนไดดีกวา
จึงทําใหตนมะละกอตายไปหรือเปนโรครากเนา
ลมตายไปในที่สุด สวนกลวยนํ้าวาเมื่อมีการออก
เครือแลวตนนั้นก็จะตายไป (เบญจมาศ, 2545)
หนอใหมที่แทงออกมารุนหลังๆไมสามารถหา
อาหารได เ พราะรากไผ ไ ด แ ผ ยึ ด หน า ดิ น หมด
กลวยนํ้าวาไมสามารถขยายเหงาหรือรากชุดใหม
ออกมาได แตเมื่อสังเกตไมใชสอยชนิดอื่นๆ พบวา
เจริญเติบโตไดดี โดยไมใชสอยเหลานั้นมีระบบ
รากลึกทําใหเกิดการเกื้อกูลระหวางระดับชั้นของ
รากทําใหไมยืนตนที่ใชในการทดลอง ไดแก สน
สัก สะเดา ยางนา ยูคาลิปตัส และตะเคียนทอง
ยังสามารถเจริญเติบโตไดจนถึงเดือนสุดทายของ
การทดลอง (เดือนที่ 29) และตนไมใชสอยบาง
ชนิด เชน ยางนา และตะเคียนทอง ที่ไมตองการ
แสงมากนักในการเจริญเติบโตระยะแรก ก็ไดตน
ไผเลี้ยงซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกวาโตขึ้น
ไปบังแสงให ทําใหการเจริญเติบโตของยางนาและ
ตะเคียนทองมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้นในชวง
เดือนหลังๆ (ศิริพรรณ, 2537; ศุภมิตร, 2539)
ความอุดมสมบูรณของดิน เมื่อปลูกไผรวมกับไม
ใชสอย
จากการวิเคราะหดนิ บริเวณโคนตนระหวาง
ตนไผกับไมใชสอยชนิดตางๆ พบวา สภาพดินที่

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

การศึกษาการเจริญเติบโตของไผเลี้ยง...
ธัญพิสิษฐ พวงจิก

11

ปลูกมีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy
clay loam) มีคา pH อยูใ นชวง 5.9 – 6.3 มีเปอรเซ็นต
อินทรียวัตถุในปริมาณสูง (4.9 – 6.9 เปอรเซ็นต)
และเปอรเซ็นตไนโตรเจน (N) ที่พบมีคาใกลเคียง
กับดินกอนปลูก ธาตุฟอสฟอรัส (P) ในดินเพิ่มขึ้น
เมื่อปลูกไผรวมสะเดา หรือ ยางนา คือ 100 และ
107 mg/kg ตามลําดับ และลดลงเมื่อปลูกไผเพียง
อยางเดียว คือ 30 mg/kg และปลูกไผรวมกับพืช
อื่นๆ เชนเดียวกับธาตุแคลเซียม (Ca) ที่มีปริมาณ
ทั้ ง เพิ่ ม และลดลง ส ว นธาตุ แ มกนี เ ซี ย ม (Mg)
ลดลงทุก Treatment แตธาตุโพแทสเซียม (K) มี

ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปลูกไผลงไปหรือปลูก
ร ว มกั บ ไม ใ ช ส อยยิ่ ง ทํ า ให มี ป ริ ม าณมากยิ่ ง ขึ้ น
จากกอนปลูกมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมเทากับ
50 mg/kg (ตํ่ า ) เมื่ อ ปลู ก ไผ อ ย า งเดี ย วเท า กั บ
100 mg/kg (สูง) และเพิ่มสูงสุดเมื่อปลูกไผรวมกับ
ยูคาลิปตัส คือ 190 mg/kg (สูงมาก) ทั้งนี้เนื่องจาก
บริเวณดินชั้นบนมีปริมาณรากไผเลี้ยงแผกระจาย
อยูมาก โดย K มีมากในรากพืช เพื่อเปนสวนสําคัญ
ในกลไกการดูดนํ้า และธาตุอาหารของรากพืช
(Mailly et al., 1996; จิราภรณ และคณะ, 2539)
(Table 2)

Table 2 pH, %organic matter and some nutrients contents of soil
Treatments

pH

Before planting

6.4

Bambusa multiplex L.

6.3

Bambusa multiplex L.
+ Musa sapientum L.
+ Carica papaya L.,
Bambusa multiplex L.
+ Tectona grandis L.f.
Bambusa multiplex L.
+ Azadirachta indica A.Juss.
Bambusa multiplex L.
+ Casuarina junghuhniana Mig
Bambusa multiplex L.
+ Dipterocarpus alatus Roxb.
Bambusa multiplex L.
+ Hopea odorata Roxb.
Bambusa multiplex L.
+ Azadirachta indica
Bambusa multiplex L.
+ Eucalyptus citriodora Hook

6.0

6.2
6.3
6.0
6.0
6.1
5.9
6.0

%organic
matter

%N

6.9
(high)
6.9
(high)
6.4
(high)

0.32

6.9
(high)
6.9
(high)
5.9
(high)
6.0
(high)
6.6
(high)
4.9
(high)
6.4
(high)

0.34

0.30
0.29

0.29
0.30
0.34
0.30
0.24
0.29

P
(mg/kg)

K
(mg/kg)

Ca
(mg/kg)

Mg
(mg/kg)

67
(very high)
30
(high)
30
(high)

50
(low)
100
(high)
80
(medium)

2960
(high)
2560
(high)
2320
(high)

580 (high)

62
(very high)
100
(very high)
32
(high)
62
(very high)
59
(very high)
15
(medium)
107
(very high)

140
(very high)
130
(very high)
160
(very high)
130
(very high)
160
(very high)
130
(very high)
190
(very high)

3200
(high)
3360
(high)
2400
(high)
2320
(high)
2400
(high)
1760
(high)
2240
(high)

400
(high)
420
(high)
300
(high)
280
(high)
340
(high)
360
(high)
520
(high)

540 (high)
420
(high)
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สรุป
1. ไผ เ ลี้ ย งที่ ป ลู ก ร ว มกั บ ไม ใ ช ส อย
สามารถเจริญเติบโตและมีการออกหนอไดตาม
ปกติ
2. ไม ใ ช ส อยทุ ก ชนิ ด ที่ ป ลู ก ร ว มกั บ
ไผเลี้ยงสามารถเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไดทุกๆ เดือน
สวนกลวยนํา้ วาและมะละกอทีป่ ลูกรวมกับไผเลีย้ ง
สามารถเจริ ญ เติ บ โตและให ผ ลผลิ ต ได จ นถึ ง
เดือนที่ 17 จากนั้นลมตายทั้งหมด
3. การปลูกไผเลี้ยง สามารถชวยเพิ่ม
ธาตุโพแทสเซี่ยม (K) ใหกับดินได หากปลูกรวม
กับไมใชสอยจะมีสวนชวยสงเสริมเพิ่มธาตุอาหาร
ชนิดอื่นๆ ดวย
ขอเสนอแนะ
ไมใชสอยที่มีระบบรากลึกสามารถปลูก
รวมกับไผเลี้ยงได โดยไมกระทบการเจริญเติบโต
ของทั้งไผเลี้ยงและไมใชสอย แตไมใชสอยบาง
ชนิดไมควรปลูกรวมกับไผเลี้ยง เชน ยูคาลิปตัส
เปนตน เนื่องจากมีผลทําใหไผเลี้ยงออกหนอนอย
กวาปกติ
เอกสารและสิ่งอางอิง
กลุมรักเกษตร. 2541. การปลูกมะละกอ. สํานัก
พิมพฐานเกษตรกรรม, กรุงเทพฯ. 78 น.
จิราภรณ คชเสนี, บุญเลิศ ศรีสขุ ใส, นันทนา คชเสนี.
2539. โครงการวิจัย ผลของการยอยสลาย
อิ น ท รี ย วั ต ถุ ต  อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ฟอสฟอรัสในระบบวนเกษตรที่มีความ
หลากหลาย. กรกฎาคม 2539. จุฬาลงกรณ
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People Participation in Conservation of Wetlands at Bueng Kiat-ngong
Prathumphone District, Champasak Province, Lao PDR
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ABSTRACT
This research aimed to study 1) socio – economic condition of people in Beung Kiat-ngong
wetlands, Prathumphone District, Champasak Province, Lao PDR, 2) level of people participation
in conservation of Bueng Kiat-ngong wetlands and 3) factors affecting people participation in
conservation of Bueng Kiat-ngong wetlands. Data was collected by using questionnaire to interview
300 respondent and then analyzed by using social statistical computer program. The research was
conducted from December 2012 to June 2013. The statistical analysis method were employed for
the data analysis including frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and
F-test with the statistical significant level of .05.
The results revealed that the most respondent about 79.3 % were male, their average age
45.94 years, 99.7 % were buddhist, 92.0 % were married, 84.0 % were household heads, 57.0 %
had 4-6 household members, all of them were 89.3 % of the total population of the villagers. While
about 52.3 % of the respondent were not social group members, 66.3 % completed primary
education, 99.0 % lived in solitary house, 60.7 % owned more than 10 rai of lands and 58.0 % did
farming as main occupation while 38.3 % of them did farming as minor occupation. Besides, about
69.0 % of them had monthly household income 5,000 – 10,000 baht , 89.3 % of them had monthly
household expenditure less than 5,000 baht, 58.3 % of them had no saving, 58.7 % had no saving,
level of people participation in Bueng Kiat-Ngong Wetlands conservation in macro point of view
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was at a rather low level (average score 2.02) operating part (average score 2.09), administration
and management part (average score 2.04) and monitoring and evaluation part (average score
1.82). In addition factors affecting people participation in Bueng Kiat-Ngong Wetlands conservation,
were gender, age, level of education, main career, minor career, household income, soil group
membership being, size of land holding and information received.
Recommendation in the regulation improvement aspect, the people protected regulation
should be revised. The aspect of the people administration of various organizations, the working
group to responsible for the wetlands should be setup and the participation aspect encouragement
to participation in wetlands conservation and protection should be urgently conducted.
Keywords: people participation, conservation, Bueng Kiat-ngong Wetlands, Lao PDR
Keyword: Bambusa multiplex L., agroforestry system, growth

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพทางเศรษฐกิจและ สังคมของประชาชนในพื้นที่
ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในดานการอนุรักษ พื้นที่ชุมนํ้าเกียดโงง และ 3) ปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
ร ว มในการอนุ รั ก ษ พื้ น 2ที่ ชุ  ม นํ้ า เกี ย ดโง ง โดยการสั ม ภาษณ ป ระชากรตั ว อย า งจํ า นวน 300 ราย
ดวยแบบสอบถาม ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ดําเนินการวิจัยระหวาง
เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือน มิถุนายน 2556 วิธีการวิเคราะหทางสถิติไดประกอบดวยการหาคา ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญคิดเปนรอยละ 79.3 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย
45.94 ป นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.7 มีสถานภาพสมรสรอยละ 92.0 มีสถานภาพเปนหัวหนา
ครัวเรือนรอยละ 84.0 มีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 4–6 คนรอยละ 57.0 มีสถานภาพเปนลูกบาน
รอยละ 89.3 ไมเปนสมาชิกกลุม รอยละ 52.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 66.3 อาศัยบาน
เดี่ยวมีบริเวณรอยละ 99.0 มีพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร รอยละ 60.7 มีอาชีพหลักเกษตรกรรม
รอยละ 58.0 มีอาชีพรองเกษตรกรรม รอยละ 38.3 มีรายไดรวมของครัวเรือน 5,000-10,000 บาท
รอยละ 69.0 มีรายจายรวมของครัวเรือนตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 89.3 ไมมีการออม
รอยละ 58.3 ไมมีการกูหนี้ยืมสินรอยละ 58.7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการอนุรักษ
พื้นที่ชุมนํ้าเกียดโงง โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.02) โดยมีสวนรวมในระดับนอย
ทุกดานไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.09) รองลงมาคือ ดานการบริหาร
จัดการ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.04) และดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 1.82)
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าเกียดโงงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม ขนาดพืน้ ทีท่ าํ กิน และการไดรบั ขอมูลขาวสาร

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

16

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ...
เวชสุวรรณ พรหมมะศักดิ์ และคณะ

ข อ เสนอแนะพบว า ด า นการปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บประชาชน ควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บใน
การคุมครองใหม ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดตั้งคณะรับผิดชอบพื้นที่บึง และ
ดานการมีสวนรวม ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และคุมครอง โดยเรงดวน
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน การอนุรักษ พื้นที่ชุมนํ้า บึงเกียดโงง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
คํานํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เปนประเทศมีที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ใ จกลางคาบสมุ ท ร
อินโดจีนซึง่ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 236,800 ตารางกิโลเมตร
แบงเขตการปกครองออกเปน 17 จังหวัด มีประชากร
ประมาณ 6,477,211 คน (ศูนยสถิติแหงชาติ, 2554)
และเป น ประเทศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ไ ปด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีความหลากหลายทางดานลักษณะ
ทางกายภาพของทีด่ นิ ถาพิจารณาเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ นํา้
จะมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นถึง 5,906,250 ไร (องคการ
ทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม, 2553)โดยไมรวม
ลํานํ้า พื้นที่ชุมนํ้าสวนใหญทําหนาที่ครอบคลุม
ทางดานระบบนิเวศ โดยอยูเฉพาะแหลงทรัพยากร
ของพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนที่ ติ ด พั น กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศที่เอื้ออํานวยตอความผาสุก
ของประชาชนเชนการตอบสนองตอความตองการ
ใชนาํ้ เพือ่ ทําการผลิตทางการเกษตรเปนแหลงอาหาร
และการทองเที่ยวเหลานั้นเปนตน
พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงมีพื้นที่ 14,750 ไร
เปนพื้นที่ ที่มีความสําคัญ ระดับประเทศ และ
ภาคพื้นเอเชียน ที่ประกาศเปน Ramsar site อยูที่
อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก ประกอบดวย

8 หมูบ า นมีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 1,178 ครัวเรือน
มีประชากร 7,253 คน อาศัยอยูบริเวณรอบพื้นที่
ชุ  ม นํ้ า (IUCN, 2009) เป น แหล ง ที่ มี ดิ น
ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ที่ สุ ด ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทั้งประกอบดวย
พื้นที่บางสวน ที่มีนํ้าขังตลอดปและบางพื้นที่มีนํ้า
ขังบางฤดูกาล รวมทั้งพื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปน
พื้ น ที่ นํ้ า จื ด หนอง ตามทุ  ง นา ทุ  ง หญ า นํ้ า ขั ง
บางฤดูกาล ปาพุม และปาไม (Claridge,1993)
ในพื้นที่พบสัตวจําพวกนกนํ้า ปลาหลายชนิด พืช
ทุงหญาเลี้ยงสัตว หนองปลา การปลูกขาวแบบ
พื้นบาน บึงเกียดโงง/บานเกียดโงง เปนแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญ ของจังหวัดจําปาสัก
ซึ่งมีเขตแดนติดกับสันภูเขาอาสา เปนภูเขาขนาด
เล็กที่มีแหลงวัตถุโบราณที่เกาแกที่นักทองเที่ยว
โดยทั่ ว ไปนิ ย มมาท อ งเที่ ย วและให ก ารเคารพ
นับถือซึ่งนับวาเปนแหลงที่สรางรายไดทางดาน
การทองเที่ยวที่สําคัญ
ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ ในการ
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัด
จําปาสัก ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะไดไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนา ฟนฟูและลดผลกระทบตอ
ระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าที่มีสาเหตุมาจากการขาด
การฟนฟูทรัพยากรในพื้นที่ชุมนํ้า และรวมทั้งหา
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แนวทางในการเสริมสรางใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ชุมนํ้านี้
ใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นอันจะนําไปสูการ
สงเสริมใหคนในชุมชนอื่นๆไดเขามามีสวนรวม
กั บ เจ า หน า ที่ รั ฐ ในการฟ  น ฟู ร ะบบนิ เ วศพื้ น ที่
ชุมนํ้าในอนาคต
อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษา
เลือกศึกษาในชุมชนทองถิ่นที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัด
จําปาสัก ภาคใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 8 หมูบาน ไดแก บานทบ
ศอก บานเกียดโงง บานพรมมะลึ บานตอย บาน
โพนงาม บานผักขะ บานพะลาย และบานแกแล
(Figure 1)

Figure 1
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ประชากรขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง
จากบัญชีรายชื่อครัวเรือนของ 8 หมูบาน
ที่เลือกเปนพื้นที่ศึกษา พบวา มีจํานวนประชากร
ทั้งหมด 1,178 ครัวเรือน ในการศึกษาครั้งนี้ได
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973)
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ประชาชนที่เปน
หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกที่เปนตัวแทนในครัว
เรือน ซึ่งไดขนาดตัวอยาง เทากับ 300 ครัวเรือน
(Table 1) โดยกระจายไปตามแต ล ะครั ว เรื อ น
หมูบานทั้ง 8 ตามสัดสวนการกระจายไดใชสูตร
สุบงกช (2526) จากนั้นทําการสุมตัวอยางเปน
การเลื อ กตั ว อย า งแบบง า ย (Simple random
sampling) ในการเก็บขอมูล
การสราง และทดสอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามสํ า หรั บ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ
ในการเก็บขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
ซึ่งไดพัฒนาขึ้นจากแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวของ

Wetland Bueng Kiat-ngong Prathoumphone district, Champasak province, Lao PDR.

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ...
เวชสุวรรณ พรหมมะศักดิ์ และคณะ

18

Table 1 Number of population and sample in each village in Wetlands Bueng Kiat-hgong.
Names of village
Ban thopsok
Ban kiat ngong
Ban phommalu
Ban toy
Ban phon ngam
Ban phak kha
Ban phalay
Ban kele
Total

Number of household
83
196
115
50
254
124
258
98
1,178

แบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1)
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางดานเศรษฐกิจและสังคม
เปนคําถามปลายปด และปลายเปด ตอนที่ 2)
ความรู  ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ตอนที่ 3) การรับรูเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสาร เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียวจากตัวเลือก 2 ตัวเลือก ตอนที่ 4)
ความรูความเขาใจในการอนุรักษ เปนคําถามปลาย
ปดและปลายเปด ตอนที่ 5) ประสบการณ ในการ
เข า ร ว มกิ จ กรรมเป น คํ า ถามแบบมาตราส ว น
ประมาณคา และตอนที่ 6) เปนขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะความคิดเห็น
ของแบบสอบถาม
นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อ
ตรวจสอบและใหคาํ แนะนําเพือ่ แกไขใหมคี วามถูกตอง
เที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อ
หาความเทีย่ งตรง (validity) จากนัน้ นําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุดไปทดสอบ (pre-test) กับกลุมผูแทน

