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การศึกษาการเจริญเตบิโตของไผ่เลีย้งทีป่ลูกร่วมกบั
ไม้ใช้สอยชนิดต่างๆ ในระบบวนเกษตร

A Study on the Growth of Bambusa multiplex L. Intercropped with
Multipurpose Trees in Agroforestry System

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

ธญัพิสิษฐ ์ พวงจิก1                 Thanpisit Phungchik1

 1 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ศูนยรังสิต ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 Corresponding e-mail:  thanpisitp@hotmail.com

 รับตนฉบับ 24 มิถุนายน 2556                  รับลงพิมพ 8 ตุลาคม 2556

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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การศึกษาการเจริญเติบโตของไผเล้ียง...
ธัญพิสิษฐ พวงจิก

บทคัดยอ

 การศึกษาการปลูกไผเล้ียงรวมกับไมใชสอยชนิดตางๆ ทําการศึกษาท่ีศูนยพัฒนาชนบทผสม

ผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในชวงเดือน กันยายน 2550 ถึงพฤษภาคม 2553 โดยวางแผน

การทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ซํ้า หลังปลูกไผเล้ียงรวมกับ

ไมใชสอย ไดแก สัก สะเดา สะเดาดง ตะเคียนทอง ยางนา ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ และกลวยนํ้าวารวม

กับมะละกอ พบวา ไผเล้ียงที่ปลูกรวมกับไมใชสอยชนิดตางๆ สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติโดยที่

ความสูง ขนาดเสนผาศูนยกลางลํา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไผเลี้ยงมีการพักตัวใน

ชวงฤดูแลง คือการเจริญเติบโตคงท่ีในเดือนที่ 15 – 20 เดือนหลังปลูก และในเดือนท่ี 25 ตนไผเล้ียงมี

ความสูงอยูในชวง 585 – 679 เซนติเมตร และมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําอยูในชวง 5.21 – 5.68 เซนติเมตร 

สวนอัตราการออกหนอรวมพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ ยกเวนไผเลี้ยงท่ีปลูกรวมกับยูคาลิปตัส

ที่มีคาตํ่าที่สุดเทากับ 9.75 หนอ/กอ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับไผเลี้ยงท่ีปลูกรวมกับสะเดาดงที่

มีการออกหนอรวมสูงที่สุด (16.75 หนอ/กอ) สวนการเจริญเติบโตของไมใชสอย พบวา ไมใชสอย

ทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตไปพรอมๆกับไผเล้ียง โดยกลวยนํ้าวาและมะละกอสามารถเร่ิมใหผลผลิตได

ในเดือนที่ 9 จนถึงเดือนที่ 17 สวนไมใชสอยชนิดตางๆ พบวา ในเดือนที่ 29 ไมใชสอย เชน สัก สน

ประดิพัทธ และยูคาลิปตัส มีความสูงเทากับ 610 729 และ 858 เซนติเมตร ตามลําดับ มีขนาดเสน

ผาศนูยกลางลําตนเทากบั 7.31 6.58 และ 10.69 เซนตเิมตร ตามลาํดบั เมือ่นาํดนิบรเิวณระหวางโคนตนไผกับ

ไมใชสอยไปวิเคราะห พบวา สภาพดินท่ีปลูกเปนดินรวนเหนียวปนทราย  คา pH อยูในชวง 5.9 – 6.3 

พบปริมาณอินทรียวัตถุ 4.9 –  6.9 เปอรเซ็นต ธาตุฟอสฟอรัส (P) ในดิน ลดลงเมื่อปลูกไผเพียงอยางเดียว  

สวนธาตุโพแทสเซียม  (K) มีปริมาณ เพิ่มขึ้นทุกกรณีเมื่อมีการปลูกไผลงไปหรือปลูกรวมกับไมใชสอยยิ่ง

ทําใหมีปริมาณมากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ:  ไผเลี้ยง ระบบวนเกษตร การเจริญเติบโต

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       
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คํานํา

 วนเกษตรเปนวิธีการจัดการการแปรรูป

การใช ที่ ดิน เ พ่ือ ให  เกิ ดประสิทธิภาพหรือ

ประโยชนสูงสุด โดยผสมผสานระหวางไมยืนตน

กับพืช เกษตรร วมกันเ พ่ือช วยแก  ไขป ญหา

ความขาดแคลนอาหารไมใชสอยในครัวเรือน 

ตลอดจนชวยในการแกปญหาเกี่ยวกับท่ีดิน ไดแก 

ปญหาทรัพยากรดินและปาไมเส่ือมโทรม เชน 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ ปาไมถูกบุกรุกแผวถาง 

เผาทําลาย และปญหาศัตรูพืชตางๆ เขามารบกวน

พืชเกษตรดวย เปนตน ชวยใหเกษตรกรมีรายได

เพิ่มมากขึ้น สิ่งแวดลอมตางๆ ดีขึ้น และชวยลด

ปญหาสังคมที่จะตามมาอีกมากมาย (อเนก, 2537) 

 ไผเลี้ยง เปนไผที่ใชประโยชนไดหลาย

ดาน เชน ใชลําไผทําคันเบ็ด หรือเฟอรนิเจอรตางๆ 

หนอใชรับประทานไดดี และยังใชปลูกเปน

ไมประดับอาคารสถานที่ ใหความสวยงาม รมเย็น 

สงบ เปนธรรมชาติไดเปนอยางดี เปนตน (รุงนภา 

และคณะ, 2544) โดยทั่วไปปาในธรรมชาติจะมีพืช

เปนองคประกอบของปาไมหลายชนิด ปกติจะ

พบไผ ขึ้นเป นไม ชั้นล างของปาเบญจพรรณ 

ปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาผลัดใบจะข้ึนปะปน

กับไมยืนตนหลายชนิด เชน เพกา มะมวงปาแดง 

และมะไฟปา เปนตน ในบางพ้ืนท่ีจะพบปาไผ

ลวน ๆ  เปนบริเวณกวาง มีตนไมชนิดอื่นขึ้นปะปน

เพียงเล็กนอย ไผที่ขึ้นบริเวณเดียวกันจะเปนชนิด

เดียวกันเสียสวนมาก อาจมีชนิดอ่ืนปะปนบางแต

ไมมากนัก ดานความอุดมสมบูรณของดิน ไมไผ 

เปนพืชที่ใหความอุดมสมบูรณของดินเพ่ิมขึ้น 

เพราะใบไผจะหลุดรวงในฤดูแลง กลายเปน

ปุยหมัก รากไผซึ่งเปนระบบรากฝอยแผกระจาย

หากินกันเต็มพื้นผิวดิน เมื่อรากมีอายุมากก็จะตาย 

และกลายเปนปุยหมัก นอกจากนี้เมื่อไผออกดอก 

(ออกขุย) ดอกจะหลุดรวงกลายเปนปุยหมักอยู

บริเวณโคนตนไผอีก ดังน้ันในปาไผธรรมชาติจะ

มีปลวกมาเปนตัวยอยซากพืชใหกลายเปนอินทรีย

วัตถุเพ่ิมมากขึ้น และเปนสาเหตุทําใหเกิดเห็ดโคน

ขึ้นในปาธรรมชาติ (อนันต, 2539) ในสมัยกอน

เกษตรกรจะไปขุดดินบริเวณโคนกอไผนํามา

ปลูกไมดอกไมประดับกระถางจะทําใหตนไม

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 

มีระยะเวลาการปลูกสั้นประมาณ 5 ป เชน 

ตนยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ  สะเดาดง สัก สะเดา 

และยางนา เปนตน ซึ่งในปจจุบันนี้ตลาดมี

ความตองการไมประเภทน้ีสูงมาก แตเกษตรกรยัง

มีการปลูกกันนอย ไมเพียงพอตอความตองการ

ภายในประเทศ จึงทําใหไมใชสอยภายในประเทศ

มีราคาแพงขึ้น ในอนาคตถาไมมีการปลูกเพ่ิมเติม

อยางเพียงพอ ไมใชสอยจะตองขาดแคลนอยาง

แนนอน การปลูกไผเล้ียงกับไมใชสอยจะชวยเพ่ิม

พื้นท่ีสีเขียวใหมีมากขึ้น และนับไดวาเปนปาไม
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อยางหนึ่งใหกับทองถ่ินนั้นๆ ดวย นอกจากน้ียัง

สงผลใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น (ทองพูล, 2543; 

มณฑี, 2536) โดยตนไมทั้ง 2 ประเภทน้ันอาจมี

ปฏิสัมพันธกันทางนิเวศวิทยา ซึ่งมีทั้งในแงบวก 

คือชวยสงเสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกัน เชน 

การเพิ่มปุย และอินทรียวัตถุ เปนตน และในแงลบ 

คือเกิดการแกงแยงธาตุอาหาร บดบังแสงแดดกัน 

มีผลทําใหการเจริญเติบโตของพืชทั้ง 2 ประเภท

ตํ่าลง จึงนาที่จะทําการศึกษาวิจัยการเจริญเติบโต

ของไผเลี้ยงปลูกแซมดวยไมใชสอย วาไผเลี้ยงจะมี

การเจริญเติบโตเปนปกติหรือไม เมื่อถูกปลูกแซม

ดวยไมใชสอยชนิด ตาง ๆ เพื่อในอนาคตจะไดมี

หนอไผเลี้ยงไวบริโภค ไมไผเล้ียงไวใชประโยชน  

และไมใชสอยไวใชงานดานตาง ๆ อยางไมขาดแคลน

ตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการเจริญเติบโตของไผเลีย้ง

ที่ปลูกแซมดวยไมใชสอย ชนิดตางๆ

 2 .  เพื่ อศึกษาการ เจ ริญเ ติบโตของ

ไมใชสอยชนิดตางๆ ที่ปลูกรวมกับไผเล้ียง

 3. เพ่ือศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน

หลังจากการปลูกไผเล้ียงรวมกับไมใชสอย

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

แนวความลาดชนัของพืน้ทีป่ลกู และหนวยทดลอง

หนึ่งๆ มีตนไผจํานวน 9 ตน ระยะปลูก 3x4 เมตร

2. เตรียมพื้นที่ในการปลูกไผและไมใชสอย

 2.1 จัดเก็บตัวอยางดินเพื่อดูความอุดม

สมบูรณของดิน โดยวิเคราะหคาตาง ๆ ดังนี้

ปฏิกิริยาดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน วัดปริมาณ

ไนโตรเจนในดิน วัดปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 

และวัดปริมาณโพแทสเซียมในดิน

 2.2 จัดหาตนพันธุไผเลี้ยงจากการปกชํา

ลําตนที่มีขนาดสมํ่าเสมอกัน

 2.3 จัดหาตนพันธุไมใชสอย ไดแก สัก 

สะเดา สะเดาดง สนประดิพัทธ ยางนา ตะเคียน

ทอง และยูคาลิปตัส โดยการคัดเลือกตนที่มีขนาด

สมํ่าเสมอใกลเคียงกัน

 2.4 นําตนไผเล้ียงมาปลูกลงแปลงแบบ

สี่เหล่ียมผืนผาใชระยะปลูกระหวางตน 3 เมตร 

และระหวางแถว 4 เมตร (ใชไผเลี้ยงแถวละ 3 ตน 

จํานวน 3 แถว = 9 ตน = หนึ่งหนวยการทดลอง 

แลวปลูกไมใชสอยตรงกลางของเสนทแยงมุม

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



5
วารสารการจัดการปาไม 
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

การศึกษาการเจริญเติบโตของไผเล้ียง...
ธัญพิสิษฐ พวงจิก

 2.5 หนึ่งหนวยการทดลองใชไผ เ ล้ียง

จํานวน 9 ตน และใชไมใชสอย 16 ตน

 2.6 จากน้ันทํ าการดูแลรักษาให ต น

ตนไผเลีย้งและไมใชสอยชนิดตางๆเจริญเติบโตดวย

การใหนํา้ดวยระบบน้ําพุงประมาณวันละ 2 ลติร/กอ 

และขึ้นกับปริมาณนํ้าฝนดวย ใสปุ ยคอกมูลวัว 

5 กิโลกรัม/กอ ปุ ยสูตร 16-16-16 และยูเรีย 

อยางละ 50 กรัม/ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน

 2.7  ทําการศึกษาการเจริญเติบโตของ

ตนไผเลี้ยงและไมใชสอยชนิดตาง ๆ โดยการ

บันทึกผลการทดลองทุก ๆ  3 เดือน จนกระทั่งตน

ไผเลี้ยงและไมใชสอยอายุประมาณ 3 ป

3.  การเก็บขอมูล

 3.1 เก็บบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเจริญ

เติบโตของตนไผเลี้ยง ไดแก

  1. จํานวนหนอที่ออกตอปในปที่ 2 

และ 3 นับจํานวนแลวตัดใหเหลือ 10 หนอ/กอ

  2. จํานวนหนอที่ไดทุก 1 เดือน 

  3. ขนาดของลําไผที่ได (ความสูง 

ขนาดเส นผ าศูนย กลางที่ระดับเหนือพ้ืนดิน 

30 เซนติเมตร)

 3.2 เก็บบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเจริญ

เติบโตของไมใชสอยชนิดตางๆ ไดแก

  1. เสนผาศูนยกลางของลําตนที่

ระดับเหนือพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร

  2. ความสูงของลําตน

 3.3  ความอุดมสมบูรณของดิน ไดแก 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) อินทรียวัตถุ ธาตุ

อาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

แคลเซียม แมกนีเซียม)

4. การวิเคราะหขอมูล

 สําหรับตนไผวิเคราะหความแตกตาง

ระหวางกลุมโดยใช Duncan’s News Multiple 

Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

โดยใชโปรแกรม Statistical Analysis System 

สวนไมใชสอยไมมีการเปรียบเทียบทางสถิติ

5. สถานที่ทําการทดลอง

 แปลงรวบรวมพันธุ ไผ ณ ศูนยพัฒนา

ชนบทผสมผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

และแปลงทดลอง ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี เริ่มทํา

การทดลองต้ังแต 1 กนัยายน 2550 ถงึ 30 พฤษภาคม 

2553 (ประมาณ 3 ป) 

ผลและวิจารณ

การเจริญเติบโตของไผเลี้ยงเมื่อปลูกรวมกับ

ไมใชสอยชนิดตางๆ

 ความสูงของตนไผเลี้ยง

 ความสูงของตนไผเล้ียงท่ีปลูกรวมกับไม

ใชสอยชนิดตางๆ พบวา ไมมีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติตลอดระยะเวลา 25 เดือน 

แสดงถึงวาสามารถปลูกไผรวมกับกลวยน้ําวา  

มะละกอ และไมใชสอยในพื้นที่นั้นไดโดยไมมี

ผลกระทบกับตนไผ โดยในเดือนท่ี 1 มีความสูง 

97 - 152 เซนติเมตร และความสูงก็จะเพิ่มขึ้น

เมื่อมีหนอไมไผที่เจริญเติบโตออกมาทีหลัง จนถึง

เดือนท่ี 9 มีคาความสูงอยู ในชวง 203 – 351 

เซนตเิมตร ซึง่ถอืวายงัไมสงูเตม็ที ่ปกตลิาํไมไผเล้ียง

เมือ่เจรญิเตบิโตเต็มท่ีจะสงูประมาณ 700 เซนติเมตร 

(เฉลียว, 2523) และในเดือนที่ 25 ตนไผเลี้ยง 
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มีความสูงอยูในชวง 585 – 679 เซนติเมตร ซึ่งเปน

ฤดูที่มีการเจริญเติบโต (ฤดูฝน) หมายความวา 

ไผเลี้ยงเจริญเติบโตไดเต็มที่และมีความสูงได

ตามท่ี เฉลียว (2523) ไดกลาวไวขางตน สวนใน

เดือนที่ 26 – 30 มีการเจริญนอยมาก (Figure 1)

 เสนผาศูนยกลางของลําไผเลี้ยง

 การศึกษาเสนผาศูนยกลางลําไผเล้ียงเพื่อ

บอกขนาดของลําไผเล้ียง จากผลการทดลองพบวา 

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

เสนผาศูนยกลางของหนอไผเล้ียงที่ปลูกรวมกับ

ไมใชสอย ในเดือนที่ 1 (หนอแรก) ยังมีขนาดเล็ก

ทําให ได ขนาดเส นผ าศูนย กลางในลําแรกๆ

ประมาณ  0.48-1.25 เซนติเมตร และหนอจะมี

ขนาดใหญขึ้นเม่ือการเจริญเติบโตมีระยะเวลามาก

ขึ้น สาเหตุที่หนอที่เกิดทีหลังจะมีขนาดใหญกวา

หนอที่เกิดกอนเน่ืองจากการสรางอาหารของ

ใบไผเลี้ยงแลวสะสมไวที่เหงาและลํา เมื่อสราง

หนอใหมอาหารก็สงไปเลี้ยงไดดีกวาหนอที่เกิด

กอนหนอใหมจึงมีขนาดใหญขึ้น แตในกรณีที่

หนอใหมเกิดในปริมาณมาก ก็อาจมีขนาดเล็กกวา

หนอที่เกิดกอนได เน่ืองจากตองใชอาหารใน

การเลี้ยงหนอปริมาณมาก (ไฉน, 2529)  และหลัง

จากเดือนที่ 9 ขนาดหนอที่ออกมาใหมก็มีขนาด

ใหญขึ้นเรื่อยๆ โดยในเดือนที่ 11, 13, และ 15 หลัง

ปลูกมีขนาดของลําไผเล้ียงอยูในชวง 2.97 – 3.98, 

3.72 – 4.17, และ 4.18 - 4.90 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และคงท่ีตั้งแตเดือนที่ 15 หลังปลูกจนถึงเดือน

ที่ 20 เนื่องจากตั้งแตเดือนที่ 15 ไมมีการแตกหนอ

ใหมออกมา อีกทั้งหนอใหมไมมีนํ้าและธาตุ

อาหารเพียงพอในการเจริญเติบโตท่ีจะเปนลําได 

และตั้งแตชวงเดือนที่ 15 หลังปลูกเขาสูฤดูหนาว 

(ฤดูแลง) กอไผเกิดการพักตัว ดังนั้นจึงไมมี

การแตกหนอใหมออกมาในชวงนี ้ทาํใหทัง้ความสงู

และขนาดเสนผาศูนยกลางคงท่ีตั้งแตเดือนท่ี 15 

เปนตนมา แตเมื่อเขาสูเดือนท่ี 23 พบวา ขนาด

เสนผาศูนยกลางลําไผเลี้ยงมีขนาดมากข้ึน ซึ่งอยู

ในชวง 4.54 – 5.68 เซนติเมตร และในเดือนท่ี 25 

ตนไผเลี้ยง มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยู ในชวง 

5.21 – 5.68 เซนตเิมตร ซึง่เปนฤดทูีม่กีารเจรญิเตบิโต 

(ฤดูฝน) (ธวัชชัย และคณะ, 2539) ไผเล้ียง

เจริญเติบโตไดเต็มที่ สวนในเดือนท่ี 26 – 30 

มีการเจริญนอยมาก เชนเดียวกับความสูง และ

ไมมกีารแตกหนอใหมทีใ่หญกวาของเดิม (Figure 2) 

 อัตราการออกหนอไผเลี้ยง

 การแตกหนอของไผเลี้ยงในชวงเดือนที่ 1 

หลังปลูก มีประมาณ 1 หนอ/กอ และบางตนก็ยัง

ไมแตกหนอ เนื่องจากการเจริญเติบโตของไผเลี้ยง

ยังไมดีเพราะรากยังจับยึดกับพื้นดินไดนอย ระบบ

รากยังไมแข็งแรงเทาท่ีควร ในเดือนที่ 2 มีหนอ

เพิ่มมากขึ้น (0.3 - 1.4 หนอ/กอ) ในเดือนที่ 3-8 ตน

ไผเลี้ยงมีหนอคอนขางนอย บางตนไมออกหนอ

เนื่องจากอยู ในชวงฤดูแลง ตนไผพักตัวแตที่มี

หนอเกิดบางเนื่องจากมีการรดนํ้าและใสปุยคอก

ใหกับตนไผ และพบวาอัตราการออกหนอใน

เดือนท่ี 8 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ทางดานการบดบังและแกงแยงแสงแดดกัน

นั้นนาจะยังไมเกิดข้ึนในชวงนี้ 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 พอถึงเดือนท่ี 21 มีการ

แตกหนอใหมและมีขนาดใหญกวา จึงทําใหมีผล

ของความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีในเดือนท่ี 22 มีอัตราการออกหนอสูง

ที่สุด (3.00 – 4.00 หนอ/กอ) นาจะเปนผลมาจาก

ตนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ลําแมหาอาหาร และ

เหงาสะสมอาหารเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบวา

ผลรวมของจํานวนหนอที่แตกออกมาน้ัน ตนไผที่

ปลูกรวมกับสะเดาดง ใหจํานวนหนอสูงที่สุด

เทากับ 16.75 หนอ/กอ ไมแตกตางทางสถิติกับ

การปลูกรวมกับกลวยนํ้าว า มะละกอ และ

ไมใชสอยชนิดอื่นๆ ยกเวน ยูคาลิปตัส ซึ่งมีอัตรา

การออกหนอเพียง 9.75 หนอ/กอ และนอยที่สุด 

ซึ่งอาจเปนผลมาจากยูคาลิปตัส อาจสรางสารบาง

อยาง หรือเกิดการแกงแยงนํ้าและอาหารระหวาง

กันจึงไปยับยั้งการแตกหนอของไผเล้ียง (พิจิตร, 

2546) ซึ่งควรมีการศึกษาตอไป (Table 1)

การเจริญเติบโตของไมใชสอยชนิดตางๆ เมื่อปลูก

รวมกับ ไผเลี้ยง 

 ความสูงของไมใชสอยชนิดตางๆ 

 ในชวงเดือนที่ 1 มีการเจริญเติบโตเพียง

เล็กนอยเนื่องจากระบบรากยังไมคอยแข็งแรง 

การเจริญเติบโตก็คอยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงเดือนที่ 9 

มีการเจริญเติบโตอยางมาก เนื่องจากอยูในชวงฤดู

ฝน ตนยูคาลิปตัสมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูง

ที่สุด ซึ่งมีความสูงตนเทากับ 326 เซนติเมตร 

กลวยน้ําวาและมะละกอก็มีการเจริญเติบโตที่ดี 

ในเดือนที่ 6 มะละกอเริ่มติดผล และเดือนที่ 8-9 

มีผลสุก ในเดือนที่ 9 กลวยนํ้าวาเร่ิมแทงปลีออก

มาแตตองคอยตัดใบที่กางไปปดบังตนไผออกบาง 

สวนความสูงของไมใชสอยหลังจากเดือนที่ 9 

ยังคงสูงเพิ่มข้ึนในแตละเดือน ในเดือนที่ 10 – 16 

หลังปลูก กลวยน้ําวา และมะละกอ มีความสูงอยู

ในชวง 206 – 288 และ 207 – 285 เซนติเมตร 

ตามลําดับแสดงวากลวยน้ําวาและมะละกอภายใน

เวลา 6 เดือน สามารถสูงข้ึนไดอีกประมาณ 1 เมตร 

แตกลวยน้ําวาและมะละกอทยอยลมตาย และ

ตนท่ีใชในการวัดผลก็ลม เสมือนวาระบบรากได

ถูกทําลาย และไมสามารถแขงขันกับรากของไผได 

เนื่องจาก กลวยนํ้าวา มะละกอ (เบญจมาศ, 2545 

และกลุมรักเกษตร, 2541) และ ไผ ตางก็เปนพืชท่ี

มีระบบรากตื้น หรือรากแผผิวดิน รากจึงชนกัน 

อีกท้ังความสูงของตนไผมีความสูงกวาท้ังตน

กลวยนํ้าวา และมะละกอ ทําใหแสงแดดลงมาถึง

ตนไดนอยลง เกิดอัตราการสังเคราะหแสงนอยลง 

จึงออนแอและลมตายไปในที่สุด 

 สวนไมใชสอยชนิดอื่นสามารถเจริญ

เติบโตตอไปได และมีความสูงเพิ่มข้ึนทุกๆเดือน 

เนื่องจาก มีระบบรากลึก ซึ่งเมื่อปลูกรวมกับ

ไผแลวรากอยู คนละชั้น และเกิดการเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน โดยรากท่ีลึกจะดูดนํ้า และแรธาตุ

อาหารขึ้นมา ทําใหรากท่ีอยูผิวดินนําไปดูดใชได 

(มณฑี, 2536) ในเดือนที่ 29 หลังปลูกซึ่งเปนเดือน

สุดทายที่บันทึกผล สัก สะเดา สนประดิพัทธ 

ยางนา ตะเคียนทอง สะเดาดง ยูคาลิปตัส 

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.

