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การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา

Wood Utilization and Productivity of Mangrove Forest at 

Sam Chong Tai Village, Phang-nga Province

อรณิชชา ประทีป ณ ถลาง1                      Onnitcha Prathip Na Thalang1 

วิพักตร์ จินตนา1                                                     Vipak Jintana1

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

ABSTRACT

 This research aimed to assess wood utilization and productivity (growing stock) of mangrove 

forest at Sam Chong Tai Village, Phang-nga province. Census was conducted for all the mangrove 

wood users in the village. The quantity of wood (poles) utilized by each household was assessed using 

systematic sampling and separated by species and use. Twenty-five per cent of the utilizable poles were 

measured for diameter at the middle and total length. On the other hand, productivity of mangrove for-

est in the village was surveyed using the line transect method. Three line transects were set normal to 

a road baseline at an interval of 400 m. Each transect consisted of 10x10 m sample plots established 

continuously from the road to the village mangrove forest boundary. Diameter and height of all trees 

(D ≥ 4.5 cm) in the plot were recorded.  Volume of wood used by villagers and the commercial volume 

of mangrove trees in the plots were estimated using Huber’s formula and the formula developed by 

Komiyama et al.

 The results revealed that approximately 70% of the total households in the study village used 

mangrove wood for construction of their houses, bridges and fishing gear. Five mangrove species were 

commonly used. They were Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob., Rhizophora  apiculata Bl., Xylocarpus 

granatum Koen., X. moluccensis (Lamk) M. Roem  and Bruguiera cylindrica (L.) Bl. The total  

annual rate of wood utilization was 10.07 m3. The most common species used were C. tagal (8.43 m3/yr) 

followed by R. apiculata (1.33 m3/yr). Use of the remaining species was less than one-half cubic  
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 

meter per year. Mangrove forest in the village comprised 13 tree species dominated by R. apiculata, X. 

granatum, C. tagal, B. cylindrica and X. moluccensis (Importance Value Index, IVI = 134, 73, 54, 14 

and 13, respectively). The total wood production of all species was 10.50 m3/rai, of which R. apiculata 

was 5.87 m3/rai followed by X. granatum, C. tagal, X. moluccensis and B. cylindrical with 2.82, 1.16, 

0.38 and 0.26 m3/rai, respectively. In comparison with the total area of community forest (20 0 rai), it 

can be concluded that wood utilization in the village was much less than the wood production in the 

nearby mangrove forest. Thus, this village might face a wood supply problem in the future unless proper 

measures are taken to manage the community forest sustainably, such as replanting and protection of 

the used species.

Keywords:  Wood utilization, Growing stock, Mangrove forest, Sam Chong Tai village, 

                      Phang-nga province

บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิการใช้ไม้และผลผลติไม้ป่าชายเลนในชมุชนบ้านสามช่องใต้ 

จังหวัดพังงา โดยใช้วิธีส�ามะโนประชากรครัวเรือนที่ใช้ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด ประเมินการใช้ไม้ด้วยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 25 ของไม้ที่แต่ละครัวเรือนใช้จ�าแนกตามชนิดและการใช้ประโยชน์ วัดขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางที่กลางท่อนและความยาวของท่อนไม้ ประเมินผลผลิตไม้ป่าชายเลนในชุมชนด้วยวิธี

ส�ารวจแบบเส้นแนว (line transect method) โดยวางแนวส�ารวจจ�านวน 3 แนวให้ตัง้ฉากกบัทางเข้าหมูบ้่าน 

แต่ละแนวห่างกัน 400 ม. ประกอบด้วยแปลงตัวอย่างขนาด 10x10 ม วางต่อเนื่องกันเริ่มจากป่าชายเลน 

ตดิกบัทางเข้าหมูบ้่านไปจนจรดล�าคลอง วดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางและความสงูของไม้ใหญ่ (D ≥ 4.5 ซม)  

ในแปลงทกุต้น ปรมิาตรไม้ท่อนทีน่�ามาใช้และปรมิาตรไม้ต้นในแปลงตวัอย่างประมาณด้วยสตูรของ Huber 

และ Komiyama et al. 

 ผลการศึกษา พบว่า ประมาณร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดใช้ไม้ป่าชายเลนส�าหรับสร้าง

บ้าน ท�าสะพาน และเครื่องมือประมง ชนิดไม้ที่น�ามาใช้มี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง โกงกางใบเล็ก ตะบูน

ขาว ตะบูนด�า และถั่วขาว มีอัตราการใช้รวม 10.07 ม3/ปี ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ โปรงแดง ใช้ 8.43 ม3/ปี  

รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก 1.33 ม3/ปี ส่วนไม้ชนิดอื่นรวมกันแล้วใช้น้อยกว่าครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อปี 

สังคมพืชป่าชายเลนในชุมชน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 13 ชนิด มีโกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว โปรงแดง ถั่วขาว 

และตะบูนด�า เป็นไม้เด่น มีค่าดัชนีความส�าคัญ (IVI) 134, 73, 54, 14 และ 13 ตามล�าดับ ผลผลิตไม้รวม

ทุกชนิดมีค่า 10.50 ม3/ไร่ โกงกางใบเล็กมีค่าสูงสุด 5.87 ม3/ไร่ รองลงมา คือ ตะบูนขาว โปรงแดง ตะบูน

ด�า และถั่วขาว มีผลผลิต 2.82, 1.16, 0.38 และ0.26 ม3/ไร่ ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าชายเลนใช้สอย

ชุมชนจ�านวน 200 ไร่ เห็นได้ว่าอัตราการใช้ไม้ของชุมชนมีค่าต�่ากว่าผลผลิตรวมของป่าชายเลนในชุมชน  

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอยของชุมชนแห่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากปราศจาก

มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชน เช่น การปลูกทดแทนและการป้องกันชนิดไม้ 

ที่ราษฎรนิยมน�ามาใช้ประโยชน์

ค�าส�าคัญ: การใช้ไม้ ผลผลิตไม้ ป่าชายเลน บ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา

ค�าน�า

 ป ่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่า

มหาศาล ทั้งประโยชน์ทางตรงในด้านป่าไม้ เช่น 

การน�าเนื้อไม้มาท�าเชื้อเพลิง เผาถ่าน ท�าไม้ค�้ายัน 

ไม้เสาเข็ม ส่วนประกอบต่างๆ ของบ้านเรือน  

ท�าเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือประมง (FAO, 2007) 

นอกจากนั้น ป่าชายเลนยังอ�านวยประโยชน์ทาง

อ้อมด้านบริการสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ เช่น 

บทบาทในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าบริเวณ

ชายฝั่งและอ�านวยผลผลิตทรัพยากรประมง เป็น

ฉากก�าบังภัยตามธรรมชาติ ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนตามแนวชายฝั่งส่วนใหญ่พึ่งพิงทรัพยากร