Number of sample (Household)
21
50
29
13
65
31
66
25
300

ครัวเรือนตัวอยางบานบึงโคก อําเภอประทุมพอน
จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว ที่เปนพื้นที่ใกลเคียงกับ
พื้นที่ศึกษาโดยเลือกสัมภาษณผูที่มีอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป เพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability) กอนนําไป
ใชเก็บขอมูลจริง ไดคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ดานความรูความเขาใจในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
บึงเกียดโงง โดยใชวธิ กี ารคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธดว ยวิธี “Cronbach’s Alpha Coefficient”
เทากับ 0.9660 และประสบการณในการเขารวมกิจกรรม
ของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า มี ค  า
เทากับ 0.9315
การวิเคราะหขอมูล
1. ใชวธิ ที างสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive
statistics) สําหรับการวิเคราะหขอมูลสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ความรูความเขาใจในเรื่องของ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ นํา้
การรับรูเ กีย่ วกับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ในเรือ่ งของการอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ ความรูค วามเขาใจ
ในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า ประสบการณในการเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งปญหาอุปสรรค
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และขอเสนอแนะตางๆ โดยคํานวณหาคารอยละ
(percentage) คาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย
(mean) คาสูงสุด (maximum) คาตํ่าสุด (minimum)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คะแนนความรู  ค วามเข า ใจในเรื่ อ งของ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
โดยมีการกําหนดเกณฑการแบงความรูความเขาใจ
ออกเปน 3 ระดับ คือ
คะแนน 0.01 – 0.33 มีความรูร ะดับนอย
คะแนน 0.34 – 0.66 มีความรูระดับ
ปานกลาง
คะแนน 0.67 – 1.00 มีความรูร ะดับมาก
ระดับมาก
โดยมีการแบงคะแนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ดั ง นี้ ถ า มี
สวนรวมระดับมากที่สุดได 5 คะแนน มีสวนรวม
ระดับมากได 4 คะแนน มีสวนรวมระดับปานกลาง
ได 3 คะแนน มีสวนรวมระดับนอยได 2 คะแนน
และมีสวนรวมระดับนอยที่สุดได 1 คะแนน โดยมี
การกําหนดเกณฑการแบงระดับการมีสวนรวม
ของกลุมตัวอยางออกเปน 5 ระดับ
คะแนน 1.00 – 1.80 มีสวนรวมระดับ
นอยที่สุด
คะแนน 1.81 – 2.60 มีสวนรวมระดับ
นอย
คะแนน 2.61 – 3.40 มีสวนรวมระดับ
ปานกลาง
คะแนน 3.41– 4.20 มีสวนรวมระดับ
มาก
คะแนน 4.21 – 5.00 มีสวนรวมระดับ
มากที่สุด
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2. ใชสถิติ t-test ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม และ F-test ทดสอบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ของตั ว แปรมากกว า
2 กลุมขึ้นไป
ผล และวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
จากการศึกษาพบวา เพศ ประชาชนผูให
ขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 79.3
และรอยละ 20.7 เปนเพศหญิง กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีอายุตํ่ากวา 40 คิดเปนรอยละ 33.7 และมีอายุ
ระหวาง 41–50 ป คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมาผูที่
มีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 32.7 โดยมีอายุ
สูงสุด 77 ป และตํ่าสุด 21 ป อายุเฉลี่ย 45.94 ป
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.7
และนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต คิ ด เป น ร อ ยละ 0.3
สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 92.0
เปนหมาย คิดเปนรอยละ 4.7 มีสถานภาพหยา
คิ ด เป น ร อ ยละ 2.0 และสถานภาพโสดมี เ พี ย ง
รอยละ 1.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปน
หัวหนาครัวเรือน คิดเปนรอยละ 84.0 รองลงมาเปน
ตัวแทนหัวหนาครัวเรือนรอยละ 16.0 กลุมตัวอยาง
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญระหวาง
4–6 คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมามีสมาชิก
ระหวาง 7–9 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ครัวเรือนที่มี
สมาชิกระหวาง 1–3 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และ
มีสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึน้ ไป คิดเปนรอยละ 4.7
สถานภาพในชุมชนจากการศึกษาสวนใหญพบวา
ประชาชนมีสถานภาพเปนลูกบาน คิดเปนรอยละ 89.3
รองลงมาเปนผูชวยผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 5.0
เปนกํานัน/ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 4.7 เปน
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พนักงานบริหารของเมือง คิดเปนรอยละ 0.7 และ
เปนกรรมการหมูบานคิดเปนรอยละ 0.3 การเปน
สมาชิกกลุมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเปน
สมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 52.3 รอยละ 66.3
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 99.0
อาศัยบานเดีย่ วมีบริเวณ รอยละ 60.7 มีพนื้ ทีถ่ อื ครอง
มากกว า 10 ไร ร อ ยละ 58.0 มี อ าชี พ หลั ก
เกษตรกรรม รอยละ 38.3 มีอาชีพรองเกษตรกรรม
ร อ ยละ 69.0 มี ร ายได ต  อ เดื อ นของครั ว เรื อ น
5,000-10,000 บาท รอยละ 89.3 มีรายจายเฉลีย่ ของ
ครัวเรือนตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 58.3
ไมมีการออม รอยละ 58.7 ไมมีการกูหนี้ยืมสิน
ประชาชนทุ ก รายหรื อ ร อ ยละ 100.0 มี ก ารใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า โดยรอยละ 98.7 ใชเปน
แหล ง เก็ บ หาผั ก ใช เ ป น อาหาร ร อ ยละ 64.7
วัตถุประสงคการใชประโยชน คือ ขายเปนสินคา
และประเภทแหลงนํา้ ในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ พบวา ประชาชน
รอยละ 96.1 ใชคมนาคม สวนความรูความเขาใจ
การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า บึ ง เกี ย ดโง ง ภาพรวม
ประชาชนมีความรูความเขาใจการอนุรักษพื้นที่
ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.78 โดยมีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุดใน
เรื่อง พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของชุมชน การอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าหมาย
ถึ ง การใช พื้ น ที่ แ ละทรั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน
แบบยั่ ง ยื น การช ว ยกั น อนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ไว
เปนการชวยรักษาแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวนํ้า
ตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จํานวนเทากันทั้ง 3 ขอ
และมีความรูนอยที่สุดในเรื่อง การขุดเจาะบอนํ้า
ในพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า เป น การป อ งกั น รั ก ษานํ้ า และมี
นํ้าไวในชวงฤดูแลง คาเฉลี่ยเทากับ 0.01
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การรับรูขอมูลขาวสาร และการเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
การรั บ รู  ข  อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า พบวา ประชาชนรอยละ 92.3
รับรูขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/พนักงาน/
หรือลูกจางของรัฐ รองลงมารอยละ 40.3 จาก
โทรทัศน
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่
ชุมนํ้าอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.02) โดยมี
สวนรวมในระดับนอย ทุกดานไดแก ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.09)
รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย
เท า กั บ 2.04) และด า นการมี ส  ว นร ว มในการ
ติดตามและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 1.82)
(Table 2)
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการ
ใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้า
ปญหาอุปสรรคตอการใชประโยชนพื้นที่
ชุมนํ้า พบวา ประชาชนรอยละ 59.7 ประสบปญหา
ด า นระเบี ย บกฎหมายในการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติในพื้นที่ชุมนํ้า ในเรื่องไมมีประสบการณ
ในการเรียนรู และไมไดมีการปฏิบัติตามระเบียบ
การคุมครอง รอยละ 68.9 ประสบปญหาดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมนํ้า
ในเรื่อง ไมมีระบบในการจัดการพื้นที่ รองลงมา
ร อ ยละ 52.0 ไม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ และ
ประสบปญหาดานการมีสวนรวมของ ประชาชน
คื อ มี ป ระชาชนเป น จํ า นวนสู ง ถึ ง ร อ ยละ 50.0
ที่ไมไดเขามามีสวนรวม
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Table 2 Average standard deviation and level of people participation conservation of wetlands.
(n = 300)
Participation aspects
Administration and Management.
Operation
Monitoring and evaluation
Average
ขอเสนอแนะ ดานการปรับปรุงกฎระเบียบ
ประชาชน ควรปรับปรุงระเบียบในการจัดการฟน ฟู
ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดตั้ง
คณะรับผิดชอบพื้นที่บึง และดานการมีสวนรวม
ควรสงเสริมใหทกุ ภาคสวนเขามารวมในการอนุรกั ษ
และคุมครอง
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาได ทํ า การวิ เ คราะห ก ารมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
บึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดกาํ หนด
สมมติฐานหลักไว 10 สมมติฐานเพื่อทดสอบตาม
ความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระไดแก เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก อาชี พ รอง
รายไดครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม ขนาดพื้นที่
ทํากิน การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ
การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยใช t-test และ ใช F-test
มีผลการศึกษาดังแสดงไว Table 3 รายละเอียดของ
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมมีดังนี้

X

S.D.

2.04
2.09
1.82
2.02

0.89
0.78
1.00
0.80

Levels of
participation
Low
Low
Low
Low

สมมติฐานที่ 1 เพศตางกันมีสวนรวมใน
การอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ บึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน
จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว แตกตางกันผลการศึกษา
พบวา กลุมเพศชายมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.11 และ 1.78 คะแนนตาม
ลําดับ (t = 3.283, Sig. = 0.001) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาเพศเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง โดยเพศชาย
และหญิงมีบทบาทและหนาทีต่ า งกัน ซึง่ สอดคลอง
กับ พิระ (2545) พบวา เพศที่แตกตางมีผลตอการมี
สวนรวมในการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ลุมนํ้า
สมมติฐานที่ 2 อายุที่ตางกันมีสวนรวม
ในการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า บึ ง เกี ย ดโง ง อํ า เภอ
ประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมที่มีสวนรวม
มากที่สุดไดแกอายุ 50 ปขึ้นไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
2.36 คะแนน รองลงมาได แ ก อายุ 41-50 ป
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.04 และ อายุ ตํ่ากวา 40 ป
มีคาเฉลี่ยเทากับ1.69 ตามลําดับ (F = 19.446,
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Table 3 Means comparison of people participation conservation of Bueng Kiat-ngong wetlands.
Independent variables
Individual factors
F
t
P value
1. Gender
3.283*
0.001
2. Age
19.446*
0.001
3. Education
4.102*
0.017
4. Major occupation
4.304*
0.014
5. Minor occupation
2.492*
0.014
6. Earn household s.
3.446*
0.0017
7. Group membership
-5.086*
0.000
8. Land size
5.006*
0.002
9. Information received
-5.166*
0.000
0.410
10. Understanding conservation of wetlands
0.827 ns
Remarks: * significant at level of 0.05, ns non-significant at level of 0.05
Sig. = 0.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ บึงเกียดโงงดานการบริหาร
จัดการ จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวามีความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 3 คู คูท ี่ 1 ระหวางกลุม ตัวอยางมีอายุระหวาง
41-50 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป
โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41-50 ป
มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่
มีอายุตํ่ากวา 40 ป คูที่ 2 ระหวางกลุมตัวอยางมีอายุ
มากกวา 50 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป
โดยพบว า กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี อ ายุ ม ากกว า 50 ป
มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่
มีอายุตํ่ากวา 40 ป คูที่ 3 ระหวางกลุมตัวอยางมีอายุ
มากกวา 50 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง

41-50 ป โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา
50 ป มีสว นรวมในการอนุรกั ษมากกวากลุม ตัวอยาง
ที่มีอายุระหวาง 41-50 ป
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาตางกันมี
สวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว
แตกตางกันผลการศึกษาพบวา กลุมที่มีสวนรวม
มากที่สุดไดแกกลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนตนและ
สูงกวาซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 รองลงมาไดแก
กลุ  ม ที่ ไ ม ไ ด จ บชั้ น ประถมศึ ก ษา โดยมี ค  า เฉลี่ ย
เทากับ 1.98 และกลุมที่จบประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.97
(F = 4.102, Sig. = 0.017)จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ตางกันโดยที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และเมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษ
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พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงดานการจัดการ จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนรายคู พบวามีความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 คู คือ ระหวางกลุมตัวอยางจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและสูงกวา กับกลุม ตัวอยาง
ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยพบว า
กลุม ตัวอยางทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และสู ง กว า มี ส  ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ ม ากกว า
กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
สมมติฐาน 4 อาชีพหลักตางกันมีสวน
รวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอ
ประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว แตกตางกัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพในภาคเกษตรกรรม
มี ส  ว นร ว มมากกว า กลุ  ม อาชี พ รั บ จ า ง ค า ขาย
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.03 และ 1.73 ตามลําดับ
(F = 4.304, Sig. = 0.014) จึงยอมรับสมมติฐานที่
ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา
อาชีพหลักเปนผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บึงเกียดโงง ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วิวรรณ (2544) ทีพ่ บวาอาชีพหลักของประชาชน
มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา และเมื่อทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงานจําแนกตามอาชีพหลัก
เปนรายคู พบวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู คือ
คูท ี่ 1 ระหวางกลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพหลักเกษตรกรรม
กั บ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี อ าชี พ ค า ขาย โดยพบว า
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม มีสวน
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รวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
คาขาย คูที่ 2 ระหวางกลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลัก
รับจางกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย โดยพบวา
กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพรับจาง มีสว นรวมในการอนุรกั ษ
มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย
สมมติฐาน 5 อาชีพรองตางกันมีสวนรวม
ในการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า บึ ง เกี ย ดโง ง อํ า เภอ
ประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว แตกตางกัน
ผลการศึกษาพบวา กลุม มีอาชีพรองมีสว นรวมมาก
กวากลุม ไมมอี าชีพรอง ซึง่ มีคา เฉลีย่ เทากับ
2.19 และ 1.93 คะแนนตามลําดับ (t = 2.492,
Sig. = 0.014) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา การมีอาชีพรอง
และไม มี อ าชี พ รองมี ผ ลต อ การมี ส  ว นร ว มใน
การอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง เนื่องจากวา
กลุ  ม คนที่ มี อ าชี พ รองส ว นใหญ มี อ าชี พ ในภาค
เกษตรกรรมและมีอาชีพรับจางในภาคเกษตรกรรม
จึงทําใหมีการเขารวมในกิจกรรมมากกวากลุมที่
ไมมีอาชีพรอง
สมมติฐาน 6 รายไดครัวเรือนตางกันมี
สวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว
แตกต า งกั น ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ  ม มี ร ายได
ตอครัวเรือนไมเกิน 5,000 บาทมีสวนรวมมากกวา
กลุม มีรายได 5,000-10,000 รองลงมา 10,000-20,000
และ มากกวา 20,000 บาท ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
2.31, 2.05, 2.09 และ 1.74 ตามลํ า ดั บ
(F = 3.446, Sig. = 0.017) จึงยอมรับสมมติฐานที่
ตั้ ง ไว ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และ
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวน
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รวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึง
เกียดโงงดานการบริหารจัดการ จําแนกตามรายได
เปนรายคู พบวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู คูที่ 1
ระหวางกลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท
กับกลุม ตัวอยางทีม่ รี ายไดมากกวา 5,000-10,000 บาท
โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท
มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มี
รายไดมากกวา 5,000-10,000 บาท คูที่ 2 ระหวาง
กลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท กับ
กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ร ายได ม ากกว า 20,000 บาท
โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท
มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มี
รายไดมากกวา 20,000 บาท
สมมติฐาน 7 การเปนสมาชิกกลุมตางกัน
มีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว
แตกตางกันผลการศึกษาพบวา กลุมที่เปนสมาชิก
กลุมในชุมชนมีสวนรวมมากกวากลุมที่ไมไดเปน
สมาชิ ก กลุ  ม ซึ่ ง มี ค  า เฉลี่ ย เท า กั บ 2.27 และ
1.81 คะแนนตามลําดับ (t = -5.086, Sig. = 0.000)
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงวา การเปนสมาชิกกลุมมีสวนรวม
ในการอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ บึงเกียดโงง ซึง่ สอดคลอง
กับ ชุลีภรณ (2544) พบวาสมาชิกกลุมเปนปจจัยที่
มีผลตอการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
สมมติฐานที่ 8 ขนาดพื้นที่ทํากินที่ตาง
กันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียด
โงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว
แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมที่มีสวนรวม
มากที่สุดไดแกกลุมที่มีพื้นที่ทํากิน 1-5 ไร ซึ่งมีคา
เฉลี่ยเทากับ 2.11 คะแนน รองลงมาไดแก กลุมที่มี
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พื้นที่ทํากินมากกวา 10 ไร มากกวา 5-10 ไร
นอยกวา 1 ไร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02, 1.81, 1.57
และ 1.58 คะแนนตามลําดับ (F= 5.006, Sig. = 0.002)
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่
ชุมนํ้าบึงเกียดโงงดานการบริหารจัดการ จําแนก
ตามขนาดที่ดินถือครองเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ระหวางกลุมตัวอยางที่มี
ขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร กับกลุม ตัวอยาง
ที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 5-10 ไร โดยพบวา
กลุมตัวอยางที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร
มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มี
ขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 5-10 ไร
สมมติฐาน 9 การไดรับขอมูลขาวสาร
ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึง
เกี ย ดโง ง อํ า เภอประทุ ม พอน จั ง หวั ด จํ า ปาสั ก
สปป.ลาว แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมที่
ไมไดขอมูลขาวสารและกลุมที่ไดรับขอมูลขาวสาร
มีสวนรวมเฉลี่ยเทากับ 2.06 และ 1.33 คะแนนตาม
ลําดับ (t = -5.166, Sig. = 0.000) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงการไดรับขอมูลขาวสารมีผลตอการมีสวน
รวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
สมมติฐาน 10 ความรูความเขาใจในพื้นที่
ชุมนํ้าที่ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุม
นํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก
สปป.ลาว ไมสง ผลใหการมีสว นรวมในการอนุรกั ษ
พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง แตกตางกัน ผลการศึกษา
พบวา กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามรูน อ ยและกลุม ตัวอยาง
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ที่มีความรูมาก มีสวนรวมเฉลี่ยเทากับ 2.09 และ
2.00 ตามลําดับ (t = 0.827, Sig. = 0.410) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าเปนปจจัยที่ไมมีผลตอ
การมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียด
โงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว
ซึ่งสอดคลองกับ ตวงศิริ (2545)
สรุป
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส  ว นร ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
อํ า เภอประทุ ม พอน จั ง หวั ด จํ า ปาสั ก ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มี จุ ด
ประสงค เพื่อศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ระดับการมีสวนรวมของประชาชนและ
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การมี ส  ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ของประชาชนในพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า บึ ง เกี ย ดโง ง
อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการศึกษาพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 79.3 มีอายุเฉลีย่ 45.94 ป
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.7 และมี
สถานภาพสมรส คิ ด เป น ร อ ยละ 92.0 โดยมี
สถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน คิดเปนรอยละ
84.0 โดยมีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 4 – 6 คน
คิดเปนรอยละ 57.0 ไมเปนสมาชิกกลุม คิดเปน
รอยละ 52.3 สวนใหญมีระดับการศึกษาจบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.3 และ
อาศัยบานเดี่ยวมีบริเวณ คิดเปนรอยละ 99.0
กลุมตัวอยางสวนใหญมีที่ดินทํากิน10 ไรขึ้นไป
คิ ด เป น ร อ ยละ 60.7 กลุ  ม ตั ว อย า งส ว นใหญ

25

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ...
เวชสุวรรณ พรหมมะศักดิ์ และคณะ

ประกอบในภาคเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก คิดเปน
รอยละ 58.0 และเปนอาชีพรอง คิดเปนรอยละ 38.3
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 5,000-10,000 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 69.0 และมีรายจายของ
ครัวเรือนตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท คิดเปน
รอยละ 89.3 ไมมีการออม คิดเปนรอยละ 58.3
กลุม ตัวอยางสวนใหญไมมกี ารกูห นีย้ มื สิน มีการใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า โดยคิดเปนรอยละ 100.0
สวนใชเปนแหลงเก็บหาผักมาเปนอาหาร คิดเปน
รอยละ 98.7 และวัตถุประสงคการใชประโยชน คือ
ขายเปนสินคา รอยละ 64.7 สวนประเภทแหลงนํ้า
ในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ พบวา กลุม ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 96.1
ใชเปนเสนทางคมนาคม สวนเรือ่ ง ความรูค วามเขาใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 0.78
การมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการ
อนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน
จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว อยูในระดับนอยทุกดาน
โดยแบ ง ระดั บ การมี ส  ว นร ว มออกเป น 3 ด า น
ไดแก ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.04
รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 และดานการมีสวนรวมใน
การติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.82
ระดับการมีสว นรวม พบวา โดยภาพรวมประชาชน
มีสว นรวมในการอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ อยูใ นระดับนอย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การมี ส  ว นร ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง
อําเภอประทุมพอน จังหวัด จําปาสัก สปป.ลาว
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพ
รองรายไดครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม ขนาดพืน้ ที่
ทํากินและการไดรับขอมูลขาวสาร
ขอเสนอแนะ เพื่อใหกิจกรรมดานการ
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ดําเนินงานการพัฒนาบึงเกียดโงง ใหมปี ระสิทธิภาพ
และยั่ ง ยื น ควรจะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ
ประชาชน และระเบียบในการจัดการฟนฟู สวน
ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดตั้ง
คณะรับผิดชอบพื้นที่บึง และควรมีการสงเสริมให
ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
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......................................

ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหนึ่งที่
มี ช นเผ า ต า ง ๆ อาศั ย อยู  ม ากมายหลายชนเผ า
ซึ่งแตละชนเผาตางมีประวัติความเปนมา วิถีชีวิต
ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ไป ชนเผาหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยในทองที่ภาค
เหนือของประเทศ ไดแก “คะฉิ่น” ดังนั้น ผูเขียน
บทความทางวิชาการจึงไดรวบรวมขอมูลของชนเผา
ดังกลาวมานําเสนอไว ดังมีรายละเอียดตามลําดับ
ตอไปนี้
ประวัติความเปนมา
มูลนิธิกระจกเงา (2556) ไดระบุประวัติ
ความเปนมาของชนเผาคะฉิ่นไววา ในอดีตเมื่อ
ประมาณ 200 ปที่ผา นมา ชนเผาคะฉิ่นไดอาศัยอยู
ในประเทศจี น ต อ มาทหารของเหมาเจ อ ตุ ง ได
ทําการปฏิวัติรัฐบาลของเจียงไคเช็ก ทําใหเกิดการ
สูรบกันระหวางทหารของเหมาเจอตุงกับทหาร
ของเจียงไคเช็ค ชนเผาคะฉิ่น ก็ไดกระจายอยูใน
กลุมของทหารของเจียงไคเช็ค ครั้นทหารของเจียง
ไคเช็คสูทหารของเหมาเจอตุงไมไดจึงไดหนีเขามา

1

ในประเทศไทยทางแม นํ้ า โขง อํ า เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย กลุมทหารของเจียงไคเช็ค ที่หนี
เขามาดังกลาวมีชนเผาคะฉิ่นอยูดวย ชนผาคะฉิ่น
จึ ง ได เ ข า มาอยู  ใ นประเทศไทยตั้ ง แต ค รั้ ง นั้ น
เปนตนมา เมื่อมาอยูในเมืองไทย ชนเผาคะฉิ่นตาง
อยูกันคนละที่คนละทาง กระจัดกระจายอยูกับจีน
ฮอบาง ลาหู(Lahu)บาง และเมื่อเวลาผานไปหลาย
ป ช นเผ า คะฉิ่ น จึ ง ได มี ก ารรวมตั ว กั น และมาอยู 
ดวยกันในที่ของโครงการหลวงบานหนองเขียว
ตั้งอยูหมูที่ 14 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมูบานแหงนี้ตั้งมาได เกือบ
30 ปมาแลว ชนเผาคะฉิน่ จะเรียกตนเองวา “จิมเผาะ”
มีความใกลชิดกับคนไทใหญ ลีซู ลาหู และอาขา
เนื่องจากอยูในกลุมตระกูลภาษาทิเบต – พมา
เชนเดียวกัน และไดมกี ารแบงแขนงออกเปน 7 กลุม
ดวยกัน ซึ่งแตละกลุมจะใชภาษาที่คลาย ๆ กัน แต
ไมเหมือนกัน ชนเผาคะฉิ่นมักใชภาษาของแขนง
“จิมเผาะ” เปนภาษากลางที่ใชสื่อสารกัน เนื่องจาก
สามารถเขาใจกันไดในทุกแขนง ชนเผาคะฉิ่นที่
แบงออกเปน 7 กลุมไดแก จิมเผาะ แหมลู ระวาง
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แหลชี อาจยี หลี่ซู และหงอชาง และในปจจุบัน
แตละแขนงมักอยูปะปนกัน
ปจจุบันชนเผาคะฉิ่นมีการตั้งถิ่นฐานอยู
อาศัยในทองที่ 2 จังหวัดของประเทศไทย ไดแก
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน โดยใน
ทองที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก บานใหมพัฒนา
(คะฉิ่น) หมูที่ 14 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม มีประมาณ 70 หลังคาเรือน
รวมประชากร 800 คน และมีบางสวนอาศัยอยูใน
ท อ งที่ อํ า เภอพร า ว อํ า เภอฝาง อํ า เภอท า ตอน
อํ า เภอไชยปราการ อํ า เภอดอยสะเก็ ด และ
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สําหรับในทองที่
จังหวัดแมฮองสอน ชนเผาคะฉิ่นมีการตั้งถิ่นฐาน
อยูอาศัยกระจัดกระจายโดยทั่วไป

วิถีชีวิตดานอาชีพแตเดิมของชนเผาคะฉิ่นมีอาชีพ
ทําไร ทําสวน ปลูกขาว ขาวโพด ถั่วดิน ถั่วแดง งา
ฟกทอง แตในปจจุบันมีผลไมใหมที่ชาวบานนิยม
ปลูก คือ เสาวรส มะมวง อะวาคาโด โดยมีรายได
หลั ก มาจากการปลู ก ข า วโพด ถั่ ว ดิ น ถั่ ว ดํ า
สวนรายไดรองไดมาจากการรับจางทั่วไป ทอผา
เย็บผาขาย เปนตน
ลั ก ษณะบ า นเรื อ น ชนเผ า คะฉิ่ น นิ ย ม
สรางบานแบบยกพื้นสูง มีหองนอนหลายหอง
หลังคามุงดวยหญาคา ฝาบานทําดวยไมไผ มีประตู
2 ประตู คือ ประตูหนาบานและหลังบาน มีหิ้ง
บูชาอยูหนาหองทางเขา หิ้งบูชาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชนเผาคะฉิ่นนับถือและใหความเคารพ หามทํา
การจับตองหรือลวงละเมิดโดยเด็ดขาด