Age

(month)

               Number of shoots per plant of Bambusa multiplex L. intercropped with multipurpose trees (shoot)

Musa 
sapientum 

L. + Carica 
papaya L.,

Tectona 
grandis 

L.f.

Azadirachta 
indica A.Juss.

Casuarina 
junghuhniana 

Mig.

Dipterocarpus 
alatus Roxb.

Hopea 
odorata 

Roxb.

Azadirachta 
indica

Eucalyptus 
citriodora 

Hook

P-value C.V.

(%)

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

total1/  13.00ab 15.75a 16.38a 15.38a 14.63ab 14.13ab 16.75a 9.75b 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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 ขนาดของเสนผาศูนยกลางลําตนไม

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

แรกที่ทําการทดลองนั้นตนไมมีการเหี่ยวแหง

เน่ืองจากนํ้าที่ใหมีปริมาณไมเพียงพอกับพ้ืนที่

ปลูกบริเวณน้ัน ทําใหตนไมใชสอยในระยะแรกมี

การเห่ียวเฉา แตเมื่อทําการปลูกไผรวมกันไปหรือ

ประมาณ 12 เดือน พบวาไมใชสอยที่ปลูกมี

การเจริญเติบโตไดมากข้ึนเปนลําดับ และยัง

สามารถใหผลผลิตได ดังเชน กลวยนํ้าวา และ

มะละกอ แสดงไดวานาจะมีแรธาตุและนํ้าที่เพียง

พอในการใหผลผลิตถึงแมวาจะปลูกไผเล้ียงรวม

ดวยก็ตาม แตเมื่ออายุมากข้ึนคือ 17 เดือนหลัง

ปลูกก็พบวา ตนกลวยนํ้าวาและมะละกอไดคอยๆ

ตายลงไป นาจะมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัย คือ 

แสงแดด และระบบราก โดยตนไผที่โตมากข้ึนไป

บดบังแสงทําใหตนกลวยนํ้าวาและตนมะละกอ

ไมไดรบัแสงในปรมิาณทีเ่พยีงพอ ซึง่ทัง้กลวยน้ําวา

และมะละกอเปนไมผลเขตรอนท่ีตองการแสงใน

ปริมาณมาก (สุวรรณนา, 2539)  อีกทั้งระบบราก

ของทั้งกลวยนํ้าวาและมะละกอจัดเปนไมผลท่ี

ระบบรากเปนรากแผผิวดิน ซึ่งไผเล้ียงก็มีระบบ

รากแผเชนกัน ทําใหรากอยูในระดับเดียวกัน 

ชนกัน และแกงแยงอาหารซ่ึงกันและกันใน

บริเวณดินชั้นบน และจากผลการทดลองที่ไดพบ

วาไผสามารถแยงอาหารบริเวณดินชั้นบนไดดีกวา

จึงทําใหตนมะละกอตายไปหรือเปนโรครากเนา 

ลมตายไปในท่ีสุด สวนกลวยนํ้าวาเมื่อมีการออก

เครือแลวตนนั้นก็จะตายไป (เบญจมาศ, 2545) 

หนอใหมที่แทงออกมารุนหลังๆไมสามารถหา

อาหารไดเพราะรากไผได แผยึดหนาดินหมด 

กลวยนํ้าวาไมสามารถขยายเหงาหรือรากชุดใหม

ออกมาได แตเมื่อสังเกตไมใชสอยชนิดอื่นๆ พบวา

เจริญเติบโตไดดี โดยไมใชสอยเหลานั้นมีระบบ

รากลึกทําใหเกิดการเก้ือกูลระหวางระดับชั้นของ

รากทําใหไมยืนตนท่ีใชในการทดลอง ไดแก สน 

สัก สะเดา ยางนา ยูคาลิปตัส และตะเคียนทอง 

ยังสามารถเจริญเติบโตไดจนถึงเดือนสุดทายของ

การทดลอง (เดือนท่ี 29) และตนไมใชสอยบาง

ชนิด เชน ยางนา และตะเคียนทอง ที่ไมตองการ

แสงมากนักในการเจริญเติบโตระยะแรก ก็ไดตน

ไผเลี้ยงซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกวาโตขึ้น

ไปบังแสงให ทําใหการเจริญเติบโตของยางนาและ

ตะเคียนทองมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้นในชวง

เดือนหลังๆ (ศิริพรรณ, 2537; ศุภมิตร, 2539) 

ความอุดมสมบูรณของดิน เมื่อปลูกไผรวมกับไม

ใชสอย

 จากการวเิคราะหดนิบรเิวณโคนตนระหวาง

ตนไผกับไมใชสอยชนิดตางๆ พบวา สภาพดินที่
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ปลูกมีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy 

clay loam)  มคีา pH อยูในชวง 5.9 – 6.3 มเีปอรเซน็ต

อินทรียวัตถุในปริมาณสูง (4.9 –  6.9 เปอรเซ็นต) 

และเปอรเซ็นตไนโตรเจน (N) ที่พบมีคาใกลเคียง

กับดินกอนปลูก ธาตุฟอสฟอรัส (P) ในดินเพิ่มขึ้น

เมื่อปลูกไผรวมสะเดา หรือ ยางนา คือ 100 และ 

107 mg/kg ตามลําดับ และลดลงเม่ือปลูกไผเพียง

อยางเดียว คือ 30 mg/kg และปลูกไผรวมกับพืช

อื่นๆ เชนเดียวกับธาตุแคลเซียม (Ca) ที่มีปริมาณ

ทั้งเพ่ิมและลดลง สวนธาตุแมกนีเซียม (Mg) 

ลดลงทุก Treatment แตธาตุโพแทสเซียม (K) มี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อมีการปลูกไผลงไปหรือปลูก

รวมกับไมใชสอยย่ิงทําใหมีปริมาณมากย่ิงขึ้น 

จากกอนปลูกมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมเทากับ 

50 mg/kg (ตํ่า) เมื่อปลูกไผอยางเดียวเทากับ 

100 mg/kg (สูง) และเพ่ิมสูงสุดเมื่อปลูกไผรวมกับ

ยูคาลิปตัส คือ 190 mg/kg (สูงมาก)  ทั้งนี้เนื่องจาก

บริเวณดินช้ันบนมีปริมาณรากไผเลี้ยงแผกระจาย

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
%organic 

matter
%N

P

(mg/kg)

K

(mg/kg)

Ca

(mg/kg)

Mg

(mg/kg)

Before planting 6.4 6.9

(high)

0.32 67

(very high)

50 

(low)

2960 

(high)

580 (high)

Bambusa multiplex L. 6.3 6.9

(high)

0.30 30 

(high)

100 

(high)

2560 

(high)

540 (high)

Bambusa multiplex L.

+ Musa sapientum L. 

+ Carica papaya L.,

6.0 6.4

(high)

0.29 30 

(high)

80 

(medium)

2320 

(high)

420 

(high)

Bambusa multiplex L.  

+ Tectona grandis L.f.

6.2 6.9 

(high)

0.34 62 

(very high)

140 

(very high)

3200 

(high)

400 

(high)

Bambusa multiplex L.  

+ Azadirachta indica A.Juss.

6.3 6.9 

(high)

0.29 100 

(very high)

130 

(very high)

3360 

(high)

420 

(high)

Bambusa multiplex L.  

+ Casuarina junghuhniana Mig

6.0 5.9 

(high)

0.30 32 

(high)

160 

(very high)

2400 

(high)

300 

(high)

Bambusa multiplex L. 

+ Dipterocarpus alatus Roxb.

6.0 6.0 

(high)

0.34 62 

(very high)

130 

(very high)

2320 

(high)

280 

(high)

Bambusa multiplex L. 

+ Hopea odorata Roxb.

6.1 6.6

(high)

0.30 59 

(very high)

160 

(very high)

2400 

(high)

340 

(high)

Bambusa multiplex L.  

+ Azadirachta indica
5.9 4.9

(high)

0.24 15 

(medium)

130 

(very high)

1760 

(high)

360 

(high)

Bambusa multiplex L.  

+ Eucalyptus citriodora Hook

6.0 6.4 

(high)

0.29 107 

(very high)

190 

(very high)

2240 

(high)

520 

(high)
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สรุป

 1.  ไผ  เลี้ยงท่ีปลูกร วมกับไม ใช สอย 

สามารถเจริญเติบโตและมีการออกหนอไดตาม

ปกติ 

 2. ไม ใช สอยทุกชนิดที่ปลูกร วมกับ

ไผเลี้ยงสามารถเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไดทุกๆ เดือน 

สวนกลวยน้ําวาและมะละกอทีป่ลกูรวมกบัไผเล้ียง

สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตได จนถึง

เดือนที่ 17 จากนั้นลมตายทั้งหมด 

 3. การปลูกไผเลี้ยง สามารถชวยเพิ่ม

ธาตุโพแทสเซ่ียม (K) ใหกับดินได หากปลูกรวม

กับไมใชสอยจะมีสวนชวยสงเสริมเพิ่มธาตุอาหาร

ชนิดอื่นๆ ดวย

ขอเสนอแนะ

 ไมใชสอยท่ีมีระบบรากลึกสามารถปลูก

รวมกับไผเลี้ยงได โดยไมกระทบการเจริญเติบโต

ของท้ังไผเลี้ยงและไมใชสอย แตไมใชสอยบาง

ชนิดไมควรปลูกรวมกับไผเลี้ยง เชน ยูคาลิปตัส 

เปนตน เน่ืองจากมีผลทําใหไผเล้ียงออกหนอนอย

กวาปกติ
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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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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพทางเศรษฐกิจและ สังคมของประชาชนในพื้นที่

ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการอนุรักษ พื้นที่ชุมนํ้าเกียดโงง และ 3) ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวน

รวมในการอนุรักษพื้น2ที่ชุ มน้ําเกียดโงง โดยการสัมภาษณประชากรตัวอยางจํานวน 300 ราย 

ดวยแบบสอบถาม ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ดําเนินการวิจัยระหวาง

เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือน มิถุนายน 2556 วิธีการวิเคราะหทางสถิติไดประกอบดวยการหาคา ความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test  และคา F-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญคิดเปนรอยละ 79.3 เปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 

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  มีพื้นท่ีถือครองมากกวา 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 

อาชพีหลัก อาชพีรอง รายไดครัวเรอืน การเปนสมาชกิกลุม ขนาดพืน้ท่ีทาํกนิ และการไดรบัขอมลูขาวสาร

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       
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ขอเสนอแนะพบวาดานการปรับปรุงกฎระเบียบประชาชน ควรปรับปรุงระเบียบใน

การคุมครองใหม ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดตั้งคณะรับผิดชอบพื้นที่บึง และ

ดานการมีสวนรวม ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และคุมครอง โดยเรงดวน

คําสําคัญ:  การมีสวนรวมของประชาชน การอนุรักษ พื้นที่ชุมนํ้า บึงเกียดโงง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

      ประชาชนลาว

คํานํา

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) เปนประเทศมีที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตซึ่งตั้งอยู ใจกลางคาบสมุทร

อนิโดจนีซึง่มพีืน้ทีท่ัง้หมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

แบงเขตการปกครองออกเปน 17 จงัหวดั มปีระชากร

ประมาณ 6,477,211 คน (ศูนยสถิติแหงชาติ, 2554) 

และเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว มคีวามหลากหลายทางดานลกัษณะ

ทางกายภาพของท่ีดนิถาพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีชุมนํา้

จะมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นถึง 5,906,250 ไร (องคการ

ทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอม, 2553)โดยไมรวม

ลํานํ้า พื้นที่ชุ มนํ้าสวนใหญทําหนาที่ครอบคลุม

ทางดานระบบนิเวศ โดยอยูเฉพาะแหลงทรัพยากร

ของพ้ืนที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

ของประชาชนที่ติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศท่ีเอื้ออํานวยตอความผาสุก

ของประชาชนเชนการตอบสนองตอความตองการ

ใชนํา้เพือ่ทาํการผลิตทางการเกษตรเปนแหลงอาหาร 

และการทองเที่ยวเหลาน้ันเปนตน

 พื้นที่ชุมน้ําบึงเกียดโงงมีพื้นท่ี 14,750 ไร 

เปนพื้นที่ ที่มีความสําคัญ ระดับประเทศ และ

ภาคพ้ืนเอเชียน ที่ประกาศเปน Ramsar site อยูที่

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก ประกอบดวย 

8 หมูบานมจีาํนวนครัวเรอืนทัง้สิน้ 1,178 ครวัเรือน 

มีประชากร 7,253 คน อาศัยอยูบริเวณรอบพื้นที่

ชุ ม น้ํา  (IUCN, 2009) เป นแหล งที่มีดิน

ที่มีความอุดมสมบูรณ ที่สุดของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และท้ังประกอบดวย

พื้นที่บางสวน ที่มีนํ้าขังตลอดปและบางพ้ืนที่มีนํ้า

ขังบางฤดูกาล รวมท้ังพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปน

พื้นที่นํ้าจืด หนอง ตามทุ งนา ทุ งหญานํ้าขัง 

บางฤดูกาล ปาพุม และปาไม (Claridge,1993)

ในพื้นที่พบสัตวจําพวกนกนํ้า ปลาหลายชนิด พืช 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว หนองปลา การปลูกขาวแบบ

พื้นบาน บึงเกียดโงง/บานเกียดโงง เปนแหลง

ทองเท่ียวธรรมชาติที่สําคัญ ของจังหวัดจําปาสัก

ซึ่งมีเขตแดนติดกับสันภูเขาอาสา เปนภูเขาขนาด

เล็กที่มีแหลงวัตถุโบราณที่เกาแกที่นักทองเที่ยว

โดยทั่วไปนิยมมาทองเที่ยวและใหการเคารพ

นับถือซ่ึงนับวาเปนแหลงท่ีสรางรายไดทางดาน

การทองเที่ยวที่สําคัญ

 ดังนั้นภาครัฐจึงใหความสําคัญในการ

ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัด

จําปาสัก ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะไดไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนา ฟนฟูและลดผลกระทบตอ

ระบบนิเวศพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีสาเหตุมาจากการขาด

การฟนฟูทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมน้ํา และรวมท้ังหา
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แนวทางในการเสริมสรางใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ชุมนํ้านี้

ใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นอันจะนําไปสูการ

สงเสริมใหคนในชุมชนอ่ืนๆไดเขามามีสวนรวม

กับเจ าหนาที่รัฐในการฟ นฟูระบบนิเวศพ้ืนที่

ชุมนํ้าในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

 เลือกศึกษาในชุมชนทองถิ่นท่ีอาศัยอยูใน

พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัด

จําปาสัก ภาคใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จํานวน 8 หมูบาน ไดแก บานทบ

ศอก บานเกียดโงง บานพรมมะลึ บานตอย  บาน

โพนงาม บานผักขะ บานพะลาย และบานแกแล 

(Figure 1)

ประชากรขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง

 จากบัญชีรายช่ือครัวเรือนของ 8 หมูบาน 

ที่เลือกเปนพื้นที่ศึกษา พบวา มีจํานวนประชากร

ทั้งหมด 1,178 ครัวเรือน ในการศึกษาครั้งนี้ได

กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973) 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีเปน

หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกที่เปนตัวแทนในครัว

เรือน ซึ่งไดขนาดตัวอยาง เทากับ 300 ครัวเรือน 

(Table 1) โดยกระจายไปตามแตละครัวเรือน

หมูบานท้ัง 8 ตามสัดสวนการกระจายไดใชสูตร 

สุบงกช (2526) จากน้ันทําการสุมตัวอยางเปน

การเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple random 

sampling) ในการเก็บขอมูล

การสราง และทดสอบแบบสอบถาม

 แบบสอบถามสําหรับใชเปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

ซึ่งไดพัฒนาข้ึนจากแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวของ 

Figure 1 Wetland Bueng Kiat-ngong Prathoumphone district, Champasak  province, Lao PDR.
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Table 1 Number of population and sample in each village in Wetlands Bueng Kiat-hgong.

 Names of village Number of household Number of sample (Household)
Ban thopsok 83 21
Ban kiat ngong 196 50
Ban phommalu 115 29
Ban toy 50 13
Ban phon ngam 254 65
Ban phak kha 124 31
Ban phalay 258 66
Ban kele 98 25

Total 1,178 300

แบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1) 

ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปทางดานเศรษฐกิจและสังคม

เปนคําถามปลายปด และปลายเปด ตอนที่ 2) 

ความรู ความเข าใจในเรื่องการใช ประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติเปนคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา ตอนที่ 3) การรับรูเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสาร เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบเพียง

คําตอบเดียวจากตัวเลือก 2 ตัวเลือก ตอนท่ี 4) 

ความรูความเขาใจในการอนุรักษ เปนคําถามปลาย

ปดและปลายเปด ตอนท่ี 5) ประสบการณ ในการ

เข าร วมกิจกรรมเปนคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา และตอนท่ี 6) เปนขอมูลเก่ียวกับ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะความคิดเห็น

ของแบบสอบถาม

 นําแบบสอบถามที่สร างขึ้นเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อ

ตรวจสอบและใหคาํแนะนําเพือ่แกไขใหมคีวามถูกตอง

เที่ยงตรงในเชิงเน้ือหา (content validity) เพื่อ

หาความเท่ียงตรง (validity) จากนัน้ นาํแบบสอบถาม

จํานวน 30 ชุดไปทดสอบ (pre-test) กับกลุมผูแทน

ครัวเรือนตัวอยางบานบึงโคก อําเภอประทุมพอน 

จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว ที่เปนพื้นที่ใกลเคียงกับ

พื้นที่ศึกษาโดยเลือกสัมภาษณผูที่มีอายุตั้งแต 18 ป

ขึ้นไป เพื่อหาความเช่ือมั่น (reliability) กอนนําไป

ใชเกบ็ขอมลูจรงิ ไดคาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ดานความรูความเขาใจในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

บงึเกยีดโงง โดยใชวธิกีารคาํนวณหาคาสมัประสิทธิ์

สหสัมพนัธดวยวธิ ี“Cronbach’s Alpha Coefficient” 

เทากบั 0.9660 และประสบการณในการเขารวมกจิกรรม

ของชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้ามีคา

เทากับ 0.9315

การวิเคราะหขอมูล

 1. ใชวธิทีางสถิตเิชงิพรรณนา (descriptive 

statistics) สําหรับการวิเคราะหขอมูลสภาพทาง

เศรษฐกิจสังคม ความรูความเขาใจในเร่ืองของ

การใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีชุ่มนํา้

การรับรูเกีย่วกบัขอมลูขาวสารและการประชาสมัพันธ

ในเรือ่งของการอนุรกัษพืน้ทีชุ่มนํา้ ความรูความเขาใจ

ในการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า ประสบการณในการเขา

รวมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งปญหาอุปสรรค 
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และขอเสนอแนะตางๆ โดยคํานวณหาคารอยละ 

(percentage) คาความถ่ี (frequency) คาเฉลี่ย 

(mean) คาสูงสุด (maximum) คาตํ่าสุด (minimum) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 คะแนนความรู ความเขาใจในเรื่องของ

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีชุมนํา้ 

ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน

โดยมีการกําหนดเกณฑการแบงความรูความเขาใจ 

ออกเปน 3 ระดับ คือ 

 คะแนน  0.01 – 0.33  มคีวามรูระดบันอย 

 คะแนน 0.34 – 0.66 มีความรูระดับ 

   ปานกลาง

 คะแนน 0.67 – 1.00 มคีวามรูระดบัมาก 

   ระดบัมาก

 โดยมีการแบงคะแนนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําดังนี้ ถามี

สวนรวมระดับมากที่สุดได 5 คะแนน มีสวนรวม

ระดับมากได 4 คะแนน มีสวนรวมระดับปานกลาง

ได 3 คะแนน มีสวนรวมระดับนอยได 2 คะแนน 

และมีสวนรวมระดับนอยท่ีสุดได 1 คะแนน โดยมี

การกําหนดเกณฑการแบงระดับการมีสวนรวม

ของกลุมตัวอยางออกเปน 5 ระดับ 

 คะแนน  1.00 – 1.80 มีสวนรวมระดับ 

    นอยท่ีสุด

 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 

    มากท่ีสุด

 2. ใชสถิติ t-test ทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม และ F-test ทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 

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 

และนับถือศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 0.3  

สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 92.0 

เปนหมาย คิดเปนรอยละ 4.7 มีสถานภาพหยา 

คิดเปนรอยละ 2.0 และสถานภาพโสดมีเพียง

รอยละ 1.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปน

หวัหนาครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 84.0 รองลงมาเปน

ตัวแทนหัวหนาครัวเรือนรอยละ 16.0 กลุมตัวอยาง

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญระหวาง 

4–6 คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมามีสมาชกิ

ระหวาง 7–9 คน คดิเปนรอยละ 28.0 ครวัเรอืนที่มี

สมาชิกระหวาง 1–3 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และ

มสีมาชกิในครวัเรอืน 10  คนขึน้ไป คดิเปนรอยละ 4.7 

สถานภาพในชุมชนจากการศึกษาสวนใหญพบวา 

ประชาชนมสีถานภาพเปนลกูบาน คดิเปนรอยละ 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 