จากป่าชายเลน ทั้งการใช้ไม้และการจับสัตว์น�้าใน

พืน้ทีป่่าชายเลน ซึง่การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

ที่มากจนเกินไปท�าให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากร

ลดน้อยลงไปและส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต

ของราษฎรในชุมชนที่พึ่งพิงป่านั้นเอง และอาจ

ท�าให้การพัฒนาของชุมชนไม่มีความยั่งยืนต่อไป

ได้ (กรมป่าไม้, 2553) ในปัจจุบัน ได้มีแนวคิดใหม่

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่

ยัง่ยนื โดยการกระจายอ�านาจให้ราษฎรและองค์กร

ท้องถิน่เข้ามส่ีวนร่วมมากขึน้ (Local Development 

Foundation, 1999) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ฉบบัปี 2540 นบัเป็นกฎหมายสงูสดุฉบบัแรกที่

ได้บญัญตัเิรือ่งการมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถิน่ใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไว้

อย่างชัดเจน และถือได้ว่าเป็นช่องทางที่เปิดโอกาส

ให้ราษฎรในชมุชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น รูปแบบการจัดการป่าไม้

ที่เรียกว่า “ป่าชุมชน” จึงได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้น  

(กรมป่าไม้, 2555)

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด

และปริมาณการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนของ

ราษฎรในชมุชนทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีป่่าชายเลน 

และประเมินศักยภาพแหล่งผลิตของป่าชายเลน

ในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนดังกล่าว เพื่อเปรียบ

เทียบชนิดและปริมาณการใช้ไม้ของชุมชนกับ

ศักยภาพแหล่งผลิตไม้ในป่าชายเลนชุมชน ผลจาก

การวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้มี

ส่วนเกีย่วข้องกบัการก�าหนดแนวทางหรอืวางแผน

การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนให้มี

ความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการพื้นที่ศึกษา

 เลอืกศกึษาทีบ้่านสามช่องใต้ หมูท่ี ่8 ต�าบล

กะไหล อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องจากมี

พื้นที่ชุมชนทั้งหมดอยู่ในป่าชายเลนและราษฎร

ส่วนใหญ่ยังมีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ไม้ส�าหรับ

การสร้างที่อยู่อาศัย สร้างสะพาน และเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง จากข้อมูล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกะไหล (2555)  

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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บ้านสามช่องใต้ มปีระชากร 351 คน อาศยัอยูใ่น 73 

ครวัเรอืน พืน้ทีช่มุชนประกอบด้วย ทีอ่ยูอ่าศยั 70 ไร่ 

ป่าชายเลน 300 ไร่ แบ่งเป็นป่าใช้สอย 200 ไร่ และ 

ป่าอนุรักษ์ 100 ไร่

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลน

ของราษฎรบ้านสามช่องใต้ 

 ในเบื้องต้นผู ้วิจัยใช้วิธีประเมินชุมชน

แบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) โดย

การสังเกต เพื่อทราบถึงสภาพทั่วไปของชุมชน 

การสนทนากับผู ้น�าและราษฎรในชุมชน เพื่อ

จ�าแนกประชากรตามหน่วยการวิเคราะห์ในระดับ 

ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้และไม่ใช้

ไม้ป่าชายเลน จากนั้นใช้วิธีส�ามะโนประชากร 

(Census) เพื่อส�ารวจครัวเรือนทั้งหมดที่มีการ

ใช้ไม้ป่าชายเลน โดยสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างร่วม

กับการตรวจวัดขนาดของไม้ที่แต่ละครัวเรือน

น�ามาใช้ประโยชน์โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ  

(Systematic Sampling) วัดตามสัดส่วนร้อยละ 25 

ของจ�านวนไม้ที่ใช้ทั้งหมดจ�าแนกตามชนิดและ

ประเภทการใช้ประโยชน์ โดยวดัขนาดความโตทาง

เส้นผ่านศูนย์กลางที่กลางท่อนและความยาวของ

ท่อนไม้ที่ใช้ พร้อมจดบันทึกชนิดไม้และสอบถาม

อายุการใช้งานจากตัวแทนครัวเรือนที่ใช้ไม้นั้น 

 2. ข้อมูลก�าลังผลิตของสังคมพืชป่าชาย

เลนของชุมชน

 ในการศึกษาโครงสร้างป่าชายเลนผู้วิจัย

ประยุกต์ใช้วิธีการส�ารวจทรัพยากรป่าไม้แบบ 

เส้นแนว (Line Transect Method) โดยวางเส้นฐาน 

(Base Line) ตามแนวถนน และวางแนวส�ารวจ 

(Cruise Line) ตั้งฉากกับเส้นฐานเข้าไปจนสุดแนว

เขตป่าชายเลนเพื่อใช้สอยของชุมชน วางแปลง

ตัวอย่างแบบต่อเนื่องขนาด 10x10 เมตร ตามแนว

ส�ารวจ (P
1
-Pn) จ�านวน 3 แนว ระยะห่างระหว่าง

แนว 400 เมตร ได้แปลงตัวอย่างทั้งหมด 60 แปลง 

คิดเป็นเนื้อที่ส�ารวจทั้งหมด ประมาณร้อยละ 2 

ของพื้นที่ป่าใช้สอย (Figure 1) โดยแปลงขนาด 

10x10 เมตร ใช้วัดไม้ใหญ่ (Tree) ที่มีขนาดเส้น

ผ่านศนูย์กลาง ตัง้แต่ 4.5 เซนตเิมตรขึน้ไป โดยระบุ

ชนิด วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และวัดความสูง

ทั้งหมดของต้นไม้ทุกต้นในแปลง ส�าหรับไม้ใน

Figure 1 Study area and the transect lines for measurement of mangrove forest growing stock.