วิถีชีวิต และลักษณะบานเรือน
สวัสดีดอทคอม (2556) ระบุไววา วิถีชีวิต
ด า นครอบครั ว ของชนเผ า คะฉิ่ น ส ว นมากเป น
ครอบครั ว ขนาดกลาง มี ก ารอาศั ย อยู  ร วมกั น
ประมาณ 10 คนตอ 1 ครอบครัว โดยที่มีผูชายเปน
หัวหนาครอบครัว เมื่อลูกชายโตขึ้นและไดคูครอง
แลวจะแยกตัวออกไปสรางบานหรือครอบครัวใหม
สําหรับอํานาจในการตัดสินใจเรื่องราวตาง ๆ ใน
ครอบครัวของชนเผาคะฉิ่นนั้น ผูชายจะมีอํานาจ
ในการตัดสินใจมากกวาผูห ญิง สวนงานภายนอกบาน
เปนหนาที่ของผูชาย ไมวาจะเปนการสรางบาน
การลาสัตว การเริ่มเปดพื้นที่ทําไร สวนงานภายใน
บาน ไมวาจะเปนเรื่องการประกอบอาหาร การหา
พืชผักตาง ๆ ตลอดจนการดูแลสัตวเลี้ยงในบาน
จะเปนภาระหนาที่ของฝายหญิง

ภาษาและการแตงกาย
สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง (2556)
ระบุไววา ชนเผาคะฉิ่นจะใชภาษาพูดแบบเดียวกัน
กับชนเผาอาขา(Akha) หรืออีกอ เนื่องจากจัดอยู
ในกลุมภาษาสาจา ยิ (โลโล) ของตระกูลพมา –
ธิเบตเชนเดียวกัน มีภาษาพูดแตไมมีภาษาเขียน
สําหรับการแตงกายของชนเผาคะฉิ่นจะ
มีการแตงกายเหมือนกันในทุกวัย ไมมีความแตก
ตางกันแตอยางใด หมวกผูชายมีฟนหมูปาเพื่อ
ปองกันศัตรูใหเกรงกลัว เปรียบเสมือนมีอํานาจ
ชุดของหญิงคะฉิ่นจะเปนเสื้อแขนยาวสีดํา มีเม็ด
เงินประดับตามอก สวนผาซิ่นของผูหญิงจะทอ
ขึ้นและปกลายใชเอง มีผาคาดเอว และใสถุงนอง
โดยชาวชนเผาคะฉิ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับเม็ดเงิน
ที่ประดับไวในเสื้อของผูหญิงวา เปรียบเสมือน
พื้นดิน ผูชายชนเผาจึงมีการใหเกียรติผูหญิงสูง
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เนื่องจากเชื่อวาหากไมใหเกียรติผูหญิงจะทําการ
ใดไมขึ้น ปลูกพืชผักก็จะไมงอกงาม
ความเชื่อ
มูลนิธิกระจกเงา (2556) ระบุไววา แตเดิม
ชนเผาคะฉิ่นนับถือผีบรรพบุรุษ ผีเจาที่ ตอมาหลัง
จากที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ชนเผาคะฉิ่น
ไดเปลี่ยนมาประกอบพิธีกรรมที่โบสถแทนศาล
เจาที่ เชน พิธีกินขาวใหม จะนําพันธุพืชที่จะปลูก
เขารวมในพิธี และหลังจากเก็บเกี่ยวแลวก็จะนํา
ผลผลิตอยางละเล็กละนอยของแตละครอบครัว
ไปทําพิธีขอพรและขอบพระคุณพระเจาที่ไดชวย
ปกปองรักษาใหมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ ทั้งนี้
ชนเผาคะฉิ่นมีความเชื่อตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด เมื่อมีคน
เกิดใหมในชุมชนจะมีหมอตําแยในหมูบานมาชวย
ทําคลอด เมื่อคลอดแลวก็ตองตัดสายสะดือและ
ทําการตั้งชื่อโดยหมอตําแยในทันที เพราะเชื่อวา
ตองชิงตั้งชื่อกอนผี มิฉะนั้นถาผีตั้งชื่อใหลูกกอน
ที่คนจะตั้งชื่อให อายุของเด็กจะสั้น จะอยูไดไม
นาน หลังจากตั้งชื่อเสร็จก็จะมีการผูกขอมือให
เด็ก มีการตํา “จะถองถวย” โดยมีขิง ปลา ไข ตําไป
ดวยใหพรไปดวย เมื่อทําการตําเสร็จแลวจะสงให
คนที่มารวมพิธีชิมพรอมกับใหพรกับเด็กควบคู
กันไปดวย
2. ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ นํ้ า เมื่ อ ครั้ ง ยั ง
นับถือดั้งเดิมอยูก็มีการทําพิธีเลี้ยงผีหัวนํ้าเพื่อให
ชนเผ า มี นํ้ า ใช นํ้ า กิ น ตลอดป จึ ง มี ก ารทํ า พิ ธี
“ซึงหวาขะ” มีอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีที่
สําคัญ คือ หมู แตในบางครั้งก็ใชไก แตหามใชไกดํา
ตองเปนไกแดงและเปนตัวผูเ ทานัน้ เหตุทเี่ ปนสีแดง
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เพราะวาพระเจาของคะฉิ่นสั่งไว (พระเจาชื่อ หมา
ถุมหมาถา ไกลวา) พระเจา คือ พระเจาที่ชนเผาคะ
ฉิ่นนับถือ ถือวาเปนพระเจาสูงสุดของคนคะฉิ่น
คนที่ทําพิธี คือ “ตุมซา” กับ “ตุมจอง” ชาวบานมี
สวนรวมในการทําพิธีรวมกัน โดยมีเรื่องเลาเกี่ยว
กับนํ้าวา “สมัยกอนเทพเจาของคะฉิ่นไดสั่งไววา
ไมใหใครตัดไมในระยะ 50 เมตรในบริเวณแมนํ้า
ลําคลอง โดยมีคําสั่งใหมังกรดูแลแมนํ้า ถามีใคร
ไปตัดไมใกลแมนาํ้ จะมีปญ
 หาเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ
เชน นํ้าทวม มีพายุ เกิดภัยพิบัติกับชุมชนหรือ
ขาดแคลนนํ้า ไมมีนํ้าใช ถือวาเปนการลบหลูหรือ
ไมใหเกียรติกับแมนํ้า” ประเพณีนี้จึงมีผลดีตอการ
จัดการปาไม
3. ความเชื่อเกี่ยวกับดิน ชนเผาคะฉิ่นมี
ความเชื่อวาใตดินจะมีผูหญิงที่เปนแมชี ชนเผาคะ
ฉิ่นเปรียบผูหญิงเหมือนดิน เปรียบผูชายเหมือน
พระอาทิตย มีการใหเกียรติผหู ญิงมากเพราะเชือ่ วา
ดินมีประโยชน เปนที่เพาะปลูก เปนที่อยูอาศัย จึง
ไมมีการทํารายหรือขมขืนผูหญิงในชนเผาคะฉิ่น
หากมีการขโมยของจากคนอืน่ แลวไปปลูกจะไมขนึ้
เพราะดินสามารถรับรูได
ตําแหนงทางสังคมและวัฒนธรรม
มูลนิธิกระจกเงา (2556) ระบุไววา ชนเผา
คะฉิ่นเปนชนเผาหนึ่งที่ใหเกียรติกับตําแหนงที่
สําคัญ ในชุมชน ขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม
ต า ง ๆ จะมี ก ารให ผู  รู  ห รื อ ผู  ที่ มี ตํ า แหน ง เป น
ผูประกอบพิธีเทานั้น สวนบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไป
จะไมกลาทํา เนื่องจากเกรงวาจะทําผิดหรือทํา
ไมถกู ตอง ซึง่ อาจสงผลรายกับผูป ระกอบพิธกี รรม
ครอบครัว หรือชุมชนตนเองได โดยตําแหนงที่
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สําคัญในชุมชนของคะฉิ่น มีดังนี้
1. ผูนําหมูบานหรือผูนําการปกครอง
ชื่อวา “ตั่ว” มีหนาที่ในการปกครอง ดูแลความ
ทุกขสุขของชุมชนและตัดสินคดีความในชุมชน
ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานราชการ
หรือองคกรจากภายนอกที่เขามาติดตอประสาน
งานกับชุมชน รวมถึงมีอํานาจในการตัดสินใจกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หากในชุมชนมีเรื่องมี
ราวเกิดขึน้ “ตัว่ ” จะมีอาํ นาจในการตัดสินใจเด็ดขาด
หากเรื่ อ งบางเรื่ อ งใหญ เ กิ น ไป ตั่ ว ก็ จ ะเรี ย ก
คณะกรรมการของชุมชนมารวมในการตัดสินใจ
ดวย
2. หมอสวดพิธี หรือ “ตึ่มซา” ผูมีหนาที่
ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน
การเลี้ยงผี เมื่อมีคนในชุมชนไมสบายก็มักจะมา
หา “ตึ่มซา” เพื่อให “ตึ่มซา” เพื่อดูวาคนคนนั้นไม
สบายเพราะอะไร และตองทําอะไรบางถึงจะหาย
จากการเปนไข และเมื่อทราบสาเหตุของการไม
สบายมาจากสาเหตุอะไร “ตึ่มซา” ก็จะชวยทําพิธี
แกให สวนผลตอบแทนที่ “ตึ่มซา” จะไดเมื่อ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ คือ หากฆาหมู “ตึ่มซา”
ก็จะไดขาหมูขางหนึ่ง หรือหากคนในชุมชนออก
ไปลาสัตวและไดสัตวมา ไมวาจะเปนสัตวเล็กหรือ
วาเปนสัตวใหญ ก็จะมีการแบงใหกับ “ตึ่มซา”
และ “ตั่ว” ดวย โดยหากเราใหสัตวที่ลา มาได “ตั่ว”
กับ “ตึ่มซา” ก็จะชวยแกไขปญหาใหในยามที่ได
รับความเดือดรอน หากใครไมแบงชิ้นสวนใหกับ
ตึ่มซาและตั่ว เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ตึ่มซา กับตั่ว
ก็ จ ะไม เ ข า มาแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วให สํ า หรั บ
การสืบทอดตําแหนง ตึ่มซานั้นจะไมมีการสืบตาม
บรรพบุรุษ แตจะเปนแบบการเรียนรูเองหรือมา
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ขอเรียนดวยตนเอง คนที่สนใจก็จะไปดูเพื่อเรียนรู
ในช ว งที่ มี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมจริ ง หากวั น
ธรรมดาไมสามารถที่จะเรียนได
3. ผูชวยหมอสวดพิธี หรือ “ตึ่มจอง”
ทําหนาที่ชวยเตรียมของหรืออุปกรณตาง ๆ ใหกับ
“ตึ่ ม ซา” ในขณะเวลาที่ “ตึ่ ม ซา” ประกอบ
พิ ธี ก รรมต า ง ๆ เปรี ย บเสมื อ นคนคอยอํ า นวย
ความสะดวกในการทําพิธีกับ “ตึ่มซา” ทุกอยาง
เทศกาลและพิธีกรรมประจําป
มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา (2556) ระบุ ไ ว ว  า
เทศกาลและพิธีกรรมประจําปที่สําคัญของชนเผา
คะฉิ่น มีดังนี้
1. พิ ธี เ กี่ ย วกั บ การเพาะปลู ก ได แ ก
ก อ นทํ า การเพาะปลู ก พื ช จะมี ก ารขอพรหรื อ
บอกกลาวกับบรรพบุรุษวาใหชวยดูแลที่นา ที่ไร
ไม ใ ห สั ต ว ห รื อ แมลงมารบกวนในการทํ า ไร
ทําสวน มีการฆาหมู ฆาไก เพื่อใชทําพิธี ขั้นตนใน
การทําพิธี คือ หากเริ่มปลูกขาวงอกงามแลวจะมี
การทําพิธีอีกรอบหนึ่ง กอนขาวสุกก็ทําพิธีกิน
ขาวใหม ทําใหผีหรือบรรพบุรุษ เก็บเม็ดขาวมาคั่ว
และตํา โดยทําใหบรรพบุรุษกอน “ตึ่มซา” จะเปน
คนประกอบพิธีกรรม อุปกรณที่ใช ไดแก ขาวสุก
ครึ่งไมสุกครึ่ง ขาวเมา “หมี้” มีการหอไปใหกับคน
ที่ไมไดมารวมพิธีดวย เชื่อวาตองใหคนอื่นกินกอน
เรา แลวเราก็จะไดผลตอบแทนที่มากกวาในภาย
หลัง หลังจากนั้นเราจะเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอยางที่
ปลูกไว ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแลวจะมีการ
จัดพิธียิ่งใหญมีการแสดงรํามะหนาวถวายใหกับ
บรรพบุ รุ ษ ด ว ย มี ก ารฆ า วั ว ควาย หากว า ได
ผลผลิตมาก ในบางสถานที่อาจจัดเปนงานของ
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หมูบาน หรือหากวาไดผลผลิตไมมากนักอาจจัด
เปนการสวนตัวก็ได
2. พิธีกรรมในบานหรือหมูบาน เมื่อ
เจ็บไขไดปวยบอย ๆ หมอผีหรือ “ตึ่มซา” จะดูวา
หมูบานแหงนั้นเกิดอะไรขึ้น เทพเจาตองการอะไร
ก็จะทําพิธีลางดวยสิ่งของที่เทพเจาตองการ สวน
ใหญที่เคยทําจะเปนการลางสิ่งชั่วรายดวยเลือด
สัตว หมอผีจะเปนคนกําหนดสถานที่วาควรทําใน
สถานที่ใด
3. พิ ธี ก รรมระดั บ ตํ า บล กรณี ที่ สั ต ว
เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไวมีปญหาบอย ๆ สัตวปาเขามาใน
หมูบาน สัตวเลี้ยงตายก็จะมีการทําพิธีกรรมแกไข
มีการนับถือเทพดิน ตองบอกกลาวกับเทพดินวา
หากมีปญหาจะทําพิธีขุดหลุมแลวใชไกและวัว
สาว (สีแดงงดงาม) ไกตัวเมียสีแดง เมื่อฆาเสร็จ
แลวจะฝงทั้งตัว โดยไมมีการเอาเนื้อสัตวดังกลาว
ไปกิน เอาหินกอนใหญมาทับไว หากใครไปกินก็
จะมีอันเปนไป ถือวาเปนการกลบโรครายไมให
ออกมาระบาดในชุมชน เปนพิธกี ารฝงทุกสิง่ ทุกอยาง
ดวยดินและหิน หลังจากฆาวัวและทําพิธีกรรม
เสร็จสิ้น ภายใน 7 วันทุกคนจะอยูกรรมภายใน
หมูบาน จะไมมีใครออกไปทํางาน ทําไร ทําสวน
หรือออกจากหมูบานไปที่ไหน ๆ โดยเด็ดขาด
ทุกคนจะไมออกนอกหมูบาน ไมเขาปา ไมฆาสัตว
หลังจากเสร็จพิธีนี้ถือวาปญหาทุกอยางไดสิ้นสุด
ลงแลว
การใชประโยชนที่ดินเปนลักษณะ Short
cultivation, long fallow คือใชประโยชนที่ดิน
ระยะเวลาสั้ น ๆและกลั บ มาใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
10-15 ป แตปจจุบันเนื่องจากที่ดินมีจํากัด การใช
ประโยชนที่ดินจึงหมุนเวียนกลับมาใชที่ดินเดิม
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ชนเผาคะฉิ่น
อภิชาต ภัทรธรรม

3-5 ปและเปนพื้นที่ไมใหญและมีขนาดของพื้นที่
ใกลเคียงกับการใชประโยชนพื้นที่ของกะเหรี่ยง
(Karen) หรือ ปกาเกอญอ
เอกสารและสิ่งอางอิง
มูลนิธิกระจกเงา. 2556. ชนเผาคะฉิ่น. โครงการ
ท อ งเที่ ย วชนเผ า มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา,
กรุงเทพฯ. แหลงที่มา: http://kachin.
hilltribe.org/thai/. 22 พฤษภาคม 2556.
สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง. 2556. คะฉิ่น
(Kachins). สํานักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, เชียงใหม.
แหลงทีม่ า:http://www.thairoyalprojecttour.
com/?p=1414. 22 พฤษภาคม 2556.
สวัสดีดอทคอม. 2556. ชาวเขาเผาตาง ๆ : ชนเผา
คะฉิ่น หรือ จิมเผาะ. บริษัท เว็บสวัสดี
จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. แหลงที่มา:
http://www.sawadee.co.th/thailand/
hilltribes/kachin.html.2 กรกฎาคม 2555.
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......................................

คํานํา
เนื่ อ งจากภารกิ จ ที่ มี ม ากและรั ด ตั ว
ประกอบกับตองเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและ
ตางประเทศอยูเสมอ เปนสาเหตุใหผูเขียนตอง
หยุดงานเขียนบทความในวารสารนี้ไประยะหนึ่ง
และประสบการณ จ ากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละ
รับผิดชอบ การสอนนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาประมาณ 10 ป เขียนบทความ ตํารากฎหมาย
เป น คณะกรรมาธิ ก ารและอนุ ก รรมาธิ ก ารใน
สภาผูแทนราษฎร ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา และ
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทําใหผเู ขียนตระหนักวา
การปฏิ บั ติ ง านไม ว  า ตํ า แหน ง หน า ที่ ห รื อ มี
ความรับผิดชอบภารกิจใด หากไมมีประโยชน
ไมวาทางใดทางหนึ่งก็ไมควรจะเสียเวลากับมัน
และถายอมรับการกระทําของตนเองไมไดแลว
จะหวังใหผลของการกระทํานั้นเปนประโยชนตอ
คนอื่นหรือสังคมไดอยางไร เมื่อไดรับทราบวามี
ผู  อ  า นจํ า นวนหนึ่ ง ได อ  า นและติ ด ตามงานและ
บทความของผูเขียน ทั้งไดนําไปใชเปนประโยชน
ในการปฏิบตั งิ านทีต่ นเองมีหนาทีแ่ ละตองรับผิดชอบ
ผูเ ขียนก็รสู กึ ดีใจและมีความยินดีทบี่ ทความดังกลาว
1

ไดทาํ หนาทีข่ องมันอยางสมบูรณ สมดังเจตนารมณ
ของผูเขียน
กฎหมายลูก หมายความถึง กฎหมายที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่กฎหมายแม
บัญญัติไวให ซึ่งมีลักษณะเปนพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศขึ้นอยูกับ
กฎหมายแมวา บัญญัตไิ วอยางไร เชน พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนกฎหมายแม
บัญญัติไวในมาตรา 6 ใหอํานาจออกกฎหมายลูก
เปนพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินใหเปนอุทยาน
แหงชาติ หรือกรณีมาตรา 18 และ มาตรา 19 ทีใ่ ห
อํานาจอธิบดีฯ โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรีฯ กําหนดระเบียบ
ซึ่งเปนกฎหมายลูก ผูเขียนมีความประสงคที่จะ
สื่อใหผูอานไดเขาใจวา ถากฎหมายแมไมวาจะเปน
กฎหมายระดับชั้นไหนก็ตามใหอํานาจในการออก
กฎหมายลูก กฎหมายที่ออกมานั้นจะขัดหรือแยง
กับบทบัญญัตหิ รือเจตนารมณหรือนอกขอบอํานาจ
ของกฎหมายแมไมได เพราะกฎหมายลูกจะออก
มาไดนนั้ ตองอาศัยอางอิงอํานาจทีก่ ฎหมายแมใหไว
สวนกรณีที่ผูเขียนระบุไวในบทความวา ตอนที่ 1
แสดงวาจะมีตอนที่ 2 ตอนที่ 3 หรือตอนอืน่ ๆ ตอไป
จากขอมูลที่ผูเขียนไดรับทราบคอนขางจะชัดเจน

อาจารยพิเศษภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: wiroon_chat4u@hotmail.com
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รับลงพิมพ 14 สิงหาคม 2556
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วามีการออกกฎหมายลูกทีเ่ ปนปญหาตามทีผ่ เู ขียน
กลาวมาหลายเรื่อง แตการเขียนบทความหรือ
ตํารากฎหมาย จะตองมีการอางอิงแหลงที่มาของ
ขอมูลชัดเจนและเชื่อถือได กรณีตามที่กลาวมานี้ก็
คาดหมายไดวาจะตองมาเขียนบทความกรณีศึกษา
เดี ย วกั น นี้ อี ก หลายครั้ ง เมื่ อ เป น เรื่ อ งทํ า นอง
เดียวกันจะไปตั้งชื่อบทความเปนอยางอื่นก็กระไร
อยู จึงกําหนดหัวขอบทความไวดังที่ทานไดรับ
ทราบมานี้ แลวกําหนดไวเปนตอนที่ 1 แตกรณีที่
เปนไปไดยากก็อาจเกิดขึ้นไดคือผูเขียนไดเอกสาร
ที่เกี่ยวของมาแตพิจารณาแลวไมนาเชื่อถือเพียง
พอที่จะอางอิงได ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 หรืออื่น ๆ ก็
อาจจะทอดเวลาไปอีกระยะหนึ่ง
กรณีการออกระเบียบซึ่งเปนกฎหมายลูก
อาศัยอางอิงอํานาจของกฎหมายแม แตกลับไปขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณหรือนอก
ขอบอํานาจของกฎหมายแม ผูอานอาจจะสงสัยวา
ระเบียบเปนกฎหมายหรือไม ผูเขียนก็ไดรับคําถาม
เชนนี้จากลูกศิษย และเพื่อนหลายครั้งหลายหน
บางคนก็เขาใจวาระเบียบเปนกฎหมาย บางคนก็
วาไมใชกฎหมาย พอถามกลับไปวา คุณเอาอะไร
เปนหลักเกณฑในการพิจารณาก็ไมสามารถให
คําตอบที่มีเหตุผลได ผูเขียนขอเรียนวา ระเบียบมี
ทั้งเปนกฎหมายและไมเปนกฎหมาย ตองเขาใจ
คํ า ว า กฎหมายก อ นนะครั บ ว า หมายถึ ง อะไร
กฎหมาย หมายความถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑที่
ใชบังคับกับพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่มีลักษณะ
จริงจัง เพื่อใหเกิดผลในการลงโทษ เมื่อมีการ
ฝาฝน ดังนั้นระเบียบที่มีลักษณะดังกลาวก็เปน
กฎหมาย ถาไมมีลักษณะตามที่กลาวมาก็ไมเปน
กฎหมาย เชน ถามีการออกระเบียบวา “ขอความ
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รวมมือประชาชนในทองถิ่นของเราชวยกันรักษา
ความสะอาดถนนหนทางในพืน้ ทีเ่ พือ่ เปนการแสดง
ใหผูที่มาจากตางถิ่นและนักทองเที่ยวไดเห็นกับตา
วาประชาชนในทองถิ่นของเรามีอารยธรรมและ
รั ก ความสะอาด สภาพบ า นเมื อ งเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย” กรณีเชนนี้จะเห็นไดวาเปนการออก
ระเบียบเพื่อขอความรวมมือจากประชาชนไมมี
ลักษณะที่เปนรูปแบบหรือกฎเกณฑที่ใชบังคับ
พฤติกรรมมนุษยในสังคมที่มีลักษณะจริงจังแต
อยางใด ไมมีการลงโทษเมื่อมีการฝาฝน ระเบียบที่
ออกมาลักษณะเชนนี้ จึงไมใชกฎหมาย สวนระเบียบ
ที่ เ ป น กฎหมายผู  เ ขี ย นคงไม ต  อ งยกตั ว อย า งนะ
ครับ มีเยอะแยะ โดยหลักการนี้เราจึงตอบไดวา มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไมใชกฎหมายเพราะไมมี
ลักษณะของกฎหมาย ถาขาราชการหรือเจาหนาที่
ที่มีมติ ครม.บังคับใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแลว
ฝาฝนไมปฏิบัติตามมติ ครม.นั้น ก็เปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการทางวินัยกันตอไป แตไมใชการลงโทษ
กับผูกระทําหรือไมกระทําการ ดังกลาวในลักษณะ
ผูกระทําผิดกฎหมาย
การออกกฎหมายลู ก ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ
บทบัญญัติหรือเจตนารมณหรืออยูในขอบอํานาจ
ของกฎหมายแม มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. กฎหมายแม ต  อ งให อํ า นาจไว
การออกกฎหมายลูกโดยไมอางอิงอํานาจตามที่
กฎหมายแมใหไว เปนการนอกขอบอํานาจของ
กฎหมายแม กฎหมายลูกนั้นออกโดยมิชอบ เชน
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปน
กฎหมายแม ให อํ า นาจออกพระราชกฤษฎี ก า
ซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดชนิดไมหวงหามตาม
มาตรา 7 พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ
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พ.ศ. 2504 ซึ่ ง เป น กฎหมายแม ใ ห อํ า นาจออก
พระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดที่ดิน
ใหเปนอุทยานแหงชาติ ตามมาตรา 6 พระราช
บั ญ ญั ติ ป  า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ ง เป น
กฎหมายแมใหอํานาจออกกฎกระทรวงซึ่งเปน
กฎหมายลูก กําหนดคาธรรมเนียมคาภาคหลวง
และคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราช
บัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 5 พระราช
บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ซึ่งเปนกฎหมายแม ใหอํานาจออกกฎกระทรวง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ
คุ  ม ครองสั ต ว ป  า แห ง ชาติ ซึ่ ง เป น กฎหมายลู ก
กําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง
ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535
ซึ่งเปนกฎหมายแมใหอํานาจออกกฎกระทรวง
ซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดแบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 8 และพระราช
บัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย
แมใหอํานาจออกกฎกระทรวงซึ่งเปนกฎหมายลูก
กําหนดแบบการออกใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต
และเครื่ อ งหมายที่ เ ลื่ อ ยโซ ย นต ตามมาตรา 4
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว  า พระราชกฤษฎี ก ากฎกระทรวง
ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ เ ป น กฎหมายลู ก จะมี
ขอความอางถึงบทบัญญัติของกฎหมายแมที่ให
อํานาจในการออกกฎหมายลูก โดยประโยคที่ขึ้น
ต น ว า “อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา…
แหงพระราชบัญญัติ…” จะพบอยูในกฎหมายลูก
ทุกฉบับที่จะตองอางอิงอํานาจตามกฎหมายของ
กฎหมายแม
2. รูปแบบ กฎหมายลูกทีอ่ อกโดยอางอิง
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อํานาจตามกฎหมายแม ตองถูกตองตามรูปแบบ
เชน การออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนกฎหมาย
ลูก กําหนดของปาอยางใดในทองที่ใดใหเปนของ
ปาหวงหาม ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปนกฎหมายแม
ไดบัญญัติใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นจะ
ออกกฎหมายลูกเปนกฎกระทรวงหรือระเบียบ
หรื อ ประกาศไม ไ ด ไม ถู ก ต อ งตามรู ป แบบที่
กฎหมายแม กํ า หนด กรณี เ ช น เดี ย วกั น นี้ ยั ง มี
ตัวอยางอีก เชน กรณีการออกระเบียบตามมาตรา
18 แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แหงพระราช
บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
การออกระเบี ย บตามมาตรา 16 แห ง พระราช
บัญญัตสิ วนปา พ.ศ. 2535 และการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต
พ.ศ. 2545 การออกกฎหมายลูกโดยไมถูกตองตาม
รูปแบบที่กฎหมายแมกําหนด เปนการขัดหรือแยง
กั บ บทบั ญ ญั ติ ห รื อ เจตนารมณ ห รื อ นอกขอบ
อํ า นาจของกฎหมายแม กฎหมายลู ก ฉบั บ นั้ น
ไมชอบดวยวิธีการออกกฎหมายใชบังคับไมได
เพราะขั้ น ตอนการออกกฎหมายแต ล ะชนิ ด มี
ความแตกตางกัน ผูที่มีอํานาจในการออกกฎหมาย
ก็ตางกัน การออกกฎกระทรวงเปนอํานาจของ
รัฐมนตรี การออกระเบียบเปนอํานาจของอธิบดี
ถาเปนระเบียบที่ใชบังคับในหนวยงานระดับกรม
ดังนั้นถากฎหมายแมบัญญัติใหออกกฎหมายลูก
เปนกฎกระทรวง แตกลับไปออกเปนระเบียบที่ใช
ในระดับกรม กฎหมายลูกที่ออกมานั้นขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณของกฎหมาย
แมอยางชัดเจน เพราะระเบียบที่อธิบดีในฐานะ
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ผูแทนนิติบุคคลระดับกรมออกมานั้น มิไดผาน
ขั้นตอนและวิธีการตามเจตนารมณที่กฎหมายแม
บัญญัติ เจตนารมณของกฎหมายแมตองการให
ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ในระดั บ กระทรวงทราบ
และโยงไปถึงอํานาจในทางการเมืองดวย เพื่อให
ฝ า ยการเมื อ งมี ส  ว นในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ และ
รับผิดชอบดวย
3. เนื้อหา กฎหมายลูกที่ออกโดยอาศัย
อางอิงอํานาจตามกฎหมายแมจะมีเนื้อหาขัดหรือ
แยงกันกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ หรือนอก
ขอบอํานาจของกฎหมายแมไมได เชน การออกกฎ
กระทรวงซึ่งเปนกฎหมายลูกตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 กรณี
การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเงื่อนไข
ในการใช ต รา และค า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ ตรา
ประทับไมของเอกชน ดังนั้นจะไปออกกฎหมาย
ลูกเกี่ยวกับเรื่องอื่นไมได กฎหมายฉบับอื่นตามที่
กลาวมาแลวตามขอ 1 และขอ 2 ก็อยูใ นหลักเกณฑ
เดียวกัน ถามีกรณีเชนนั้นเกิดขึ้น กฎหมายลูก
ฉบับนัน้ ก็ใชบงั คับไมได และเปนการออกกฎหมาย
โดยมิชอบ
ผู  เ ขี ย นขอเรี ย นว า ในการออกกฎหมาย
แตละฉบับนั้นจะตองมีเหตุผล ประการที่หนึ่ง
เปาหมายจะตองมีความชัดเจนวาเพื่อประโยชน
อะไร การเสนอรางพระราชบัญญัติแตละฉบับใน
รั ฐ สภาผู  เ สนอร า งจะต อ งแถลงหลั ก การและ
เหตุผลในการเสนอรางดังกลาว เคยมีผูอานบาง
ทานมาปรึกษาผูเขียนวา เหตุใดกฎหมายฉบับนั้น
หรือพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมมีเจตนารมณมี
แต ห ลั ก การและเหตุ ผ ลในการออกกฎหมาย
ผูเขียนขอเรียนวาหลักการและเหตุผลในการเสนอ
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รางกฎหมาย ก็คือเจตนารมณหรือเปาหมายของ
กฎหมายนั่นเอง เพราะเจตนารมณของกฎหมาย
เปนเรื่องสําคัญ กรณีที่การบังคับใชกฎหมายมี
ปญหาในการวินิจฉัยวาการกระทําบางประการผิด
กฎหมายหรื อ ไม เจตนารมณ ข องกฎหมายคื อ
คําตอบ เชน นายสิน เก็บกลวยไมในปาในพื้นที่
เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ แตมไิ ดนาํ ขึน้ รถมาดวย
กลับนําไปวางไวทบี่ ริเวณใกลทที่ าํ การอุทยานแหงชาติ
กรณีเชนนี้จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 ที่บัญญัติวา
“ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด …
(7) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปน
อั น ตรายหรื อ ทํ า ให เ สื่ อ มสภาพซึ่ ง กล ว ยไม … ”
หรือไม พนักงานเจาหนาที่อาจจะมีความไมแนใจ
วาการกระทําของนายสิน เปนการเก็บหาหรือนํา
ออกไป อันจะเปนความผิดตามมาตรา 16 (7) หรือ
ไม เมื่ออานทําความเขาใจและศึกษาเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ซึ่ ง เขี ย นไว ว  า “เพื่ อ คุ  ม ครองรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา
ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพ
ธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อ อํ า นวยประโยชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม
แกรัฐและประชาชนสืบไป” ก็จะเขาใจไดชัดเจน
วาการกระทําของนายสิน ตามตัวอยางที่ยกมานั้น
มีความผิดตามกฎหมายแลว เพราะการกระทํา
ของนายสินเปนการทําใหสภาพธรรมชาติเดิมถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไปขัดกับเจตนารมณของ
กฎหมาย กฎหมายทุกฉบับจะตองมีเจตนารมณใน
การออกกฎหมายครับ ถาไมมีเจตนารมณจะให
ผูเขียนเขาใจวาคนเสนอรางกฎหมายไมมีอะไรทํา
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อยูวาง ๆ เลยเสนอรางกฎหมายขึ้นมาเชนนั้นหรือ
ประการทีส่ อง กฎหมายทีอ่ อกมาประกาศใชบงั คับ
จะตองมีโครงสรางของกฎหมายซึ่งประกอบดวย
นิ ย ามศั พ ท บทบั ญ ญั ติ ก ารกระทํ า ที่ ก ฎหมาย
บั ญ ญั ติ ว  า เป น ความผิ ด บทกํ า หนดโทษและ
บทเฉพาะกาลในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไวเพื่อใหใชบังคับในชวงเวลาหนึ่งเปน
กรณีพิเศษ เชน พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 30 ที่บัญญัติใหใบอนุญาต
อาชญาบัตรและประทานบัตร ตามกฎหมายวา
ด ว ยแร หรื อ สั ม ปทานตามกฎหมายว า ด ว ย
ปโตรเลียม ซึ่งไดออกใหบุคคลใดไวแลวกอนวันที่
มีพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา 6
กําหนดที่ดินบริเวณเดียวกันนั้นเปนเขตอุทยาน
แหงชาติ ใหใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทาน
บัตร หรือสัมปทานยังคงใชไดตอไป เพียงเทาอายุ
ของใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร
หรือสัมปทานดังกลาว โดยตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา 16 (13) กอน เปนตน
บทนิ ย ามศั พ ท เป น ตั ว กํ า หนดขอบเขตของ
กฎหมายว า จะให ค รอบคลุ ม หรื อ บั ง คั บ กั บ
การกระทําใด ๆ มากนอยแคไหน บทนิยามศัพท
ของกฎหมายฉบับใดก็จะใชสําหรับกฎหมายฉบับ
นั้นเทานั้น บางครั้งจะเห็นไดวานิยามศัพทบางคํา
จะขัดแยงกับความรูสึกของคนทั่วไปหรือขัดแยง
กับขอเท็จจริง เชน พระราชบัญญัติอุทยานแหง
ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราช
บัญญัตินี้ (1) “ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดิน
ทั่ ว ไป และหมายความรวมถึ ง ภู เ ขา ห ว ย
หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ
และที่ชายทะเลดวย” จะเห็นไดวา หวย หนอง
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คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบจะใหเขาใจวาเปน
ที่ ดิ น ก็ ขั ด กั บ ความรู  สึ ก และความเข า ใจของ
คนทั่วไป ผูเขียนขอเรียนวาการที่กฎหมายมีบท
นิยามศัพทเชนนี้ ก็เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของการออก
กฎหมาย ไมเชนนัน้ อาจทําใหเกิดปญหาการบังคับใช
กฎหมายในบางกรณี เชน นายศักดิ์ ลักลอบตัดไม
ในเขตอุทยานแหงชาติแหงหนึ่ง แลวเอาไมของ
กลางใสเรือพายไปอยูกลางทะเลสาบ หากนิยาม
ศัพทไมรวมเอาทะเลสาบอยูในความหมายของ
ที่ดิน กรณีจึงเกิดปญหาวา ทะเลสาบเปนที่ดิน
หรือไม ถาไมใชที่ดินการกระทําดังกลาวก็ไมเปน
ความผิดเพราะไมไดกระทําในเขตอุทยานแหงชาติ
เนื่องจากมาตรา 6 บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลเห็น
สมควรกํ า หนดบริ เ วณที่ ดิ น แห ง ใดที่ มี ส ภาพ
ธรรมชาติ เ ป น ที่ น  า สนใจ ให ค งอยู  ใ นสภาพ
ธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแก
การศึกษา และรื่นรมยของประชาชนก็ใหมีอํานาจ
กระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมี
แผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณทีก่ าํ หนดนัน้ แนบ
ทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริ เ วณที่ กํ า หนดนี้
เรียกวา “อุทยานแหงชาติ” …” ประการที่สาม
บุ ค คลที่ มี อํ า นาจในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายกั บ
ผูกระทําความผิด คือพนักงานเจาหนาที่ นอกจาก
พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ล ว ก็ มี บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
เชน อธิบดี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี โดยพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย
กั บ ผู  ก ระทํ า ความผิ ด โดยตรง ส ว นการออก
กฎหมายลูกเปน ประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง
หรือพระราชกฤษฎีกา โดยอธิบดี ปลัดกระทรวง
หรือรัฐมนตรี เปนการชวยใหการปฏิบัติงานของ
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พนั ก งานเจ า หน า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และ
บรรลุ เ จตนารมณ ใ นการออกกฎหมาย การที่
กฎหมายแม เช น พระราชบั ญ ญั ติ บั ญ ญั ติ ใ ห
อํ า นาจในการออกกฎหมายลู ก เป น ประกาศ
ระเบี ย บ หรื อ กฎกระทรวง จะเป น ไปอย า งมี
เหตุผลรองรับโดยทางทฤษฎีกฎหมายแลวจะขึ้น
อยูกับวัตถุประสงคที่จะใหกฎหมายลูกมีผลบังคับ
หรือมีขอบเขตครอบคลุมเพียงใดหรือมีความซับ
ซอนมากนอยเพียงไร เชน ถาเปนเรื่องเดียวที่ไม
ซั บ ซ อ นและเป น การแจ ง ให ท ราบและมี ผ ลใน
ระดับกรม เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติก็
มั ก จะกํ า หนดให อ อกเป น ประกาศโดยอธิ บ ดี
ถาเปนระดับกระทรวงก็ใหออกโดยปลัดกระทรวง
หรือถาเปนเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติที่ซับซอนก็อาจจะ
กํ า หนดให อ อกเป น ระเบี ย บและถ า ต อ งการให
รั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ระดั บ
กระทรวงและเกี่ยวของกับฝายการเมือง เพื่อใหใช
ดุลยพินิจและนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี ก็มักจะ
กําหนดใหออกเปนกฎกระทรวง เปนตนนักกฎหมาย
จํ า นวนหนึ่ ง มั ก จะท อ งเป น นกแก ว นกขุ น ทอง
วาระเบียบออกโดยอธิบดี ประกาศออกโดยปลัด
กระทรวง และกฎกระทรวงออกโดยรั ฐ มนตรี
การทองจําในลักษณะนี้เปนเรื่องที่ผิด เพราะการที่
จะออกเปนกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
นั้น เหตุผลอยูที่ความซับซอนของเรื่องที่จะให
ออกกฎหมายลูกและขอบเขตที่จะใหมีผลบังคับ
ตามที่ ก ล า วมาแล ว ส ว นที่ จ ะให อ ธิ บ ดี หรื อ
ปลั ด กระทรวง หรื อ รั ฐ มนตรี เป น ผู  ล งนาม
ออกประกาศใชก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณี
เชน พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
มาตรา 53 ทวิ บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
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กํ า หนดท อ งที่ เ ป น เขตควบคุ ม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เครือ่ งใช หรือสิง่ อืน่ ใด บรรดาทีท่ าํ ดวยไมหวงหาม
โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา…” ตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ อ  า งมานี้ พระราช
บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปนกฎหมาย
แมบัญญัติใหออกกฎหมายลูกเปนประกาศและ
ทีน่ า สนใจกวานัน้ คือประกาศนีใ้ หออกโดยรัฐมนตรีฯ
ดังนั้นจึงไมใชสูตรสําเร็จวารัฐมนตรี จะตองออก
กฎหมายลูกเปนกฎกระทรวงตามที่นักกฎหมาย
สวนหนึ่งเขาใจเชนนั้น สวนหลักเกณฑการออก
กฎหมายลู ก ผู  เ ขี ย นได อ ธิ บ ายมาข า งต น แล ว
อยางไรก็ตามทฤษฎีกฎหมายเปนเรื่องหนึ่งแตถา
กฎหมายแม บั ญ ญั ติ อ ย า งไรก็ ต  อ งถื อ ตามนั้ น
ความตามที่กลาวมานี้ ถาพระราชบัญญัติซึ่งเปน
กฎหมายแม กํ า หนดให อ อกกฎหมายลู ก เป น
ระเบียบแตกลับไปออกเปนประกาศ กรณีนี้จึงไม
เปนที่สงสัยวาประกาศดังกลาวชอบดวยกฎหมาย
หรือไม
เรื่องที่ 1 : ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช วาดวยการศึกษาหรือ
วิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2551
เรื่ อ งเดิ ม มี ที่ ม าจากการดํ า ริ ข อง
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในขณะนั้น (พ.ศ. 2550) ที่จะใหมีการรวบรวม
การอนุญาตใหเขาพืน้ ทีป่ า ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการไวในระเบียบ
เดียวกัน แลวมอบหมายใหกองนิตกิ าร กรมอุทยาน
แห ง ชาติ สั ต ว ป  า และพั น ธุ  พื ช ยกร า งมาเพื่ อ
การพิ จ ารณา ผู  เ ขี ย นพิ จ ารณาแล ว เพื่ อ ให เ ป น
ประโยชน ต  อ ผู  อ  า นบทความเป น กรณี ศึ ก ษาจึ ง
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จะนําระเบียบฯ ดังกลาว ซึ่งเปนกฎหมายลูกออก
โดยอาศัยอางอิงอํานาจตามกฎหมายของกฎหมายแม
มาพิจารณาวินิจฉัยดังตอไปนี้
ระเบี ย บกรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป  า
และพั น ธุ  พื ช ว า ด ว ยการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิชาการในพื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551
ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการกระทําใด ๆ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่อ
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สั ต ว ป  า พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
อํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ที่ปฏิบัติการโดยพนักงานเจาหนาที่
ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา 29
มาตรา 35 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อนุรักษ
พ.ศ. 2551”
ขอ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาที่ในสังกัด
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป  า และพั น ธุ  พื ช
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการ ตั้ ง แต
บัดนี้เปนตนไป
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ขอ 3 ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยง หรือมีอยูแลว ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ
ทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สั ต ว ป  า พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญัติป  า สงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปาไม
พุ ท ธศั ก ราช 2484 ในเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และ
พื้นที่อื่น ๆ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืชดูแลรักษาหรือใชพื้นที่อยู
ขอ 4 ในระเบียบนี้
(1) “การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิชาการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย คนหา
สํารวจ การเก็บตัวอยางทรัพยากร เพื่อใหไดขอมูล
สถิติ และความรูในทางวิชาการที่เปนประโยชน
ตอประชาชนสวนรวมหรือทางราชการ และมิใช
เพื่อประโยชนในทางการคา หรือการแสวงหา
ประโยชนใด ๆ เฉพาะของบุคคล
(2) “ทรัพยากร” หมายความวา
สิ่งใด ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ ทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต
และสิ่ ง ไม มี ชี วิ ต หรื อ มวลชี ว ภาพ มวลสารใด
ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกลักษณะ
(3) “โครงการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการ” หมายความวา เอกสารที่แสดงขอมูล
รายละเอียดของโครงการการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการ และหมายความรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ใช
ประกอบแนบ ซึ่งเรียกรวมยอวา “โครงการ”
(4) “หัวหนาผูร บั ผิดชอบโครงการ”
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หมายความวา ผูมีอํานาจตัดสินใจ ควบคุม กํากับ
ดู แ ลและแก ไ ขป ญ หา ในการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการนั้น
(5) “หัวหนาหนวยงานในพื้นที่”
หมายความวา หัวหนาอุทยานแหงชาติ หัวหนา
เขตรักษาพันธุสัตวปา หัวหนาเขตหามลาสัตวปา
หัวหนาหนวยงานอื่นในพื้นที่ที่สังกัดกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(6) “คณะกรรมการ” หมายความวา
คณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการและอยูในการกํากับดูแลของสํานัก
วิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
(7) “พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ” หมายความวา
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ต ว ป  า
เขตหามลาสัตวปา สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร แปลงปลู ก ป า ถาวรเฉลิ ม
พระเกียรติฯ วนอุทยาน พืน้ ทีห่ นวยปรับปรุงตนนํา้
หรือพื้นที่ที่หนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืชปฏิบัติงานและดูแลรักษาอยู
พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติหรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา
(8) “อธิ บ ดี ” หมายความถึ ง
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สวนที่ 1 ผูเสนอโครงการ
ขอ 5 ผู  เ สนอโครงการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย
ทางวิชาการในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา ตองเปนพนักงาน
เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด หน ว ยงานของกรมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และตองมีฐานะ
เปนผูศึกษาหรือวิจัย หรือเปนผูรวมทําการศึกษา
หรือวิจัยโดยทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล แกไข
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ปญหา ตามโครงการที่เสนอ นั้น
ขอ 6 ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล อาจขอให
พนักงานเจาหนาที่เปนผูเสนอโครงการตามขอ 5
พรอมระบุชื่อหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการและ
จัดใหมีโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ขอ 7 เนือ่ งจากตามกฎหมายมีบทบัญญัติ
หามการกระทําตางๆ ไวและไมมีบทอนุญาตให
ภาคเอกชนทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่อนุรักษแตอยางใด ดังนั้น หากบุคคลใดมี
โครงการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการจึ ง ไม อ าจ
เสนอโครงการโดยตรง แตอาจขอใหพนักงาน
เจาหนาที่รวมกันศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตาม
ขอ 5 หรือขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ รั บ รอง
โครงการวากระทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ในฐานะของส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษานั้น และเปนโครงการที่กระทํา
เพื่อประโยชนในทางราชการ หรือเพื่อประโยชน
ตอประชาชนสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอ 6
สวนที่ 2 เอกสารโครงการ
ขอ 8 เอกสารโครงการต อ งจั ด ทํ า เป น
ภาษาไทย โดยอาจมีภาษาอื่นหรือภาพหรือตาราง
ใดๆ แทรกไดโดยใชแบบฟอรมขอเสนอโครงการ
ศึกษาหรือวิจัยแบบใด ๆ ก็ได แตควรมีขอมูล
รายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อโครงการ
(2) หลักการและเหตุผล
(3) วัตถุประสงคและเปาหมาย ดานใด
ตองการอยางไร
(4) ระยะเวลาเริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ของ