อาศัยบานเด่ียวมีบรเิวณ รอยละ 60.7 มพีืน้ทีถ่อืครอง

มากกวา 10 ไร รอยละ 58.0 มีอาชีพหลัก

เกษตรกรรม รอยละ 38.3 มีอาชีพรองเกษตรกรรม 

รอยละ 69.0 มีรายไดตอเดือนของครัวเรือน 

5,000-10,000 บาท รอยละ 89.3 มรีายจายเฉลีย่ของ

ครวัเรอืนตอเดอืน ไมเกนิ 5,000 บาท รอยละ 58.3 

ไมมีการออม รอยละ 58.7 ไมมีการกูหน้ียืมสิน 

ประชาชนทุกรายหรือรอยละ 100.0 มีการใช

ประโยชนจากพ้ืนที่ชุมน้ํา โดยรอยละ 98.7 ใชเปน

แหลงเก็บหาผักใชเปนอาหาร รอยละ 64.7 

วัตถุประสงคการใชประโยชน คือ ขายเปนสินคา 

และประเภทแหลงนํา้ในพืน้ท่ีชุมนํา้ พบวา ประชาชน 

รอยละ 96.1 ใชคมนาคม สวนความรูความเขาใจ

การอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําบึงเกียดโงง ภาพรวม

ประชาชนมีความรูความเขาใจการอนุรักษพื้นที่

ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 

0.78 โดยมีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุดใน

เรื่อง พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงมีความสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตของชุมชน การอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าหมาย

ถึงการใชพื้นที่และทรัพยากรใหเกิดประโยชน

แบบย่ังยืน การชวยกันอนุรักษพื้นท่ีชุ มน้ําไว

เปนการชวยรักษาแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวนํ้า

ตางๆ  คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จํานวนเทากันท้ัง 3 ขอ 

และมีความรูนอยท่ีสุดในเร่ือง การขุดเจาะบอนํ้า

ในพ้ืนที่ชุ มนํ้า เปนการปองกันรักษาน้ําและมี

นํ้าไวในชวงฤดูแลง คาเฉล่ียเทากับ 0.01

การรับรูขอมูลขาวสาร และการเขารวมกิจกรรม 

เกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา

 การรับรู ข อมูลข าวสารเ ก่ียวกับการ

อนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า พบวา ประชาชนรอยละ 92.3 

รับรูขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/พนักงาน/

หรือลูกจางของรัฐ รองลงมารอยละ 40.3 จาก

โทรทัศน 

 ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่

ชุมนํ้าอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.02) โดยมี

สวนรวมในระดับนอย ทุกดานไดแก ดานการมี

สวนรวมในการดําเนินงาน (คาเฉล่ียเทากับ 2.09) 

รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ (คาเฉล่ีย

เทากับ 2.04) และดานการมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผล (คาเฉล่ียเทากับ 1.82)  

(Table 2)

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการ

ใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ํา

 ปญหาอุปสรรคตอการใชประโยชนพื้นที่

ชุมนํ้า พบวา ประชาชนรอยละ 59.7 ประสบปญหา

ดานระเบียบกฎหมายในการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมนํ้า ในเรื่องไมมีประสบการณ

ในการเรียนรู และไมไดมีการปฏิบัติตามระเบียบ

การคุมครอง รอยละ 68.9 ประสบปญหาดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมนํ้า 

ในเรื่อง ไมมีระบบในการจัดการพื้นที่ รองลงมา

รอยละ 52.0 ไมมีความรับผิดชอบพ้ืนที่ และ

ประสบปญหาดานการมีสวนรวมของ ประชาชน

คือมีประชาชนเปนจํานวนสูงถึงรอยละ 50.0 

ที่ไมไดเขามามีสวนรวม 
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 ขอเสนอแนะ ดานการปรับปรุงกฎระเบยีบ

ประชาชน ควรปรบัปรงุระเบียบในการจดัการฟนฟู 

ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดต้ัง

คณะรับผิดชอบพ้ืนท่ีบึง และดานการมีสวนรวม 

ควรสงเสรมิใหทกุภาคสวนเขามารวมในการอนุรกัษ 

และคุมครอง

การทดสอบสมมติฐาน

 ผลการศึกษาไดทําการวิเคราะหการมี

สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ํา

บึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ไดกาํหนด

สมมติฐานหลักไว 10 สมมติฐานเพื่อทดสอบตาม

ความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระไดแก เพศ  

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง 

รายไดครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม ขนาดพ้ืนที่

ทํากิน การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ 

การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยใช t-test และ ใช F-test 

มีผลการศึกษาดังแสดงไว Table 3 รายละเอียดของ

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมมีดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 เพศตางกันมีสวนรวมใน

การอนุรกัษพืน้ทีชุ่มนํา้บงึเกียดโงง อาํเภอประทุมพอน 

จงัหวัดจาํปาสัก สปป.ลาว แตกตางกันผลการศึกษา

พบวา กลุมเพศชายมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง 

ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 2.11 และ 1.78 คะแนนตาม

ลําดับ (t = 3.283, Sig. = 0.001) จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

แสดงวาเพศเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน

การอนุรักษพื้นที่ชุ มนํ้าบึงเกียดโงง โดยเพศชาย

และหญงิมบีทบาทและหนาทีต่างกนั ซึง่สอดคลอง

กบั พิระ (2545) พบวา เพศท่ีแตกตางมีผลตอการมี

สวนรวมในการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ลุมนํ้า

 สมมติฐานท่ี 2  อายุที่ตางกันมีสวนรวม

ในการอนุรักษพื้นที่ชุ มนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอ

ประทมุพอน จงัหวัดจาํปาสกั สปป.ลาว แตกตางกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมที่มีสวนรวม

มากที่สุดไดแกอายุ 50 ปขึ้นไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.36 คะแนน รองลงมาไดแก อายุ 41-50 ป 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.04  และ อายุ ตํ่ากวา 40 ป 

มีคาเฉล่ียเทากับ1.69 ตามลําดับ (F = 19.446, 

Table 2  Average standard deviation and level of people participation conservation of wetlands.                                                                                                                                   

  (n = 300)

Participation aspects X S.D.
Levels of 

participation

Administration and Management. 2.04 0.89 Low

Operation 2.09 0.78 Low

Monitoring and evaluation 1.82 1.00 Low

Average 2.02 0.80 Low
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Sig. = 0.001) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียการมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรกัษพืน้ท่ีชุมนํา้บงึเกยีดโงงดานการบริหาร

จดัการ จาํแนกตามอายุเปนรายคู พบวามคีวามแตกตาง

ของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จาํนวน 3 คู คูที ่1 ระหวางกลุมตวัอยางมีอายุระหวาง 

41-50 ป กับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 40 ป 

โดยพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป 

มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางท่ี

มีอายุตํ่ากวา 40 ป คูที่ 2 ระหวางกลุมตัวอยางมีอายุ

มากกวา 50 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป 

โดยพบวากลุ มตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 50 ป 

มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางท่ี

มีอายุตํ่ากวา 40 ป คูที่ 3 ระหวางกลุมตัวอยางมีอายุ

มากกวา 50 ป กับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 

41-50 ป โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 

50 ป มสีวนรวมในการอนุรกัษมากกวากลุมตวัอยาง

ที่มีอายุระหวาง 41-50 ป

 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาตางกันมี

สวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําบึงเกียดโงง 

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว 

แตกตางกันผลการศึกษาพบวา กลุมที่มีสวนรวม

มากท่ีสุดไดแกกลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนตนและ

สูงกวาซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 รองลงมาไดแก 

กลุ มที่ไมไดจบชั้นประถมศึกษา โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 1.98 และกลุมที่จบประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.97 

 (F = 4.102, Sig. = 0.017)จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว  ตางกันโดยที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ0.05 และเมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบ

คาเฉลีย่การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษ

Table 3  Means comparison of people participation conservation of Bueng Kiat-ngong wetlands. 

Individual factors
Independent variables

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
10. Understanding conservation of wetlands - 0.827 ns 0.410

Remarks:  * significant at level of 0.05, ns non-significant at level of 0.05
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พื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงงดานการจัดการ จําแนกตาม

ระดับการศึกษาเปนรายคู พบวามีความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวน 1 คู คือ ระหวางกลุมตัวอยางจบการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนตนและสูงกวา กบักลุมตวัอยาง

ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยพบวา 

กลุมตัวอยางทีจ่บการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนตน

และสูงกวามีสวนรวมในการอนุรักษมากกวา

กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

 สมมติฐาน 4 อาชีพหลักตางกันมีสวน

รวมในการอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอ

ประทมุพอน จงัหวดัจาํปาสัก สปป.ลาว แตกตางกัน

ผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพในภาคเกษตรกรรม

มีสวนรวมมากกวากลุ มอาชีพรับจาง คาขาย 

ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.03 และ 1.73 ตามลําดับ 

(F = 4.304, Sig. = 0.014) จึงยอมรับสมมติฐานที่

ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา 

อาชีพหลักเปนผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ

พืน้ทีชุ่มนํา้บงึเกยีดโงง ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษา

ของ ววิรรณ (2544) ทีพ่บวาอาชีพหลกัของประชาชน

มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชน

ริมฝ งแมนํ้าเจาพระยา และเม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียการมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ําบึงเกียดโงงดานการมี

สวนรวมในการดําเนินงานจําแนกตามอาชีพหลัก

เปนรายคู พบวามีความแตกตางของคาเฉล่ียอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู คือ

คูที ่1 ระหวางกลุมตวัอยางท่ีมอีาชีพหลกัเกษตรกรรม

กับกลุ มตัวอย างที่มีอาชีพคาขาย  โดยพบวา 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม มีสวน

รวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

คาขาย คูที่ 2 ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพหลัก

รับจางกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย โดยพบวา 

กลุมตัวอยางทีม่อีาชพีรบัจาง มสีวนรวมในการอนุรกัษ

มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย

 สมมติฐาน 5 อาชีพรองตางกันมีสวนรวม

ในการอนุรักษพื้นที่ชุ มนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอ

ประทมุพอน จงัหวัดจาํปาสกั สปป.ลาว แตกตางกนั 

ผลการศกึษาพบวา กลุมมอีาชพีรองมสีวนรวมมาก

 กวากลุมไมมอีาชพีรอง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากบั 

2.19 และ 1.93 คะแนนตามลําดับ (t = 2.492, 

Sig. = 0.014) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา การมีอาชีพรอง

และไมมีอาชีพรองมีผลตอการมีสวนรวมใน

การอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําบึงเกียดโงง เนื่องจากวา

กลุ มคนที่มีอาชีพรองสวนใหญมีอาชีพในภาค

เกษตรกรรมและมอีาชพีรบัจางในภาคเกษตรกรรม 

จึงทําใหมีการเขารวมในกิจกรรมมากกวากลุมที่

ไมมีอาชีพรอง

 สมมติฐาน 6 รายไดครัวเรือนตางกันมี

สวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําบึงเกียดโงง 

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว 

แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมมีรายได

ตอครัวเรือนไมเกิน 5,000 บาทมีสวนรวมมากกวา

กลุมมรีายได 5,000-10,000 รองลงมา 10,000-20,000 

และ มากกวา 20,000 บาท ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 

2.31, 2.05, 2.09 และ  1.74 ตามลําดับ 

(F = 3.446, Sig. = 0.017) จึงยอมรับสมมติฐานที่

ตั้งไว  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี 

Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการมีสวน
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รวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุ มน้ําบึง

เกียดโงงดานการบริหารจัดการ จําแนกตามรายได

เปนรายคู พบวามีความแตกตางของคาเฉล่ียอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู คูที่ 1 

ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท 

กบักลุมตัวอยางทีม่รีายไดมากกวา 5,000-10,000 บาท 

โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท 

มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางท่ีมี

รายไดมากกวา 5,000-10,000 บาท คูที่ 2 ระหวาง

กลุ มตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท กับ

กลุ มตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 20,000 บาท 

โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท 

มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางที่มี

รายไดมากกวา 20,000 บาท 

 สมมติฐาน 7 การเปนสมาชิกกลุมตางกัน

มีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําบึงเกียดโงง 

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว 

แตกตางกันผลการศึกษาพบวา กลุมท่ีเปนสมาชิก

กลุมในชุมชนมีสวนรวมมากกวากลุมที่ไมไดเปน

สมาชิกกลุ มซึ่งมีค าเฉล่ียเท ากับ  2.27 และ 

1.81 คะแนนตามลําดับ (t = -5.086, Sig. = 0.000) 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 แสดงวา การเปนสมาชิกกลุมมีสวนรวม

ในการอนรุกัษพืน้ทีชุ่มนํา้บงึเกยีดโงง ซึง่สอดคลอง

กับ ชุลีภรณ (2544) พบวาสมาชิกกลุมเปนปจจัยที่

มีผลตอการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน

 สมมติฐานที่ 8  ขนาดพื้นท่ีทํากินที่ตาง

กันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําบึงเกียด

โงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว 

แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมที่มีสวนรวม

มากท่ีสุดไดแกกลุมท่ีมีพื้นที่ทํากิน 1-5 ไร ซึ่งมีคา

เฉลี่ยเทากับ 2.11 คะแนน รองลงมาไดแก กลุมท่ีมี

พื้นที่ทํากินมากกวา 10 ไร มากกวา 5-10 ไร 

นอยกวา 1 ไร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02, 1.81, 1.57 

และ 1.58 คะแนนตามลําดบั (F= 5.006, Sig. = 0.002) 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปน

รายคูดวยวิธี Scheffe¢ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่

ชุมนํ้าบึงเกียดโงงดานการบริหารจัดการ จําแนก

ตามขนาดท่ีดินถือครองเปนรายคู พบวามีความ

แตกตางของคาเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ระหวางกลุมตัวอยางที่มี

ขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร กับกลุมตวัอยาง

ที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 5-10 ไร โดยพบวา

กลุมตัวอยางที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร 

มีสวนรวมในการอนุรักษมากกวากลุมตัวอยางท่ีมี

ขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 5-10  ไร

 สมมติฐาน 9 การไดรับขอมูลขาวสาร

ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ชุ มนํ้าบึง

เกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก 

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

ชุมน้ําที่ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นท่ีชุม

นํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก 

สปป.ลาว ไมสงผลใหการมสีวนรวมในการอนรุกัษ

พื้นที่ชุมน้ําบึงเกียดโงง แตกตางกัน ผลการศึกษา

พบวา กลุมตวัอยางทีม่คีวามรูนอยและกลุมตวัอยาง
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ที่มีความรูมาก มีสวนรวมเฉล่ียเทากับ 2.09 และ 

2.00 ตามลําดับ (t = 0.827, Sig. = 0.410) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

แสดงวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอ

การมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าบึงเกียด

โงง อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว 

ซึ่งสอดคลองกับ ตวงศิริ (2545) 

สรุป

 ผลการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ําบึงเกียดโงง 

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุด

ประสงค เพื่อศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ 

สังคม  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนและ

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ 

ของประชาชนในพื้ น ท่ีชุ  มนํ้ า บึ ง เกี ยด โ ง  ง

อําเภอประทุมพอน จังหวัดจําปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 จากการศึกษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ

เปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 79.3 มอีายุเฉลีย่ 45.94  ป 

นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.7 และมี

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 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 

คิดเปนรอยละ 60.7 กลุมตัวอยางสวนใหญ

ประกอบในภาคเกษตรกรรม เปนอาชพีหลัก คดิเปน

รอยละ 58.0 และเปนอาชพีรอง คดิเปนรอยละ 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 

กลุมตวัอยางสวนใหญไมมกีารกูหนีย้มืสนิ มกีารใช

ประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า โดยคิดเปนรอยละ 100.0 

สวนใชเปนแหลงเก็บหาผักมาเปนอาหาร  คิดเปน

รอยละ 98.7 และวัตถุประสงคการใชประโยชน คือ 

ขายเปนสินคา รอยละ 64.7 สวนประเภทแหลงนํ้า

ในพ้ืนทีชุ่มนํา้ พบวา กลุมตวัอยาง คดิเปนรอยละ 96.1 

ใชเปนเสนทางคมนาคม สวนเร่ือง ความรูความเขาใจ 

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 0.78 

 การมีส วนร วมของประชาชนในการ

อนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าบึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน 

จังหวัดจําปาสัก สปป.ลาว อยูในระดับนอยทกุดาน

โดยแบงระดับการมีสวนรวมออกเปน 3 ดาน 

ไดแก ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.04 

รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.09 และดานการมีสวนรวมใน

การติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.82 

ระดบัการมสีวนรวม พบวา โดยภาพรวมประชาชน

มสีวนรวมในการอนุรกัษพืน้ทีชุ่มนํา้อยูในระดบันอย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 

 ป จจัยที่มีผลต อการมีส วนร วมของ

ประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุ มนํ้าบึงเกียดโงง 

อําเภอประทุมพอน จังหวัด จําปาสัก สปป.ลาว 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพ

รองรายไดครวัเรอืน การเปนสมาชกิกลุม ขนาดพืน้ที่

ทํากินและการไดรับขอมูลขาวสาร 

 ขอเสนอแนะ เพื่อใหกิจกรรมดานการ
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ดาํเนนิงานการพัฒนาบึงเกยีดโงง ใหมปีระสทิธภิาพ

และยั่งยืนควรจะไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบ

ประชาชน และระเบียบในการจัดการฟนฟู สวน

ดานการบริหารจากองคกรตาง ๆ ควรมีการจัดต้ัง

คณะรับผิดชอบพื้นท่ีบึง และควรมีการสงเสริมให

ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ 
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ชนเผ่าคะฉ่ิน

......................................
อภิชาต ภทัรธรรม1

 1 อดีตอาจารยภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

 รับตนฉบับ 19 มิถุนายน 2556 รับลงพิมพ 12 กรกฎาคม 2556

 ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหน่ึงที่

มีชนเผาตาง ๆ อาศัยอยูมากมายหลายชนเผา 

ซึ่งแตละชนเผาตางมีประวัติความเปนมา วิถีชีวิต 

ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ไป ชนเผาหน่ึงซ่ึงต้ังถ่ินฐานอยูอาศัยในทองท่ีภาค

เหนือของประเทศ ไดแก “คะฉ่ิน” ดังนั้น ผูเขียน

บทความทางวิชาการจึงไดรวบรวมขอมลูของชนเผา

ดังกลาวมานําเสนอไว ดังมีรายละเอียดตามลําดับ

ตอไปนี้

ประวัติความเปนมา

 มูลนิธิกระจกเงา (2556) ไดระบุประวัติ

ความเปนมาของชนเผาคะฉ่ินไววา ในอดีตเมื่อ

ประมาณ 200 ปที่ผานมา ชนเผาคะฉิ่นไดอาศัยอยู

ในประเทศจีน ตอมาทหารของเหมาเจอตุงได

ทําการปฏิวัติรัฐบาลของเจียงไคเช็ก ทําใหเกิดการ

สูรบกันระหวางทหารของเหมาเจอตุงกับทหาร

ของเจียงไคเช็ค ชนเผาคะฉิ่น ก็ไดกระจายอยูใน

กลุมของทหารของเจียงไคเช็ค ครั้นทหารของเจียง

ไคเช็คสูทหารของเหมาเจอตุงไมไดจึงไดหนีเขามา

ในประเทศไทยทางแมนํ้าโขง อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย กลุมทหารของเจียงไคเช็ค ที่หนี

เขามาดังกลาวมีชนเผาคะฉิ่นอยูดวย ชนผาคะฉิ่น

จึงได  เข ามาอยู ในประเทศไทยต้ังแต คร้ังนั้น

เปนตนมา เมื่อมาอยูในเมืองไทย ชนเผาคะฉิ่นตาง

อยูกันคนละที่คนละทาง กระจัดกระจายอยูกับจีน

ฮอบาง ลาหู(Lahu)บาง และเม่ือเวลาผานไปหลาย

ปชนเผาคะฉิ่นจึงไดมีการรวมตัวกันและมาอยู 

ดวยกันในท่ีของโครงการหลวงบานหนองเขียว 

ตั้งอยู หมูที่ 14 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมูบานแหงนี้ตั้งมาได เกือบ 

30 ปมาแลว ชนเผาคะฉิน่จะเรยีกตนเองวา “จมิเผาะ” 

มีความใกลชิดกับคนไทใหญ ลีซู ลาหู และอาขา 

เนื่องจากอยูในกลุมตระกูลภาษาทิเบต – พมา 

เชนเดียวกนั และไดมกีารแบงแขนงออกเปน 7 กลุม

ดวยกัน ซึ่งแตละกลุมจะใชภาษาที่คลาย ๆ กัน แต

ไมเหมือนกัน ชนเผาคะฉ่ินมักใชภาษาของแขนง 

“จิมเผาะ” เปนภาษากลางที่ใชสื่อสารกัน เนื่องจาก

สามารถเขาใจกันไดในทุกแขนง ชนเผาคะฉ่ินที่

แบงออกเปน 7 กลุมไดแก จิมเผาะ แหมลู ระวาง 
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อภิชาต ภัทรธรรม

แหลชี อาจยี หลี่ซู และหงอชาง และในปจจุบัน

แตละแขนงมักอยูปะปนกัน

 ปจจุบันชนเผาคะฉ่ินมีการต้ังถ่ินฐานอยู

อาศัยในทองที่ 2 จังหวัดของประเทศไทย ไดแก 

จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน โดยใน

ทองที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก บานใหมพัฒนา 

(คะฉ่ิน) หมูที่ 14 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม มีประมาณ 70 หลังคาเรือน 

รวมประชากร 800 คน และมีบางสวนอาศัยอยูใน

ทองท่ีอําเภอพราว อําเภอฝาง อําเภอทาตอน 

อําเภอไชยปราการ อําเภอดอยสะเก็ด และ

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สําหรับในทองที่

จังหวัดแมฮองสอน ชนเผาคะฉ่ินมีการตั้งถ่ินฐาน

อยูอาศัยกระจัดกระจายโดยทั่วไป

วิถีชีวิต และลักษณะบานเรือน

 สวัสดีดอทคอม (2556) ระบุไววา วิถีชีวิต

ดานครอบครัวของชนเผาคะฉิ่นสวนมากเปน

ครอบครัวขนาดกลาง มีการอาศัยอยู รวมกัน

ประมาณ 10 คนตอ 1 ครอบครัว โดยท่ีมีผูชายเปน

หัวหนาครอบครัว เมื่อลูกชายโตข้ึนและไดคูครอง

แลวจะแยกตวัออกไปสรางบานหรอืครอบครวัใหม 

สําหรับอํานาจในการตัดสินใจเรื่องราวตาง ๆ ใน

ครอบครัวของชนเผาคะฉิ่นนั้น ผูชายจะมีอํานาจ

ในการตดัสนิใจมากกวาผูหญงิ สวนงานภายนอกบาน

เปนหนาที่ของผูชาย ไมวาจะเปนการสรางบาน 

การลาสัตว การเริ่มเปดพื้นที่ทําไร สวนงานภายใน

บาน ไมวาจะเปนเร่ืองการประกอบอาหาร การหา

พืชผักตาง ๆ ตลอดจนการดูแลสัตวเลี้ยงในบาน 

จะเปนภาระหนาที่ของฝายหญิง

วิถีชีวิตดานอาชีพแตเดิมของชนเผาคะฉิ่นมีอาชีพ

ทําไร ทําสวน ปลูกขาว ขาวโพด ถั่วดิน ถั่วแดง งา 

ฟกทอง แตในปจจุบันมีผลไมใหมที่ชาวบานนิยม

ปลูก คือ เสาวรส มะมวง อะวาคาโด โดยมีรายได

หลักมาจากการปลูกขาวโพด ถั่วดิน  ถั่วดํา 

สวนรายไดรองไดมาจากการรับจางท่ัวไป ทอผา 

เย็บผาขาย เปนตน

 ลักษณะบานเรือน ชนเผาคะฉ่ินนิยม

สรางบานแบบยกพ้ืนสูง มีหองนอนหลายหอง 

หลังคามุงดวยหญาคา ฝาบานทําดวยไมไผ มีประตู 

2 ประตู คือ ประตูหนาบานและหลังบาน มีหิ้ง

บูชาอยูหนาหองทางเขา หิ้งบูชาเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ที่ชนเผาคะฉิ่นนับถือและใหความเคารพ หามทํา