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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สกุลโกงกางวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ

เหนือคอราก 30 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนของ

ราษฎร ค�านวณปริมาตรไม้ ด้วยสูตร Huber’s 

formula (Husch et.al, 1982) ดังนี้

 V = H (Am)

เมื่อ  V = ปริมาตรไม้ท่อน (ลูกบาศก์เมตร)

  H = ความยาวของท่อนไม้ (เมตร)

  Am = พื้นที่หน้าตัดกึ่งกลางท่อน  

  (ตารางเมตร)

 2. ลกัษณะสงัคมพชืป่าชายเลน ค�านวณหา

ค่าดชันคีวามส�าคญั (IVI) และปรมิาตรไม้รายชนดิ 

ดังนี้

 2.1 ค�านวณค่าดชันคีวามส�าคญั (Important 

Value Index: IVI) ตามแนวทางของอุทิศ (2542) 

ด้วยสูตร ดังนี้

 IVI = RD+ RF+ RDo

เมื่อ  RD คอื ความหนาแน่นสมัพทัธ์ (%)  = 100

 RF คือ ความถี่สัมพัทธ์ (%)  = 100

 RDo คือ ความเด่นสัมพัทธ์ (%)  =  100

 2.2 ปริมาตรไม้ทั้งต้น (Volume: Vs) 

ค�านวณโดยประยุกต์สูตรของ Komiyama et.al 

(2008) ดังนี้

 Vs = 0.668 (D2 H) 0.939

เมื่อ        D  =  เส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก ไม้โกงกาง 

    วดัที ่0.3 เมตร เหนอืคอราก (เซนตเิมตร)

 H  =  ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)

 จากนัน้ค�านวณค่าปรมิาตรไม้ทีใ่ช้ประโยชน์ได้  

(Vc) โดยใช้แนวทางการประเมินขอ FAO (2007) 

มีสูตร ดังนี้ 

 Vc =  0.79 Vs

เมื่อ    Vc = ปรมิาตรทีใ่ช้เป็นสนิค้า (ลกูบาศก์เมตร)

 Vs = ปริมาตรไม้ทั้งต้น (ลูกบาศก์เมตร)

ผลและวิจารณ์

 ผู้น�าชุมชนกล่าวว่า ในอดีต ทุกครัวเรือน

ของหมูบ้่านสามช่องใต้จ�าเป็นต้องพึง่พงิทรพัยากร

ป่าชายเลนในการด�ารงชีวิต ทั้งด้านการใช้ไม้สร้าง

ที่อาศัยและท�าเชื้อเพลิง รวมถึงการจับสัตว์น�้าใน

พื้นที่ป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2542 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกะไหลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดย

ตัดถนนผ่านพื้นที่ป่าชายเลนเข้าสู่หมู่บ้าน ท�าให้

การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านมีความสะดวกขึ้น วิถี

ชีวิตชาวบ้านจึงเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ด้าน

เศรษฐกิจชาวบ้านมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพเสริมอื่นๆ มากขึ้นนอกเหนือจากการท�า

ประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียว ด้านการศึกษา  

ลูกหลานของราษฎรมีโอกาสได้รับการศึกษา 

มากขึน้ ด้านเทคโนโลย ีราษฎรใช้อวนหรอืแหแทน

เครื่องมือแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นใช้เอง เช่น ลอบ 

หรือไซ มากขึ้น ในการหุงต้มอาหารใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้าแทนการใช้ฟืนหรือถ่านจากไม้ป่าชายเลน 

เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงถึงผลที่

เกิดจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ที่ท�าให้การ 

พึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนของราษฎรลดน้อยลง 

เช่นเดียวกับที่ ศิราวรรณ (2550) ได้ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีวิตของราษฎร ต�าบล

แหลมสน อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา

เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน ซึ่งพบว่า การพัฒนา

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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เส้นทางคมนาคมส่งผลให้การด�ารงชีวิตและการ

ใช้ทรัพยากรเปลี่ยนไป นอกจากนั้น ยังท�าให้มี

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

มากขึ้นอีกด้วย

การใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลน

 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนใน

ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 73 ครัวเรือน 

ปรากฏว่า มีครัวเรือนที่ใช้ไม้ป่าชายเลน จ�านวน 51 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 69.86 ทีเ่หลอื 22  ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ 30.14 ไม่มีการใช้ไม้จากป่าชายเลน 

ส�าหรับครัวเรือนที่ใช้ไม้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 

97) ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 3 ท�า

อาชีพอื่น เช่น ค้าขาย และรับจ้าง ร้อยละ  73 มี

สมาชิกในครัวเรือน 1-5 คน ร้อยละ 27 มี 6 -10 คน 

เกอืบทัง้หมดนบัถอืศาสนาอสิลาม มเีพยีงร้อยละ 1 

เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ 

 การใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในชุมชนที่

ศกึษาจ�าแนกตามชนดิและวตัถปุระสงค์ของการใช้

ประโยชน์ ดังแสดงใน Table 1 พันธุ์ไม้ที่ชาวบ้าน

Table 1  Utilization of mangrove wood in Sam Chong Tai village, Phang-nga province  (N=51).

น�ามาใช้ มี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง ถั่วขาว โกงกาง

ใบเล็ก ตะบูนขาว และตะบูนด�าไม้ วัตถุประสงค์

เพือ่ใช้สร้างส่วนประกอบของบ้าน เช่น ท�าเสาบ้าน 

ครัว ทางเดินหรือระเบียงหน้าบ้าน เพื่อท�าสะพาน 

และท�าเครือ่งมอืประมง เช่น ลอบดกัปลา ลอบดกัป ู

ไม้โปรงแดงเป็นชนิดไม้ที่ราษฎรนิยมน�ามาใช้

ประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะใช้ในการสร้างส่วน

ประกอบของบ้าน ซึ่งมีจ�านวนมากถึง 5,053 ท่อน 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางและความยาวเฉลีย่ของไม้

ที่น�ามาใช้ 6.4 เซนติเมตร และ3.1 เมตร ตามล�าดับ 

ค�านวณปริมาตรได้ 52.55 ลูกบาศก์เมตร และอายุ

การใช้งานเฉลี่ยประมาณ 12 ปี คิดเป็นอัตราการ

ใช้ประมาณ 4.27 ลูกบาศก์เมตร/ปี นอกจากนั้นยัง

ใช้ไม้โปรงแดงในการสร้างสะพาน จ�านวน 3,272 

ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลี่ย 

6.1 เซนติเมตร และ3.2 เมตร ตามล�าดับ คิดเป็น

ปริมาตร 32.07 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งานเฉลี่ย 

ประมาณ 8 ปี มีอัตราการใช้ 4.06 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

และใช้ในการท�าเครื่องมือประมงอีก 601 ท่อน 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลี่ย 1.9 

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…

อรณิชชา  ประทีป ณ ถลาง และ วิพักตร์ จินตนา
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เซนตเิมตร และ1.3 เมตร ตามล�าดบั คดิเป็นปรมิาตร 