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

โครงการ
(5) สถานที่ ที่ ทํ า การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย
(ชื่ อ อุ ท ยานแห ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ต ว ป  า
เขตหามลาสัตวปา) ทองที่ อําเภอ จังหวัด
(6) ชนิด ประเภท จํานวน ลักษณะของ
ทรัพยากรที่จะศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
(7) วิ ธี ดํ า เนิ น การและลั ก ษณะของ
โครงการ (อธิบายวาจะปฏิบัติการโดยพนักงาน
เจาหนาที่กระทําดวยตนเอง หรือโดยพนักงาน
เจาหนาที่เปนผูกํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนินงาน
ตามโครงการ) โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนใน
ทุกขั้นตอน เชน การเดินสํารวจ การเก็บตัวอยาง
ทรั พ ยากร การจั ด ทํ า แปลงตั ว อย า ง การตั้ ง ที่
พักแรมชั่วคราวในพื้นที่ การเก็บสถิติขอมูลและ
ความถี่ของการเก็บสถิติ การซุมดักถายรูปหรือ
การดักสังเกตการณ เปนตน
(8) แหลงทีม่ าของเงินอุดหนุน สนับสนุน
หรืองบประมาณ
(9) การนําขอมูลไปใชประโยชนที่ใด
อยางไรและเพื่อประโยชนใด จะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยหรือประชาชนสวนรวมอยางไร
(10) ชือ่ และตําแหนงระดับของพนักงาน
เจาหนาที่ผูเสนอโครงการ
(11) ชื่อและตําแหนงระดับของหัวหนา
ผูรับผิดชอบโครงการ
(12) รายชือ่ และตําแหนงของผูร ว มศึกษา
หรือวิจัย
(13) หนวยงาน สถาบันองคกรนิตบิ คุ คล
ที่รับรองโครงการ
(14) ปญหาที่คาดวาอาจเกิดขึ้นระหวาง
การดํ า เนิ น โครงการและวิ ธี ก ารแก ป  ญ หาและ
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ความรับผิดชอบ
(15) ขอเสนอการแบงปนประโยชนจาก
ผลงานของโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
และสัดสวนของผลงานของผูรวมศึกษาหรือวิจัย
(16) ขอเสนอกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการ
สนับสนุนดานการศึกษาหรือวิจัยของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชหรือของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ถามี)
(17) เอกสารอื่ น ที่ แ สดงรายละเอี ย ด
ประกอบโครงการ เชน แผนที่ประเภทตาง ๆ
แผนภูมิแสดงกลวิธีหรือรายการที่ดําเนินงานตาม
โครงการ บัตรประจําตัวประชาชนหรือเจาพนักงาน
ของหนวยงานของรัฐทีท่ างราชการในประเทศไทย
ออกให และประวัตกิ ารศึกษาของหัวหนาผูร บั ผิดชอบ
โครงการและผูรวมโครงการทุกคน เปนตน
สวนที่ 3 การเสนอโครงการ
ขอ 9 ภายในบังคับขอ 5 ใหพนักงาน
เจาหนาที่เสนอโครงการตนฉบับจํานวน 1 ชุด
และสําเนาจํานวน 8 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้นของผูนั้นและหัวหนาหนวยงานในสังกัด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระดับ
สํานัก/กองมีหนังสือสงโครงการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการนั้น ใหสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม
และพันธุพืชรับไวเพื่อใหคณะกรรมการที่อธิบดี
แตงตั้งพิจารณากลั่นกรองโครงการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการตามระเบียบนี้
ขอ 10 การเสนอโครงการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิ ช าการต อ งเสนอต อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาของ
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ผู  นั้ น ตามลํ า ดั บ ชั้ น ก อ นเข า
ปฏิบัติงานตามโครงการลวงหนาเปนเวลาไมนอย
กวา 30 วัน
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กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน หรือสําคัญ
เรงดวน คณะกรรมการอาจรับเรื่องไวพิจารณา
เปนกรณีพิเศษหรือไมก็ได
สวนที่ 4 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
ขอ 11 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
จากขอมูลรายละเอียดในขอ 8 หากมีขอมูลราย
ละเอียดไมครบถวนก็สามารถพิจารณาโครงการ
ตอไปได แตการพิจารณาของคณะกรรมการจะ
ตองคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ผลกระทบ
ทางดานวิชาการ และปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามโครงการหรื อ ใน
อนาคต และจะมีความเห็นอนุญาต/อนุมัติ/เห็น
ชอบในกรณี ที่ เ ป น การฝ า ฝ น กฎหมายหรื อ
เจตนารมณของกฎหมายมิได
ขอ 12 โครงการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิชาการเรื่องใด ที่ดําเนินการโดยจัดพื้นที่แปลง
ตัวอยางหรือที่สํารวจเก็บขอมูลทางวิชาการ สถิติ
หรือกระทําการใด ๆ ตามโครงการโดยไมเปน
การทําลายสภาพพื้นที่หรือกระทบเล็กนอยโดยไม
เก็บตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากร ไมนําออกไปจาก
พื้นที่ ใหคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและ
นําเสนออธิบดีอนุมัติโครงการโดยใหนําระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาที่
ที่ออกตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กรณีในเขตอุทยาน
แหงชาติ หรือตามความในมาตรา 38 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 กรณีในเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือตาม
ความในมาตรา 42 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 กรณีในเขต
หามลาสัตวปาประกอบการพิจารณาดวย
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ขอ 13 โครงการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการ
ที่จัดทําแปลงตัวอยางที่ตองเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติของพื้นที่อยางมาก จนไมอาจกลับฟน คืน
สภาพธรรมชาติทมี่ อี ยูเ ดิม คณะกรรมการพิจารณา
แลวใหมีความเห็นไมเห็นชอบโครงการ เวนแต
กรณีโครงการที่สําคัญและมีเหตุผลจําเปนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม
ระเบียบเชนเดียวกันกับในขอ 12 และใชดุลยพินิจ
โดยคํานึงถึงผลงานวิจยั ทีจ่ ะเปนประโยชนตอ สังคม
ประเทศ ประชาชน และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
นั้ น ระยะยาวในอนาคตหรื อ ไม ด  ว ย นํ า เสนอ
โครงการพร อ มความเห็ น และเหตุ ผ ลให อ ธิ บ ดี
พิจารณาแตอธิบดีอาจอนุมัติโครงการดังกลาวเปน
กรณีพิเศษหรือไมก็ได ตามที่เห็นสมควร
ขอ 14 โครงการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการ
ที่จําเปนตองเก็บตัวอยางทรัพยากรหรือชนิดพันธุ
พืช สัตว จุลชีว ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของเชนเดียวกันกับในขอ 12 ดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวังอยางเขมงวด โดยคํานึง
ถึงชนิด ประเภท ขนาด จํานวน วิธีการเก็บตัวอยาง
ความเสี่ยงตอการสูญสิ้นพันธุ การแพรโรคระบาด
การแพรกระจายมลพิษ และของเสียที่อาจมีผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกดาน และคณะกรรมการ
อาจเห็นชอบโครงการหรือไมก็ไดโดยมีความเห็น
และเหตุ ผ ลที่ ชั ด เจนประกอบความเห็ น เสนอ
อธิบดี แตอธิบดีอาจอนุมัติโครงการหรือไมก็ได
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 15 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
และมีความเห็นเสร็จสิ้นภายในเวลาสามสิบวัน
ทํ า การนั บ แต สํ า นั ก วิ จั ย การอนุ รั ก ษ ป  า ไม แ ละ
พันธุพืชแจงสงโครงการใหประธานพิจารณา และ
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ใหคณะกรรมการพิจารณารวมถึงการปฏิบัติการ
ของพนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่อนุรักษ ตามที่
กฎหมายและระเบียบกําหนดไวอีกสวนหนึ่งดวย
โดยอาจสอบถามความเห็นของสํานักอุทยานแหงชาติ
สํานักอนุรักษสัตวปาและสํานัก/กองที่รับผิดชอบ
หน ว ยงานในพื้ น ที่ ห รื อ เกี่ ย วข อ ง โครงการที่
คณะกรรมการเห็นชอบในทางวิชาการแลวใหเสนอ
อธิบดีพิจารณาตามกฎหมายในคราวเดียวกันดวย
ขอ 16 โครงการจะตองเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยหรือกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และ
พันธุพืช หรือเพื่อคุมครอง ดูแล รักษา บํารุง หรือ
ใหไดความรูดานพันธุพืชปา สัตวปา ทรัพยากร
หรือพื้นที่ที่เขาดําเนินการ กรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น คณะกรรมการ
อาจเชิญหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการมาอธิบาย
โครงการ รวมทั้งผูมีความรู ความชํานาญ อาจารย
ในสถาบันการศึกษาอื่นที่เปนกลาง เพื่อใหคณะ
กรรมการทราบและเขาใจโครงการเพิ่มเติมก็ได
และเพื่อประโยชนในการพิจารณาโครงการกรณีนี้
หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการอาจเปนผูออกคาใช
จายในการจัดประชุมของคณะกรรมการตามความ
จําเปน เหมาะสมและสมควร
ขอ 17 เมื่อไดรับอนุมัติแลวหากจําเปน
ต อ งเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขระยะเวลา
หรือรายละเอียดกิจกรรมหรือการดําเนินงานของ
โครงการ ใหผูเสนอโครงการหรือผูรับผิดชอบ
โครงการ มี ห นั ง สื อ เสนอส ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแกไขตอสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม
และพันธุพืชเพื่อแจงใหคณะกรรมการพิจารณา
ตามระเบียบนี้และนําเรียนอธิบดีพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
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สวนที่ 5 เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ขอ 18 หั ว หน า ผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในระเบี ย บนี้ แ ละตามที่
อธิบดีกําหนดเพิ่มเติมโดยทําเปนหนังสือลงนาม
รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ
ตองมีหนาที่ควบคุมกํากับ ดูแล ผูรวมคณะหรือ
เจาหนาที่หรือบริวาร ตามโครงการเพื่อปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในระเบียบนี้และตามที่อธิบดีกาํ หนด
(2) ตองไมเก็บ ทําลาย ทําใหเสียหาย
ทําใหไรประโยชน นําออกไปจากพืน้ ทีซ่ งึ่ ทรัพยากร
ใด ๆ สิ่งใด ๆ ที่ไมไดรับอนุญาต หรือเปนของผูอื่น
หรือไมอยูในรายละเอียดที่โครงการระบุไว
(3) ต อ งจั ด ให มี บั ต รประจํ า ตั ว
ผูศึกษาหรือวิจัยรวมทั้งเจาหนาที่และบริวาร ตาม
แบบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กําหนด
(4) เมื่อจะเขาศึกษาหรือวิจัยตาม
โครงการเมื่อใด ตองแจงตอหัวหนาหนวยงานใน
พื้นที่ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแจง
จํ า นวนคน ชื่ อ ที่ อ ยู  และสํ า เนาโครงการให
ทราบดวย
(5) ตองปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ทุกประการ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(6) กรณีที่คณะผูศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการจําเปนตองพักอาศัยในบานพัก ที่พัก
ของหน ว ยงานในสั ง กั ด กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ
สัตวปา และพันธุพ ชื หัวหนาผูร บั ผิดชอบโครงการ
ตองชําระเงินคาบริการ คาตอบแทน คาบํารุงรักษา
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คาใชจาย สาธารณูปโภค หรือคาธรรมเนียมของ
การใช ส ถานที่ บ า นพั ก ที่ พั ก หรื อ อุ ป กรณ
เครื่องมือตามระเบียบหรือประกาศที่กําหนดแลว
แตกรณีดวย
(7) กรณีทจี่ ะนําตัวอยางทรัพยากร
หรือสิ่งใด ๆ ออกไปจากพื้นที่ตามโครงการตองจัด
ทําบัญชีรายการและเก็บในหีบ หอ กลอง ถึง หรือ
ภาชนะใด ๆ และมีรหัสอักษร หมายเลขประจํา
ภาชนะทีบ่ รรจุนนั้ ดวย โดยแจงตอหัวหนาหนวยงาน
ในพื้นที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบ
และหากประสงค จ ะขอให อ อกหนั ง สื อ รั บ รอง
แหลงที่ไดมา จะแจงขอในคราวเดียวกันก็ได
(8) ต อ งยิ น ยอมให เ จ า หน า ที่
ที่หัวหนาหนวยงานในพื้นที่มอบหมาย ออกไป
รวมเพือ่ กํากับ ดูแล การดําเนินงานตามรายละเอียด
ของโครงการ และเพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ความปลอดภัยหรือใหขอมูลเบื้องตนโดยหัวหนา
ผูรับผิดชอบโครงการอาจใหเงินสมนาคุณหรือ
ตอบแทนแกเจาหนาที่ผูนั้นหรือไม ก็ได
(9) กรณีทมี่ เี หตุจาํ เปนและสมควร
ต อ งยิ น ยอมให เ จ า หน า ที่ ผู  ที่ หั ว หน า หน ว ยงาน
ในพื้นที่มอบหมาย ทําการตรวจคนยานพาหนะ
กระเปาสัมภาระ หีบ หอ กลอง หรือภาชนะใด ๆ
(10) ตองจัดการบําบัด กลบฝง
เผา ซึ่งซากสัตว ซากพืช หรือเก็บ นํากลับออกมา
ซึ่งขยะ สิ่งปฎิกูล สารเคมี มลพิษตาง ๆ ที่เกิดจาก
การปฏิ บั ติ ง านศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการตาม
โครงการให ห มดสิ้ น เรี ย บร อ ยถู ก ต อ งตามหลั ก
วิชาการแตละกรณี
(11) ตองจัดทํารายงานสรุปผล
ของการปฏิบัติงานตามโครงการที่เขาไปในพื้นที่
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ทุกครั้ง มอบใหหัวหนาหนวยงานในพื้นที่หรือ
ผู  ไ ด รั บ มอบหมายเก็ บ ไว เ ป น หลั ก ฐาน เพื่ อ ให
ทราบวาใคร ทําอะไร ที่บริเวณใด อยางไร เมื่อใด
ตามแบบที่กําหนด
(12)ตองปฏิบตั งิ านตามรายละเอียด
กิจกรรมวิธีการดําเนินการและขอเสนอตาง ๆ ที่
โครงการกําหนดไว และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ทราบเมื่อครบกําหนดเวลาของโครงการ
ขอ 19 หากหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ
และคณะไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบนี้อยาง
รายแรงหรือกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิบดีอาจ
ใหยกเลิกโครงการเสียทั้งหมดหรือหามการปฏิบัติ
งานอยางหนึ่งอยางใดก็ไดโดยหัวหนาผูรับผิดชอบ
โครงการตองรับผิดชอบตอความเสียหายอีกสวน
หนึ่งดวย กรณีที่มีการกระทําความผิดกฎหมาย
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป  า และพั น ธุ  พื ช
อาจดําเนินคดีอีกทางหนึ่งดวย
สวนที่ 6 การแบงปนผลงานและตัวอยางชนิดพันธุ
ขอ 20 ผลงานและความรู  ใ นการศึ ก ษา
หรือวิจัยทางวิชาการตามโครงการยอมเปนของ
คณะผูทําการศึกษาหรือวิจัยหรือของหนวยงาน
นั้น แตอาจมีการตกลงเปนหนังสือหรือถือปฏิบัติ
ตามโครงการที่เสนอในขอ 8 (15) (16) เพื่อใหกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีสิทธินํา
เอกสารผลงานและความรู  ไ ปใช ป ระโยชน ใ น
ราชการตอไปไดดวย
ขอ 21 ภายในบังคับกฎหมายโดยเฉพาะ
ใหถือวาตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากรที่เก็บหาได
เปนทรัพยสินของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพั น ธุ  พื ช และอาจแบ ง ป น เพื่ อ ให หั ว หน า
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ผูรับผิดชอบโครงการนําไปใชประโยชนในการ
ศึกษาหรือวิจัยตอเนื่องได
สวนที่ 7 การรับรองผลงานหรือตัวอยางชนิด
พันธุทรัพยากร
ขอ 22 กรณี ที่ จํ า เป น ต อ งออกหนั ง สื อ
รับรองผลงานหรือตัวอยางชนิดพันธุใหหัวหนา
ผูรับผิดชอบโครงการมีหนังสือแจงตอหัวหนา
หนวยงานในพืน้ ที่ และใหหวั หนาหนวยงานในพืน้ ที่
เสนอตอผูอํานวยการสํานักหรือกอง ตามสายงาน
การบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณาการออกหนั ง สื อ
รับรองผลงานหรือตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากร
ขอ 23 มอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก
ที่หัวหนาหนวยงานในพื้นที่สังกัด เปนผูมีอํานาจ
ลงนามในหนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ
แหลงถิ่นกําเนิดของตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากร
ทีไ่ ดมาจากการปฏิบตั งิ านตามโครงการ เฉพาะการนํา
เคลื่อนที่ภายในราชอาณาจักร
สวนที่ 8 เบ็ดเตล็ด
ขอ 24 การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่อนุรักษ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ใชพื้นที่หรือมีภารกิจควบคุม ดูแล รักษา
เชน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร
แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ วนอุทยาน
พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติหรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา
พื้นที่หนวยปรับปรุงตนนํ้า เปนตน ใหถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 และ
กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกตามความในกฎหมาย
นั้น แตใหคณะกรรมการตามระเบียบนี้ พิจารณา
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ความเห็นเสนออธิบดี เพื่อใหความเห็นชอบกอน
แลวจึงใหพนักงานเจาหนาที่ขออนุญาตตอกรมปา
ไมตามกฎหมายดังกลาว ตอไป
ขอ 25 กรณีทจี่ าํ เปน เหมาะสมหรือสมควร
คณะกรรมการอาจเชิญผูแ ทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หรื อ ผู  ท รงความรู  ค วามชํ า นาญเข า ร ว มประชุ ม
และคณะกรรมการอาจมอบใหคณะทํางานชวย
ปฏิบัติงานใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการก็ไดโดยปฏิบตั ติ ามขอ 16 วรรคสอง
ขอ 26 ให สํ า นั ก วิ จั ย การอนุ รั ก ษ ป  า ไม
และพันธุพืช กํากับดูแลคณะกรรมการ จัดใหมี
ทะเบียนเชน ชื่อบุคคลและคณะ เรื่องที่ศึกษา
และวิ จั ย พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษาและวิ จั ย ฐานข อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน และ
เก็บรักษาผลงานการศึกษาวิจยั นัน้ ไวเปนหมวดหมู
เพื่อไวใชเปนขอมูลอางอิงตอไป
ขอ 27 โครงการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิชาการที่ไดรับอนุมัติ/อนุญาต/เห็นชอบอยูกอน
ระเบียบนีบ้ งั คับใชและยังมีระยะเวลาดําเนินการอยู
ใหจัดใหมีบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
ระเบียบนี้และดําเนินงานตอไปได สวนโครงการ
ใดที่ยังอยูระหวางการพิจารณาของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหพิจารณาตาม
ระเบียบนี้ตอไป
ขอ 28 กรณี ที่ มี ป  ญ หาเกิ ด ขึ้ น จากการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการและสํานัก
วิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืชวินิจฉัยปญหา
นั้ น และมี ค วามเห็ น พร อ มเหตุ ผ ลเสนออธิ บ ดี
เพื่อสั่งการ
ใหไว ณ วันที่…..ธันวาคม 2551
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ขอวินิจฉัยระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพั น ธุ  พื ช ว า ด ว ยการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิ ช าการในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง เป น
กฎหมายลูกออกโดยขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
หรื อ เจตนารมณ ห รื อ นอกขอบอํ า นาจของ
กฎหมายแม
ระเบียบที่ผูเขียนยกมาเพื่อการพิจารณา
เปนกรณีศึกษานี้ ผูเขียนไมแนใจวามีการประกาศ
ใชอยางเปนทางการหรือไม กรณีมีการประกาศใช
ระเบียบดังกลาวอยางเปนทางการไปแลว ผูที่ได
รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ ก็ตองไป
อาศัยชองทางของกฎหมายเพื่อขอความคุมครอง
ตอไป ขอวินิจฉัยระเบียบฯ ดังกลาว เพื่อเปนกรณี
ศึกษามีดังตอไปนี้
1. เจตนารมณ ใ นการออกระเบี ย บฯ
ฉบั บ นี้ แ สดงให เ ห็ น ตามความในวรรคแรกว า
“ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขสําหรับการกระทําใด ๆ เพื่อประโยชน
ในการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการ เพือ่ ใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตามอํานาจหนาที่
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ที่ปฏิบัติการโดยพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช…” แตใน
การออกระเบี ย บฯ ฉบั บ นี้ ซึ่ ง เป น กฎหมายลู ก
กลับไปอางอิงอํานาจของกฎหมายอื่น ซึ่งไมใช
กฎหมายแม ที่ ใ ห อํ า นาจในการออกระเบี ย บฯ
ตามความในวรรคสองวา “อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
และ มาตารา 29 มาตรา 35 แหงพระราชกฤษฎีวา
ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า น
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 …” อีกประการหนึ่งความใน
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 32 อยูใน “หมวด 4 การจัดระเบียบราชการ
ในกรม” และความในกฎหมายดังกลาว มาตรา 29
และมาตรา 35 อยูใน “หมวด 5 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน” เปนเรื่องที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการแผนดิน การจัด
ระเบียบราชการในกรมและการลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง าน มิ ใ ช เ รื่ อ งที่ ก ฎหมายแม บั ญ ญั ติ ใ ห
อํานาจอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และ
พันธุพืช ออกกฎหมายลูกแตอยางใด และชื่อของ
ระเบียบก็แสดงอยางชัดเจนตามความในขอ 1
ว า ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกรมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551”
2. ในขณะที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจในการบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ
พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 สวนอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม
พุ ท ธศั ก ราช 2484 พระราชบั ญ ญั ติ ป  า สงวน
แห ง ชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบั ญ ญั ติ ส วนป า
พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญ ญั ติ เ ลื่ อ ยโซ ย นต
พ.ศ. 2545 แต ค วามในข อ 3 ของระเบี ย บนี้
ประสงคจะใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
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และพันธุพืช ใชอํานาจกาวลวงไปใชอํานาจตามพ
ระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปน
อํานาจของอธิบดีกรมปาไม ทัง้ ทีข่ อ 4 (8) มีคาํ จํากัด
ความว า “อธิ บ ดี ” หมายความถึ ง อธิ บ ดี ก รม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และขอ 24
ที่มีขอความวา “การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่อนุรักษที่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ใชพื้นที่หรือมีภารกิจ ควบคุม ดูแล รักษา
เชน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวนพฤกศาสตร
แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ วนอุทยาน
พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา
พื้นที่หนวยปรับปรุงตนนํ้า เปนตน ใหถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ
กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย
นั้น แตใหคณะกรรมการตามระเบียบนี้ พิจารณา
ความเห็นเสนออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบกอน
แลวจึงใหพนักงานเจาหนาทีข่ ออนุญาตตอกรมปาไม
ตามกฎหมายดังกลาวตอไป” นอกจากเหตุผลดาน
กฎหมายทีร่ ะเบียบนีใ้ หอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ใชอํานาจกาวลวงอํานาจของ
อธิบดีกรมปาไมตามที่กลาวมาแลว ความในขอ 24
นี้ยังกําหนดใหภารกิจที่เปนหนาที่และความรับ
ผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพ ชื กลับไปถือปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมาย
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ
กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย
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นั้ น ซึ่ ง เป น ภารกิ จ ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ข อง
กรมปาไมมีหนาที่และรับผิดชอบตามกฎหมาย
ดังกลาวบัญญัตไิ ว และใหกลับมาให “คณะกรรมการ”
ตามความในขอ 4 (6) พิจารณาความเห็นเสนอ
อธิบดี และตองใหคณะกรรมการฯ ดังกลาวให
ความเห็นชอบกอน เปนเรื่องที่สับสนจริง ๆ เพราะ
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่พิจารณาแตอยูใน
การกํากับดูแลของสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม
และพันธุพืช สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช แลวใหไปใชอํานาจตามกฎหมาย
ของกรมปาไม อีกประการหนึ่ง ภาระหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ราชการมี ก าร
พรรณนาเฉพาะตําแหนง (job description) กํากับ
ไว การปฏิบัติงานนอกเหนือหรือไมปฏิบัติตามที่
job description กําหนด อาจตองมีการตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย กรณีที่ขาราชการ ผูนั้นกระทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ซึ่งเปนเรื่องที่
เสี่ยงอยางยิ่ง การอางวาปฏิบัติตามระเบียบไมใช
เหตุผลที่ฟงขึ้น เพราะระเบียบที่มีความพิกลพิการ
เชนที่ผูเขียนอธิบายความมานี้
นอกจากที่ผูเขียนวินิจฉัยมานี้ยังมี กรณี
แบบตรวจข อ มู ล โครงการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทาง
วิชาการที่แนบมาพรอมกับราง “ตอนที่ 4 อํานาจ
ตามกฎหมาย” ไดอางมาตรา 26 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แตความใน
มาตรา 26 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว
ปา พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา “บทบัญญัติมาตรา 16
มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 23 มิให
ใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการศึกษา
และวิ จั ย ทางวิ ช าการ… และต อ งปฏิ บั ติ ต าม
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ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง …
ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ” จึงเปนกรณีที่
รัฐมนตรีกําหนดระเบียบ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการไม ใ ช อํ า นาจอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การออกระเบียบ
โดยอธิ บ ดี ฯ แล ว ไปตั ด อํ า นาจของรั ฐ มนตรี ฯ
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และเปนอํานาจที่กฎหมาย
รองรับไว ผูเขียนยอมรับวาเพิ่งเคยเห็น เรื่องนี้เปน
เรือ่ งสําคัญโดยเฉพาะผูท ศี่ กึ ษามาทางดานกฎหมาย
ตองทราบอยูแลว แตเมื่อผูเขียนยังไมแนใจวา
ระเบียบฯ ฉบับนี้บังคับใชไปแลวหรือยัง จึงขอ
อนุญาตทีจ่ ะไมวนิ จิ ฉัยไปไกลกวานี้ สวนเรือ่ งอืน่ ๆ
เปนขอเท็จจริงซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ได ประกอบกับสัมปทานเนื้อที่ บทความของ
ผูเขียนมีจํากัด จึงอธิบายมาเพียงนี้
ระเบี ย บคณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเข า ถึ ง
ทรั พ ยากรชี ว ภาพและการได รั บ ผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
ที่มาของระเบียบฯ ฉบับนี้เกิดจากการที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ได ว  า จ า งให อั ย การท า นหนึ่ ง
รางขึ้น เพื่อใหมีระเบียบฯ ใชสําหรับประเทศไทย
เปนการปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาที่ประเทศไทย
เขารวมประชุมและเปนสมาชิก ในชวงระหวาง
วันที่ 25 กุมภาพันธ – 22 ตุลาคม 2551 ผูเขียน
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ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นคณะทํ า งานรั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม
มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ สนอมาจากหน ว ยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ เสนอเรื่ อ งให เ ลขานุ ก าร
รัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีฯ ตอไป หลังจากพิจารณา
ร า งระเบี ย บฯ ดั ง กล า วแล ว เห็ น ว า ไม ถู ก ต อ ง
ทั้งรูปแบบ และเนื้อหา จึงขอใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํา
กลับไปแกไข เวลาผานไป 1 เดือน ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขณะนั้น ไดหารือผูเขียนวา จําเปน
ตองมีระเบียบฯ ดังกลาว บังคับใชโดยไมชักชา
สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เจาของเรื่องไมอาจใหผูรับจาง
การรางระเบียบฯ แกไขไดในเวลาอันสมควร หาก
จะชวยดําเนินการก็จะเปนประโยชนยิ่ง ผูเขียนจึง
รับมาดําเนินการรางระเบียบฯ ให โดยไดมีการ
หารื อ กั บ ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการประสานงานและ
ข า ราชการจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนระยะจน
เสร็จรางระเบียบฯ ดังกลาวภายในเวลาประมาณ
เดื อ นครึ่ ง แล ว เสนอไปตามขั้ น ตอนจนผ า นมติ
ครม. ออกมาบังคับใชอยางเปนทางการ สาระ
สําคัญของระเบียบฯ มีวาใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
หน ว ยงานรั บ คํ า ขอ สํ า หรั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล
สัญชาติไทย หรือตางประเทศ ที่ประสงคจะขอ
อนุญาตเขาพื้นที่ที่เปนแหลงกําเนิดหรือที่อยูของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
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อยางใดตามทีผ่ ยู นื่ คําขอ แสดงเจตนาไว หนวยงาน
ทีร่ บั คําขอมีหนาทีส่ ง คําขอพรอมเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา เชน ถาเปน
การขออนุญาตเขาพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมปาไม ก็ใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณา ถาอยู
ในพืน้ ทีท่ กี่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
รับผิดชอบ ก็ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ชื พิจารณา เนือ่ งจากอํานาจการอนุญาต
ใหเขาพื้นที่ปาไม พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่
อุทยานแหงชาติ และพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม และอธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามลําดับ
หนวยงานที่รับคําขอไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
อนุญาตแตอยางใด กรณีคําขอที่มีลักษณะเปน
งานวิ จั ย หน ว ยงานรั บ คํ า ขอมี ห น า ที่ ส  ง คํ า ขอ
พร อ มเอกสารประกอบให สภาวิ จั ย แห ง ชาติ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในส ว นที่ เ ป น งานวิ จั ย ทั้ ง
รูปแบบและเนือ้ หา หลังจากทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนแลว มีหนาที่สงเรื่องพรอมความเห็นให
สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตอบคําขอใหผูยื่นคําขอทราบผล
การพิจารณาตอไป ทั้งนี้แลวแตขอเท็จจริงแตละ
กรณีวาจะอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือ
ปฏิเสธคําขอ ผูเขียนไดเคยศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
มากอนรางระเบียบฯ ดังกลาวแลวพบวามีปญหา
หลายอยางที่ควรจะแกไข จึงมีเจตนารมณที่จะให
ระเบียบฯ นี้แกไขปญหาดังกลาว เชน ผูยื่นคําขอ
ไมใชผูที่ประสงคจะเขาพื้นที่ปาดวยตัวเอง แตมา
ทําหนาที่แทนโดยไมมีหนังสือมอบอํานาจ หรือ
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ตองการอาศัยศักยภาพของผูยื่นคําขอเพื่อความ
สะดวก หรือผูยื่นคําขอไมใชกรรมการผูจัดการ
หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ กรณี
ที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทย ที่ผานมาการยื่นคําขอ
กรณีนี้ก็ไมมีเอกสาร หนังสือบริคณฑสนธิ ที่
แสดงวาเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยถูกตอง
กรณีบุคคลสัญชาติตางประเทศก็ตองใชเอกสาร
รับรองจากสถานทูตที่บุคคลนั้นสังกัดอยู และ
กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ ก็ตองมีเอกสาร
จากสถานทูตที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนอยูรับรอง
วาเปนนิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ ตามที่ผูเขียน
ยกตัวอยางมานี้เคยเปนชองวางที่ทําใหทรัพยากร
ธรรมชาติ หลายอยางของประเทศไทยถูกลักลอบ
นําออกไปและไมเคยแกปญหาไดแตอยางใด สราง
ความเสียหายใหกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ๆ
ของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งการที่สํานักงาน
นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มี ห น า ที่ รั บ คํ า ขอพร อ มเอกสารประกอบและ
พิจารณากลั่นกรองใหมีความถูกตองก็จะแกไข
ปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวได เปนที่นาเสียดายวา
ผูเขียนไมมีโอกาสที่จะอธิบายความในระเบียบฯ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจเพื่อปฏิบัติงานให
ถูกตองตามเจตนารมณของระเบียบฯ ดังกลาวแม
จะไดขอใหมีการนัดหมายหลายครั้งก็ไมประสบ
ความสําเร็จ แตกลับมีการนําระเบียบฯ ดังกลาวไป
อธิบายในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา
หลายครั้งหลายหนทั้งกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดเพชรบุรี การสื่อค วามหมายและการ
ดําเนินการที่ไมตรงตามเจตนาร มณของระเบียบฯ
ทําใหเปนปญหาจนปจจุบันนี้ และตามที่ผูเขียน
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เลามานี้อาจจะเปนสาเหตุที่มีการสื่อความหมาย
ผิด จนทําใหเกิดรางระเบียบฯ ฉบับกองนิติการ
เสนอมาดวยความกังวลวาหนวยงานอื่นจะเอา
อํานาจการอนุญาตเขาพื้นที่ปาไปก็เปนได ผูเขียน
ขอเรียนวาระเบียบฯ ตามที่ผูเขียนรางออกมานี้
มิไดเปนตามเชนที่กังวลกันไปเองเพราะ
1. ระเบี ย บคณะกรรมการอนุ รั ก ษ
และใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขา
ถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 เปนวิธี
การและแนวทางปฏิบัติในการรับคําขอของบุคคล
นิติบุคคล สัญชาติไทยและตางประเทศที่ประสงค
จะขออนุญาตเจาหนาที่เพื่อการศึกษา หรือวิจัย
ทางวิชาการและการพิจารณาดําเนินการเพื่อให
หนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาเพื่อเสนอความ
เห็ น กลั บ มายั ง สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวแจงให
ผูยื่นคําขอทราบผลการพิจารณาตอไป รวมทั้ง
การประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ
แกไขปญหา ไมเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต
ใหเขาพื้นที่ปา เนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจ
ดังกลาวไวกบั สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
2. อํานาจอธิบดีกรมปาไมตามพระราช
บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตสิ วนปา
พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญ ญั ติ เ ลื่ อ ยโซ ย นต
พ.ศ.2545 และอํานาจอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
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แหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ในการอนุญาตให
เขาพืน้ ทีป่ า ประเภทตาง ๆ เชน เขตอุทยานแหงชาติ
เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
เป น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายแต ล ะฉบั บ ให อํ า นาจไว
เปนการเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการและบังคับใช
กฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพตามหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดังนั้นหนวยงานอื่นหรือบุคคลที่มี
ตําแหนงหนาที่ที่กฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจ
ไว จะไปอนุญาตใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไปใน
พื้นที่ปา โดยพลการไดอยางไร
ผู  เ ขี ย นอธิ บ ายมาถึ ง ตรงนี้ ก็ ห วั ง ว า จะ
เปนการใหความรูกับผูอานไดพอสมควร หากจะ
เป น การพั ฒ นาทั ก ษะในการใช ก ฎหมายให กั บ
ผูหนึ่งผูใดหรือคณะบุคคลใดได ก็เปนที่พอใจของ
ผูเขียนแลว และผูเขียนขอแจงขาวมาลวงหนา
ดังนี้ครับ หัวขอเรื่องนี้ผูเขียนระบุวาตอนที่ 1
มีเพียงเรือ่ งเดียวเพราะมีความยาวของเรือ่ งเหมาะสม
ตอไปถาเปนหัวขอเดียวกันนี้เปนตอนที่ 2 หรือ
ตอนตอ ๆ ไป ผูเขียนจะระบุเปนเรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3
ตอเนื่องกันไป โดยตอนหนึ่งอาจจะมีมากกวาหนึ่ง
เรื่อง เพื่อใหเรื่องเรียงลําดับ สะดวกในการคนหา
โดยไดสอบถามความคิดเห็นจากผูอานบางทาน
ก็ไดคําตอบวาจะทําใหคนหาไดสะดวกมากขึ้น
สรุป
กรณีการออกกฎหมายลูก ไมใหขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณหรืออยูในขอบ
อํานาจของกฎหมายแมเปนเรื่องสําคัญที่นิติกร
ของหนวยงานราชการหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ
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เกี่ยวกับการเสนอรางและพิจารณากฎหมายจะ
ตองตระหนัก เพราะจะมีผลใหกฎหมายที่ออกมา
นั้น ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย และบังคับใช
อยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม กรณีทเี่ ปนปญหา
และอุปสรรค อันเนื่องจากการออกกฎหมายลูกที่
ไม ถู ก ต อ ง นอกจากจะส ง ผลเสี ย หายต อ ส ว น
ราชการและสังคมแลวผูที่มีสวนเกี่ยวของอาจตอง
รับผิดเปนการสวนตัวดวย ถาผูที่สิทธิถูกกระทบ
จากกฎหมายลูกดังกลาว ฟองรองหรือใชสิทธิทาง
ศาล เพื่อปกปองสวนไดเสียของตนโดยชอบธรรม
เอกสารและสิ่งอางอิง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551.
หนั ง สื อ กองนิ ติ ก ารกลุ  ม งานกฎหมาย
ที่ ทส 0903.2/1769 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2551 เรือ่ งรางระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และ
พันธุพืช วาดวยการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551.
หนังสือสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม และ
พันธุพืช ที่ ทส.0907.6/37 ลงวันที่ 10
มกราคม 2551 เรือ่ งรางระเบียบกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่
อนุรักษ พ.ศ. 2551
ราชกิจจานุเบกษา. 2554 .เลม 128 ตอนพิเศษ 26
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554.
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การอนุรักษตุกแกบานกับการสงออกไปยังตางประเทศ
ชวลิต โฆษิตนิธิกุล1