การจับตองหรือลวงละเมิดโดยเด็ดขาด

ภาษาและการแตงกาย

 สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง (2556) 

ระบุไววา ชนเผาคะฉิ่นจะใชภาษาพูดแบบเดียวกัน

กับชนเผาอาขา(Akha) หรืออีกอ เนื่องจากจัดอยู

ในกลุมภาษาสาจา ยิ (โลโล) ของตระกูลพมา – 

ธิเบตเชนเดียวกัน มีภาษาพูดแตไมมีภาษาเขียน

 สําหรับการแตงกายของชนเผาคะฉ่ินจะ

มีการแตงกายเหมือนกันในทุกวัย ไมมีความแตก

ตางกันแตอยางใด หมวกผูชายมีฟนหมูปาเพ่ือ

ปองกันศัตรูใหเกรงกลัว เปรียบเสมือนมีอํานาจ 

ชุดของหญิงคะฉิ่นจะเปนเส้ือแขนยาวสีดํา มีเม็ด

เงินประดับตามอก สวนผาซ่ินของผูหญิงจะทอ

ขึ้นและปกลายใชเอง มีผาคาดเอว และใสถุงนอง 

โดยชาวชนเผาคะฉ่ินมีความเช่ือเกี่ยวกับเม็ดเงิน

ที่ประดับไวในเสื้อของผูหญิงวา เปรียบเสมือน

พื้นดิน ผูชายชนเผาจึงมีการใหเกียรติผู หญิงสูง 
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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

ทําการต้ังช่ือโดยหมอตําแยในทันที เพราะเชื่อวา

ตองชิงตั้งชื่อกอนผี มิฉะนั้นถาผีตั้งชื่อใหลูกกอน

ที่คนจะตั้งชื่อให อายุของเด็กจะสั้น จะอยูไดไม

นาน หลังจากต้ังชื่อเสร็จก็จะมีการผูกขอมือให

เด็ก มีการตํา “จะถองถวย” โดยมีขิง ปลา ไข ตําไป

ดวยใหพรไปดวย เมื่อทําการตําเสร็จแลวจะสงให

คนที่มารวมพิธีชิมพรอมกับใหพรกับเด็กควบคู

กันไปดวย

 2. ความเชื่อเกี่ยวกับนํ้า เมื่อครั้งยัง

นับถือดั้งเดิมอยูก็มีการทําพิธีเลี้ยงผีหัวนํ้าเพื่อให

ชนเผามีนํ้าใช นํ้ากินตลอดป จึงมีการทําพิธี 

“ซึงหวาขะ” มีอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีที่

สําคัญ คือ หมู แตในบางครั้งก็ใชไก แตหามใชไกดํา 

ตองเปนไกแดงและเปนตวัผูเทานัน้ เหตทุีเ่ปนสแีดง

เพราะวาพระเจาของคะฉิ่นสั่งไว (พระเจาชื่อ หมา

ถุมหมาถา ไกลวา) พระเจา คือ พระเจาที่ชนเผาคะ

ฉิ่นนับถือ ถือวาเปนพระเจาสูงสุดของคนคะฉ่ิน 

คนท่ีทําพิธี คือ “ตุมซา” กับ “ตุมจอง” ชาวบานมี

สวนรวมในการทําพิธีรวมกัน โดยมีเร่ืองเลาเกี่ยว

กับนํ้าวา “สมัยกอนเทพเจาของคะฉ่ินไดสั่งไววา 

ไมใหใครตัดไมในระยะ 50 เมตรในบริเวณแมนํ้า 

ลําคลอง โดยมีคําส่ังใหมังกรดูแลแมนํ้า ถามีใคร

ไปตดัไมใกลแมนํา้จะมปีญหาเกีย่วกบัภยัธรรมชาติ 

เชน นํ้าทวม มีพายุ เกิดภัยพิบัติกับชุมชนหรือ

ขาดแคลนนํ้า ไมมีนํ้าใช ถือวาเปนการลบหลูหรือ

ไมใหเกียรติกับแมนํ้า” ประเพณีนี้จึงมีผลดีตอการ

จัดการปาไม

 3. ความเช่ือเกี่ยวกับดิน ชนเผาคะฉ่ินมี

ความเชื่อวาใตดินจะมีผูหญิงที่เปนแมชี ชนเผาคะ

ฉิ่นเปรียบผูหญิงเหมือนดิน เปรียบผูชายเหมือน

พระอาทิตย มกีารใหเกยีรติผูหญงิมากเพราะเช่ือวา

ดินมีประโยชน เปนที่เพาะปลูก เปนที่อยูอาศัย จึง

ไมมีการทํารายหรือขมขืนผูหญิงในชนเผาคะฉ่ิน 

หากมีการขโมยของจากคนอ่ืนแลวไปปลูกจะไมขึน้

เพราะดินสามารถรับรูได

ตําแหนงทางสังคมและวัฒนธรรม

 มูลนิธิกระจกเงา (2556) ระบุไววา ชนเผา

คะฉิ่นเปนชนเผาหนึ่งท่ีใหเกียรติกับตําแหนงท่ี

สําคัญ ในชุมชน ขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม

ตาง ๆ จะมีการใหผู รู หรือผูที่มีตําแหนงเปน

ผูประกอบพิธีเทานั้น สวนบุคคลอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป

จะไมกลาทํา เนื่องจากเกรงวาจะทําผิดหรือทํา

ไมถกูตอง ซึง่อาจสงผลรายกบัผูประกอบพธิกีรรม 

ครอบครัว หรือชุมชนตนเองได โดยตําแหนงท่ี
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สําคัญในชุมชนของคะฉิ่น มีดังนี้

 1. ผูนําหมูบานหรือผู นําการปกครอง

ชื่อวา “ตั่ว” มีหนาที่ในการป กครอง ดูแลความ

ทุกขสุขของชุมชนและตัดสินคดีความในชุมชน 

ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานราชการ 

หรือองคกรจากภายนอกที่เขามาติดตอประสาน

งานกับชุมชน รวมถึงมีอํานาจในการตัดสินใจกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หากในชุมชนมีเรื่องมี

ราวเกดิขึน้ “ตัว่” จะมีอาํนาจในการตัดสนิใจเดด็ขาด 

หากเรื่องบางเรื่องใหญเกินไป  ตั่วก็จะเรียก

คณะกรรมการของชุมชนมารวมในการตัดสินใจ

ดวย

 2. หมอสวดพิธี หรือ “ตึ่มซา” ผูมีหนาที่

ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน 

การเลี้ยงผี เมื ่อมีคนในชุมชนไมสบายก็มักจะมา

หา “ตึ่มซา” เพ่ือให “ตึ่มซา” เพื่อดูวาคนคนนั้นไม

สบายเพราะอะไร และตองทําอะไรบางถึงจะหาย

จากการเปนไข และเมื่อทราบสาเหตุของการไม

สบายมาจากสาเหตุอะไร “ตึ่มซา” ก็จะชวยทําพิธี

แกให สวนผลตอบแทนที่ “ตึ่มซา” จะไดเมื่อ

ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ คือ หากฆาหมู “ตึ่มซา” 

ก็จะไดขาหมูขางหน่ึง หรือหากคนในชุมชนออก

ไปลาสัตวและไดสัตวมา ไมวาจะเปนสัตวเล็กหรือ

วาเปนสัตวใหญ ก็จะมีการแบงใหกับ “ตึ่มซา” 

และ “ตั่ว” ดวย โดยหากเราใหสัตวที่ลามาได “ตั่ว” 

กับ “ตึ่มซา” ก็จะชวยแกไขปญหาใหในยามที่ได

รับความเดือดรอน หากใครไมแบงชิ้นสวนใหกับ

ตึ่มซาและต่ัว เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ตึ่มซา กับต่ัว 

ก็จะไมเขามาแกไขปญหาดังกลาวให สําหรับ

การสืบทอดตาํแหนง ตึ่มซานั้นจะไมมีการสืบตาม

บรรพบุรุษ แตจะเปนแบบการเรียนรูเองหรือมา

ขอเรียนดวยตนเอง คนท่ีสนใจก็จะไปดูเพื่อเรียนรู

ในชวงท่ีมีการประกอบพิธีกรรมจริง หากวัน

ธรรมดาไมสามารถท่ีจะเรียนได

 3. ผูชวยหมอสวดพิธี หรือ “ตึ่มจอง” 

ทําหนาที่ชวยเตรียมของหรืออุปกรณตาง ๆ ใหกับ 

“ตึ่มซา” ในขณะเวลาที่ “ตึ่มซา” ประกอบ

พิธีกรรมตาง ๆ เปรียบเสมือนคนคอยอํานวย

ความสะดวกในการทําพิธีกับ “ตึ่มซา” ทุกอยาง

เทศกาลและพิธีกรรมประจําป

 มูลนิธิกระจกเงา (2556) ระบุไว ว า 

เทศกาลและพิธีกรรมประจําปที่สําคัญของชนเผา

คะฉิ่น มีดังนี้

 1. พิธี เกี่ยวกับการเพาะปลูก ไดแก 

กอนทําการเพาะปลูกพืชจะมีการขอพรหรือ

บอกกลาวกับบรรพบุรุษวาใหชวยดูแลท่ีนา ที่ไร 

ไม ให สัตว หรือแมลงมารบกวนในการทําไร  

ทําสวน มีการฆาหมู ฆาไก เพื่อใชทําพิธี ขั้นตนใน

การทําพิธี คือ หากเริ่มปลูกขาวงอกงามแลวจะมี

การทําพิธีอีกรอบหน่ึง กอนขาวสุกก็ทําพิธีกิน

ขาวใหม ทําใหผีหรือบรรพบุรุษ เก็บเม็ดขาวมาคั่ว

และตํา โดยทําใหบรรพบุรุษกอน “ตึ่มซา” จะเปน

คนประกอบพิธีกรรม อุปกรณที่ใช ไดแก ขาวสุก

ครึ่งไมสุกคร่ึง ขาวเมา “หมี้” มีการหอไปใหกับคน

ที่ไมไดมารวมพิธีดวย เชื่อวาตองใหคนอื่นกินกอน

เรา แลวเราก็จะไดผลตอบแทนท่ีมากกวาในภาย

หลัง หลังจากนั้นเราจะเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอยางท่ี

ปลูกไว ซึ่งหลังจากเก็บเก่ียวเสร็จแลวจะมีการ

จัดพิธียิ่งใหญมีการแสดงรํามะหนาวถวายใหกับ

บรรพบุรุษดวย มีการฆาวัว ควาย หากวาได

ผลผลิตมาก ในบางสถานท่ีอาจจัดเปนงานของ
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หมูบาน หรือหากวาไดผลผลิตไมมากนักอาจจัด

เปนการสวนตัวก็ได

 2. พิธีกรรมในบานหรือหมูบาน เมื่อ

เจ็บไขไดปวยบอย ๆ หมอผีหรือ “ตึ่มซา” จะดูวา

หมูบานแหงนั้นเกิดอะไรข้ึน เทพเจาตองการอะไร

ก็จะทําพิธีลางดวยสิ่งของท่ีเทพเจาตองการ สวน

ใหญที่เคยทําจะเปนการลางสิ่งชั่วรายดวยเลือด

สัตว หมอผีจะเปนคนกําหนดสถานที่วาควรทําใน

สถานที่ใด

 3. พิธีกรรมระดับตําบล กรณีที่สัตว

เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไวมีปญหาบอย ๆ สัตวปาเขามาใน

หมูบาน สัตวเลี้ยงตายก็จะมีการทําพิธีกรรมแกไข 

มีการนับถือเทพดิน ตองบอกกลาวกับเทพดินวา 

หากมีปญหาจะทําพิธีขุดหลุมแลวใชไกและวัว

สาว (สีแดงงดงาม) ไกตัวเมียสีแดง เมื่อฆาเสร็จ

แลวจะฝงทั้งตัว โดยไมมีการเอาเนื้อสัตวดังกลาว

ไปกิน เอาหินกอนใหญมาทับไว หากใครไปกินก็

จะมีอันเปนไป ถือวาเปนการกลบโรครายไมให

ออกมาระบาดในชุมชน เปนพธิกีารฝงทกุสิง่ทกุอยาง

ดวยดินและหิน หลังจากฆาวัวและทําพิธีกรรม

เสร็จสิ้น ภายใน 7 วันทุกคนจะอยูกรรมภายใน

หมูบาน จะไมมีใครออกไปทํางาน ทําไร ทําสวน 

หรือออกจากหมูบานไปท่ีไหน ๆ โดยเด็ดขาด 

ทุกคนจะไมออกนอกหมูบาน ไมเขาปา ไมฆาสัตว 

หลังจากเสร็จพิธีนี้ถือวาปญหาทุกอยางไดสิ้นสุด

ลงแลว

 การใชประโยชนที่ดินเปนลักษณะ Short 

cultivation, long fallow คือใชประโยชนที่ดิน

ระยะเวลาสั้นๆและกลับมาใชประโยชนที่ดิน

10-15 ป  แตปจจุบันเนื่องจากที่ดินมีจํากัด การใช

ประโยชนที่ดินจึงหมุนเวียนกลับมาใชที่ดินเดิม 

3-5 ปและเปนพื้นที่ไมใหญและมีขนาดของพื้นที่

ใกลเคียงกับการใชประโยชนพื้นท่ีของกะเหรี่ยง 

(Karen) หรือ ปกาเกอญอ

เอกสารและสิ่งอางอิง

มูลนิธิกระจกเงา.  2556.  ชนเผาคะฉิ่น.  โครงการ

 ทองเท่ียวชนเผ า  มูลนิธิกระจกเงา , 

 กรุงเทพฯ. แหลงท่ีมา:  http://kachin.

 hilltribe.org/thai/.  22  พฤษภาคม  2556.

สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง.  2556.  คะฉิ่น 

 (Kachins). สาํนกังานมลูนธิโิครงการหลวง 

 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, เชียงใหม.  

 แหลงทีม่า: http://www.thairoyalprojecttour.

 com/?p=1414. 22  พฤษภาคม  2556.

สวัสดีดอทคอม.  2556.  ชาวเขาเผาตาง ๆ : ชนเผา

 คะฉิ่น หรือ จิมเผาะ.  บริษัท เว็บสวัสดี 

 จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.  แหลงท่ีมา:

 http://www.sawadee.co.th/thailand/

 hilltribes/kachin.html.2 กรกฎาคม  2555.
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นอกขอบอํานาจของกฎหมายแม : ตอนท่ี 1

......................................
พยงค  ฉัตรวิรุฬห1

 1 อาจารยพิเศษภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 Corresponding e-mail: wiroon_chat4u@hotmail.com

 รับตนฉบับ  8 กรกฎาคม 2556 รับลงพิมพ 14 สิงหาคม 2556

คํานํา

 เนื่ อ งจากภาร กิจที่ มี มากและ รัดตั ว 

ประกอบกับตองเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและ

ตางประเทศอยูเสมอ เปนสาเหตุใหผู เขียนตอง

หยุดงานเขียนบทความในวารสารนี้ไประยะหนึ่ง 

และประสบการณจากการปฏิบัติหนาที่และ

รบัผดิชอบ การสอนนิสติ นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั

มาประมาณ 10 ป เขียนบทความ ตํารากฎหมาย

เปนคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการใน

สภาผูแทนราษฎร ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา และ 

คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ทาํใหผูเขยีนตระหนกัวา 

การปฏิบัติ งานไม ว  า ตําแหน งหน าที่หรือมี

ความรับผิดชอบภารกิจใด หากไมมีประโยชน

ไมวาทางใดทางหนึ่งก็ไมควรจะเสียเวลากับมัน 

และถายอมรับการกระทําของตนเองไมไดแลว

จะหวังใหผลของการกระทํานั้นเปนประโยชนตอ

คนอื่นหรือสังคมไดอยางไร เมื่อไดรับทราบวามี

ผู อ านจํานวนหน่ึงไดอานและติดตามงานและ

บทความของผูเขียน ทั้งไดนําไปใชเปนประโยชน

ในการปฏิบตังิานทีต่นเองมีหนาทีแ่ละตองรบัผดิชอบ 

ผูเขยีนกร็ูสกึดใีจและมคีวามยนิดทีีบ่ทความดงักลาว

ไดทาํหนาท่ีของมันอยางสมบรูณ สมดังเจตนารมณ

ของผูเขียน

 กฎหมายลูก หมายความถึง กฎหมายที่

ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่กฎหมายแม

บัญญัติไวให ซึ่งมีลักษณะเปนพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศขึ้นอยู กับ

กฎหมายแมวาบญัญตัไิวอยางไร เชน พระราชบัญญตัิ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนกฎหมายแม

บัญญัติไวในมาตรา 6 ใหอํานาจออกกฎหมายลูก

เปนพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินใหเปนอุทยาน

แหงชาติ หรือกรณีมาตรา 18 และ มาตรา 19 ทีใ่ห

อาํนาจอธิบดฯี โดยอนมุตัริฐัมนตรีฯ กาํหนดระเบียบ

ซึ่งเปนกฎหมายลูก ผูเขียนมีความประสงคที่จะ

สื่อใหผูอานไดเขาใจวา ถากฎหมายแมไมวาจะเปน

กฎหมายระดับชั้นไหนก็ตามใหอํานาจในการออก

กฎหมายลูก กฎหมายท่ีออกมาน้ันจะขัดหรือแยง

กบับทบญัญตัหิรอืเจตนารมณหรอืนอกขอบอาํนาจ

ของกฎหมายแมไมได เพราะกฎหมายลูกจะออก

มาไดนัน้ตองอาศัยอางอิงอาํนาจท่ีกฎหมายแมใหไว 

สวนกรณีที่ผูเขียนระบุไวในบทความวา ตอนท่ี 1 

แสดงวาจะมตีอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 หรือตอนอ่ืนๆ ตอไป 

จากขอมูลที่ผูเขียนไดรับทราบคอนขางจะชัดเจน
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วามกีารออกกฎหมายลูกทีเ่ปนปญหาตามท่ีผูเขยีน

กลาวมาหลายเรื่อง แตการเขียนบทความหรือ

ตํารากฎหมาย จะตองมีการอางอิงแหลงที่มาของ

ขอมูลชัดเจนและเชื่อถือได กรณีตามที่กลาวมานี้ก็

คาดหมายไดวาจะตองมาเขียนบทความกรณีศึกษา

เดียวกันน้ีอีกหลายคร้ัง เมื่อเปนเร่ืองทํานอง

เดียวกันจะไปต้ังชื่อบทความเปนอยางอ่ืนก็กระไร

อยู จึงกําหนดหัวขอบทความไวดังที่ทานไดรับ

ทราบมาน้ี แลวกําหนดไวเปนตอนที่ 1 แตกรณีที่

เปนไปไดยากก็อาจเกิดขึ้นไดคือผูเขียนไดเอกสาร

ที่เกี่ยวของมาแตพิจารณาแลวไมนาเชื่อถือเพียง

พอที่จะอางอิงได ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 หรืออื่น ๆ ก็

อาจจะทอดเวลาไปอีกระยะหนึ่ง 

 กรณีการออกระเบียบซึ่งเปนกฎหมายลูก 

อาศัยอางอิงอํานาจของกฎหมายแม แตกลับไปขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณหรือนอก

ขอบอํานาจของกฎหมายแม ผูอานอาจจะสงสัยวา

ระเบียบเปนกฎหมายหรือไม ผูเขียนก็ไดรับคําถาม

เชนน้ีจากลูกศิษย และเพ่ือนหลายคร้ังหลายหน 

บางคนก็เขาใจวาระเบียบเปนกฎหมาย บางคนก็

วาไมใชกฎหมาย พอถามกลับไปวา คุณเอาอะไร

เปนหลักเกณฑในการพิจารณาก็ไมสามารถให

คําตอบท่ีมีเหตุผลได ผูเขียนขอเรียนวา ระเบียบมี

ทั้งเปนกฎหมายและไมเปนกฎหมาย ตองเขาใจ

คําว ากฎหมายก อนนะครับว าหมายถึงอะไร 

กฎหมาย หมายความถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑที่

ใชบังคับกับพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่มีลักษณะ

จริงจัง เพื่อใหเกิดผลในการลงโทษ เม่ือมีการ

ฝาฝน ดังนั้นระเบียบที่มีลักษณะดังกลาวก็เปน

กฎหมาย ถาไมมีลักษณะตามที่กลาวมาก็ไมเปน

กฎหมาย เชน ถามีการออกระเบียบวา “ขอความ

รวมมือประชาชนในทองถิ่นของเราชวยกันรักษา

ความสะอาดถนนหนทางในพืน้ท่ีเพ่ือเปนการแสดง

ใหผูที่มาจากตางถ่ินและนักทองเที่ยวไดเห็นกับตา

วาประชาชนในทองถิ่นของเรามีอารยธรรมและ

รักความสะอาด สภาพบานเมืองเปนระเบียบ

เรียบรอย” กรณีเชนนี้จะเห็นไดวาเปนการออก

ระเบียบเพื่อขอความรวมมือจากประชาชนไมมี

ลักษณะที่เปนรูปแบบหรือกฎเกณฑที่ใชบังคับ

พฤติกรรมมนุษยในสังคมที่มีลักษณะจริงจังแต

อยางใด ไมมีการลงโทษเม่ือมีการฝาฝน ระเบียบท่ี

ออกมาลักษณะเชนนี ้จงึไมใชกฎหมาย สวนระเบียบ

ที่เปนกฎหมายผู เขียนคงไมตองยกตัวอยางนะ

ครับ มีเยอะแยะ โดยหลักการนี้เราจึงตอบไดวา มติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไมใชกฎหมายเพราะไมมี

ลักษณะของกฎหมาย ถาขาราชการหรือเจาหนาที่

ที่มีมติ ครม.บังคับใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแลว

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมติ ครม.นั้น ก็เปนเรื่องที่ตอง