0.24 ลกูบาศก์เมตร อายกุารใช้งานเฉลีย่ประมาณ 2 

ปี มีอัตราการใช้ 0.10 ลูกบาศก์เมตร/ปี รวมอัตรา

การใช้ไม้โปรงแดงทัง้ 3 วตัถปุระสงค์ 8.43 ลกูบาศก์

เมตร/ปี ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก 

ไม้ถั่วขาว ไม้ตะบูนขาว และไม้ตะบูนด�า มีอัตรา

การใช้รวมเพียงเล็กน้อย มีค่า 1.33  0.13  0.11 และ 

0.07 ลกูบาศก์เมตร/ปี ตามล�าดบั โดยภาพรวม อตัรา

การใช้ไม้ทั้ง 5 ชนิดของครัวเรือนในบ้านสามช่อง

ใต้ มีอัตราการใช้โดยเฉลี่ย 10.07 ลูกบาศก์เมตร/ปี  

ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานการ

ศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนของชุมชน 

Mkviroในประเทศเคนย่า โดย Gvikenya (2011) ที่

พบว่าชนิดไม้ป่าชายเลนที่ราษฎรส่วนใหญ่นิยมใช้

มากที่สุด คือโปรงแดง

สังคมพืชและผลผลิตไม้ในป่าชายเลน

 จากการวางแปลงส�ารวจป่าชายเลนเพื่อ

ใช้สอยของชุมชน พบไม้ใหญ่ 11 ชนิด ได้แก่ 

โกงกางใบเล็ก โปรงแดง ตะบูนขาว ถั่วขาว 

ตะบูนด�า โกงกางใบใหญ่ พังกาหัวสุมดอกแดง 

เล็บมือนาง ถั่วด�า แสมขาว และล�าแพน โดยมี

ไม้โกงกางใบเล็ก เป็นชนิดที่มีค่า IVI มากที่สุด 

134.40 รองลงมา คือ ตะบูนขาว โปรงแดง ถั่วขาว 

ตะบูนด�า มีค่า 73.21  53.75  13.94 และ12.91 

ตามล�าดับ ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ มีค่าระหว่าง 0.64- 

4.72 (Table 2)  สอดคล้องกับการส�ารวจของ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง (2552) ที่

พบว่า โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และโปรงแดง 

Table 2  Importance Value Index (IVI) of mangrove species in the study area.

                             Species RD (%)  RDo (%)  RF (%) IVI (%)

 Rhizophora apiculata Bl.  55.75 51.67 26.98 134.40

 Xylocarpus granatum Koen. 19.22  27.48 26.51 73.21

 Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob. 16.17 12.00 25.58 53.75

 Bruguiera cylindrica (L.) Bl. 4.33 2.71 2.64 3.70

 Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem 6.98 6.51 13.94 12.91

 Rhizophora mucronata Lamk. 0.95 1.45 2.33 4.72

 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk. 0.27 0.27 1.86 2.40

 Avicennia alba Blume 0.34 0.56 1.40 2.29 

 Bruguiera parviflora (Roxb.) W.& A. ex Griff. 0.07 0.05 0.93  1.05

 Sonneratia alba J. E. Smith 0.07 0.15 0.47 0.68

 Aegicerus corniculatum (L.) Blanco 0.14 0.04 0.47 0.64 

	 Total	11	species	 100.00  100.00  100.00  300.00

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…

อรณิชชา  ประทีป ณ ถลาง และ วิพักตร์ จินตนา
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เป ็นชนิดพันธุ ์ไม ้ป ่าชายเลนสามล�าดับแรกที่

สามารถยึดครองความเด่นในสังคมพืชบริเวณ 

อ่าวพังงาได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549-2552

 จาก Table 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของชนิดไม้ที่

ราษฎรใช้ประโยชน์ พบว่า ตะบูนด�า มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมากที่สุด 11.93 เซนติเมตร 

รองลงมา คือ ตะบูนขาว 11.49 เซนติเมตร ส่วน

โกงกางใบเล็ก โปรงแดง และถั่วขาว มีค่าเฉลี่ยที่ 

ใกล้เคยีงกนั คอื 9.87  8.78  และ7.97 เซนตเิมตร ตาม

ล�าดบั ชนดิพนัธุไ์ม้ทีม่ค่ีาความสงูเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื 

โกงกางใบเล็ก มีค่า 6.26 เมตร ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ  

มีค่าใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 5.18-5.83 เมตร ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในป่าชาย

เลนมีปัจจัยส�าคัญ 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ภูมิอากาศ 

ความเค็มของน�้าในดิน การขึ้นลงของน�้า ความ

รุนแรงของคลื่น (Odum and Carole, 1982)

 ปริมาตรไม ้ทั้ งต ้นและปริมาตรที่ ใช ้

ประโยชน์ได้เฉลี่ยรายต้นของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด

ที่ราษฎรน�ามาใช้ประโยชน์ พบว่า ไม้ตะบูนขาว

และตะบูนด�ามีค่าปริมาตรสูงที่สุดและใกล้เคียง

กัน คือ ปริมาตรไม้ทั้งต้น อยู่ที่ 0.0469 และ 0.0442 

ลูกบาศก์เมตร/ต้น ตามล�าดับ และปริมาตรที่ใช้

ประโยชน์ได้ มีค่า 0.0371 และ 0.0349 ลูกบาศก์

เมตร/ต้น ตามล�าดับ รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก  

มีค่า 0.0338 และ 0.0267 ลูกบาศก์เมตร/ต้น  

ตามล�าดับ ส่วนโปรงแดง และถั่วขาว มีค่าน้อย

ที่สุดสองล�าดับสุดท้าย (Table 3) ซึ่งปริมาตรของ

Table 3  DBH,  height and volumes of mangrove trees in the study area. 

 Sonneratia alba J. E. Smith       16. 23      7.50        0.0830  0.0656

 Rhizophora mucronata Lamk. 12.86±4.03 6.46±1.83 0.0553±0.0399  0.0437

 Avicennia alba Blum 13.00±5.72 6.10±0.89 0.0544±0.0486  0.0430

 Xylocarpus granatum Koen. 11.49±6.06 5.83±1.63 0.0469±0.0647  0.0371

 Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem 11.93±4.39  5.75±1.46 0.0442±0.0380  0.0349

 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk. 9.84±5.04 6.13±2.21 0.0368±0.0462  0.0291

 Rhizophora apiculata Bl. 9.87±3.44 6.26±2.00  0.0338±0.0309   0.0267

 Bruguiera parviflora (Roxb.) W. & A. ex         9.55     6.50       0.0268  0.0212

 Griff. Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob. 8.78±3.23 5.18±1.57 0.0229±0.0218  0.0181

 Bruguiera cylindrica (L.) Bl 7.97±2.88 5.19±1.64 0.0196±0.0212  0.0155

 Aegicerus corniculatum (L.) Blanco 5.84±0.20 3.75±0.35 0.0064±0.0010  0.0051

                       Species     DBH    Height  Total Volume Commercial 
         Volume
      (cm)        (m)         (m3/tree)       (m3/tree)

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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ไม้แต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเนื่องมา

จากรปูทรงของต้นไม้ทีต่่างกนัและต้นไม้ขึน้อยูบ่น

พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน (ชาญ, 2513)