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

สั ต ว ป  า เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ใน
การสรางความสมดุลใหแกระบบนิเวศ หากสัตว
ปาถูกทําลายลงไปจนถึงระดับที่ไมสามารถฟนฟู
ใหกลับคืนมาไดยอมสงผลกระทบถึงระบบนิเวศ
และความสมดุลทางธรรมชาติโดยรวม ซึ่งจะมีผล
ตอเนื่องมายังการดํารงชีวิตของมนุษยชาติในที่สุด
โดยมี ตั ว อย า งให เ ห็ น ประจั ก ษ ม าแล ว หลาย
กรณี สําหรับประเทศไทย มีปรากฏการณที่เดนชัด
กรณีนาขาวในแถบลุมนํ้าเจาพระยาพบวาขาวใน
นาเสียหายอยางหนักเนื่องจากหนูนามีจํานวนเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว กัดกินขาวในนาของชาวนา ทั้งนี้
เนื่องจากจํานวนประชากรงูที่เปนสัตวผูลาตาม
ธรรมชาติของหนูถูกมนุษยลาทําใหจํานวนลดลง
อย า งมาก จากบทเรี ย นตามปรากฏการณ ท าง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสงผลรายตอวิถีชีวิตของ
มนุษยโดยตรง จึงทําใหเกิดกระแสการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้นโดยมีการ
ออกมาตรการตางๆ รวมทั้งกฎหมายมาเปนเครื่อง
มือในการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยมี ก ฎหมายคุ  ม ครองสั ต ว ป  า ฉบั บ
แรกๆ คือ พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาชางปา
ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) แต ก ฎหมายฉบั บ นี้ ใ ห
1

ความคุมครองชางปาชนิดเดียวเทานั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สัตวปาถูกลา
ทําใหประชากรลดลงอยางมากมีการใชอาวุธที่ทัน
สมัยและอาวุธสงครามดวยในขณะเดียวกันปาไม
ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาก็ไดถูกบุกรุก
ทําลายบางสวนถูกแผวถางใชที่ดินเพื่อการเกษตร
กรรมทําใหสัตวปาถูกคุกคามอยางหนัก ฉะนั้นจึง
มีการตราพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ.2503 ขึ้นมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2504 เป น ต น มา นั บ ว า เป น กฎหมายหลั ก ใน
การอนุรักษสัตวปาของประเทศไทยเปนฉบับแรก
สาเหตุ ที่ ทํ า ให สั ต ว ป  า มี จํ า นวนลดลง
นอกจากการบุกรุกทําลายปา แหลงที่อยูอาศัยของ
สัตวปา (habital destruction) แลว การลักลอบลา
สั ต ว ป  า เพื่ อ ใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรสั ต ว ป  า
(wildlife resource utilization) เชน การนํามาเปน
อาหาร เปนสวนประกอบของยารักษาโรคและ
มีการสงไปจําหนายยังตางประเทศทั้งในรูปของ
สัตวปาที่มีชีวิต ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑ
ที่ทําจากซากของสัตวปา โดยเฉพาะ เขา งา หนัง
เปนสาเหตุสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจํานวน
สัตวปาลดลงเชนกัน ในป พ.ศ.2526 ประเทศไทย
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จึงไดเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตออนุสัญญาวา
ดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของสัตวปา
และพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora : CITES ) ประเทศภาคีตอง
ตรากฎหมายภายในประเทศขึ้ น เพื่ อ กํ า หนด
มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาและ
พืชปาที่ใกลสูญพันธุ หรือถูกคุกคามใหมีปริมาณ
ลดลงจนเปนเหตุใหสูญพันธุและตองกําหนดวิธี
การในการอนุรกั ษตอ ระบบการคาระหวางประเทศ
(international trade) ขึ้นมาบังคับใช
ดั ง นั้ น ในป พ.ศ.2535 จึ ง มี ก ารตรา
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ.2535
ขึ้นมาบังคับใช โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 กฎหมายฉบับใหม
นี้มีการเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการคาสัตวปา
ระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตกลงใน
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
ของสั ต ว ป  า และพื ช ป า ที่ กํ า ลั ง จะสู ญ พั น ธุ 
ซึ่งควบคุมโดยใชระบบการอนุญาต (pemit) ไมวา
เปนการนําเขา (import) สงออก (export) นําผาน
(transit) หรือสงกลับออกไป (re-export) เนื่องจาก
จํานวนสัตวปาแตละชนิดมีจํานวนมากนอยแตก
ตางกันและการอยูรอด (survival) ในธรรมชาติ
ของสัตวปาแตละชนิดก็แตกตางกันไป จึงมีการ
กํ า หนดเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตค า สั ต ว ป  า และ
พืชปาออกเปน 3 บัญชี คือ บัญชีหมายเลข 1,2
และ 3 (Appendix I,II and III)
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 1 เปน
ชนิ ด พั น ธุ  ห ากให มี ก ารค า จะทํ า ให สู ญ พั น ธุ  ไ ด
การค า ชนิ ด พั น ธุ  นี้ ต  อ งมี ร ะเบี ย บข อ บั ง คั บ ใน
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การคาที่เขมงวดรัดกุม เพื่อมิใหเกิดอันตรายตอ
การอยู  ร อดของชนิ ด พั น ธุ  แ ละให ทํ า การค า ได
เฉพาะในกรณีพิเศษเทานั้น เชน เพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ เพื่อการเพาะพันธุ เพื่อกิจการสวน
สัตวสาธารณะ ชนิดพันธุสัตวในบัญชีนี้ เชน ชาง
เสือโครง กระทิง ตะกวด เปนตน
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 2 เปน
ชนิดพันธุที่ยังไมอยูในภาวะสูญพันธุ แตอาจจะ
สูญพันธุได หากมีระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการคา
ใหรัดกุม แตตองควบคุมปริมาณใหอยูในระดับที่
จะเกิดอันตรายตอการอยูรอดของชนิดพันธุนั้น
ประเทศส ง ออกจะต อ งรั บ รองว า ไม ก ระทบ
กระเทือนตอจํานวนประชากรในธรรมชาติ ชนิด
พันธุสัตวในบัญชีนี้ เชน นกยูงไทย งูเหลือม งูเหา
งูจงอาง เหี้ย ลิงกัง เปนตน
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 3 เปน
ชนิ ด พั น ธุ  ที่ ไ ด รั บ การคุ  ม ครองตามกฎหมาย
ประเทศใดประเทศหนึ่ ง แล ว ขอความร ว มมื อ
ประเทศภาคีชวยดูแลโดยการนําเขาตองมีหนังสือ
รับรองหรือใบอนุญาตสงออกของประเทศนั้นๆ
ชนิดพันธุสัตวในบัญชี เชน ควายปา ไกจุก นกแกว
คอแหวน เปนตน
ประเทศไทยมีการสงออกตุกแกบานไป
ยังตางประเทศปหนึ่งๆประมาณ 1-3 ลานตัว จาก
ขอมูลการขออนุญาตสงออกตุกแกบานของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พบวาในป
พ.ศ.2555 มีการสงออกตุกแกบานตากแหงจํานวน
1,434,600 ซาก และตุกแกบานมีชีวิต จํานวน
152,000 กิโลกรัม ประเทศปลายทางที่นําเขาตุกแก
บานจากประเทศไทยชนิดตากแหง ไดแก ประเทศ
จีน ไตหวัน และฮองกง สวนชนิดมีชีวิต ไดแก
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ประเทศเวียดนาม
สัตวในกลุมตุกแกเปนสัตวเลื้อยคลานใน
ประเทศไทย มีอยูหลายชนิดและชนิดที่เปนสัตว
ปาคุมครองตามบัญชีทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4
พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มีดังนี้ คือ
1. ตุกกายหรือตุกแกปาทุกชนิดในสกุล
(Genus) Cyrtodactylus
2. ตุก แกเขาหินทราย (Gekko petricolus)
3. ตุกแกบานสีเทา (Gekko smithii)
4. ตุกแกบินทุกชนิดในสกุล (Genus)
Ptychozoon
5. ตุกแกปากําพล หรือจิ้งจกนิ้วยาวกํา
พล (Cnemaspis kumpoli)
6. ตุ  ก แกป า คอส ม หรื อ จิ้ ง จกนิ้ ว ยาว
มลายู (Cnemaspis affinis)
7. ตุกแกปาไทย หรือจิ้งจกนิ้วยาวไทย
(Cnemaspis siamensis)
8. ตุกแกปาอินเดีย หรือจิ้งจกนิ้วยาว
อินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)
9. ตุก แกหลังจุดคู (Gekko tuberculatus)
10. ตุก แกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus)
สําหรับตุกแกบานมิใชสัตวปาสงวนและ
มิใชสัตวปาคุมครองตามบัญชีหมายเลข 1,2,3
(Appendix I,II,III) แบบทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชที่
ใกลจะสูญพันธุ ตุกแกบานเปนสัตวปาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกาศกํ า หนดให ผู  นํ า หรื อ สั่ ง เข า มาในราช
อาณาจั ก ร นํ า หรื อ ส ง ออกนอกราชอาณาจั ก ร
นําหรือสงผานราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาต

53

การอนุรักษตุกแกบานกับการสงออก...
ชวลิต โฆษิตนิธิกุล

จากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ
พืช ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดชนิดสัตวปาและ
ซากของสัตวปาที่หามนําเขาหรือสงออก ฉบับลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 แตการลา การมีไวใน
ครอบครอง การคาและการนําเคลื่อนที่ตุกแกบาน
ภายในราชอาณาจั ก ร ไม อ ยู  ใ นข า ยต อ งได รั บ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 แตอยางใด
ตุกแกบานมีชื่อสามัญวา Tokay gecko
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gekko gecko จําแนกอยูใน
อันดับ (Order) Squamata และวงศ (Family)
Gekkonidae ถิ่ น ที่ อ ยู  ข องตุ  ก แกบ า น พบใน
ประเทศอินเดีย เมียนมาร ตอนใตของประเทศจีน
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และมาเลเซีย ตุกแกชนิดนี้มีหัวแบนตาขนาดใหญ
โปนสีเหลือง ลําตัวสีเทา มีตุม มีจุดสีสมกระจาย
บนหลัง ความยาวตลอดลําตัวของตัวที่โตเต็มวัย
แลวมีขนาดยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร อาศัย
ตามตนไมในปาเขตรอน ตามฝาผนังบานเรือน
และสิ่งกอสรางเกาๆ อาหารของตุกแกบาน ไดแก
แมลงชนิดตางๆ แมงมุม ตัวเมียวางไขครั้งละ 1-2
ฟอง ใชเวลาในการฝกไขประมาณ 2 เดือน ตุกแก
บานเปนสัตวเลื้อยคลานชนิดหนึ่งในไมกี่ชนิดที่
อาศั ย อยู  ใ กล ชิ ด กั บ มนุ ษ ย เป น สั ต ว ที่ มี ค วาม
สามารถสูงในการจับแมลงเปนอาหาร ตุกแกบาน
ไมเปนอันตรายตอมนุษย ตุกแกสดใชเปนอาหาร
สวนตุกแกแหงใชเปนสวนประกอบในการปรุงยา
แผนโบราณ เปนยาบํารุงรางกาย นอกจากนี้ยังเปน
ศั ต รู ท างธรรมชาติ ข องแมลง มี ป ระโยชน ช  ว ย
ควบคุมจํานวนแมลงศัตรูพืชมิใหมีจํานวนมากจน
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เกินไป
การสงออกตุกแกบาน มีทั้งการสงออก
ตุ  ก แกที่ ยั ง มี ชี วิ ต และส ง ออกในตุ  ก แกอบแห ง
ผู  ส  ง ออกจะรั บ ซื้ อ ตุ  ก แกจากราษฎรในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
บางจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งทําเปนอาชีพเสริม
การจับตุกแกจะจับในเวลากลางคืนใชไฟฉายสอง
หาตุกแกที่ออกหากินตามตนไมและฝาผนังบาน
เรือน ใชไมไผติดบวงคลองคอตุกแกนํามาขาย
ราคาเฉลี่ยประมาณตัวละ 25-30 บาท ขึ้นอยูกับ
ขนาดของตุกแก เมื่อไดตุกแกเปนๆ มาแลว ก็นํา
มาชําแหละเอาเครื่องในออก ใชไมไผขึงแผลําตัว
ออกแลวนําไปตากหรืออบในตูอบใชถานไมเปน
เชื้อเพลิงใหความรอนประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อ
แหงดีแลวนํามาบรรจุลงกลองกระดาษพรอมที่จะ
สงออก แหลงรับซื้อและทําการแปรรูปตุกแกบาน
แหลงใหญอยูที่หมูบานตาล ตําบลนาหวา จังหวัด
นครพนม
ตุ  ก แกบ า นที่ ส  ง ออกไปจํ า หน า ยยั ง ต า ง
ประเทศสวนใหญเปนตุกแกที่ไดมาจากธรรมชาติ
ตุกแกบานไมใชสัตวปาสงวนและไมใชสัตวปา
คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ดังนั้น การลาหรือมีไวในครอบ
ครองหรือคา ตุกแกบานภายในประเทศจึงไมตอง
ได รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ
สั ต ว ป  า และพั น ธุ  พื ช แต ห ากส ง ออกนอกราช
อาณาจักร ตองไดรับอนุญาตกอน อยางไรก็ตาม
หากเขาไปจับตุกแกบานในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หรือในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว
เพื่ อ ประชาชนใช เ ป น ที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทาง
ศาสนา มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและ
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การอนุรักษตุกแกบานกับการสงออก...
ชวลิต โฆษิตนิธิกุล

คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 36 หรือ มาตรา
41 แลวแตกรณี และหากเขาไปจับตุกแกบานใน
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ก็ มี ค วามผิ ด ตามพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (3)
จึงเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตองคอยตรวจปองกันมิใหมีการลักลอบลาตุกแก
บานในพืน้ ทีป่ า หรือพืน้ ทีห่ วงหามขางตน ตลอดจน
ควบคุมมิใหมกี ารลักลอบสงออกไปยังตางประเทศ
ดวย
ป จ จุ บั น ตุ  ก แกบ า นตามธรรมชาติ มี
จํานวนลดลงจึงมีการเพาะเลี้ยงตุกแกบานกันบาง
แลว แตยังไมแพรหลาย เนื่องจากอัตราการรอด
ตายนอยไมคุมทุน สวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมอาชีพเกษตรกรควรทําการศึกษาวิจัย
การเพาะเลี้ ย งตุ  ก แกบ า นอย า งถู ก หลั ก วิ ช าการ
พรอมกับเขาไปดูแลสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยง
ตุกแกบานอยางจริงจัง สามารถยึดถือเปนอาชีพ
หลั ก ได เ หมื อ นเกษตรกรผู  เ ลี้ ย งไก เ ลี้ ย งหมู
นอกจากจะเป น การส ง เสริ ม อาชี พ ให ร าษฎรมี
อาชี พ มี ร ายได แ ล ว ยั ง เป น การช ว ยอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรตุกแกบานตามธรรมชาติมิใหลดลงจน
ทําใหเกิดปญหาความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
เชน กรณีการระบาดของหนูนาในอดีตที่ผานมา
ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศอยางมาก
เอกสารและสิ่งที่อางอิง
Mattison, C. 2004. Lizards of the World. Facts
On File, Inc. New York.
Carr, 1971. The reptiles. Time Inc. Nevada.
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หองปฏิบัติการจัดการภูมิปญญาปาไม
Laboratory of Forest Indigenous Knowledge Management, LaFiKM
พสุธา สุนทรหาว1

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

หลักการ (Principle)
การพัฒนาและความกาวหนาของวิทยาการ
จากอดีตและปจจุบันสูอนาคต กําเนิดจากรากฐาน
ความรู  ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น อั น ทรงคุ ณ ค า ของ
บรรพบุรุษที่มีการคิดคนและปฏิบัติสืบตอกันมา
จากรุนสูรุน ภูมิปญญาดานการปาไมก็ไดมีการ
คิดคนและพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่องตั้งแตครั้งที่
มนุ ษ ย ไ ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ประโยชนทรัพยากรปาไม และการสรางระบบการ
จัดความรูผานกระบวนการวิจัยในหองปฏิบัติการ
ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนา
ตอยอดภูมิปญญาสูนวัตกรรมการปาไม ตลอดจน
การพัฒนาโมเดลการสงเสริมปาไมเพื่อขยายผล
องคความรูและนํามาซึ่งการจัดการทรัพยากรปา
ไมอยางยั่งยืน คือเปนเหตุผลอันสําคัญที่สอดคลอง
กับสถานการณในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดน
และกระแสเรียกรองตอการอนุรักษทรัพยากรปา
ไม ดังนั้น จึงไดสรางและพัฒนาหองปฏิบัติการ
จัดการภูมิปญญาปาไม (Laboratory of Forest
Indigenous Knowledge Management) หรือ มีชื่อ
ยอวา “LaFiKM” โดยมีสัญลักษณดังนี้

1

วิสัยทัศน (Vision) : เปนศูนยกลางแหงความเปน
เลิ ศ ด า นการจั ด การภู มิ ป  ญ ญาป า ไม เ พื่ อ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) :

 เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและ
ก า ร วิ จั ย สํ า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
ตอการจัดการความรูจากภูมิปญญาปาไมสูผลงาน
วิจัยที่เปนเลิศ

 เพือ
่ พัฒนาระบบฐานขอมูลภูมปิ ญ
 ญา
ปาไมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 72 ป วนศาสตร คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Corresponding e-mail: fforpts@ku.ac.th, www.lafikm.forest.ku.ac.th
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เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง บู ร ณการเพื่ อ
พัฒนานวัตกรรมปาไมจากฐานภูมิปญญา

 เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาโมเดล
การสงเสริมปาไมทเี่ หมาะสมกับสถานการณปา ไม
และสิ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บั น ตลอดทั้ ง การวิ จั ย
เพื่อติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง

 เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยวิ ช าการด า นการ
จั ด การความรู  ป  า ไม กั บ หน ว ยงานต า งๆ ตั้ ง แต
ระดับทองถิ่นถึงนานาชาติ

 เพื่ อ ถ า ยทอด เผยแพร และประชา
สัมพันธองคความรูปาไมสูสังคม




หัวหนาหองปฏิบัติการ : ผศ.ดร. พสุธา สุนทรหาว
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 72 ป วนศาสตร
คณะวนศาสตร มหาวิ ท ยาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ติดตอ : โทร. 02-9428372,
e-mail: fforpts@ku.ac.th, www.lafikm.
forest.ku.ac.th
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หองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน
Laboratory of Tropical Dendrochronology, LTD
ขวัญชัย ดวงสถาพร1

......................................
ความเปนมา
การพัฒนาการศึกษาของชาติใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามวัตุถุประสงคที่ไดกําหนดไวจําเปน
ตองสรางองคความรู ทุนทางปญญาและนวัตกรรม
ที่มีความครบถวน ลุมลึก และสามารถนําไปศึกษา
เรี ย นรู  แ ละประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การพั ฒ นาหรื อ
แก ป  ญ หาของชาติ ไ ด ซึ่ ง แนวทางหนึ่ ง ในการ
ดําเนินงานคือ การสงเสริมการวิจยั และพัฒนาเชิงรุก
โดยการจั ด ตั้ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การวิ จั ย และ
พั ฒ นาสํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ จํ า เป น ต อ การพั ฒ นา
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาและพัฒนา
องค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล อ มและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ใ นป จ จุ บั น
เนื่องจาก ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติตางๆ มีความ
รุ น แรงมากขึ้ น และส ง ผลกระทบต อ สั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประเทศเปนอยาง
มาก แนวทางการปรับตัวหรือแกปญหาที่ยั่งยืนคือ
การตัดสินใจบริหารจัดการภายใตองคความรูและ
ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพยากรณ แ ละคาดการณ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1

และภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคของ
โลก ระดับประเทศและระดับพื้นที่ อีกทั้งตองมี
การพั ฒ นาองค ก รการวิ จั ย และบุ ค ลากรของ
ประเทศใหมีความพรอมในการพัฒนาและจัดการ
องคความรูดังกลาวดวย
ทวี ป เอเชี ย นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมของโลก เนื่องจากมี
พื้นที่ขนาดใหญและมีประชากรมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค
เขตร อ นซึ่ ง รวมถึ ง ประเทศไทยนั้ น เป น เขตที่
พลเมืองสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรงตอการ
เปลี่ยนแปลงของมรสุม และในชวงทศวรรษที่
ผ า นมาได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติตางๆ อยางตอ
เนื่อง ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงไดพยายามหาวิธี
การลดผลกระทบและปรับตัวจากเหตุการณที่เกิด
ขึ้น โดยการศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ยอนอดีตเปนรอย
หรื อ พั น ป แล ว นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าคาดคะเนและ
ประเมินสถานการณที่จะเกิดขึ้น

ชั้น 8 ตึกวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท: 0-2942-8372 โทรสาร: 0-2942-8108
Corresponding e-mail: fforkcd@ku.ac.th
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มนุษยไดมีการบันทึกขอมูลการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ในชวง
เวลาสั้นๆ เทานั้น ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงใช
ขอมูลตัวแทน (Proxy data) มาศึกษา เชน วงปไม
แทงนํ้าแข็งในเขตขั้วโลก และการศึกษาการสะสม
ของละอองเรณู ข องต น ไม ใ นตะกอนดิ น ซึ่ ง
ศาสตรที่วิเคราะหลักษณะของการเติบโตหรือวงป
ตนไม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม เรียกวา
รุกขกาลวิทยา หรือ Dendrochronology (dendron
= ตนไม, chronos = เวลา, logos = ศาสตร) ซึ่งนับ
เป น ศาสตร ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในป จ จุ บั น ใน
การศึกษาการเติบโตของตนไมและหมูไมอยางลุม
ลึก และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ เชน ภาวะโลกรอน นํ้าทวม
แผนดินไหว ไฟปา เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถ
ประยุ ก ต ใ ช กั บ วิ ช าการด า นอื่ น ๆ ได อี ก เช น
นิ เ วศวิ ท ยา วนวั ฒ นวิ ท ยา อุ ท กวิ ท ยา แมลง
โบราณคดี เปนตน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นับวาเปนหนวยงาน
ด า นการศึ ก ษาแห ง แรกในประเทศไทยที่ มี ก าร
ศึกษาวิชาการดานรุกขกาลวิทยามาอยางยาวนาน
ไมนอยกวา 50 ป โดยในอดีตไดใหนิสิตวิเคราะห
วงปไม สําหรับวิเคราะหลําตนของตนไม (Stem
analysis) เพื่อศึกษาการเติบโตของตนไม อีกทั้งยัง
ใหนิสิตนําเครื่องมือที่เรียกวา “Increment borer”
เจาะวัดความเพิ่มพูนของตนไมอีกดวย และใน
ป จ จุ บั น ภาควิ ช าการจั ด การป า ไม ไ ด ข ยายองค
ความรูและกิจกรรมวิชาการดานรุกขกาลวิทยา
โดยไดจัดตั้งหองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน
(Laboratory of Tropical Dendrochronology,
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LTD) ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2548
โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกใน
ดานนี้คือ Lamont-Doherty Earth Observatory
(LDEO) of Columbia University เมืองนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปจจุบันนับวา เปน
หองปฏิบัติการดานรุกขกาลวิทยาที่มีความพรอม
ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ในเอเชี ย ใต แ ละเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต ในการพัฒนาและยกระดับการสรางองค
ความรู  ทุ น ทางป ญ ญาและนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ
การเติบโตของตนไม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภัยธรรมชาติตางๆ ที่มีความครบถวน
ลุ  ม ลึ ก และสามารถนํ า ไปศึ ก ษาเรี ย นรู  แ ละ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาหรือแกปญหาของชาติ
ได อีกทั้งยังเปนการผลิตนักวิจัยที่มีองคความรู
ของประเทศอีกดวย
วิสัยทัศน
“เปนศูนยกลางการศึกษา วิจัย และฝก
อบรม ดานรุกขกาลวิทยาในภูมิภาคเอเชียใตและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต”
ภารกิจ
“สร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู  ด  า นรุ ก
ขกาลวิทยาอยางตอเนื่อง พัฒนาและสงเสริมนิสิต
และนักวิจัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ สราง
เครือขายความรวมมือในระดับชาติและนานาชาติ
ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการให เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน
มาตรฐานสากล ตลอดจนนําองคความรูดานรุก
ขกาลวิ ท ยาไปตอบสนองนโยบายการบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรป า ไม สิ่ ง แวดล อ ม และภั ย
ธรรมชาติของประเทศไทย และภูมิภาคเขตรอน
ของโลก”
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ จั ย วิ ช าการด า น
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ภาพที่ 1

สภาพทั่วไปของหองเก็บตัวอยาง (Samples Collection Room)

ภาพที่ 2

สภาพทั่วไปของหองหองวัด (Measurement Room)

รุ ก ขกาลวิ ท ยาในภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต แ ละเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสิตและนัก
วิจัยใหมีองคความรูเกี่ยวกับรุกขกาลวิทยาและ
การประยุกตใชในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อถายทอดองคความรูและบริการ
วิชาการดานรุกขกาลวิทยาแกสังคมในรูปแบบ

ตางๆ
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการดานรุกขกาลวิทยาและวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารรุ ก ขกาลวิ ท ยาเขตร อ น
ประกอบดวย 5 หองยอย ไดแก

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

1. หองเก็บตัวอยาง (Samples Collection
Room) สํ า หรั บ เก็ บ ตั ว อย า งที่ ผ  า นการเตรี ย ม
ตั ว อย า งแล ว โดยป จ จุ บั น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ
มีตัวอยางชิ้นไมทั้งในรูปไสไม (core) และ แวนไม
(stem disc) ไมนอยกวา 1,000 ตัวอยาง จากชนิดไม
ไมนอยกวา 100 ชนิด (ภาพที่ 1)
2. ห อ งเตรี ย มตั ว อย า ง A (Samples
Preparation Room A) สําหรับการเตรียมตัวอยาง
ขนาดเล็กหรือชิ้นไมบางเพื่อใชในงานที่ตองการ
ศึ ก ษาการเติ บ โตของต น ไม โ ดยละเอี ย ดหรื อ
การพัฒนาการของเซลลเนื้อไม และกายวิภาคของ
เนื้อไม
3. ห อ งเตรี ย มตั ว อย า ง B (Samples
Preparation Room B) สําหรับการเตรียมไสไม
และ แว น ไม ให ส ามารถวั ด การเติ บ โตหรื อ
ความกวางวงปของตนไมไดอยางสะดวกและถูก
ตอง โดยปจจุบันหองปฏิบัติการฯ มีเครื่องมือ
สําหรับการเตรียมไสไม และ แวนไมหลายชนิด
เช น เครื่ อ งขั ด ตั ว อย า งแบบหยาบและละเอี ย ด
เปนตน
4. ห อ งวั ด (Measurement Room)
สํ า หรั บ การวั ด ขนาดหรื อ การเติ บ โตของต น ไม
โดยปจจุบันหองปฏิบัติการมีเครื่องมือสําหรับวัด
และประมวลผลข อ มู ล ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ที่มีความละเอียด
ในการวัดถึง 0.001 มิลลิเมตร หรือ 1 ไมครอน
จํานวนทั้งหมด 4 ชุด ประกอบดวยเครื่องวัดชนิด
The Swedish Model จากประเทศสวี เ ดน
จํานวน 1 ชุด และ The Velmex “TA” System
จากประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 3 ชุด (ภาพที่ 2)
5. ห อ งบุ ค ลากร สํ า หรั บ บุ ค ลากร
ทั้งอาจารย นักวิจัย และนิสิตปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
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การประมวลผลขอมูล และเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอยางผลงานในรอบ 7 ป
ดานการวิจัย

 สร า งข อ มู ล แสดงสภาวะความแห ง
แล ง ในภาคเหนื อ ของประเทศไทยย อ นอดี ต
ยาวนานที่สุดในเขตรอนของโลก (448 ป) เมื่อป
พ.ศ. 2550 โดยตีพิมพในวารสาร Clim. Dynam.
Volume 29, Number 1 / July, 2007.

 วิ เ คราะห ลั ก ษณะการเติ บ โตของไม
สนเขาและความสัมพันธกับปจจัยดานภูมิอากาศ
ในท อ งที่ ป ระเทศ Lao P.D.R. โดยตี พิ ม พ ใ น
วารสาร Forest Ecology and Management 253
(2007) 120–127

 พั ฒ นาเทคนิ ค การศึ ก ษาการเติ บ โต
ของตนไมเชิงลึกที่มีชวงเวลาละเอียดกวารายป
หรือวงปไม เชน รายเดือนหรือฤดูกาล คือเทคนิค
การศึกษาการเติบโตของตนไมแบบ “Cambium
wound technique” โดยตีพิมพในวารสาร Journal
of Tropical Forest Science 24(3): 387–398 (2012)
และ สงตีพิมพในวารสาร iForest ของประเทศ
อิตาลี

 ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศในอดี ต มากกว า 200 ป ในภาคกลาง
ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทย โดยสรางจากวงปตนไม
ดานการบริการสังคม

 วิ เ คราะห อ ายุ แ ละการเติ บ โตของต น
จันทนหอม (Mansonia gagei J.R.Drumm. ex
Prain) สําหรับสรางพระโกศ จํานวน 3 ตน จาก
อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ตรวจสอบอายุตนพุทรา จํานวน 785
ตน ในบริเวณโบราณสถานตางๆ ในเขตเกาะเมือง
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การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑไมสักในตําบลนํ้าชํา
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
Production and Marketing of Teak Products at Namcham Sub-District,
Sung Men District, Phrae Province
อรพรรณ ปานขาว1

สันติ สุขสอาด2

......................................
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the production, marketing, teak market
structure and market conduct of the teak products in Namcham sub-district, Sung Men district,
Phrae province. Data was collected by employing the designed questionnaires to interview 253
entrepreneurs. Statistical methods used for the data analysis were frequency, percent, maximum,
minimum and mean.
The results showed that the main occupation of the most respondents (63.24%) were to the
most teak making, the average duration of the operation was 11 annually years. Type of teak wood
factories (75.10%) were classified to be the cottage industry. The total quantity of raw material
annually used was 41,570 m3. Teak was used as a raw material in form of logs, lumber, waste and
slap of teak. The current production problems including lack and labor as well as the shortage of
teak and it’s price increased. Total teak products produced were classified into 45 kinds and with
total 1,391,376 pieces per year. The one that using teak logs and lumber as a raw material were 29
kinds, and using waste and slab of teak as raw materials were 16 kinds. The market structure of teak
products was oligopoly. Products were difference from each other by their design, carving, patterns
and colors of the product. The new comer could entering into the business easily because of the
needed capital for the investment is rather low. Pricing policy was determined by summation cost
of production with the desired profit. Products policy was manufactured according to the customer’s
order. Sale promotion policy by the time of payment, packages and discounts. The relevant
marketing problems were the product supply could not meet the market demand, price cutting
among the sellers, place was no market for absorbing the products and promotion was lack of
knowledge in the promotion.