ดําเนินการทางวินัยกันตอไป แตไมใชการลงโทษ

กับผูกระทําหรือไมกระทําการ ดังกลาวในลักษณะ

ผูกระทําผิดกฎหมาย 

การออกกฎหมายลู กที่ ไม  ขั ดหรื อแย  งกั บ

บทบัญญัติหรือเจตนารมณหรืออยูในขอบอํานาจ

ของกฎหมายแม มีหลักเกณฑดังตอไปนี้

 1.  กฎหมายแม  ต  อ ง ให  อํ านาจไว 

การออกกฎหมายลูกโดยไมอางอิงอํานาจตามที่

กฎหมายแมใหไว เปนการนอกขอบอํานาจของ

กฎหมายแม กฎหมายลูกนั้นออกโดยมิชอบ เชน 

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปน

กฎหมายแม ใหอํานาจออกพระราชกฤษฎีกา 

ซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดชนิดไมหวงหามตาม

มาตรา  7 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
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พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนกฎหมายแมใหอํานาจออก

พระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดที่ดิน

ใหเปนอุทยานแหงชาติ ตามมาตรา 6 พระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งเปน

กฎหมายแมใหอํานาจออกกฎกระทรวงซึ่งเปน

กฎหมายลูก กําหนดคาธรรมเนียมคาภาคหลวง 

และคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราช

บัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 5 พระราช

บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

ซึ่งเปนกฎหมายแม ใหอํานาจออกกฎกระทรวง 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ

คุ มครองสัตวปาแหงชาติซึ่งเปนกฎหมายลูก

กําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง 

ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 

ซึ่งเปนกฎหมายแมใหอํานาจออกกฎกระทรวง

ซึ่งเปนกฎหมายลูก กําหนดแบบบัตรประจําตัว 

พนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 8 และพระราช

บัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย

แมใหอํานาจออกกฎกระทรวงซึ่งเปนกฎหมายลูก 

กําหนดแบบการออกใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต 

และเคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต ตามมาตรา 4 

ซึ่งจะเห็นไดวาพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศท่ีเปนกฎหมายลูกจะมี

ขอความอางถึงบทบัญญัติของกฎหมายแมที่ให

อํานาจในการออกกฎหมายลูก โดยประโยคท่ีขึ้น

ต นว า  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา…

แหงพระราชบัญญัติ…” จะพบอยูในกฎหมายลูก

ทุกฉบับที่จะตองอางอิงอํานาจตามกฎหมายของ

กฎหมายแม

 2.  รปูแบบ กฎหมายลูกท่ีออกโดยอางองิ

อํานาจตามกฎหมายแม ตองถูกตองตามรูปแบบ 

เชน การออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนกฎหมาย

ลูก กําหนดของปาอยางใดในทองท่ีใดใหเปนของ

ปาหวงหาม ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปนกฎหมายแม 

ไดบัญญัติใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นจะ

ออกกฎหมายลูกเปนกฎกระทรวงหรือระเบียบ

หรือประกาศไมได ไมถูกตองตามรูปแบบที่

กฎหมายแมกําหนด กรณีเชนเดียวกันนี้ยังมี

ตัวอยางอีก เชน กรณีการออกระเบียบตามมาตรา 

18 แหงพระราชบัญญัตอิทุยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แหงพระราช

บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

การออกระเบียบตามมาตรา 16 แหงพระราช

บญัญตัสิวนปา พ.ศ. 2535 และการออกกฎกระทรวง 

ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต 

พ.ศ. 2545 การออกกฎหมายลูกโดยไมถูกตองตาม

รูปแบบท่ีกฎหมายแมกําหนด เปนการขัดหรือแยง

กับบทบัญญัติหรือเจตนารมณหรือนอกขอบ

อํานาจของกฎหมายแม กฎหมายลูกฉบับนั้น

ไมชอบดวยวิธีการออกกฎหมายใชบังคับไมได 

เพราะขั้นตอนการออกกฎหมายแตละชนิดมี

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 บังคับบัญชาสูงสุดในระดับกระทรวงทราบ

และโยงไปถึงอํานาจในทางการเมืองดวย เพื่อให

ฝ ายการเมืองมีส วนในการใช ดุลยพินิจและ

รับผิดชอบดวย

 3. เนื้อหา กฎหมายลูกที่ออกโดยอาศัย

อางอิงอํานาจตามกฎหมายแมจะมีเนื้อหาขัดหรือ

แยงกันกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ หรือนอก

ขอบอํานาจของกฎหมายแมไมได เชน การออกกฎ

กระทรวงซ่ึงเปนกฎหมายลูกตามมาตรา 35 แหง

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 กรณี 

การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมท้ังเง่ือนไข

ในการใชตรา และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับตรา

ประทับไมของเอกชน ดังนั้นจะไปออกกฎหมาย

ลูกเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนไมได กฎหมายฉบับอื่นตามท่ี

กลาวมาแลวตามขอ 1 และขอ 2 กอ็ยูในหลักเกณฑ

เดียวกัน ถามีกรณีเชนน้ันเกิดข้ึน กฎหมายลูก

ฉบบันัน้กใ็ชบงัคบัไมได และเปนการออกกฎหมาย

โดยมิชอบ

 ผู เขียนขอเรียนวาในการออกกฎหมาย

แตละฉบับน้ันจะตองมีเหตุผล ประการท่ีหน่ึง 

เปาหมายจะตองมีความชัดเจนวาเพ่ือประโยชน

อะไร การเสนอรางพระราชบัญญัติแตละฉบับใน

รัฐสภาผู  เสนอรางจะตองแถลงหลักการและ

เหตุผลในการเสนอรางดังกลาว เคยมีผูอานบาง

ทานมาปรึกษาผูเขียนวา เหตุใดกฎหมายฉบับนั้น 

หรือพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมมีเจตนารมณมี

แต หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย

ผูเขียนขอเรียนวาหลักการและเหตุผลในการเสนอ

รางกฎหมาย ก็คือเจตนารมณหรือเปาหมายของ

กฎหมายนั่นเอง  เพราะเจตนารมณของกฎหมาย

เปนเรื่องสําคัญ กรณีที่การบังคับใชกฎหมายมี

ปญหาในการวินิจฉัยวาการกระทําบางประการผิด

กฎหมายหรือไม เจตนารมณของกฎหมายคือ

คําตอบ เชน นายสิน เก็บกลวยไมในปาในพ้ืนที่

เขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญ แตมไิดนาํข้ึนรถมาดวย 

กลบันาํไปวางไวทีบ่รเิวณใกลทีท่าํการอทุยานแหงชาติ 

กรณีเชนนี้จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 ที่บัญญัติวา 

“ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด … 

(7) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปน

อันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพซ่ึงกลวยไม…” 

หรือไม พนักงานเจาหนาท่ีอาจจะมีความไมแนใจ

วาการกระทําของนายสิน เปนการเก็บหาหรือนํา

ออกไป อันจะเปนความผิดตามมาตรา 16 (7) หรือ

ไม เมื่ออานทําความเขาใจและศึกษาเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

ซึ่งเขียนไวว า “เพื่อคุ มครองรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา

ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพ

ธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออม 

แกรัฐและประชาชนสืบไป” ก็จะเขาใจไดชัดเจน

วาการกระทําของนายสิน ตามตัวอยางท่ียกมาน้ัน

มีความผิดตามกฎหมายแลว เพราะการกระทํา

ของนายสินเปนการทําใหสภาพธรรมชาติเดิมถูก

ทําลายหรือเปล่ียนแปลงไปขัดกับเจตนารมณของ

กฎหมาย กฎหมายทุกฉบับจะตองมีเจตนารมณใน

การออกกฎหมายครับ ถาไมมีเจตนารมณจะให

ผูเขียนเขาใจวาคนเสนอรางกฎหมายไมมีอะไรทํา 
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อยูวาง ๆ เลยเสนอรางกฎหมายข้ึนมาเชนนั้นหรือ 

ประการท่ีสอง กฎหมายท่ีออกมาประกาศใชบงัคบั

จะตองมีโครงสรางของกฎหมายซ่ึงประกอบดวย

นิยามศัพท บทบัญญัติการกระทําที่กฎหมาย

บัญญัติว าเปนความผิด บทกําหนดโทษและ

บทเฉพาะกาลในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไวเพื่อใหใชบังคับในชวงเวลาหนึ่งเปน

กรณีพิเศษ เชน พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 30 ที่บัญญัติใหใบอนุญาต 

อาชญาบัตรและประทานบัตร ตามกฎหมายวา

ด วยแร   หรือสัมปทานตามกฎหมายว าด วย

ปโตรเลียม ซึ่งไดออกใหบุคคลใดไวแลวกอนวันที่

มีพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 

กําหนดที่ดินบริเวณเดียวกันนั้นเปนเขตอุทยาน

แหงชาติ ใหใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทาน

บัตร หรือสัมปทานยังคงใชไดตอไป เพียงเทาอายุ

ของใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร 

หรือสัมปทานดังกลาว โดยตองไดรับอนุญาตจาก

พนกังานเจาหนาทีต่ามมาตรา 16 (13) กอน เปนตน 

บทนิยามศัพท  เป นตัวกําหนดขอบเขตของ

กฎหมายว  าจะให ครอบคลุมหรือบังคับกับ

การกระทําใด ๆ มากนอยแคไหน บทนิยามศัพท

ของกฎหมายฉบับใดก็จะใชสําหรับกฎหมายฉบับ

นั้นเทาน้ัน บางคร้ังจะเห็นไดวานิยามศัพทบางคํา

จะขัดแยงกับความรูสึกของคนทั่วไปหรือขัดแยง

กับขอเท็จจริง เชน พระราชบัญญัติอุทยานแหง

ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราช

บัญญัตินี้ (1) “ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดิน

ทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา หวย

หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ 

และท่ีชายทะเลดวย” จะเห็นไดวา หวย หนอง 

คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบจะใหเขาใจวาเปน

ที่ดิน ก็ขัดกับความรู สึกและความเขาใจของ

คนทั่วไป ผูเขียนขอเรียนวาการที่กฎหมายมีบท

นิยามศัพทเชนนี้ ก็เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย

บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของการออก

กฎหมาย ไมเชนนัน้อาจทาํใหเกดิปญหาการบงัคับใช

กฎหมายในบางกรณี เชน นายศักดิ์ ลักลอบตัดไม

ในเขตอุทยานแหงชาติแหงหน่ึง แลวเอาไมของ

กลางใสเรือพายไปอยูกลางทะเลสาบ หากนิยาม

ศัพทไมรวมเอาทะเลสาบอยูในความหมายของ

ที่ดิน กรณีจึงเกิดปญหาวา ทะเลสาบเปนที่ดิน

หรือไม ถาไมใชที่ดินการกระทําดังกลาวก็ไมเปน

ความผิดเพราะไมไดกระทําในเขตอุทยานแหงชาติ 

เนื่องจากมาตรา 6 บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลเห็น

สมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพ

ธรรมชาติเป นที่น าสนใจ ใหคงอยู ในสภาพ

ธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแก

การศึกษา และร่ืนรมยของประชาชนก็ใหมีอํานาจ

กระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมี

แผนท่ีแสดงแนวเขตแหงบริเวณท่ีกาํหนดน้ันแนบ

ทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณท่ีกําหนดน้ี

เรียกวา “อุทยานแหงชาติ” …” ประการท่ีสาม 

บุคคลท่ีมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายกับ

ผูกระทําความผิด คือพนักงานเจาหนาท่ี นอกจาก

พนักงานเจ าหนาที่แล วก็มีบุคคลท่ีเกี่ยวข อง

เชน อธิบดี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี โดยพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย

กับผู กระทําความผิดโดยตรง  สวนการออก

กฎหมายลูกเปน ประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง 

หรือพระราชกฤษฎีกา โดยอธิบดี ปลัดกระทรวง 

หรือรัฐมนตรี เปนการชวยใหการปฏิบัติงานของ
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พนักงานเจาหนาที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และ

บรรลุเจตนารมณในการออกกฎหมาย การที่

กฎหมายแม เชน พระราชบัญญัติ บัญญัติให

อํานาจในการออกกฎหมายลูกเปน ประกาศ 

ระเบียบ หรือกฎกระทรวง จะเปนไปอยางมี

เหตุผลรองรับโดยทางทฤษฎีกฎหมายแลวจะข้ึน

อยูกับวัตถุประสงคที่จะใหกฎหมายลูกมีผลบังคับ 

หรือมีขอบเขตครอบคลุมเพียงใดหรือมีความซับ

ซอนมากนอยเพียงไร เชน ถาเปนเรื่องเดียวที่ไม

ซับซอนและเปนการแจงใหทราบและมีผลใน

ระดับกรม เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติก็

มักจะกําหนดใหออกเปนประกาศโดยอธิบดี 

ถาเปนระดบักระทรวงกใ็หออกโดยปลดักระทรวง 

หรือถาเปนเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติที่ซับซอนก็อาจจะ

กําหนดใหออกเปนระเบียบและถาตองการให

รัฐมนตรีซึ่ ง เป นผู บัง คับบัญชาสูงสุดระดับ

กระทรวงและเก่ียวของกับฝายการเมือง เพ่ือใหใช

ดุลยพินิจและนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี ก็มักจะ

กาํหนดใหออกเปนกฎกระทรวง เปนตนนกักฎหมาย

จํานวนหนึ่งมักจะทองเปนนกแกวนกขุนทอง

วาระเบียบออกโดยอธิบดี ประกาศออกโดยปลัด

กระทรวง และกฎกระทรวงออกโดยรัฐมนตรี

การทองจําในลักษณะนี้เปนเรื่องที่ผิด เพราะการที่

จะออกเปนกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

นั้น เหตุผลอยูที่ความซับซอนของเรื่องที่จะให

ออกกฎหมายลูกและขอบเขตท่ีจะใหมีผลบังคับ

ตามที่กลาวมาแลว สวนที่จะใหอธิบดี หรือ

ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี เปนผู ลงนาม

ออกประกาศใชก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณี 

เชน พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

มาตรา 53 ทวิ บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดท อง ท่ี เป นเขตควบคุมสิ่ งประดิษฐ  

เครือ่งใช หรอืสิง่อืน่ใด บรรดาท่ีทาํดวยไมหวงหาม 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา…”  ตาม

บทบัญญัติของกฎหมายที่อ างมานี้ พระราช

บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปนกฎหมาย

แมบัญญัติใหออกกฎหมายลูกเปนประกาศและ

ทีน่าสนใจกวานัน้คอืประกาศนีใ้หออกโดยรฐัมนตรฯี  

ดังนั้นจึงไมใชสูตรสําเร็จวารัฐมนตรี จะตองออก

กฎหมายลูกเปนกฎกระทรวงตามที่นักกฎหมาย

สวนหน่ึงเขาใจเชนน้ัน สวนหลักเกณฑการออก

กฎหมายลูก ผู  เขียนไดอธิบายมาขางตนแลว 

อยางไรก็ตามทฤษฎีกฎหมายเปนเรื่องหนึ่งแตถา

กฎหมายแมบัญญัติอย างไรก็ต องถือตามนั้น 

ความตามท่ีกลาวมาน้ี ถาพระราชบัญญัติซึ่งเปน

กฎหมายแมกําหนดใหออกกฎหมายลูกเป น

ระเบียบแตกลับไปออกเปนประกาศ กรณีนี้จึงไม

เปนที่สงสัยวาประกาศดังกลาวชอบดวยกฎหมาย

หรือไม

เรื่องที่ 1 : ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

  และพันธุพืช วาดวยการศึกษาหรือ

  วิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2551

  เรื่ อง เ ดิมมีที่มาจากการดํา ริของ

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ในขณะนั้น (พ.ศ. 2550) ที่จะใหมีการรวบรวม

การอนญุาตใหเขาพ้ืนท่ีปาทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการไวในระเบียบ

เดยีวกัน แลวมอบหมายใหกองนติกิาร กรมอทุยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืชยกรางมาเพื่อ

การพิจารณา ผู เขียนพิจารณาแลวเพื่อใหเปน

ประโยชนตอผู อานบทความเปนกรณีศึกษาจึง
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จะนําระเบียบฯ ดังกลาว ซึ่งเปนกฎหมายลูกออก

โดยอาศยัอางองิอาํนาจตามกฎหมายของกฎหมายแม 

มาพิจารณาวินิจฉัยดังตอไปนี้ 

 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช วาดวยการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการในพื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551

 ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการกระทําใด ๆ เพื่อ

ประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่อ

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตาม

อํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ที่ปฏิบัติการโดยพนักงานเจาหนาท่ี

ในสงักดักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา 29 

มาตรา 35 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลกัเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช 

จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย

การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่อนุรักษ 

พ.ศ. 2551”

 ขอ 2  ระเบียบน้ีให  ใช บั งคับกับการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาที่ในสังกัด

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 

เกี่ยวกับการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป

 ขอ 3  ระเบียบน้ีให ใช บังคับเกี่ยวกับ

การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพียงเทาที่ไมขัด

หรือแยง หรือมีอยูแลว ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 

ทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช  2484 ในเขตอุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และ

พื้นท่ีอื่น ๆ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืชดูแลรักษาหรือใชพื้นที่อยู

 ขอ 4 ในระเบียบนี้

      (1) “การ ศึกษาห รือ วิ จั ยทาง

วิชาการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ เพื่อ

ประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย คนหา 

สํารวจ การเก็บตัวอยางทรัพยากร เพื่อใหไดขอมูล

สถิติ และความรูในทางวิชาการท่ีเปนประโยชน

ตอประชาชนสวนรวมหรือทางราชการ และมิใช

เพ่ือประโยชนในทางการคา หรือการแสวงหา

ประโยชนใด ๆ เฉพาะของบุคคล

   (2)  “ทรัพยากร” หมายความวา 

สิ่งใด ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ ทั้งท่ีเปนส่ิงมีชีวิต

และส่ิงไมมีชีวิตหรือมวลชีวภาพ มวลสารใด

ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกลักษณะ

   (3)  “โครงการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการ” หมายความวา เอกสารที่แสดงขอมูล

รายละเอียดของโครงการการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการ และหมายความรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ใช

ประกอบแนบ ซึ่งเรียกรวมยอวา “โครงการ”

   (4) “หวัหนาผูรบัผดิชอบโครงการ” 
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หมายความวา ผูมีอํานาจตัดสินใจ ควบคุม กํากับ

ดูแลและแกไขปญหา ในการดําเนินงานตาม

โครงการนั้น

   (5)  “หัวหนาหนวยงานในพื้นที่” 

หมายความวา หัวหนาอุทยานแหงชาติ หัวหนา

เขตรักษาพันธุสัตวปา หัวหนาเขตหามลาสัตวปา 

หัวหนาหนวยงานอื่นในพ้ืนที่ที่สังกัดกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

   (6)  “คณะกรรมการ” หมายความวา 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการและอยูในการกํากับดูแลของสํานัก

วิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช

   (7)  “พืน้ทีอ่นรุกัษ” หมายความวา 

เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตว ป า 

เขตหามลาสัตวปา สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ 

สวนพฤกษศาสตร แปลงปลูกปาถาวรเฉลิม

พระเกยีรตฯิ วนอทุยาน พืน้ทีห่นวยปรบัปรุงตนนํา้ 

หรือพื้นที่ที่หนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปา และพันธุพืชปฏิบัติงานและดูแลรักษาอยู 

พื้นที่เตรียมการจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติหรือ

เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา

   (8) “อธิบดี”  หมายความถึง 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

สวนที่ 1 ผูเสนอโครงการ

 ขอ 5  ผู  เสนอโครงการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ

สัตวปา เขตหามลาสัตวปา ตองเปนพนักงาน

เจาหนาที่ในสังกัดหนวยงานของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และตองมีฐานะ

เปนผูศึกษาหรือวิจัย หรือเปนผูรวมทําการศึกษา

หรือวิจัยโดยทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล แกไข

ปญหา ตามโครงการที่เสนอ นั้น

 ขอ 6 สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษาที่ เปนนิติบุคคล อาจขอให

พนักงานเจาหนาที่เปนผูเสนอโครงการตามขอ 5 

พรอมระบุชื่อหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการและ

จัดใหมีโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

 ขอ 7 เนือ่งจากตามกฎหมายมบีทบญัญตัิ

หามการกระทําตางๆ ไวและไมมีบทอนุญาตให

ภาคเอกชนทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน

พื้นที่อนุรักษแตอยางใด ดังนั้น หากบุคคลใดมี

โครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการจึงไมอาจ

เสนอโครงการโดยตรง แตอาจขอใหพนักงาน

เจาหนาที่รวมกันศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตาม

ขอ 5 หรือขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษาที่เปนนิติบุคคล เพ่ือรับรอง

โครงการวากระทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 

ในฐานะของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษาน้ัน และเปนโครงการท่ีกระทํา

เพื่อประโยชนในทางราชการ หรือเพ่ือประโยชน

ตอประชาชนสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอ 6

สวนที่ 2  เอกสารโครงการ

 ขอ 8  เอกสารโครงการตองจัดทําเปน

ภาษาไทย โดยอาจมีภาษาอื่นหรือภาพหรือตาราง

ใดๆ แทรกไดโดยใชแบบฟอรมขอเสนอโครงการ

ศึกษาหรือวิจัยแบบใด ๆ ก็ได แตควรมีขอมูล

รายละเอยีด ดังนี้

 (1)  ชื่อโครงการ

 (2)   หลักการและเหตุผล

 (3)   วัตถุประสงคและเปาหมาย ดานใด 

ตองการอยางไร

 (4)  ระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดของ
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โครงการ

 (5)   สถานที่ที่ทําการศึกษาหรือวิจัย 

(ชื่ออุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตว ป า 

เขตหามลาสัตวปา) ทองที่ อําเภอ จังหวัด

 (6)  ชนิด ประเภท จํานวน ลักษณะของ

ทรัพยากรที่จะศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

 (7)  วิธีดํา เนินการและลักษณะของ

โครงการ (อธิบายวาจะปฏิบัติการโดยพนักงาน

เจาหนาที่กระทําดวยตนเอง หรือโดยพนักงาน

เจาหนาที่เปนผูกํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนินงาน

ตามโครงการ) โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนใน

ทุกข้ันตอน เชน การเดินสํารวจ การเก็บตัวอยาง

ทรัพยากร การจัดทําแปลงตัวอยาง การตั้งที่

พักแรมช่ัวคราวในพื้นที่ การเก็บสถิติขอมูลและ

ความถ่ีของการเก็บสถิติ การซุมดักถายรูปหรือ

การดักสังเกตการณ เปนตน

 (8)   แหลงทีม่าของเงนิอดุหนนุ สนบัสนุน 

หรืองบประมาณ

 (9)  การนําขอมูลไปใชประโยชนที่ใด 

อยางไรและเพื่อประโยชนใด จะเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยหรือประชาชนสวนรวมอยางไร

 (10)  ชือ่และตาํแหนงระดบัของพนกังาน

เจาหนาที่ผูเสนอโครงการ

 (11)  ชื่อและตําแหนงระดับของหัวหนา

ผูรับผิดชอบโครงการ

 (12)  รายชือ่และตาํแหนงของผูรวมศึกษา

หรือวิจัย

 (13)  หนวยงาน สถาบันองคกรนติบิคุคล

ที่รับรองโครงการ

 (14)  ปญหาที่คาดวาอาจเกิดขึ้นระหวาง

การดําเนินโครงการและวิธีการแกปญหาและ

ความรับผิดชอบ

 (15)  ขอเสนอการแบงปนประโยชนจาก

ผลงานของโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 

และสัดสวนของผลงานของผูรวมศึกษาหรือวิจัย

 (16)  ขอเสนอกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการ

สนับสนุนดานการศึกษาหรือวิจัยของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชหรือของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ถามี)

 (17)  เอกสารอ่ืนที่แสดงรายละเอียด

ประกอบโครงการ เชน แผนที่ประเภทตาง ๆ 

แผนภูมิแสดงกลวิธีหรือรายการท่ีดําเนินงานตาม

โครงการ บตัรประจําตวัประชาชนหรือเจาพนกังาน

ของหนวยงานของรฐัทีท่างราชการในประเทศไทย

ออกให และประวัตกิารศึกษาของหัวหนาผูรบัผิดชอบ

โครงการและผูรวมโครงการทุกคน เปนตน

สวนที่ 3  การเสนอโครงการ

 ขอ 9  ภายในบังคับขอ 5 ใหพนักงาน

เจาหนาที่เสนอโครงการตนฉบับจํานวน 1 ชุด 

และสําเนาจํานวน 8 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตาม

ลําดับชั้นของผูนั้นและหัวหนาหนวยงานในสังกัด

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระดับ

สํานัก/กองมีหนังสือสงโครงการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการน้ัน ใหสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม

และพันธุพืชรับไวเพ่ือใหคณะกรรมการท่ีอธิบดี

แตงตั้งพิจารณากล่ันกรองโครงการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการตามระเบียบนี้

 ขอ 10 การเสนอโครงการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการตองเสนอตอผู บังคับบัญชาของ

พนักงานเจาหนาท่ีผู นั้นตามลําดับช้ันกอนเขา

ปฏิบัติงานตามโครงการลวงหนาเปนเวลาไมนอย

กวา 30 วัน



41
วารสารการจัดการปาไม 
ปที่ 7 ฉบับที่ 13

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ...
พยงค ฉัตรวิรุฬห

 กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน หรือสําคัญ

เรงดวน คณะกรรมการอาจรับเรื่องไวพิจารณา

เปนกรณีพิเศษหรือไมก็ได

สวนท่ี 4 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ

 ขอ 11 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

จากขอมูลรายละเอียดในขอ 8 หากมีขอมูลราย

ละเอียดไมครบถวนก็สามารถพิจารณาโครงการ

ตอไปได แตการพิจารณาของคณะกรรมการจะ

ตองคาํนงึถงึระเบยีบ กฎหมาย นโยบาย ผลกระทบ

ทางดานวิชาการ และปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในขณะดําเนินกิจกรรมตามโครงการหรือใน

อนาคต และจะมีความเห็นอนุญาต/อนุมัติ/เห็น

ชอบในกรณีที่ เป นการฝ าฝ นกฎหมายหรือ

เจตนารมณของกฎหมายมิได

 ขอ 12 โครงการศึกษาหรือวิ จั ยทาง

วิชาการเร่ืองใด 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

 ขอ 13 โครงการศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการ

ที่จัดทําแปลงตัวอยางที่ตองเปลี่ยนแปลงสภาพ

ธรรมชาติของพ้ืนที่อยางมาก จนไมอาจกลบัฟนคืน

สภาพธรรมชาตทิีม่อียูเดิม คณะกรรมการพิจารณา

แลวใหมีความเห็นไมเห็นชอบโครงการ เวนแต

กรณีโครงการที่สําคัญและมีเหตุผลจําเปนอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม

ระเบียบเชนเดียวกันกับในขอ 12 และใชดุลยพินิจ

โดยคาํนงึถงึผลงานวจิยัทีจ่ะเปนประโยชนตอสงัคม 

ประเทศ ประชาชน และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

นั้น ระยะยาวในอนาคตหรือไมดวย นําเสนอ

โครงการพรอมความเห็นและเหตุผลใหอธิบดี

พิจารณาแตอธิบดีอาจอนุมัติโครงการดังกลาวเปน

กรณีพิเศษหรือไมก็ได ตามที่เห็นสมควร

 ขอ 14  โครงการศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการ

ที่จําเปนตองเก็บตัวอยางทรัพยากรหรือชนิดพันธุ

พืช สัตว จุลชีว ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของเชนเดียวกันกับในขอ 12 ดวย

ความรอบคอบ ระมัดระวังอยางเขมงวด โดยคํานึง

ถึงชนิด ประเภท ขนาด จํานวน วิธีการเก็บตัวอยาง 

ความเสี่ยงตอการสูญสิ้นพันธุ การแพรโรคระบาด 

การแพรกระจายมลพิษ และของเสียท่ีอาจมีผลก

ระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกดาน และคณะกรรมการ

อาจเห็นชอบโครงการหรือไมก็ไดโดยมีความเห็น

และเหตุผลท่ีชัดเจนประกอบความเห็นเสนอ

อธิบดี แตอธิบดีอาจอนุมัติโครงการหรือไมก็ได

ตามที่เห็นสมควร

 ขอ 15 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

และมีความเห็นเสร็จสิ้นภายในเวลาสามสิบวัน

ทําการนับแตสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและ

พันธุพืชแจงสงโครงการใหประธานพิจารณา และ
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ใหคณะกรรมการพิจารณารวมถึงการปฏิบัติการ

ของพนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่อนุรักษ ตามที่

กฎหมายและระเบียบกําหนดไวอีกสวนหนึ่งดวย 

โดยอาจสอบถามความเห็นของสํานักอทุยานแหงชาติ 

สํานักอนุรักษสัตวปาและสํานัก/กองที่รับผิดชอบ

หนวยงานในพื้นที่หรือเกี่ยวของ โครงการที่

คณะกรรมการเหน็ชอบในทางวชิาการแลวใหเสนอ

อธิบดีพิจารณาตามกฎหมายในคราวเดียวกันดวย

 ขอ 16 โครงการจะตองเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยหรือกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และ

พันธุพืช หรือเพื่อคุมครอง ดูแล รักษา บํารุง หรือ

ใหไดความรูดานพันธุพืชปา สัตวปา ทรัพยากร

หรือพื้นที่ที่เขาดําเนินการ กรณีอยางใดอยางหนึ่ง

 ในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการ

อาจเชิญหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการมาอธิบาย

โครงการ รวมท้ังผูมีความรู ความชํานาญ อาจารย

ในสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เปนกลาง เพื่อใหคณะ

กรรมการทราบและเขาใจโครงการเพิ่มเติมก็ได 

และเพ่ือประโยชนในการพิจารณาโครงการกรณีนี้ 

หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการอาจเปนผูออกคาใช

จายในการจัดประชุมของคณะกรรมการตามความ

จําเปน เหมาะสมและสมควร

 ขอ 17  เมื่อไดรับอนุมัติแลวหากจําเปน

ตองเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขระยะเวลา

หรือรายละเอียดกิจกรรมหรือการดําเนินงานของ

โครงการ ใหผู เสนอโครงการหรือผูรับผิดชอบ

โครงการ มีหนังสือเสนอสวนที่ เพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแกไขตอสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม

และพันธุพืชเพ่ือแจงใหคณะกรรมการพิจารณา

ตามระเบียบนี้และนําเรียนอธิบดีพิจารณาตามที่

เห็นสมควร

สวนที่ 5  เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

 ขอ 18  หัวหนาผู รับผิดชอบโครงการ 

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบนี้และตามที่

อธิบดีกําหนดเพิ่มเติมโดยทําเปนหนังสือลงนาม

รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

   (1)  หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ

ตองมีหนาท่ีควบคุมกํากับ ดูแล ผูรวมคณะหรือ

เจาหนาที่หรือบริวาร ตามโครงการเพื่อปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในระเบียบนี้และตามที่อธิบดีกาํหนด

   (2) ตองไมเกบ็ ทาํลาย ทาํใหเสียหาย 

ทาํใหไรประโยชน นาํออกไปจากพ้ืนท่ีซึง่ทรัพยากร

ใด ๆ สิ่งใด ๆ ที่ไมไดรับอนุญาต หรือเปนของผูอื่น

หรือไมอยูในรายละเอียดที่โครงการระบุไว

   (3) ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว

ผูศึกษาหรือวิจัยรวมท้ังเจาหนาที่และบริวาร ตาม

แบบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กําหนด

   (4)  เมื่อจะเขาศึกษาหรือวิจัยตาม

โครงการเม่ือใด ตองแจงตอหัวหนาหนวยงานใน

พื้นที่ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแจง

จํานวนคน ชื่อ ที่อยู  และสําเนาโครงการให

ทราบดวย

   (5) ตองปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมายในความรบัผิดชอบของกรมอทุยานแหงชาติ

สัตวปา และพันธุพืช ทุกประการ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

   (6) กรณีที่คณะผูศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการจําเปนตองพักอาศัยในบานพัก ที่พัก

ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ 

สตัวปา และพนัธุพชื หวัหนาผูรบัผดิชอบโครงการ 

ตองชาํระเงินคาบริการ คาตอบแทน คาบาํรงุรักษา 
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คาใชจาย สาธารณูปโภค หรือคาธรรมเนียมของ

การใชสถานท่ี บานพัก ที่พัก หรืออุปกรณ 

เครื่องมือตามระเบียบหรือประกาศท่ีกําหนดแลว

แตกรณีดวย

   (7) กรณีทีจ่ะนําตัวอยางทรัพยากร

หรือสิ่งใด ๆ ออกไปจากพ้ืนที่ตามโครงการตองจัด

ทําบัญชีรายการและเก็บในหีบ หอ กลอง ถงึ หรือ

ภาชนะใด ๆ และมีรหัสอักษร หมายเลขประจํา

ภาชนะท่ีบรรจุนัน้ดวย โดยแจงตอหวัหนาหนวยงาน

ในพื้นที่หรือผู ที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบ 

และหากประสงคจะขอใหออกหนังสือรับรอง

แหลงที่ไดมา จะแจงขอในคราวเดียวกันก็ได

   (8) ต องยินยอมให  เจ  าหน า ท่ี 

ที่หัวหนาหนวยงานในพ้ืนที่มอบหมาย ออกไป

รวมเพ่ือกาํกบั ดแูล การดําเนนิงานตามรายละเอยีด

ของโครงการ  และเพ่ืออํานวยความสะดวก

ความปลอดภัยหรือใหขอมูลเบ้ืองตนโดยหัวหนา

ผู รับผิดชอบโครงการอาจใหเงินสมนาคุณหรือ

ตอบแทนแกเจาหนาที่ผูนั้นหรือไม ก็ได

   (9) กรณีทีม่เีหตุจาํเปนและสมควร 

ตองยินยอมใหเจาหนาที่ผู ที่หัวหนาหนวยงาน

ในพื้นที่มอบหมาย ทําการตรวจคนยานพาหนะ  

กระเปาสัมภาระ หีบ หอ กลอง หรือภาชนะใด ๆ

   (10) ตองจัดการบําบัด กลบฝง 

เผา ซึ่งซากสัตว ซากพืช หรือเก็บ นํากลับออกมา

ซึ่งขยะ สิ่งปฎิกูล สารเคมี มลพิษตาง ๆ ที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตาม

โครงการใหหมดสิ้นเรียบรอยถูกตองตามหลัก

วิชาการแตละกรณี

   (11) ตองจัดทํารายงานสรุปผล

ของการปฏิบัติงานตามโครงการที่เขาไปในพื้นที่

ทุกครั้ง มอบใหหัวหนาหนวยงานในพื้นที่หรือ

ผู ไดรับมอบหมายเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือให

ทราบวาใคร ทําอะไร ที่บริเวณใด อยางไร เม่ือใด 

ตามแบบท่ีกําหนด

   (12) ตองปฏบิตังิานตามรายละเอยีด

กิจกรรมวิธีการดําเนินการและขอเสนอตาง ๆ ที่

โครงการกําหนดไว และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 

ทราบเมื่อครบกําหนดเวลาของโครงการ

 ขอ 19  หากหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ

และคณะไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในระเบียบน้ีอยาง

รายแรงหรือกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิบดีอาจ

ใหยกเลิกโครงการเสียท้ังหมดหรือหามการปฏิบัติ

งานอยางหนึ่งอยางใดก็ไดโดยหัวหนาผูรับผิดชอบ

โครงการตองรับผิดชอบตอความเสียหายอีกสวน

หนึ่งดวย กรณีที่มีการกระทําความผิดกฎหมาย 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 

อาจดําเนินคดีอีกทางหนึ่งดวย

สวนท่ี 6  การแบงปนผลงานและตัวอยางชนดิพนัธุ

 ขอ 20 ผลงานและความรูในการศึกษา

หรือวิจัยทางวิชาการตามโครงการยอมเปนของ

คณะผูทําการศึกษาหรือวิจัยหรือของหนวยงาน 

นั้น แตอาจมีการตกลงเปนหนังสือหรือถือปฏิบัติ

ตามโครงการที่เสนอในขอ 8 (15) (16) เพื่อใหกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีสิทธินํา

เอกสารผลงานและความรู ไปใชประโยชนใน

ราชการตอไปไดดวย

 ขอ 21  ภายในบังคับกฎหมายโดยเฉพาะ 

ใหถือวาตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากรที่เก็บหาได

เปนทรัพยสินของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช และอาจแบงปนเพ่ือใหหัวหนา
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ผูรับผิดชอบโครงการนําไปใชประโยชนในการ

ศึกษาหรือวิจัยตอเนื่องได

สวนท่ี 7 การรับรองผลงานหรือตัวอยางชนิด

     พันธุทรัพยากร

 ขอ 22  กรณีที่จําเปนตองออกหนังสือ

รับรองผลงานหรือตัวอยางชนิดพันธุใหหัวหนา

ผู รับผิดชอบโครงการมีหนังสือแจงตอหัวหนา

หนวยงานในพืน้ที ่และใหหวัหนาหนวยงานในพืน้ท่ี

เสนอตอผูอํานวยการสํานักหรือกอง ตามสายงาน

การบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาการออกหนังสือ

รับรองผลงานหรือตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากร

 ขอ 23  มอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก

ที่หัวหนาหนวยงานในพื้นที่สังกัด เปนผูมีอํานาจ

ลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือ

แหลงถิ่นกําเนิดของตัวอยางชนิดพันธุทรัพยากร

ทีไ่ดมาจากการปฏิบตังิานตามโครงการ เฉพาะการนํา

เคลื่อนที่ภายในราชอาณาจักร

สวนท่ี 8   เบ็ดเตล็ด

 ขอ 24  การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน

พื้นที่อนุรักษ ที่กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ใชพื้นที่หรือมีภารกิจควบคุม ดูแล รักษา 

เชน สวนปาของรฐั สวนรกุขชาติ สวนพฤกษศาสตร 

แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ วนอุทยาน 

พื้นที่เตรียมการจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติหรือ

เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา 

พื้นที่หนวยปรับปรุงตนนํ้า เปนตน ใหถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

และพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 และ

กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกตามความในกฎหมาย

นั้น แตใหคณะกรรมการตามระเบียบนี้ พิจารณา

ความเห็นเสนออธิบดี เพ่ือใหความเห็นชอบกอน

แลวจึงใหพนักงานเจาหนาที่ขออนุญาตตอกรมปา

ไมตามกฎหมายดังกลาว ตอไป

 ขอ 25 กรณทีีจ่าํเปน เหมาะสมหรอืสมควร 

คณะกรรมการอาจเชญิผูแทนหนวยงานท่ีเกีย่วของ

หรือผู ทรงความรู ความชํานาญเขารวมประชุม 

และคณะกรรมการอาจมอบใหคณะทํางานชวย

ปฏิบัติงานใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการก็ไดโดยปฏบิตัติามขอ 16 วรรคสอง

 ขอ 26  ใหสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม

และพันธุพืช กํากับดูแลคณะกรรมการ จัดใหมี

ทะเบียนเชน ชื่อบุคคลและคณะ เรื่องท่ีศึกษา

และวิจัย  พื้นท่ีที่ศึกษาและวิจัย  ฐานขอมูล 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน และ

เกบ็รกัษาผลงานการศึกษาวิจยันัน้ไวเปนหมวดหมู 

เพื่อไวใชเปนขอมูลอางอิงตอไป

 ขอ 27  โครงการศึกษาหรือ วิจั ยทาง

วิชาการที่ไดรับอนุมัติ/อนุญาต/เห็นชอบอยูกอน

ระเบยีบนีบ้งัคบัใชและยงัมรีะยะเวลาดาํเนนิการอยู 

ใหจัดใหมีบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม

ระเบียบนี้และดําเนินงานตอไปได สวนโครงการ

ใดท่ียังอยูระหวางการพิจารณาของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหพิจารณาตาม

ระเบียบนี้ตอไป

 ขอ 28  กรณีที่มีป ญหาเกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการและสํานัก

วิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืชวินิจฉัยปญหา

นั้น และมีความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดี

เพื่อสั่งการ  

ใหไว ณ วันที่…..ธันวาคม 2551
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ขอวินิจฉัยระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช วาดวยการศึกษาหรือวิจัยทาง      

วิชาการในพ้ืนที่อนุรักษ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปน

กฎหมายลูกออกโดยขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ 

หรือ  เจตนารมณหรือนอกขอบอํานาจของ

กฎหมายแม

 ระเบียบที่ผู เขียนยกมาเพื่อการพิจารณา

เปนกรณีศึกษาน้ี ผูเขียนไมแนใจวามีการประกาศ

ใชอยางเปนทางการหรือไม กรณีมีการประกาศใช

ระเบียบดังกลาวอยางเปนทางการไปแลว ผูที่ได

รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ ก็ตองไป

อาศัยชองทางของกฎหมายเพื่อขอความคุมครอง

ตอไป ขอวินิจฉัยระเบียบฯ ดังกลาว เพื่อเปนกรณี

ศึกษามีดังตอไปนี้

 1. เจตนารมณในการออกระเบียบฯ 

ฉบับนี้แสดงใหเห็นตามความในวรรคแรกวา 

“ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขสําหรับการกระทําใด ๆ  เพื่อประโยชน

ในการศกึษาหรือวจิยัทางวิชาการ เพือ่ใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตามอํานาจหนาที่

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ที่ปฏิบัติการโดยพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช…” แตใน

การออกระเบียบฯ ฉบับนี้ซึ่งเปนกฎหมายลูก 

กลับไปอางอิงอํานาจของกฎหมายอื่น ซึ่งไมใช

กฎหมายแมที่ใหอํานาจในการออกระเบียบฯ 

ตามความในวรรคสองวา “อาศัยอํานาจตามความ 

ในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และ มาตารา 29 มาตรา 35 แหงพระราชกฤษฎีวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน

เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 …” อีกประการหน่ึงความใน

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 32 อยูใน “หมวด 4 การจัดระเบียบราชการ

ในกรม” และความในกฎหมายดังกลาว มาตรา 29 

และมาตรา 35 อยูใน “หมวด 5 การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน” เปนเร่ืองท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติ

เกี่ยวกับเร่ืองการบริหารราชการแผนดิน การจัด

ระเบียบราชการในกรมและการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มิใชเรื่องท่ีกฎหมายแมบัญญัติให

อํานาจอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และ

พันธุพืช ออกกฎหมายลูกแตอยางใด และชื่อของ

ระเบียบก็แสดงอยางชัดเจนตามความในขอ 1 

วา ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการศึกษา

หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551”

 2.  ในขณะท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจในการบังคับใช

กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 สวนอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจ

บังคับใช กฎหมายตามพระราชบัญญัติป าไม  

พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนปา 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต 

พ.ศ. 2545 แตความในขอ 3 ของระเบียบนี้

ประสงคจะใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
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และพันธุพืช ใชอํานาจกาวลวงไปใชอํานาจตามพ

ระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งเปน

อาํนาจของอธิบดกีรมปาไม  ทัง้ทีข่อ 4 (8) มคีาํจาํกดั

ความวา “อธิบดี” หมายความถึง อธิบดีกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  และขอ 24 

ที่มีขอความวา “การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน

พื้นที่อนุรักษที่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ใชพื้นที่หรือมีภารกิจ ควบคุม ดูแล รักษา 

เชน สวนปาของรฐั สวนรกุขชาต ิสวนพฤกศาสตร 

แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ วนอุทยาน 

พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ หรือ

เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา 

พื้นที่หนวยปรับปรุงตนนํ้า เปนตน ใหถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ

กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย

นั้น แตใหคณะกรรมการตามระเบียบน้ี พิจารณา

ความเห็นเสนออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบกอน

แลวจงึใหพนกังานเจาหนาทีข่ออนญุาตตอกรมปาไม 

ตามกฎหมายดังกลาวตอไป” นอกจากเหตุผลดาน

กฎหมายทีร่ะเบยีบนีใ้หอธบิดกีรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ใชอํานาจกาวลวงอํานาจของ

อธิบดีกรมปาไมตามที่กลาวมาแลว ความในขอ 24 

นี้ยังกําหนดใหภารกิจที่เปนหนาที่และความรับ

ผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พนัธุพชื กลบัไปถือปฏบิตัติามบทบัญญตักิฎหมาย

แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ

กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย

นั้น ซึ่งเปนภารกิจท่ีพนักงานเจาหนาที่ของ

กรมปาไมมีหนาที่และรับผิดชอบตามกฎหมาย

ดงักลาวบญัญตัไิว และใหกลบัมาให “คณะกรรมการ” 

ตามความในขอ 4 (6) พิจารณาความเห็นเสนอ

อธิบดี และตองใหคณะกรรมการฯ ดังกลาวให

ความเหน็ชอบกอน เปนเรื่องที่สับสนจริง ๆ เพราะ

คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่พิจารณาแตอยูใน

การกํากับดูแลของสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม

และพันธุพืช สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช แลวใหไปใชอํานาจตามกฎหมาย

ของกรมปาไม อีกประการหนึ่ง ภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของตําแหนงราชการมีการ

พรรณนาเฉพาะตาํแหนง (job description) กํากับ

ไว การปฏิบัติงานนอกเหนือหรือไมปฏิบัติตามท่ี 

job description กาํหนด อาจตองมกีารต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย กรณีที่ขาราชการ ผูนั้นกระทํา

ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ซึ่งเปนเร่ืองท่ี

เส่ียงอยางยิ่ง การอางวาปฏิบัติตามระเบียบไมใช

เหตุผลที่ฟงขึ้น เพราะระเบียบที่มีความพิกลพิการ

เชนที่ผูเขียนอธิบายความมานี้

 นอกจากที่ผูเขียนวินิจฉัยมานี้ยังมี กรณี

แบบตรวจขอมูล โครงการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการท่ีแนบมาพรอมกับราง “ตอนท่ี 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

ใชบังคับแกการกระทําเพ่ือประโยชนในการศึกษา

และวิจัยทางวิชาการ… และตองปฏิบัติตาม
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ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ

 ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง … 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ” จึงเปนกรณีที่

รัฐมนตรีกําหนดระเบียบ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการไมใชอํานาจอธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การออกระเบียบ

โดยอธิบดีฯ แลวไปตัดอํานาจของรัฐมนตรีฯ 

ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และเปนอํานาจที่กฎหมาย

รองรับไว ผูเขียนยอมรับวาเพิ่งเคยเห็น เรื่องนี้เปน

เรือ่งสาํคัญโดยเฉพาะผูทีศ่กึษามาทางดานกฎหมาย

ตองทราบอยู แลว แตเมื่อผู เขียนยังไมแนใจวา

ระเบียบฯ ฉบับนี้บังคับใชไปแลวหรือยัง จึงขอ

อนญุาตท่ีจะไมวนิจิฉัยไปไกลกวานี ้สวนเร่ืองอ่ืน ๆ 

เปนขอเท็จจริงซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง

ได ประกอบกับสัมปทานเน้ือที่ บทความของ

ผูเขียนมีจํากัด จึงอธิบายมาเพียงนี้

 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ 

ว าด วยหลักเกณฑและวิธีการในการเข าถึง

ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน

ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554

 ที่มาของระเบียบฯ ฉบับน้ีเกิดจากการที่

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดวาจางใหอัยการทานหนึ่ง

รางข้ึน เพ่ือใหมีระเบียบฯ ใชสําหรับประเทศไทย

เปนการปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาที่ประเทศไทย 

เขารวมประชุมและเปนสมาชิก ในชวงระหวาง

วันที่ 25 กุมภาพันธ – 22 ตุลาคม 2551 ผูเขียน

ปฏิบัติหน าที่ ในคณะทํางานรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีหนาที่พิจารณาเร่ืองท่ีเสนอมาจากหนวยงาน

ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอเรื่องใหเลขานุการ

รัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีฯ ตอไป หลังจากพิจารณา

รางระเบียบฯ ดังกลาวแลวเห็นวา ไมถูกตอง

ทั้งรูปแบบ และเนื้อหา จึงขอใหสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํา

กลับไปแกไข เวลาผานไป 1 เดือน ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมขณะน้ัน ไดหารือผูเขียนวา จําเปน

ตองมีระเบียบฯ ดังกลาว บังคับใชโดยไมชักชา 

สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เจาของเรื่องไมอาจใหผูรับจาง

การรางระเบียบฯ แกไขไดในเวลาอันสมควร หาก

จะชวยดําเนินการก็จะเปนประโยชนยิ่ง ผูเขียนจึง

รับมาดําเนินการรางระเบียบฯ ให โดยไดมีการ

หารือกับผูรับผิดชอบในการประสานงานและ

ข าราชการจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนระยะจน

เสร็จรางระเบียบฯ ดังกลาวภายในเวลาประมาณ 

เดือนคร่ึงแลวเสนอไปตามข้ันตอนจนผานมติ 

ครม. ออกมาบังคับใชอยางเปนทางการ สาระ

สําคัญของระเบียบฯ มีวาใหสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปน

หนวยงานรับคําขอ สําหรับบุคคล นิติบุคคล 

สัญชาติไทย หรือตางประเทศ ที่ประสงคจะขอ

อนุญาตเขาพื้นท่ีที่เปนแหลงกําเนิดหรือท่ีอยูของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือดําเนินการอยางหน่ึง
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อยางใดตามท่ีผูยืน่คาํขอ แสดงเจตนาไว หนวยงาน

ทีร่บัคาํขอมีหนาทีส่งคาํขอพรอมเอกสารท่ีเกีย่วของ

ไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา เชน ถาเปน

การขออนุญาตเขาพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกรมปาไม ก็ใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณา ถาอยู

ในพืน้ทีท่ีก่รมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื 

รบัผดิชอบ กใ็หอธบิดกีรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 

และพันธุพชื พจิารณา เนือ่งจากอํานาจการอนุญาต

ใหเขาพื้นที่ปาไม พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่

อุทยานแหงชาติ และพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม และอธิบดีกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามลําดับ 

หนวยงานท่ีรับคําขอไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะ

อนุญาตแตอยางใด กรณีคําขอที่มีลักษณะเปน

งานวิจัย หนวยงานรับคําขอมีหนาที่สงคําขอ

พรอมเอกสารประกอบให สภาวิจัยแหงชาติ

พิจารณาใหความเห็นในสวนที่เปนงานวิจัยทั้ง

รปูแบบและเน้ือหา หลงัจากทีห่นวยงานท่ีเกีย่วของ 

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของตนแลว มีหนาที่สงเรื่องพรอมความเห็นให

สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ตอบคําขอใหผูยื่นคําขอทราบผล

การพิจารณาตอไป ทั้งนี้แลวแตขอเท็จจริงแตละ

กรณีวาจะอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือ

ปฏิเสธคําขอ ผูเขียนไดเคยศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น

มากอนรางระเบียบฯ ดังกลาวแลวพบวามีปญหา

หลายอยางที่ควรจะแกไข จึงมีเจตนารมณที่จะให

ระเบียบฯ นี้แกไขปญหาดังกลาว เชน ผูยื่นคําขอ

ไมใชผูที่ประสงคจะเขาพื้นที่ปาดวยตัวเอง แตมา

ทําหนาที่แทนโดยไมมีหนังสือมอบอํานาจ หรือ

ตองการอาศัยศักยภาพของผูยื่นคําขอเพ่ือความ

สะดวก หรือผูยื่นคําขอไมใชกรรมการผูจัดการ

หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ กรณี

ที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทย ที่ผานมาการยื่นคําขอ

กรณีนี้ก็ไมมีเอกสาร หนังสือบริคณฑสนธิ ที่

แสดงวาเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยถูกตอง 

กรณีบุคคลสัญชาติตางประเทศก็ตองใชเอกสาร

รับรองจากสถานทูตที่บุคคลน้ันสังกัดอยู  และ

กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ ก็ตองมีเอกสาร

จากสถานทูตท่ีนิติบุคคลนั้นจดทะเบียนอยูรับรอง

วาเปนนิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ ตามที่ผูเขียน

ยกตัวอยางมาน้ีเคยเปนชองวางท่ีทําใหทรัพยากร

ธรรมชาติ หลายอยางของประเทศไทยถูกลักลอบ

นําออกไปและไมเคยแกปญหาไดแตอยางใด สราง

ความเสียหายใหกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ๆ 

ของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งการที่สํานักงาน

นโยบายและแผน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

มีหนาท่ีรับคําขอพรอมเอกสารประกอบและ

พิจารณากลั่นกรองใหมีความถูกตองก็จะแกไข

ปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวได เปนท่ีนาเสียดายวา

ผูเขียนไมมีโอกาสท่ีจะอธิบายความในระเบียบฯ 

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจเพื่อปฏิบัติงานให

ถูกตองตามเจตนารมณของระเบียบฯ ดังกลาวแม

จะไดขอใหมีการนัดหมายหลายครั้งก็ไมประสบ

ความสําเร็จ แตกลับมีการนําระเบียบฯ ดังกลาวไป

อธิบายในท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา

หลายคร้ังหลายหนท้ังกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม 

และจังหวัดเพชรบุรี การส่ือค วามหมายและการ

ดําเนินการท่ีไมตรงตามเจตนาร มณของระเบียบฯ 

ทําใหเปนปญหาจนปจจุบันน้ี และตามท่ีผูเขียน
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เลามาน้ีอาจจะเปนสาเหตุที่มีการส่ือความหมาย

ผิด จนทําใหเกิดรางระเบียบฯ ฉบับกองนิติการ

เสนอมาดวยความกังวลวาหนวยงานอื่นจะเอา

อํานาจการอนุญาตเขาพื้นที่ปาไปก็เปนได ผูเขียน

ขอเรียนวาระเบียบฯ ตามท่ีผูเขียนรางออกมาน้ี

มิไดเปนตามเชนที่กังวลกันไปเองเพราะ

 1.  ระเ บียบคณะกรรมการอนุรักษ  

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

แหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขา

ถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน

ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 เปนวิธี

การและแนวทางปฏิบัติในการรับคําขอของบุคคล 

นิติบุคคล สัญชาติไทยและตางประเทศท่ีประสงค

จะขออนุญาตเจาหนาที่เพ่ือการศึกษา หรือวิจัย

ทางวิชาการและการพิจารณาดําเนินการเพ่ือให

หนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาเพื่อเสนอความ

เห็นกลับมายั งสํ านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวแจงให

ผู ยื่นคําขอทราบผลการพิจารณาตอไป รวมทั้ง

การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อ

แกไขปญหา ไมเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต

ใหเขาพื้นที่ปา เนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจ

ดงักลาวไวกบัสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตอยางใด

 2. อํานาจอธิบดีกรมปาไมตามพระราช

บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบัญญตัสิวนปา 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต 

พ.ศ.2545 และอํานาจอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ตามพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ในการอนุญาตให

เขาพืน้ท่ีปาประเภทตาง ๆ เชน เขตอุทยานแหงชาติ 

เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

เป นเรื่องที่กฎหมายแต ละฉบับใหอํานาจไว 

เปนการเฉพาะเพ่ือการบริหารจัดการและบังคับใช

กฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพตามหนาที่และความ

รับผิดชอบ ดังนั้นหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีมี

ตําแหนงหนาที่ที่กฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจ

ไว จะไปอนุญาตใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไปใน

พื้นที่ปา โดยพลการไดอยางไร

 ผู  เขียนอธิบายมาถึงตรงนี้ก็หวังว าจะ

เปนการใหความรูกับผูอานไดพอสมควร หากจะ

เปนการพัฒนาทักษะในการใชกฎหมายใหกับ

ผูหนึ่งผูใดหรือคณะบุคคลใดได ก็เปนท่ีพอใจของ

ผูเขียนแลว และผูเขียนขอแจงขาวมาลวงหนา

ดังนี้ครับ หัวขอเร่ืองน้ีผู เขียนระบุวาตอนที่ 1 

มเีพียงเรือ่งเดียวเพราะมีความยาวของเร่ืองเหมาะสม 

ตอไปถาเปนหัวขอเดียวกันนี้เปนตอนที่ 2 หรือ

ตอนตอ ๆ ไป ผูเขียนจะระบุเปนเรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 

ตอเนื่องกันไป โดยตอนหนึ่งอาจจะมีมากกวาหนึ่ง

เร่ือง เพ่ือใหเร่ืองเรียงลําดับ สะดวกในการคนหา 

โดยไดสอบถามความคิดเห็นจากผูอานบางทาน

ก็ไดคําตอบวาจะทําใหคนหาไดสะดวกมากขึ้น

สรุป

 กรณีการออกกฎหมายลูก ไมใหขัดหรือ

แยงกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณหรืออยูในขอบ

อํานาจของกฎหมายแมเปนเร่ืองสําคัญท่ีนิติกร 

ของหนวยงานราชการหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
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เกี่ยวกับการเสนอรางและพิจารณากฎหมายจะ

ตองตระหนัก เพราะจะมีผลใหกฎหมายที่ออกมา

นั้น ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย และบังคับใช

อยางถกูตองตามกฎหมายหรือไม กรณทีีเ่ปนปญหา

และอุปสรรค อันเน่ืองจากการออกกฎหมายลูกที่

ไมถูกตอง นอกจากจะสงผลเสียหายตอสวน

ราชการและสังคมแลวผูที่มีสวนเก่ียวของอาจตอง

รับผิดเปนการสวนตัวดวย ถาผูที่สิทธิถูกกระทบ

จากกฎหมายลูกดังกลาว ฟองรองหรือใชสิทธิทาง

ศาล เพ่ือปกปองสวนไดเสียของตนโดยชอบธรรม

เอกสารและส่ิงอางอิง

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551. 

 หนังสือกองนิติการกลุ มงานกฎหมาย

 ที่ ทส 0903.2/1769 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 

 2551 เรือ่งรางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ 

 สัตวปา และ

พันธุพืช วาดวยการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน

 พื้นที่อนุรักษ พ.ศ. 2551

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551. 

 หนังสือสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม และ

 พันธุพืช ที่ ทส.0907.6/37 ลงวันที่ 10 

 มกราคม 2551 เรือ่งรางระเบยีบกรมอทุยาน

 แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย

 การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่
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การอนุรักษตุกแกบานกับการสงออกไปยังตางประเทศ

......................................
ชวลิต โฆษิตนิธิกุล1

 1 6/224 ถนนแจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 Corresponding Tel. 081-8700037

 รับตนฉบับ 17 ตุลาคม 2556 รับลงพิมพ 28 พฤศจิกายน  2556

 สัตว ป าเป นองคประกอบที่สําคัญใน

การสรางความสมดุลใหแกระบบนิเวศ หากสัตว

ปาถูกทําลายลงไปจนถึงระดับที่ไมสามารถฟนฟู

ใหกลับคืนมาไดยอมสงผลกระทบถึงระบบนิเวศ

และความสมดุลทางธรรมชาติโดยรวม ซึ่งจะมีผล

ตอเน่ืองมายังการดํารงชีวิตของมนุษยชาติในที่สุด 

โดยมีตัวอย างให  เห็นประจักษ มาแล วหลาย

กรณี สําหรับประเทศไทย มีปรากฏการณที่เดนชัด 

กรณีนาขาวในแถบลุมนํ้าเจาพระยาพบวาขาวใน

นาเสียหายอยางหนักเนื่องจากหนูนามีจํานวนเพ่ิม

ขึ้นอยางรวดเร็ว กัดกินขาวในนาของชาวนา ทั้งนี้

เนื่องจากจํานวนประชากรงูที่เปนสัตวผู ลาตาม

ธรรมชาติของหนูถูกมนุษยลาทําใหจํานวนลดลง

อยางมาก จากบทเรียนตามปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสงผลรายตอวิถีชีวิตของ

มนุษยโดยตรง จึงทําใหเกิดกระแสการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมข้ึนโดยมีการ

ออกมาตรการตางๆ รวมท้ังกฎหมายมาเปนเคร่ือง

มือในการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเทศไทยมีกฎหมายคุ มครองสัตวปาฉบับ

แรกๆ คือ พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาชางปา 

ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) แตกฎหมายฉบับนี้ให

ความคุมครองชางปาชนิดเดียวเทานั้น

 หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สัตวปาถูกลา

ทําใหประชากรลดลงอยางมากมีการใชอาวุธที่ทัน

สมัยและอาวุธสงครามดวยในขณะเดียวกันปาไม 

ซึ่งเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาก็ไดถูกบุกรุก

ทําลายบางสวนถูกแผวถางใชที่ดินเพ่ือการเกษตร

กรรมทําใหสัตวปาถูกคุกคามอยางหนัก ฉะนั้นจึง

มกีารตราพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา 

พ.ศ.2503 ขึ้นมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2504 เปนตนมา นับวาเปนกฎหมายหลักใน

การอนุรักษสัตวปาของประเทศไทยเปนฉบับแรก

 สาเหตุที่ทําใหสัตวป ามีจํานวนลดลง

นอกจากการบุกรุกทําลายปา แหลงท่ีอยูอาศัยของ

สัตวปา (habital destruction) แลว การลักลอบลา

สัตวปาเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวปา 

(wildlife resource utilization) เชน การนํามาเปน

อาหาร เปนสวนประกอบของยารักษาโรคและ

มีการสงไปจําหนายยังตางประเทศท้ังในรูปของ

สัตวปาที่มีชีวิต ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑ

ที่ทําจากซากของสัตวปา โดยเฉพาะ เขา งา หนัง 

เปนสาเหตุสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหจํานวน

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

ตรากฎหมายภายในประเทศข้ึนเพื่อกําหนด

มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาและ

พืชปาที่ใกลสูญพันธุ หรือถูกคุกคามใหมีปริมาณ

ลดลงจนเปนเหตุใหสูญพันธุและตองกําหนดวิธี

การในการอนรุกัษตอระบบการคาระหวางประเทศ 

(international trade) ขึ้นมาบังคับใช

 ดังนั้น ในป พ.ศ.2535 จึงมีการตรา

พระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

ขึ้นมาบังคับใช โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 กฎหมายฉบับใหม

นี้มีการเพ่ิมเติมมาตรการควบคุมการคาสัตวปา

ระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตกลงใน

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด

ของสัตว ป  าและพืชป  าที่ กํ า ลั งจะสูญพันธุ  

ซึ่งควบคุมโดยใชระบบการอนุญาต (pemit) ไมวา

เปนการนําเขา (import) สงออก (export) นําผาน 

(transit) หรือสงกลับออกไป (re-export) เนื่องจาก

จํานวนสัตวปาแตละชนิดมีจํานวนมากนอยแตก

ตางกันและการอยูรอด (survival) ในธรรมชาติ

ของสัตวปาแตละชนิดก็แตกตางกันไป จึงมีการ

กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตคาสัตวปาและ

พืชปาออกเปน 3 บัญชี คือ บัญชีหมายเลข 1,2 

และ 3 (Appendix I,II and III) 

 บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 1 เปน

ชนิดพันธุหากใหมีการคาจะทําใหสูญพันธุ ได 

การคาชนิดพันธุ นี้ต องมีระเบียบขอบังคับใน

การคาท่ีเขมงวดรัดกุม เพื่อมิใหเกิดอันตรายตอ

การอยู รอดของชนิดพันธุ และใหทําการคาได

เฉพาะในกรณีพิเศษเทานั้น เชน เพื่อการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการ เพื่อการเพาะพันธุ เพื่อกิจการสวน

สัตวสาธารณะ ชนิดพันธุสัตวในบัญชีนี้ เชน ชาง 

เสือโครง กระทิง ตะกวด เปนตน

 บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 2 เปน

ชนิดพันธุที่ยังไมอยูในภาวะสูญพันธุ แตอาจจะ

สูญพันธุได หากมีระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการคา

ใหรัดกุม แตตองควบคุมปริมาณใหอยูในระดับที่

จะเกิดอันตรายตอการอยูรอดของชนิดพันธุนั้น 

ประเทศสงออกจะตองรับรองว าไม กระทบ

กระเทือนตอจํานวนประชากรในธรรมชาติ ชนิด

พันธุสัตวในบัญชีนี้ เชน นกยูงไทย งูเหลือม งูเหา  

งูจงอาง เหี้ย ลิงกัง เปนตน

 บัญชีรายชื่อชนิดพันธุหมายเลข 3 เปน

ชนิดพันธุ ที่ ได รับการคุ มครองตามกฎหมาย

ประเทศใดประเทศหน่ึงแลวขอความรวมมือ

ประเทศภาคีชวยดูแลโดยการนําเขาตองมีหนังสือ

รับรองหรือใบอนุญาตสงออกของประเทศน้ันๆ 

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 ประเทศปลายทางท่ีนําเขาตุกแก

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. ตุกแกเขาหนิทราย (Gekko petricolus)

 3. ตุกแกบานสีเทา (Gekko smithii)

 4. ตุกแกบินทุกชนิดในสกุล (Genus) 

Ptychozoon

 5. ตุกแกปากําพล หรือจ้ิงจกน้ิวยาวกํา

พล (Cnemaspis kumpoli)

 6. ตุ กแกปาคอสม หรือจิ้งจกนิ้วยาว

มลายู (Cnemaspis affinis)

 7. ตุกแกปาไทย หรือจิ้งจกน้ิวยาวไทย 

(Cnemaspis siamensis)

 8. ตุกแกปาอินเดีย หรือจิ้งจกน้ิวยาว

อินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)
 9. ตุกแกหลงัจดุคู (Gekko tuberculatus)

 10. ตุกแกหวัโต (Aeluroscalabotes felinus)

 สําหรับตุกแกบานมิใชสัตวปาสงวนและ

มิใชสัตวปาคุมครองตามบัญชีหมายเลข 1,2,3

(Appendix I,II,III) แบบทายอนุสัญญาวาดวย

การคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชที่

ใกลจะสูญพันธุ ตุกแกบานเปนสัตวปาท่ีรัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประกาศกําหนดใหผู นําหรือสั่งเข ามาในราช

อาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

นําหรือสงผานราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ

พืช ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดชนิดสัตวปาและ

ซากของสัตวปาท่ีหามนําเขาหรือสงออก ฉบับลง

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 แตการลา  การมีไวใน

ครอบครอง การคาและการนําเคล่ือนที่ตุกแกบาน

ภายในราชอาณาจักร ไมอยู ในขายตองไดรับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ.2535 แตอยางใด

 ตุกแกบานมีชื่อสามัญวา Tokay gecko 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gekko gecko จําแนกอยูใน 

อันดับ (Order) Squamata และวงศ (Family) 

Gekkonidae ถิ่นท่ีอยู ของตุ กแกบาน 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

บานเปนสัตวเล้ือยคลานชนิดหนึ่งในไมกี่ชนิดท่ี

อาศัยอยู ใกลชิดกับมนุษย เปนสัตวที่มีความ

สามารถสูงในการจับแมลงเปนอาหาร ตุกแกบาน

ไมเปนอันตรายตอมนุษย  ตุกแกสดใชเปนอาหาร 

สวนตุกแกแหงใชเปนสวนประกอบในการปรุงยา

แผนโบราณ เปนยาบาํรุงรางกาย นอกจากนี้ยังเปน

ศัตรูทางธรรมชาติของแมลง มีประโยชนชวย

ควบคุมจํานวนแมลงศัตรูพืชมิใหมีจํานวนมากจน
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เกินไป

 การสงออกตุกแกบาน มีทั้งการสงออก

ตุ กแกท่ียังมีชีวิตและสงออกในตุกแกอบแหง 

ผู ส งออกจะรับซื้อตุ กแกจากราษฎรในพื้นที่

จั งห วัดทางภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือและ

บางจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งทําเปนอาชีพเสริม 

การจับตุกแกจะจับในเวลากลางคืนใชไฟฉายสอง

หาตุกแกที่ออกหากินตามตนไมและฝาผนังบาน

เรือน ใชไมไผติดบวงคลองคอตุกแกนํามาขาย 

ราคาเฉลี่ยประมาณตัวละ 25-30 บาท ขึ้นอยูกับ

ขนาดของตุกแก เมื่อไดตุกแกเปนๆ มาแลว ก็นํา

มาชําแหละเอาเครื่องในออก ใชไมไผขึงแผลําตัว

ออกแลวนําไปตากหรืออบในตูอบใชถานไมเปน

เชื้อเพลิงใหความรอนประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อ

แหงดีแลวนํามาบรรจุลงกลองกระดาษพรอมท่ีจะ

สงออก แหลงรับซื้อและทําการแปรรูปตุกแกบาน

แหลงใหญอยูที่หมูบานตาล ตําบลนาหวา จังหวัด

นครพนม

 ตุ กแกบานที่สงออกไปจําหนายยังตาง

ประเทศสวนใหญเปนตุกแกที่ไดมาจากธรรมชาติ 

ตุกแกบานไมใชสัตวปาสงวนและไมใชสัตวปา

คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ.2535 ดังนั้น การลาหรือมีไวในครอบ

ครองหรือคา ตุกแกบานภายในประเทศจึงไมตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุ พืช แตหากสงออกนอกราช

อาณาจักร ตองไดรับอนุญาตกอน อยางไรก็ตาม 

หากเขาไปจับตุกแกบานในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

หรือในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว

เพื่อประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 36 หรือ มาตรา 

41 แลวแตกรณี และหากเขาไปจับตุกแกบานใน

เขตอุทยานแหงชาติ ก็มีความผิดตามพระราช

บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (3) 

จึงเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตองคอยตรวจปองกันมิใหมีการลักลอบลาตุกแก

บานในพืน้ท่ีปา หรอืพ้ืนท่ีหวงหามขางตน ตลอดจน

ควบคมุมิใหมกีารลักลอบสงออกไปยงัตางประเทศ

ดวย

 ป จจุบันตุ กแกบ านตามธรรมชาติมี

จํานวนลดลงจึงมีการเพาะเลี้ยงตุกแกบานกันบาง

แลว แตยังไมแพรหลาย เนื่องจากอัตราการรอด

ตายนอยไมคุ มทุน สวนราชการท่ีเกี่ยวของกับ

การสงเสริมอาชีพเกษตรกรควรทําการศึกษาวิจัย

การเพาะเลี้ยงตุ กแกบานอยางถูกหลักวิชาการ

พรอมกับเขาไปดูแลสงเสริมใหมีการเพาะเล้ียง

ตุกแกบานอยางจริงจัง สามารถยึดถือเปนอาชีพ

หลักได  เหมือนเกษตรกรผู  เลี้ ยงไก  เลี้ ยงหมู 

นอกจากจะเปนการสงเสริมอาชีพใหราษฎรมี

อาชีพมีรายได แล ว  ยังเป นการชวยอนุรักษ

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.