 3. เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไม้และ

ผลผลิตไม้ป่าชายเลนของชุมชนบ้านสามช่องใต้

 Table 4 เปรียบเทียบอัตราการใช้ไม้และ

ผลผลติไม้ในป่าชายเลนของชมุชนบ้านสามช่องใต้ 

ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความต้องการใช้

ไม้ป่าชายเลน 5 ชนิด คิดเป็นปริมาตรรวม 10.07 

ลูกบาศก์เมตร/ปี โปรงแดงมีอัตราการใช้มากที่สุด 

คอื 8.43 ลกูบาศก์เมตร/ปี รองลงมา คอื โกงกางใบเลก็ 

1.33 ลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนถั่วขาว ตะบูนขาว และ

ตะบูนด�า มีอัตราการใช้เพียงเล็กน้อย รวมกันไม่ถึง

ครึ่งลูกบาศก์เมตร/ปี ในขณะที่ผลจากการส�ารวจ

ปรมิาตรไม้ในพืน้ทีป่่าชายเลนของชมุชนพบว่า ป่า

ใช้สอยสามารถให้ผลผลติเนือ้ไม้ได้ประมาณ 10.50 

ลูกบาศก์เมตร/ไร่ โดยโกงกางใบเล็กมีปริมาตร 

มากที่สุด คือ 5.87 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ รองลงมา 

ตะบูนขาว 2.82 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ โปรงแดง 1.16 

ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ตะบูนด�า 0.38 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 

และถั่วขาว 0.26 ลูกบาศก์เมตร/ต่อไร่ ตามล�าดับ

 เมื่อประเมินศักยภาพแหล่งผลิตด้วยการ

ค�านวณปริมาตรไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่า (Growing 

Stock) เทียบกับพื้นที่ป่าใช้สอยของชุมชน จ�านวน 

200 ไร่ พบว่า มีปริมาตรไม้รวมทั้งสิ้น 2,100 

ลูกบาศก์เมตร เป ็นโกงกางใบเล็ก มากที่สุด 

1,174.80 ลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ ตะบูนขาว 

563.92 ลูกบาศก์เมตร โปรงแดง 231.68 ลูกบาศก์

เมตร ตะบูนด�า 76.78 ลูกบาศก์เมตร และถั่วขาว 

52.70 ลูกบาศก์เมตร เห็นได้ว่า ผลผลิตไม้ในป่า

ใช้สอยของชุมชนมีค่าสูงกว่าอัตราการใช้ไม้ต่อปี

ของทัง้ชมุชนเป็นจ�านวนมาก หากชมุชนยงัคงใช้ไม้

ในอัตราเท่าเดิมดังที่เป็นอยู่ในขณะท�าการศึกษานี้ 

โปรงแดงซึ่งเป ็นไม้ที่มีอัตราการใช้มากที่สุด 

สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไม้ได้นานถึง  

27 ปี ส่วนไม้อื่นๆ ที่มีการใช้น้อยกว่าจะสามารถ

Table 4  Comparison between wood utilization and growing stock of mangrove community forest at Sam Chang  

   Tai village.

 Ceriops tagal (Perr.) C. B. R ob. 8.43 1.16 231.68

 Rhizophora  apiculata Bl. 1.33 5.87 1174.80

 Bruguiera cylindrica (L.) Bl. 0.13 0.26 52.70

 Xylocarpus granatum Koen. 0.11 2.82 563.92

 Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem 0.07 0.38 76.78

                          Total 10.07 10.50 2,100

                            Species                                   Rates of wood           growing stock of 
                                                                        utilization mangrove community forest
   (m3/yr) (m3/rai)  (m3/200 rai)

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…
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ใช้ได้นานเป็นร้อยเป็นพันปี และจากการสนทนา

กับผู้น�าชุมชน ยังพบว่า ในปัจจุบัน สัดส่วนของ

ครวัเรอืนทีใ่ช้ไม้ป่าชายเลนได้ลดน้อยลงเหลอืเพยีง

ประมาณร้อยละ 70 เท่านั้น ต่างจากในอดีตที่ทุก

ครัวเรือนจ�าเป็นต้องใช้ไม้จากป่าชายเลน เนื่องจาก

ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู ่ชุมชนได้สะดวก 

ดังเช่นในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ไม้ส่วนใหญ่

ก็มีแนวโน้มการใช้ไม้ลดลงเนื่องจากสามารถหา

วัสดุอื่นมาใช้ทดแทนไม้ได้ โดยเฉพาะการสร้าง

บ้านเรือน ปัญหาการขาดแคลนไม้ของชุมชนจึง

ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ดี 

ชมุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรหามาตรการที่

เหมาะสมในการจดัการป่าชายเลนของชมุชนแห่งนี ้

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เนื่องจากป่าชายเลนนอกจากที่เอื้อประโยชน์ทาง

ตรงในรูปเนื้อไม้ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นแหล่งอนุบาล

สตัว์น�า้ชายฝ่ังทีเ่ป็นทรพัยากรส�าหรบัการประกอบ

อาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ในชุมชุมอีกด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาการใช้ไม้และผลผลิตไม ้

ป่าชายเลนในชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา 

พบว่า ร้อยละ 70 จากทั้งหมด 73 ครัวเรือนใช้ไม ้

ป่าชายเลน เพือ่วตัถปุระสงค์ 3 ประการ คอื ใช้สร้าง

ส่วนประกอบของบ้าน ท�าสะพาน และเครื่องมือ

ประมง ชนิดไม้ที่ชาวบ้านน�ามาใช้มี 5 ชนิด ได้แก่ 

โปรงแดง โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ตะบูนด�า และ

ถั่วขาว คิดเป็นปริมาตรรวมประมาณ 95 ลูกบาศก์

เมตร อายกุารใช้งานของไม้แตกต่างกนัออกไปตาม

ชนิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ไม้ ตั้งแต่ 2-19 ป ี

อัตราการใช้ไม ้ทุกชนิดรวมกันมีค ่าประมาณ  

10 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ชนิดไม้ที่นิยมใช้มากที่สุด 

คือ โปรงแดง มีอัตราการใช้ 5.4 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อปี รองลงมา คอื โกงกางใบเลก็ 1.3 ลกูบาศก์เมตร 