1

2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิต การตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรม
ตลาดของผลิตภัณฑไมสักในตําบลนํ้าชํา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 253 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลใชคาทางสถิติไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด และคาตํ่าสุด
จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีอาชีพหลักทําผลิตภัณฑไมสัก รอยละ 63.24 ระยะเวลา
เฉลี่ยในการดําเนินกิจการ 11 ป เปนอุตสาหกรรมครัวเรือน รอยละ 75.10 ปริมาณไมสักที่ใชเปนวัตถุดิบ
ทั้งหมด 41,570 ลูกบาศกเมตรตอป ไมสักที่ใชเปนวัตถุดิบ คือ ไมทอน ไมแปรรูป เศษไม และปกไม ปญหา
ดานการผลิต ไดแก ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนแรงงาน และราคาไมสักซึ่งเปนวัตถุดิบหลักมีราคา
เพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดมี จํานวน 45 ชนิด จํานวน 1,391,376 ชิ้นตอป โดยใชไมทอน และ
ไมแปรรูปเปนวัตถุดิบ มีจํานวน 29 ชนิด และใชเศษไม ปกไมเปนวัตถุดิบ มีจํานวน 16 ชนิด โครงสราง
ตลาดเปนแบบ ผูขายนอยราย ผลิตภัณฑมีความแตกตางกันตรงที่ลวดลาย การแกะสลัก และการเพิ่ม
สีสันของผลิตภัณฑ ผูประกอบการรายใหมเขามาทําธุรกิจไดงาย เนื่องจากใชตนทุนนอย นโยบายการ
กําหนดราคาโดยผูประกอบการนําตนทุนการผลิตบวกกําไรที่ตองการ นโยบายดานผลิตภัณฑสวนใหญ
จะผลิตตามคําสั่งของลูกคา นโยบายดานการสงเสริมการขาย มีการใหระยะเวลาการชําระเงิน บริการ
หีบหอ และการใหสวนลด ปญหาดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีไมเพียงพอตอความตองการ
ของตลาด มีการขายตัดราคาระหวางผูขาย ไมมีตลาดรองรับผลิตภัณฑไมสักที่แนนอน และขาดความรู
ทางดานการสงเสริมการขาย
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนไมกฤษณา
และการตลาดของไมกฤษณาในจังหวัดระยอง
A Financial Analysis of the Investment of Aquilaria crassna Plantation and
Marketing of Agar Wood in Rayong Province
อรรถชัย บรมบัญญัต1ิ

สันติ สุขสอาด2

......................................
ABSTRACT
This study aims to analyze the financial analysis of the investment in Aquilaria crassna
a plantation and marketing of agar wood in Rayong province. The using data was gathered by
employing the questionnaire interviewed the Aquilaria crassna growers. Data were analyzed by the
various statistical analysis methods namely as well as the percentage, average, minimum, maximum
net present value (NPV), benefit-cost ratio (B/C), internal rate of return (IRR) and switching value
of cost (SVC) and benefit (SVB).
The principal results from the stwdy showed that at the given discount rate of 11 % the
large plantation provided the maximized NPV of 193,090.36 to 289,593.76 baht per rai, the nexts
were the medium and the small plantation the provided the NPV of 165,744.39 to 270,483.02
and 182,994.86 to 234,090.85 baht per rai. In addition, at the same dicout rate, in large plantation
provided the maximized B/C of 2.60 to 4.95, the nexts were small and medium plantation, theirs B/C were
3.26 to 4.44 and 3.06 to 4.31. Furthermore, the large plantation provided the maxizied IRR 33.00 to
46.00 %, the nexts were small and medium plantation, theirs IRR were 35.00 to 44.00 % and 35.00
to 41.76 %, respectively. Moreover, the large plantation provided the maximized SVB of 61.60
to 79.78 %, followed by 69.28 to 77.47 % and 67.28 to 76.80 % for the small and medium
plantation, respectivety. In addition the large plantation provided of the maximized SVC of
160.44 to 394.51 %, followed by 225.52 to 343.87 % and 205.65 to 331.06 % for the small and
medium plantation respectively
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุน...
อรรถชัย บรมบัญญัติ และสันติ สุขสอาด

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนไมกฤษณา และ
การตลาดของไมกฤษณาในอําเภอเมือง และอําเภอแกลงในจังหวัดระยองโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด มูลคา
ปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอตนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน การหาคาความแปรเปลี่ยนของผล
ประโยชน และตนทุน
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ณ อัตราสวนลดที่รอยละ 11 ของ
สวนไมกฤษณาขนาดใหญใหผลตอบแทนสูงสุดอยูที่ 193,090.36 - 289,593.76 บาทตอไร รองลงมาคือ
สวนขนาดกลางและสวนขนาดเล็กใหผลตอบแทนเปนมูลคา 165,744.39 - 270,483.02บาทตอไร
และ 182,994.86 - 234,090.85 บาทตอไร ตามลําดับอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) ณ อัตราสวนลดที่
รอยละ 11 สวนไมกฤษณาขนาดใหญมี 2.60 - 4.95 สวนสวนไมกฤษณาขนาดเล็ก และขนาดกลางใหคา
เทากับ 3.26 - 4.44 และคาเทากับ 3.06 - 4.31 ตามลําดับสวนอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของสวนไม
กฤษณาขนาดใหญมีคารอยละ 33.00 - 46.00 รองลงมาคือสวนไมกฤษณาขนาดกลาง และขนาดเล็กมีคา
รอยละ 35.00 - 44.00 และ 35.00 - 41.76 ตามลําดับ สําหรับคาความแปรเปลี่ยนของผลประโยชน (SVB)
ณ อัตราสวนลดที่ 11 สวนไมกฤษณาขนาดใหญมีคาอยูที่รอยละ 61.60 – 79.78 รองลงมาคือสวนไม
กฤษณาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีคา รอยละ 69.28 - 77.47 และ 67.28 - 76.80 ตามลําดับ สวนหาคา
ความแปรเปลี่ยนของตนทุน (SVc) ณ อัตราสวนลดที่รอยละ 11 ของสวนไมกฤษณาขนาดใหญมีคาอยูที่
รอยละ 160.44 – 394.51 รองลงมาคือสวนไมกฤษณาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีคารอยละ 225.52 343.87 และ 205.65 - 331.06 ตามลําดับ
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มูลคาการใชประโยชนของปา ในปาชุมชนบานเขาเขียว ตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Use Value of Non – timber Forest Products at Khao Khew Community
Forest, Hua Khao Sub - district, Doem Bang Nang Buat District,
Suphan Buri Province
เจนจิรา พวงมาลี1

สันติ สุขสอาด2

......................................
ABSTRACT
The objective of this study were to determine socio-economic condition, use and use value
of non-timber forest products at Khao Khew Community Forest. Data for the study was gathered
by using the designed questionnaires interviewed 36 respondents. The using statistical analysis
methods including frequency, percent, mean, minimum and maximum.
Results of the study indicated that the most respondents were female with their average age
of 45.25 years and primary school was their educational level, the average number of household
members 4.5, no social position. Agriculture was their main occupation and their subsidiary
occupation was non-timber forest products collection. The average annual household income and
expenditure were 204,056 baht and 151,905 baht, respectively. The average size of land holding
was 1.95 rai. The most respondents haven’t been participated in conservation activities and received
the information about forest community. They dependency on 9 type of non-timber forest products
namely, firewood, bamboo, bamboo shoot, wild fruit, edible plant, mushroom, edible tuber, edible
insect and medicinal plant. The total value, net value and net value per household of the collected
non-timber forest products were 601,163.50 baht, 395,981.90 baht and 10,971.71 baht, respectively.
Value added of non-timber forest product of this study indicated that Thyrsostachys siamensis.
Gamble shoot was the only one bamboo species using

as the raw material for cottage industry.

The total quantity of the demand for the bamboo shoot was 650 kg./annum
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชน และมูลคา
การใชประโยชนของปา ของราษฎรในพื้นที่ปาชุมชนบานเขาเขียว โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล
ของราษฎรที่อยูในบริเวณปาชุมชนบานเขาเขียว จํานวน 36 ครัวเรือน ทําการวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด และคาสูงสุด
ผลการศึกษา พบวา ราษฎรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 45.25 ป ราษฎรสวนใหญจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.5 คน ไมมีตําแหนงทางสังคม ราษฎร
สวนใหญมีอาชีพหลักทํานา และเก็บของปาเปนอาชีพรอง ราษฎรมีรายได เฉลี่ย 204,056 บาท ตอป และ
รายจายเฉลี่ย 151,908 บาท ตอป มีที่ดินถือครองเฉลี่ย 1.95 ไร ราษฎรสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมการ
อนุรักษ แตไดรับขาวสารเกี่ยวกับปาชุมชน ของปาที่ราษฎรเก็บหามี 9 ชนิด ไดแก ไมฟน ไมไผ หนอไม
ผลไมปา พืชผักปา เห็ด พืชกินหัว แมลงและผลผลิตจากแมลง และสมุนไพร มีมูลคาการใชประโยชน
รวม 601,163.50 บาท มี มู ล ค า การใช ป ระโยชน สุ ท ธิ 395,981.90 บาท และมี มู ล ค า สุ ท ธิ เ ฉลี่ ย
10,971.71 บาท/ครัวเรือน มีการใชหนอไมไผรวกจากปาชุมชน เปนวัตถุดิบในการแปรรูปทําเปน
อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มีปริมาณทั้งหมด 650 กก./ป
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ความคิดเห็นของราษฎรตอบทบาทผูนําของพระสงฆใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไม บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
People Opinions on Monk’s Leadership Role in Forest Resource
Conservation Tha Tian Village, Sai Yok District, Kanchanaburi Province
ธนโชติ สุมังคะละ1

อภิชาต ภัทรธรรม2

......................................
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the socio-economic condition, participation
level and factors affecting people opinions on monk’s leadership role in forest resource conservation
at Tha Tian village, Sai Yok district, Kanchanaburi province. The data was collected by employing
the designed questionnaire interviewed 130 household header or the representation. Statistical
analysis methods employed for proving the setting hypothesis were t-test and F-test by statistical
software package and with the given significant level of .05.
The results of this study indicated that most of the respondents were male at the average
age of 42.14 years. Their educational level were at the primary school. Their main occupation were
farming. The average annual household income was 141,907.84 baht. Average size of land holding
was 14.81 rais. They participated in temple activities 7 once a year and attended forest resource
conservation activities which hold by the temple for 9 times a year. People belief in the roles of
buddhist monks in forest resource conservation was at the high level. Their opinion level in making
use of the forest resources was also at the high level, with the average score of 3.82. In addition,
factors affecting people’s opinions towards the buddhist monks’ roles as the leader in forest resource
conservation in the studied area were their occupation, annual household income, size of land
holding, participation in forest resource conservation which hold by the temple, their knowledge
and comprehension about forest resource conservation, and belief in buddhist monks’ leadership
role of forest resource conservation.

1

2

มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

69

ความคิดเห็นของราษฎรตอบทบาทผูนํา...
ธนโชติ สุมังคะละ และอภิชาต ภัทรธรรม

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ระดั บ
ความคิดเห็นและปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของราษฎรตอบทบาทผูนําของพระสงฆในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม ในพื้นที่บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลที่ใชในการศึกษารวบรวม
โดยใชแบบสอบถามไปสอบถามราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่บานทาเตียน จํานวนทั้งหมด 130 ครัวเรือน
วิธีวิเคราะหทางสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิติ t-test และคาสถิติ F-test กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการศึกษาพบวา ราษฎรตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 42.14 ป
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพทําไร มีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ย 141,907.84 บาท
ไมไดเปนสมาชิกกลุมทางสังคม มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 14.81 ไร ไปทํากิจกรรมที่วัดเฉลี่ย 7 ครั้งตอป
เขารวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไมของวัดเฉลี่ย 9 ครั้งตอป ความเชื่อถือในความเปนผูนําของ
พระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ที่ใชสอย
ทรัพยากรปาไมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ดังนั้นราษฎรตัวอยางมีความคิดเห็นที่เห็นดวย
อยางมากตอการเปนผูนําของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สําหรับปจจัยที่มีผลตอความคิด
เห็นของราษฎรตอบทบาทผูนําของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในเขตพื้นที่ศึกษานี้ไดแก
อาชีพ รายไดของครัวเรือน ขนาดพื้นที่ถือครอง การเคยเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ของวัด ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ความเชื่อถือในความเปนผูนําของ
พระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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การใชดัชนีพืชพรรณจากขอมูลดาวเทียมไทยโชต สําหรับการจําแนกชนิดปาใน
อุทยานแหงชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
Using of Vegetation Indices from Thaichote Satellite Data for Forest Types
Classification in Doi Luang National Park, Chiang Rai Province
ตวงรัตน คลายเดช1

วีระภาส คุณรัตนสิร2ิ

......................................
ABSTRACT
Utilizing of multi-spectral scanner on board Thaichote satellite acquired during
November 6th, 2010 and February 17th, 2011 were induce for fifth type classification in
Doi Luang National Park, Chiang Rai Province. The research attempt to classify forest type by
using vegetation index by mean of two methods of classification are first self-allocate of the range
and boundary for each forest type and second supervised classification algorithm through maximum
likelihood model. The model for calculating index is comprise of different equations which are
normalrized difference vegetation index (NDVI), ratio vegetation index (RVI), difference vegetation
index (DVI), infrared percentage vegetation index (IPVI), transformed normalized difference
vegetation index (TNDVI) and soil adjusted vegetation index (SAVI).
The scattered plot obtained from the reflectance values clearly distinguished the types
of forest. From the data on November 6th, 2010, the accuracy assessment of vegetation indices on
mixed deciduous forest obtained from NDVI, SAVI, IPVI, DVI, RVI, TNDVI were 65.25, 59.57,
55.32 54.17, 53.19, 46.81 percent, respectively. From the data on February 17th, 2011, the accuracy
assessment of vegetation indices of NDVI, RVI, DVI, IPVI, SAVI, TNDVI were 58.16, 57.45,
44.68, 42.55, 39.72, 37.59, percent, respectively. The vegetation indices that can identify the data
accuracy of November 6th, 2010 were that of NDVI, IPVI, TNDVI, DVI, RVI and SAVI, which
were 55.32, 46.10, 45.39, 43.97, 39.01, and 35.46 percent, respectively. The accuracy assessment
of vegetation indices as of February 17th, 2011 were that of NDVI, DVI, IPVI, SAVI, TNDVI, and
RVI, which were 53.90, 53.19, 52.48, 44.68, 41.13 and 40.43 percent, respectively. From both
methods, the best vegetation index that gave the most accurate data was NDVI.
1
2
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะคาการสะทอนแสง ความสัมพันธระหวางชนิดปา
และดัชนีพืชพรรณในรูปแบบตางๆ ทุกขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย เพื่อกําหนดแนวทางการประยุกตดัชนีพืชพรรณที่สามารถจําแนกชนิดปาของประเทศ
ดวยวิธีการกําหนดขอบเขตชนิดปาขึ้นมาสรางชวงเงื่อนไข และทําการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล
แบบกํากับดูแล (supervised classification) โดยทั้งสองวิธีการทําการศึกษาดัชนีพืชพรรณแตละรูปแบบ
สมการคือ normalrized difference vegetation index (NDVI), ratio vegetation index (RVI), difference
vegetation index (DVI), infrared percentage vegetation index (IPVI), transformed normalized difference
vegetation index (TNDVI) และ soil adjusted vegetation index (SAVI) โดยใชขอมูลดาวเทียมไทย
โชตระบบหลายชวงคลื่น บันทึกภาพเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 17 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2554
ผลการศึกษา พบวา เมื่อใชคาทางสถิติดูคาการสะทอนแสงของปา ทําการสรางกราฟการ
กระจายเพื่อวิเคราะหจําแนกชนิดปา สามารถจําแนกไดชัดเจนคือ ปาเบญจพรรณและดัชนีพืชพรรณ
ที่สามารถจําแนกขอมูล มีความถูกตองของขอมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คือ NDVI, SAVI, IPVI,
DVI, RVI และ TNDVI คือ รอยละ65.25, 59.57, 55.32, 54.17, 53.19 และ 46.81 ตามลําดับ และ
การจําแนกขอมูลดัชนีพืชพรรณที่สามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตองของขอมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2554 คือ NDVI, RVI, DVI, IPVI, SAVI และ TNDVI คือ รอยละ 58.16, 57.45, 44.68,
42.55 39.72 และ 37.59 ตามลําดับ สามารถจําแนกไดคือ ปาเบญจพรรณ ปาดิบเขา ปาสน ปาดิบแลง และ
ปาเต็งรัง ดัชนีพืชพรรณที่สามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตองของขอมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
คือ NDVI, IPVI, TNDVI, DVI, RVI และ SAVI คือรอยละ 55.32, 46.10, 45.39, 43.97, 39.01
และ35.46 ตามลําดับ และการจําแนกขอมูลตัวดัชนีพืชพรรณที่สามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตอง
ของขอมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 คือ NDVI, DVI, IPVI, SAVI, TNDVI และ RVI คือ
รอยละ 53.90, 53.19, 52.48, 44.68, 41.13 และ 40.43 ตามลําดับ จากการศึกษาทั้งสองวิธีการ แสดงให
เห็นวา ดัชนีพืชพรรณที่ใหคาความถูกตองของขอมูลที่ดีที่สุด คือ ดัชนีพืชพรรณ NDVI ทั้งสองชวงเวลา
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การประยุกตการสุมตัวอยางแบบกลุมปรับในการประเมินของปา
ณ ปาสาธิตและตนแบบของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
Application of Adaptive Cluster Sampling for Non-timber Forest
Products Assessment in Training and Model Forest, Faculty of Forestry,
National University of Laos
คําเพ็ชร พรหมภูม1ี

วีระภาส คุณรัตนสิริ2

......................................
ABSTRACT
The aims of this study were to assessment the quantity of non-timber forest products
namely: rattan, sugar palm (Tao) and Hem by employed adaptive cluster sampling (ACS), simple
random sampling (SRS) and line plot system (LPS). The size of sample area was fixed at 1.25
percent of the total area (394 ha). The sampling plot was a circular with measuring size of 0.05
hectare consist 100 sampling plots were used to collect data for LPS. The sampling plot was
a rectangular with measuring size 20 x 25 meters consist 100 sampling plots were used to collect
data for SRS. The sampling without replacement consist 100 initial sampling plots were used to
collect data for ACS. Statistical methods used in the analysis were frequency, percent, mean,
variance, sampling errors, coefficient variation.
The result of ACS study, there were 57 network consisting 179 plots in which 224 clumps
or 1,085 culms of rattan were found, making up 38.14 percent. The average value was 176.69 culms
per ha and its variance value was 1.46. For Tao, there were 152 clumps or 667 culms, which was
about 23.44 percent. The average value was 164.69 culms per ha and its variance value was 5.32.
For Hem there were 198 clumps or 1,093 culms with the percentage of 38.42. The average value
was 214.31 culms per ha and its variance value was 5.57. The result of SRS consisting 100 plots in
which 115 clumps or 539 culms of rattan were found, making up 40.31 percent. The average value
was 171.13 culms per ha and its variance value was 42.77. For Tao, there were 71 clumps or 331
culms, making up 24.76 percent. The average value was 165.50 per ha and its variance value was

1
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47.18. For Hem, there were 89 clumps or 467 culms, making up 34.93 percent. The average value
was 203.06 per ha and its variance value was 41.73. The result of LPS consisting 100 plots in which
103 clumps or 459 culms of rattan were found, making up 34.88 percent. The average value was
133.06 culms per ha and its variance value was 19.52. For Tao, there were 76 clumps or 328 culms,
making up 24.92 percent. The average value was 156.19 culms per ha and its variance value was
82.21. The analysis also found 110 clumps or 529 culms of Hem, making up 40.20 percent. The
average value was 182.44 culms per ha and its variance value was 21.02.

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณผลผลิตของปา 3 ชนิด ไดแกหวาย ตาว และแฮ
ม โดยการสุมตัวอยางแบบกลุมปรับ (ACS) การสุมตัวอยางแบบงาย (SRS) และการสุมตัวอยางแบบ
Line plot system (LPS) กําหนดการสุมตัวอยางรอยละ 1.25 ของพื้นที่ปาอนุรักษ (394 เฮกแตร)
การสุมตัวอยางแบบ (LPS) แปลงตัวอยางเปนรูปวงกลมขนาด 0.05 เฮกแตร จํานวน 100 แปลง การสุม
ตัวอยางแบบ (SRS) แปลงตัวอยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 20 x 25 เมตร หรือ 0.05 เฮกแตร
จํานวน 100 แปลง การสุมตัวอยางแบบ (ACS) จํานวนแปลงตัวอยางเริ่มตน 100 แปลง เพื่อกําหนด
จํานวนกลุมปรับ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เชน คารอยละ คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความคลาด
เคลื่อน และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ผลการศึกษาพบวา การสุมตัวอยางแบบ (ACS) รวมมี 57 กลุมปรับ 179 แปลง พบหวาย 224 กอ
1,085 ลํา คิดเปนรอยละ 38.14 ของจํานวนลําของปา 3 ชนิดที่พบ คาเฉลี่ย 176.69 ลําตอเฮกแตร
คาความแปรปรวน 1.46 คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 12.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ
53.45 พบตาว 152 กอ 667 ลํา คิดเปนรอยละ 23.44 คาเฉลี่ย 164.69 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน
5.31 คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 23.06 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 167.49 พบแฮม
198 กอ 1,093 ลํา คิดเปนรอยละ 38.42 คาเฉลี่ย 214.31 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 5.56 คา
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 23.60 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 107.10 การสุมตัวอยางแบบ
(SRS) พบหวาย 115 กอ 539 ลํา คิดเปนรอยละ 40.31 คาเฉลี่ย 171.13 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน
42.77 คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 82.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 76.40 พบตาว 71 กอ
331 ลํา คิดเปนรอยละ 24.76 คาเฉลี่ย 165.50 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 47.18 คาความคลาด
เคลื่อนรอยละ 109.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 82.97 พบแฮม 89 กอ 467 ลํา
คิดเปนรอยละ 34.93 คาเฉลี่ย 203.06 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 41.73 คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ 95.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 63.65 และการสุมตัวอยางแบบ (LPS)
พบหวาย 103 กอ 459 ลํา คิดเปนรอยละ 34.88 คาเฉลี่ย 133.06 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 19.52
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คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 53.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 66.47 พบตาว 76 กอ 328 ลํา
คิดเปนรอยละ 24.92 คาเฉลี่ย 156.19 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 82.21 คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ 140.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 116.13 พบแฮม 110 กอ 529 ลํา คิดเปนรอยละ
40.20 คาเฉลี่ย 182.44 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 21.02 คาความลาดเคลื่อนรอยละ 60.00
และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 50.22
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