วารสารการจัดการปาไม 7(13) : 55-56 (2556) Journal of Forest Management 7(13) : 55-56 (2013)

55

หองปฏิบัติการจัดการภูมิปญญาปาไม

Laboratory of Forest Indigenous Knowledge Management, LaFiKM

......................................
พสุธา สุนทรหาว1

 1 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 72 ป วนศาสตร คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 Corresponding e-mail: fforpts@ku.ac.th, www.lafikm.forest.ku.ac.th

หลักการ (Principle)

 การพัฒนาและความกาวหนาของวทิยาการ

จากอดีตและปจจุบันสูอนาคต กําเนิดจากรากฐาน

ความรู ภูมิป ญญาทองถิ่นอันทรงคุณคาของ

บรรพบุรุษที่มีการคิดคนและปฏิบัติสืบตอกันมา

จากรุนสูรุ น ภูมิปญญาดานการปาไมก็ไดมีการ

คิดคนและพัฒนาขึ้นมาอยางตอเน่ืองต้ังแตครั้งที่

มนุษยไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใช

ประโยชนทรัพยากรปาไม และการสรางระบบการ

จัดความรูผานกระบวนการวิจัยในหองปฏิบัติการ

ดวยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนา

ตอยอดภูมิปญญาสูนวัตกรรมการปาไม ตลอดจน

การพัฒนาโมเดลการสงเสริมปาไมเพื่อขยายผล

องคความรูและนํามาซ่ึงการจัดการทรัพยากรปา

ไมอยางยั่งยืน คือเปนเหตุผลอันสําคัญที่สอดคลอง

กับสถานการณในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดน

และกระแสเรียกรองตอการอนุรักษทรัพยากรปา

ไม ดังนั้น จึงไดสรางและพัฒนาหองปฏิบัติการ

จัดการภูมิปญญาปาไม (Laboratory of Forest 

Indigenous Knowledge Management) หรือ มีชื่อ

ยอวา “LaFiKM” โดยมีสัญลักษณดังนี้

วิสัยทัศน (Vision) : เปนศูนยกลางแหงความเปน

เลิศด านการจัดการภูมิป ญญาปาไม  เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) :

  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

ก า ร วิ จั ย สํ าห รับนิ สิ ต ร ะ ดับ บัณ ฑิตศึ กษ า 

ตอการจัดการความรูจากภูมิปญญาปาไมสูผลงาน

วิจัยท่ีเปนเลิศ

  เพ่ือพฒันาระบบฐานขอมลูภมูปิญญา

ปาไมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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หองปฏิบัติการจัดการภูมิปญญาปาไม
พสุธา สุนทรหาว

  เพื่ อศึกษาวิ จั ย เชิ งบู รณการ เพื่ อ

พัฒนานวัตกรรมปาไมจากฐานภูมิปญญา

  เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดล

การสงเสริมปาไมทีเ่หมาะสมกับสถานการณปาไม

และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ตลอดทั้งการวิจัย

เพื่อติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง

  เพื่อสรางเครือขายวิชาการดานการ

จัดการความรู ปาไมกับหนวยงานตางๆ ตั้งแต

ระดับทองถิ่นถึงนานาชาติ

  เพื่อถายทอด เผยแพร และประชา

สัมพันธองคความรูปาไมสูสังคม

หัวหนาหองปฏิบัติการ : ผศ.ดร. พสุธา สุนทรหาว  

 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ตั้ง :  ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 72 ป วนศาสตร 

 คณะวนศาสตร   มหาวิทยาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน 

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

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

 1 ชั้น 8 ตึกวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 โทรศัพท: 0-2942-8372 โทรสาร: 0-2942-8108

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

ความเปนมา

 การพัฒนาการศึกษาของชาติใหบรรลุผล

สัมฤทธ์ิตามวัตุถุประสงคที่ไดกําหนดไวจําเปน

ตองสรางองคความรู ทนุทางปญญาและนวตักรรม

ที่มีความครบถวน ลุมลึก และสามารถนําไปศึกษา

เรียนรู  และประยุกต  ใช  เพื่ อการพัฒนาหรือ

แกปญหาของชาติได ซึ่งแนวทางหนึ่งในการ

ดาํเนนิงานคือ การสงเสรมิการวจิยัและพัฒนาเชงิรุก 

โดยการจัดตั้งหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาสําหรับสาขาวิชาที่จําเปนตอการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาและพัฒนา

องค ความรู  เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

แวดล อมและภัยพิบัติธรรมชาติในป จจุ บัน 

เนื่องจาก ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติตางๆ มีความ

รุนแรงมากข้ึน  และสงผลกระทบตอสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประเทศเปนอยาง

มาก แนวทางการปรับตัวหรือแกปญหาที่ยั่งยืนคือ 

การตัดสินใจบริหารจัดการภายใตองคความรูและ

ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีด

ความสามารถในการพยากรณและคาดการณ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคของ

โลก ระดับประเทศและระดับพื้นที่ อีกท้ังตองมี

การพัฒนาองค กรการวิจัยและบุคลากรของ

ประเทศใหมีความพรอมในการพัฒนาและจัดการ

องคความรูดังกลาวดวย

 ทวีปเอเชียนับวามีความสําคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอมของโลก เนื่องจากมี

พื้นที่ขนาดใหญและมีประชากรมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของประชากรโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค

เขตรอนซึ่งรวมถึงประเทศไทยนั้น เปนเขตที่

พลเมืองสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรงตอการ

เปล่ียนแปลงของมรสุม และในชวงทศวรรษท่ี

ผานมาไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติตางๆ อยางตอ

เนื่อง ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงไดพยายามหาวิธี

การลดผลกระทบและปรับตัวจากเหตุการณที่เกิด

ขึ้น โดยการศึกษาขอมูลการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ยอนอดีตเปนรอย

หรือพันป แลวนําขอมูลที่ไดมาคาดคะเนและ

ประเมินสถานการณที่จะเกิดขึ้น 
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 มนุษยไดมีการบันทึกขอมูลการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ในชวง

เวลาส้ันๆ เทานั้น ดังน้ันนักวิทยาศาสตรจึงใช

ขอมูลตัวแทน (Proxy data) มาศึกษา เชน วงปไม 

แทงนํ้าแข็งในเขตขั้วโลก และการศึกษาการสะสม

ของละอองเรณูของตนไมในตะกอนดิน ซึ่ง

ศาสตรที่วิเคราะหลักษณะของการเติบโตหรือวงป

ตนไม เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม

ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม เรียกวา 

รุกขกาลวิทยา หรือ Dendrochronology (dendron 

= ตนไม, chronos = เวลา, logos = ศาสตร)  ซึ่งนับ

เป นศาสตร ที่มีบทบาทสําคัญในป จจุบันใน

การศึกษาการเติบโตของตนไมและหมูไมอยางลุม

ลึก และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติ เชน  ภาวะโลกรอน นํ้าทวม 

แผนดินไหว ไฟปา เปนตน นอกจากน้ี ยงัสามารถ

ประยุกตใชกับวิชาการดานอื่นๆ ไดอีก เชน 

นิเวศวิทยา วนวัฒนวิทยา อุทกวิทยา แมลง 

โบราณคดี เปนตน 

 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นับวาเปนหนวยงาน

ดานการศึกษาแหงแรกในประเทศไทยที่มีการ

ศึกษาวิชาการดานรุกขกาลวิทยามาอยางยาวนาน

ไมนอยกวา 50 ป โดยในอดีตไดใหนิสิตวิเคราะห

วงปไม สําหรับวิเคราะหลําตนของตนไม (Stem 

analysis) เพื่อศึกษาการเติบโตของตนไม อีกทั้งยัง

ใหนิสิตนําเครื่องมือที่เรียกวา “Increment borer” 

เจาะวัดความเพิ่มพูนของตนไมอีกดวย และใน

ปจจุบันภาควิชาการจัดการปาไมไดขยายองค

ความรู และกิจกรรมวิชาการดานรุกขกาลวิทยา 

โดยไดจัดต้ังหองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน 

(Laboratory of Tropical Dendrochronology, 

LTD) ขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกใน

ดานนี้คือ Lamont-Doherty Earth Observatory 

(LDEO) of Columbia University เมืองนิวยอรก   

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปจจุบันนับวา เปน

หองปฏิบัติการดานรุกขกาลวิทยาที่มีความพรอม

ที่สุดแหงหน่ึงในเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ในการพัฒนาและยกระดับการสรางองค

ความรู  ทุนทางปญญาและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

การเติบโตของตนไม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและภัยธรรมชาติตางๆ ที่มีความครบถวน 

ลุ มลึก  และสามารถนําไปศึกษาเรียนรู และ

ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาหรือแกปญหาของชาติ

ได อีกทั้งยังเปนการผลิตนักวิจัยท่ีมีองคความรู

ของประเทศอีกดวย

วิสัยทัศน

 “เปนศูนยกลางการศึกษา วิจัย และฝก

อบรม ดานรุกขกาลวิทยาในภูมิภาคเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต”

ภารกิจ

 “สรางและพัฒนาองคความรู ด านรุก

ขกาลวิทยาอยางตอเนื่อง พัฒนาและสงเสริมนิสิต

และนักวิจัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ สราง

เครือขายความรวมมือในระดับชาติและนานาชาติ 

ผลิตผลงานทางวิชาการให  เป นที่ยอมรับใน

มาตรฐานสากล ตลอดจนนําองคความรูดานรุก

ขกาลวิทยาไปตอบสนองนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพยากรปาไม สิ่งแวดลอม และภัย

ธรรมชาติของประเทศไทย และภูมิภาคเขตรอน

ของโลก”

วัตถุประสงค

  1. เ พ่ือศึกษาและวิจั ยวิชาการด  าน
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ภาพที่ 1  สภาพท่ัวไปของหองเก็บตัวอยาง (Samples Collection Room)

ภาพที่ 2  สภาพท่ัวไปของหองหองวัด (Measurement Room)

รุกขกาลวิทยาในภูมิภาคเอเชียใต และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

  2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสิตและนัก

วิจัยใหมีองคความรู เกี่ยวกับรุกขกาลวิทยาและ

การประยุกตใชในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ

 3. เพื่อถายทอดองคความรูและบริการ

วิชาการดานรุกขกาลวิทยาแกสังคมในรูปแบบ

ตางๆ

 4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการดานรุกขกาลวิทยาและวิชาการท่ีเกี่ยวของ

กับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

สภาพโดยทั่วไปของหองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ

 หองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน 

ประกอบดวย 5 หองยอย ไดแก 
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หองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน
ขวัญชัย ดวงสถาพร

 1. หองเกบ็ตวัอยาง (Samples Collection 

Room) สําหรับเก็บตัวอยางท่ีผานการเตรียม

ตัวอย างแล ว  โดยปจจุบันหองปฏิบัติการฯ 

มีตัวอยางชิ้นไมทั้งในรูปไสไม (core) และ แวนไม 

(stem disc) ไมนอยกวา 1,000 ตัวอยาง จากชนิดไม

ไมนอยกวา 100 ชนิด (ภาพที่ 1)

 2. หองเตรียมตัวอยาง A (Samples 

Preparation Room A) สําหรับการเตรียมตัวอยาง

ขนาดเล็กหรือช้ินไมบางเพื่อใชในงานที่ตองการ

ศึกษาการเติบโตของต นไม โดยละเอียดหรือ

การพัฒนาการของเซลลเนื้อไม และกายวิภาคของ

เนื้อไม

 3.  หองเตรียมตัวอยาง B (Samples 

Preparation Room B) สําหรับการเตรียมไสไม 

และ แวนไม ใหสามารถวัดการเติบโตหรือ

ความกวางวงปของตนไมไดอยางสะดวกและถูก

ตอง โดยปจจุบันหองปฏิบัติการฯ มีเคร่ืองมือ

สําหรับการเตรียมไสไม และ แวนไมหลายชนิด 

เชน เครื่องขัดตัวอยางแบบหยาบและละเอียด 

เปนตน

 4.  หองวัด (Measurement Room) 

สําหรับการวัดขนาดหรือการเติบโตของตนไม 

โดยปจจุบันหองปฏิบัติการมีเคร่ืองมือสําหรับวัด

และประมวลผลขอมูลที่มีความทันสมัยและ

มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ที่มีความละเอียด

ในการวัดถึง 0.001 มิลลิเมตร หรือ 1 ไมครอน 

จํานวนท้ังหมด 4 ชุด ประกอบดวยเคร่ืองวัดชนิด 

The Swedish Model จากประเทศสวีเดน 

จํานวน 1 ชุด และ The Velmex “TA” System 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 3 ชุด (ภาพที่ 2)

 5. หองบุคลากร  สําหรับบุคลากร

ทั้งอาจารย นักวิจัย และนิสิตปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การประมวลผลขอมูล และเขียนรายงานการวิจัย

ตัวอยางผลงานในรอบ 7 ป

 ดานการวิจัย

  สรางขอมูลแสดงสภาวะความแหง

แล งในภาคเหนือของประเทศไทยย อนอดีต

ยาวนานท่ีสุดในเขตรอนของโลก (448 ป) เมื่อป 

พ.ศ. 2550 โดยตีพิมพในวารสาร Clim. Dynam. 
Volume 29, Number 1 / July, 2007.
  วิเคราะหลักษณะการเติบโตของไม

สนเขาและความสัมพันธกับปจจัยดานภูมิอากาศ

ในทองท่ีประเทศ Lao P.D.R. โดยตีพิมพใน

วารสาร Forest Ecology and Management 253 

(2007) 120–127 

  พัฒนาเทคนิคการศึกษาการเติบโต

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

  ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศในอดีตมากกวา 200 ป ในภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย โดยสรางจากวงปตนไม 

 ดานการบริการสังคม

  วิเคราะหอายุและการเติบโตของตน

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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หองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน
ขวัญชัย ดวงสถาพร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  พิสูจน อายุของไม ยืนต นเพ่ือเป น

หลักฐานในช้ันศาลในการตรวจสอบสิทธิในที่ดิน

ของบุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 

   จัดฝกอบรมดานรุกขกาลวิทยาใหกับ

บุคลากรจากประเทศฟลิบปนส ศรีลังกา มาเลเซีย 

อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา ภูฐาน อินโดนีเซีย และ

ไทย 

หวัหนาหองปฏบิตักิาร    ผศ.ดร.ขวญัชยั ดวงสถาพร 

 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่อยู  ชั้น 8 ตึกวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร 
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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.
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การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑไมสัก...
อรพรรณ ปานขาว และสันติ สุขสอาด

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิต การตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรม

ตลาดของผลิตภัณฑไมสักในตําบลนํ้าชํา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 253 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลใชคาทางสถิติไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 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 และราคาไมสักซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักมีราคา

เพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดมี จํานวน 45 ชนิด จํานวน 1,391,376 ช้ินตอป โดยใชไมทอน และ

ไมแปรรูปเปนวัตถุดิบ มีจํานวน 29 ชนิด และใชเศษไม ปกไมเปนวัตถุดิบ มีจํานวน 16 ชนิด โครงสราง

ตลาดเปนแบบ ผูขายนอยราย ผลิตภัณฑมีความแตกตางกันตรงท่ีลวดลาย การแกะสลัก และการเพ่ิม

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 บรมบัญญัติ1                                                                                                  สันติ สุขสอาด2

ABSTRACT
 This study aims to analyze the fi nancial 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), benefi t-cost ratio (B/C), internal rate of return (IRR) and switching value 
of cost (SVC) and benefi t (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

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนไมกฤษณา และ

การตลาดของไมกฤษณาในอําเภอเมือง และอําเภอแกลงในจังหวัดระยองโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ือง

มือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด มูลคา

ปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอตนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน การหาคาความแปรเปล่ียนของผล

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 สําหรับคาความแปรเปล่ียนของผลประโยชน (SV
B
) 

ณ อัตราสวนลดที่ 11 สวนไมกฤษณาขนาดใหญมีคาอยูที่รอยละ 61.60 – 79.78 รองลงมาคือสวนไม

กฤษณาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีคา    รอยละ 69.28 - 77.47 และ 67.28 - 76.80 ตามลําดับ สวนหาคา

ความแปรเปลี่ยนของตนทุน (SV
c
) 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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มูลคาการใชประโยชนของปาในปาชุมชนบานเขาเขียว...
เจนจิรา พวงมาลี และสันติ สุขสอาด

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชน และมูลคา

การใชประโยชนของปา ของราษฎรในพื้นที่ปาชุมชนบานเขาเขียว โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล

ของราษฎรท่ีอยูในบริเวณปาชุมชนบานเขาเขียว จํานวน 36 ครัวเรือน ทําการวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ 

ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 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 แตไดรับขาวสารเก่ียวกับปาชุมชน ของปาที่ราษฎรเก็บหามี 9 ชนิด ไดแก ไมฟน ไมไผ หนอไม 

ผลไมปา พืชผักปา เห็ด พืชกินหัว แมลงและผลผลิตจากแมลง และสมุนไพร มีมูลคาการใชประโยชน

รวม 601,163.50 บาท มีมูลคาการใชประโยชนสุทธิ 395,981.90 บาท และมีมูลคาสุทธิเฉลี่ย 

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. 
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ความคิดเห็นของราษฎรตอบทบาทผูนํา...
ธนโชติ สุมังคะละ และอภิชาต ภัทรธรรม

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ระดับ

ความคิดเห็นและปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของราษฎรตอบทบาทผูนําของพระสงฆในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ในพื้นที่บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลท่ีใชในการศึกษารวบรวม

โดยใชแบบสอบถามไปสอบถามราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่บานทาเตียน จํานวนท้ังหมด 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 มีพื้นที่ถือครองเฉล่ีย 14.81 ไร ไปทํากิจกรรมท่ีวัดเฉล่ีย 7 คร้ังตอป

เขารวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไมของวัดเฉล่ีย 9 ครั้งตอป ความเชื่อถือในความเปนผูนําของ

พระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของราษฎรในพ้ืนที่ที่ใชสอย

ทรัพยากรปาไมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ดังนั้นราษฎรตัวอยางมีความคิดเห็นที่เห็นดวย

อยางมากตอการเปนผูนําของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความคิด

เห็นของราษฎรตอบทบาทผูนําของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่ศึกษาน้ีไดแก 

อาชีพ รายไดของครัวเรือน ขนาดพื้นที่ถือครอง การเคยเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ของวัด ความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ความเช่ือถือในความเปนผูนําของ

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  คุณรัตนสิริ2

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

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.
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การใชดัชนีพืชพรรณจากขอมูลดาวเทียมไทยโชต…
ตวงรัตน คลายเดช และวีระภาส คุณรัตนสิริ

บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะคาการสะทอนแสง ความสัมพันธระหวางชนิดปา

และดัชนีพืชพรรณในรูปแบบตางๆ ทุกขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย เพ่ือกําหนดแนวทางการประยุกตดัชนีพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกชนิดปาของประเทศ 

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

กระจายเพ่ือวิเคราะหจําแนกชนิดปา 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

การจําแนกขอมูลดัชนีพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตองของขอมูลวันที่ 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 ดัชนีพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตองของขอมูลวันท่ี 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 ดัชนีพืชพรรณท่ีใหคาความถูกตองของขอมูลท่ีดีที่สุด คือ ดัชนีพืชพรรณ NDVI ทั้งสองชวงเวลา 
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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 
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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 ชนิดท่ีพบ 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 คาเฉล่ีย 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 คาเฉล่ีย 165.50 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 47.18 คาความคลาด

เคล่ือนรอยละ 109.00 และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 82.97 พบแฮม 89 กอ 467 ลํา 

คิดเปนรอยละ 34.93 คาเฉล่ีย 203.06 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 41.73 คาความคลาดเคล่ือน

รอยละ 95.00  และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 63.65  และการสุมตัวอยางแบบ (LPS) 

พบหวาย 103 กอ 459 ลํา คิดเปนรอยละ 34.88 คาเฉลี่ย 133.06 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 19.52 

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.
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คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 53.00  และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 66.47  พบตาว 76 กอ 328 ลํา 

คิดเปนรอยละ 24.92 คาเฉล่ีย 156.19 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 82.21 คาความคลาดเคล่ือน

รอยละ 140.00  และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 116.13 พบแฮม 110 กอ 529 ลํา คิดเปนรอยละ 

40.20 คาเฉล่ีย 182.44 ลําตอเฮกแตร คาความแปรปรวน 21.02 คาความลาดเคล่ือนรอยละ 60.00 

และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันรอยละ 50.22
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