ส่วนไม้ชนิดอื่นใช้รวมกันไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร

 ป่าชายเลนเพือ่ใช้สอยของชมุชนบ้านสาม

ช่องใต้ ประกอบด้วยพนัธุไ์ม้ 13 ชนดิ มโีกงกางใบเลก็ 

ตะบนูขาว โปรงแดง ถัว่ขาว และตะบนูด�า เป็นไม้

ชนดิเด่น (IVI = 134.4  73.2  53.8  13.9 และ 12.9 ตาม

ล�าดบั) ผลผลติของไม้ทกุชนดิรวมกนัมค่ีาประมาณ 

10 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เกือบทั้งหมดเป็นผลผลิต

ของไม้ชนดิทีร่าษฎรน�ามาใช้ประโยชน์ โดยโกงกาง

ใบเลก็มค่ีาสงูสดุ 5.9 ลกูบาศก์เมตรต่อไร่ รองลงมา 

คอื ตะบนูขาว โปรงแดง ตะบนูด�าและถัว่ขาว มค่ีา 

2.8  1.2  0.4 และ 0.3 ลกูบาศก์เมตรต่อไร่ ตามล�าดบั

 เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราการใช้ไม้กบัปรมิาณ

ผลผลิตไม้แต่ละชนิดในพื้นที่ใช้สอยของชุมชน

จ�านวน 200 ไร่ พบว่า อัตราการใช้ไม้ของชุมชนมี

ค่าต�่ากว่าผลผลิตรวมของป่าอยู่มาก ในภาพรวม 

อตัราการใช้ไม้ทัง้ 5 ชนดิมค่ีาประมาณ 10 ลกูบาศก์

เมตรต่อปี ขณะที่ป่าใช้สอยทั้งหมดมีก�าลังผลิต

รวม (growing stock)สูงถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตร 

ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ที่พบว่าการใช้

ไม้ป่าชายเลนเพื่อสร้างบ้านและสะพานมีแนว

โน้มลดลง เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้น  

ดงันัน้ ปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอยของชมุชนจงึ

อาจยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม 

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่ 

เหมาะสมส�าหรับการจัดการป่าชายเลนเพื่อให้

สามารถอ�านวยประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎร

บ้านสามช่องใต้ต่อไป

การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลน…

อรณิชชา  ประทีป ณ ถลาง และ วิพักตร์ จินตนา
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การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบีย 

Estimating of the Stem Volume and Biomass of Pinus caribaea Morelet 

อ�าไพ พรลีแสงสุวรรณ์1 

สมชาย นองเนือง1  

พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ1 

วรพจน์ ค�าใบ1  

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

ABSTRACT

 Estimating of the stem volume and biomass of Pinus caribaea Morelet was studied in Chiang 

Mai.  In four age classes of 6, 9, 18 and 29 year-old P. caribaea plantations, stem diameter at breast high 

(DBH) and tree height were measured.  Twelve sample trees in each age classes were cut and measured 

for the aboveground biomass analysis using a stratified clip technique and formulating allometric  

equation, whereas one to three sample trees in each age classes were dug for the root biomass analysis.  

Carbon contents in various organs of pine were analyzed by the wet oxidation method.  The results 

revealed that growth annual increments of P. caribaea were high in the first stage of 9 year-old then 

decreased.  Height annual increment was 1.10-1.14 m.yr-1 and DBH annual increment was 1.17-1.36 

cm.yr-1.  Bark thickness increased with stand age of 6, 9, 18 and 29 year-old at respectively as 0.87, 

1.29, 1.64 and 1.87 cm.  Stem volume under bark increments of 6, 9, 18 and 29 year-old were 0.004, 

0.001, 0.017 and 0.018 m3.tree-1.yr-1.  Plant biomass storages were 4.0, 7.6, 14.2 and 17.0 kg.tree-1.

yr-1. The average of carbon contents in stem, branch, leaf and root of 6, 9, 18 and 29 year-old were 

reported as 46.4, 43.1, 47.5 and 43.5% while the average of carbon accumulations in biomass were 1.9, 

2.2, 6.8 and 7.0 kg.tree-1.yr-1, respectively.

Keywords:  Pinus caribaea Morelet, age of plantations, stem volume, biomass, carbon content 

Ampai Pornleesangsuwan1 

Somchai Nongnuang 1

Pongsak Chattecha1
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บทคัดย่อ

 การประมาณปรมิาตรไม้และมวลชวีภาพสนคารเิบยี ด�าเนนิการในจงัหวดัเชยีงใหม่ จากแปลงปลกู

สนคาริเบีย 4 ชั้นอายุ ได้แก่ 6, 9, 18 และ 29 ปี โดยวัดการเติบโตด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพยีงอกของต้นไม้ทัง้หมดในทกุชัน้อาย ุสุม่ตดัตวัอย่างต้นไม้ชัน้อายลุะ 12 ต้น และขดุรากชัน้อายลุะ 1-3 ต้น

เพื่อหาสมการประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบียตามวิธีการ stratified clip technique  

ส่วนการสะสมคาร์บอนในมวลชวีภาพพชืวเิคราะห์โดยวธิ ีwet oxidation ผลการศกึษาพบว่า สนคารเิบยีมี

อตัราความเพิม่พนูด้านความสงู 1.10-1.14 เมตรต่อปี และความเพิม่พนูด้านขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก 

1.17-1.36 เซนตเิมตรต่อปี ความหนาเปลือกเพิ่มขึน้ตามอาย ุโดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีความหนาเปลอืก

เฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87 เซนติเมตร ตามล�าดับ การเติบโตของสนคาริเบียมีความเพิ่มพูนในอัตรา

ทีส่งูช่วง 9 ปีแรก หลงัจากนัน้เริม่ลดลง อตัราความเพิม่พนูของปรมิาตรล�าต้นใต้เปลอืกทีอ่าย ุ6, 9, 18 และ 

29 ปี เฉลี่ย 0.004, 0.001, 0.017 และ 0.018 ลูกบาศก์เมตรต่อต้นต่อปี มีการสะสมมวลชีวภาพเฉลี่ย 4.0, 

7.6, 14.2 และ 17.0 กโิลกรมัต่อต้นต่อปี ความเข้มข้นของคาร์บอนทีส่ะสมในมวลชวีภาพของล�าต้น กิง่ ใบ 

และราก ของไม้สนคาริเบียที่อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตามล�าดับ 

คดิเป็นปรมิาณการสะสมคาร์บอนในมวลชวีภาพเฉลีย่ 1.9, 2.2, 6.8 และ 7.0 กโิลกรมัต่อต้นต่อปี ตามล�าดบั

ค�าส�าคัญ:  สนคาริเบีย อายุสวนป่า ปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ ความเข้มข้นของคาร์บอน

ค�าน�า 

 ป ่าไม้มีบทบาททั้งในด้านการกักเก็บ 

( S i n k )  แ ล ะ ป ล ด ป ล ่ อ ย  ( S o u r c e )  ก ๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ การกักเก็บหรือดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จะผ่านกระบวนการสงัเคราะห์

แสง ซึ่งต้นไม้จะน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้

ในการสร้างอาหารและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพ  

ในขณะที่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กลบัสูช่ัน้บรรยากาศของต้นไม้จะผ่านกระบวนการ

หายใจ การตาย การย่อยสลาย ต้นไม้จะกักเก็บ

คาร์บอนไว้ในส่วนของล�าต้น กิง่ ใบ และราก ในรปู

ของมวลชวีภาพ ในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่หากมผีลผลติ

มวลชีวภาพเพิ่มขึ้น พื้นที่นั้นก็จะมีจะมีการกักเก็บ

คาร์บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ในทาง

กลับกันหากพื้นที่นั้นมีผลผลิตมวลชีวภาพลดลง 

เนื่องจากมีการตัดฟันไม้น�าออกมาใช้ประโยชน์ 

พืน้ทีน่ัน้กจ็ะมกีารปลดปล่อยคาร์บอนตามผลผลติ

มวลชีวภาพที่ลดลง การปลูกป่าทดแทนเป็นการ 

กักเก็บก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ที่ ไม ่สิ้นสุด  

การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ มุ่งเน้นให้ต้นไม้มีคุณภาพดีและเติบโตเร็ว 

เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุ นอกจากนี ้การปลกูป่า

ยงัเป็นกจิกรรมหนึง่ในเวทโีลกทีไ่ด้มกีารก�าหนดให้

สามารถด�าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกบนพื้นฐานของความสมัครใจภายใต้กลไก

การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism) 

ของพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) หรอืทีรู่จ้กักนัดี

ในชื่อของ “CDM” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกป่าใน

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ
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พื้นที่ที่เคยเป็นป่าและไม่เคยเป็นป่ามาก่อนก็ได้ 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนิน

การศกึษาพรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพส�าหรบัปลกูภายใต้

โครงการ CDM พบว่า การปลูกสวนป่าไม้สักรอบ

ตัดฟ ันประมาณ 30 ป ี  สามารถดูดซับก ๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.36-2.16 ตันต่อไร่ต่อปี 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกเมื่อตัดฟัน

แล้วน�าไม้สักจากสวนป่าไปใช้ประโยชน์ในการ

สร้างบ้าน ท�าเฟอร์นเิจอร์หรอืเครือ่งใช้อืน่ๆ ทีม่อีายุ

ยืนนาน ไม้สักเหล่านั้นก็ยังคงสามารถกักเก็บ

คาร์บอนได้ตลอดอายุการใช้งาน และเมื่อท�าการ

ปลกูใหม่ สวนสกัทีป่ลกูใหม่เหล่านัน้กย็งัคงดดูซบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ต่อไป ในขณะทีไ่ม้โตเรว็ 

เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ และยูคาลิปตัส 

เป็นต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

สูงสุดมากกว่า 6 ตันต่อไร่ต่อปี ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของพื้นที่ปลูก (คณะวนศาสตร์, 2554)

 สนคาริเบีย จัดเป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งใน

หลายประเทศ (Woessner, 1978; Whitmore and 

Liegel, 1980) เหมาะทีจ่ะใช้ท�าเยือ่กระดาษเนือ่งจาก

มีเส้นใยยาว (Plumptre, 1984; ทัศนีย์ และคณะ, 

2529) และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นอีก

หลายประเภท เช่น อตุสาหกรรมการก่อสร้าง ไม้อดั 

ไม้บาง และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากจะได้ประโยชน์

จากเนื้อไม้แล้วยังให้ยางสนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม 

สี น�้ามันชักเงา และใช้เป็นสารแต่งกลิ่นตลอดจน

ใช้เป็นส่วนผสมในน�า้หอม (สาโรจน์, 2544) สนคารเิบยี 

มกีารเตบิโตดกีว่าสนสามใบและสนสองใบซึง่เป็น

ไม้ท้องถิน่ของไทย สามารถขึน้ได้ทัง้พืน้ทีร่ะดบัสงู

และระดับต�่าและปรับตัวได้ดีในหลายสภาพพื้นที่ 

(Granhof, 1983a, 1983b; Granhof and Homjeen, 

1983; อ�าไพ และคณะ, 2553) สนคาริเบียใน

ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตด้านความสงูระหว่าง 

1.01-1.68 เมตรต่อปี และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงอกระหว่าง 1.40-2.47 เซนติเมตรต่อปี  

(สาโรจน์, 2544) การจดัการสวนป่าอย่างดสีามารถ

เพิม่ผลผลติเนือ้ไม้ได้ (Granhof and Homjeen, 1983)

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้ม

การเติบโตของสนคาริเบีย และหาสมการเพื่อ

ประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบีย 

ตลอดจนการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพส่วน

ต่างๆ ของไม้สนคาริเบีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 

ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสนคาริเบียต่อไป

วิธีการวิจัย 

 การวจิยัด�าเนนิการในแปลงปลกูสนคารเิบยี 

จ�านวน 4 ชัน้อาย ุได้แก่ 6, 9, 18 และ 29 ปี ใน จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้

 1.  เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัด

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก (ทีร่ะดบั 1.3 เมตร 

จากพื้นดิน: DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น

ในแปลงปลูกสนคาริเบียจ�านวน 4 ชั้นอายุ ได้แก่  

6, 9, 18 และ 29 ปี หาความสมัพนัธ์ระหว่างความสงู

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และแนวโน้มอัตรา

การเติบโตของไม้สนคาริเบีย

 2.  จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้

ในแต่ละชั้นอายุ ท�าการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาด

ต่างๆ กัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ 

จ�านวน 12 ต้นต่อชัน้อาย ุเพือ่ใช้ศกึษาปรมิาตรและ

มวลชวีภาพของไม้สนคารเิบยี โดยวดัมติ ิ(dimension) 

ต่างๆ ของตัวแทนต้นไม้ที่คัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่ 

ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) ความสูงถึงระดับ

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 
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กิ่งสดกิ่งแรก (HB) ซึ่งปกติมักจะถือว่าระดับของ

เรือนยอดของต้นไม้จะลงมาถึงระดับใต้กิ่งสดกิ่ง

แรกนี้โดยประมาณ ดังนั้น ความลึกของเรือนยอด 

(crown depth) จึงเท่ากับ H - HB = Hk วัดความ

กว้างของเรือนยอด (R) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่

ระดบัชดิดนิ (D0) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางทีร่ะดบั

สงูจากพืน้ดนิ 30 เซนตเิมตร (D0.3) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของล�าต้นที่ระดับใต้กิ่งสดกิ่งแรก (DB) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้นที่ระดับสูง 

เพยีงอก (DBH) วดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางทีร่ะดบั

ต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร 

ไปตลอดความยาวของล�าต้น เพื่อสร้างสมการ

ปริมาตรไม้ และหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาตรล�าต้นของไม้สนคาริเบียตามอายุที่เพิ่มขึ้น

 3.  ท�าการตดัทอนล�าต้นออกตามช่วงต่างๆ 

ตั้งแต่ความยาว 0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร  

ไปตลอดความยาวของล�าต้น ชั่งน�้าหนักสดของ

ส่วนต่างๆ ตามล�าดบั เพือ่ศกึษาปรมิาณการกระจาย

ของมวลชีวภาพของส่วนที่เป็นล�าต้น กิ่ง และใบ 

ตามระดบัความสงูของล�าต้นไม้ โดยใช้วธิกีารศกึษา

แบบ Stratified clip technique (พงษ์ศักดิ์, 2538) 

 4.  ในแปลงสนคาริเบียอายุ 6 และ 9 ปี ให้

เลือกตัวแทนไม้ที่ตัดฟัน 3 ขนาด ได้แก่ ใหญ่ กลาง 

และเล็ก ชั้นอายุละ 3 ต้น ส่วนแปลงสนคาริเบีย 

อายุ 18 และ 29 ปี ให้เลือกตัวแทนไม้ที่มีขนาด 

เส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอกเฉลีย่ของต้นไม้ทัง้แปลง 

ชัน้อายลุะ 1 ต้น ท�าการขดุรากของตวัอย่างแต่ละต้น 

เพื่อศึกษาระบบรากและมวลชีวภาพของราก  

 5.  เก็บตัวอย่างย่อยของส่วนต่างๆ ของ

ต้นไม้ ได้แก่ ล�าต้น กิ่ง ใบ และราก มาท�าการอบให้

แห้งด้วยเตาอบทีอ่ณุหภมู ิ80-90 0C เปลีย่นน�า้หนกั

สด (fresh weight) ของต้นไม้ในแปลงให้เป็น 

น�้าหนักแห้ง (oven-dried weight) เพื่อหามวล

ชีวภาพ (biomass) ของต้นไม้แต่ละต้นทั้งต้น และ

มวลชวีภาพของแต่ละส่วนของต้นไม้ (ล�าต้น ใบ กิง่ 

และราก) และหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมวล

ชีวภาพของส่วนต่างๆ ของไม้สนคาริเบียตามอาย ุ

ที่เพิ่มขึ้น

 6.  ศึกษาคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้สน 

คาริเบีย โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนของไม้สนคาริเบีย

ที่ศึกษามวลชีวภาพ โดยแยกออกเป็น ล�าต้น กิ่ง ใบ 

และราก เพื่อน�าไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่เก็บ

สะสมในชิ้นส่วนพืชในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี  

Wet oxidation ของ Walkley and Black (1947)

 

ผลและวิจารณ์

การเติบโตของไม้สนคาริเบีย

 สนคาริเบียมีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็ว

ในช่วงแรก โดยพบว่าเมื่ออายุ 6 ปี มีอัตราความ

เพิม่พนูทางความสงูและเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก

เฉลี่ย 1.1 เมตรต่อปี และ 1.4 เซนติเมตรต่อปี และ

เมือ่อาย ุ9 ปี เฉลีย่ 1.5 เมตรต่อปี และ 1.5 เซนตเิมตร

ต่อปี แนวโน้มการเติบโตมีอัตราลดลงเมื่อต้นไม้

มอีายเุพิม่ขึน้ เมือ่อาย ุ18 ปี มอีตัราความเพิม่พนูทาง

ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.1 

เมตรต่อปี และ 1.2 เซนติเมตรต่อปี และอายุ 29 ปี 

เฉลี่ย 0.7 เมตรต่อปี และ 0.9 เซนติเมตรต่อปี ตาม

ล�าดับ (Table 1) สนคาริเบียอายุ 6 ปี มีความกว้าง

ของเรือนยอดเฉลี่ย 2.8 เมตร ต้นที่มีขนาดใหญ่มี

ความกว้างเรอืนยอดถงึ 4.3 เมตร หลงัอาย ุ6 ปี เรอืน

ยอดของสนคาริเบียเริ่มเบียดชิดกัน ความกว้าง

เรอืนยอดและความลกึเรอืนยอดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 
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ตามอายุ (Table 2) จึงเกิดการแก่งแย่งแสงแดด น�้า 

และธาตอุาหาร ท�าให้อตัราการเตบิโตด้านเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพียงอกเริ่มลดลง ในขณะที่ต้นไม้ยังคง

เพิ่มอัตราการเติบโตด้านความสูงเพื่อแก่งแย่งแสง 

แต่เมื่ออายุมากขึ้นต้นไม้เติบโตเต็มที่ เรือนยอด

เบียดชิดกันมากขึ้น มีการแก่งแย่งน�้าและธาตุ

อาหารมากขึ้น ท�าให้อัตราการเติบโตของต้นไม้ 

ลดลงทั้งด้านความสูงและความโตทางเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ดังนั้น ระยะปลูกจึงมีผลต่อความกว้าง

เรอืนยอดและการเตบิโตของต้นไม้ การปลกูสวนป่า

สนคาริเบียที่ระยะปลูกเริ่มแรก 3 x 3 เมตร ควรมี

การตัดสางขยายระยะครั้งแรกเมื่อต้นไม้มีอายุ 6 ปี 

โดย จักรพันธ์ และขวัญชัย  (2543) พบว่า ไม้สน

สามใบที่ตัดสางขยายระยะเมื่ออายุ 6 ปี มีความโต

ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าไม้ที่ไม่มีการ

Table 1  Tree height and diameter at breast height of Pinus caribaea in difference age

ตัดสางขยายระยะถึง 10.13 เซนติเมตร Whitmore 

and Liegel (1980) พบว่า หากปลูกสนคาริเบียที่มี

รอบตดัฟันสัน้ควรใช้ระยะปลกู 2 x 2 ถงึ 3 x 3 เมตร 

จะให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง 

 เมื่อสร้างสมการแนวโน้มการเติบโตด้าน

ความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของ

ไม้สนคาริเบีย (Figure 1) ได้ผลดังนี้

      H = 9.3598ln(x) - 8.6138     

   R2 = 0.9156

   DBH  = 10.987ln(x) - 11.04      

   R2 = 0.9958

 เมื่อ    H = ความสูงของต้นไม้ (เมตร) 

   DBH = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

   เพียงอก (เซนติเมตร) 

       x = อายุ (ปี) 

Table 2  Crown diameter and crown depth of Pinus caribaea in difference age

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 
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ความหนาของเปลือกไม้สนคารีเบีย

 เปลือกไม้สนคาริเบียมีลักษณะแตกเป็น

ร่องตื้นๆ ตามยาวและแนวขวางของล�าต้นเป็น 

ระยะๆ โดยทั่วไปเปลือกจะหลุดลอกเป็นเกล็ดยาว 

10-15 เซนตเิมตร และกว้าง 2-5 เซนตเิมตร จากการ

ศึกษานี้พบว่า สนคารีเบียมีความหนาเปลือกเพิ่ม

ขึ้นตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีความหนา

เปลือกเฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87 เซนติเมตร 

ตามล�าดบั สนคารเิบยีจะมเีปลอืกหนาและค่อนข้าง

ติดแน่นกับเนื้อไม้ ท�าให้เปลือกหลุดลอกยากกว่า 

ไม้สนสามใบที่เปลือกมีลักษณะเป็นแผ่นและ 

หลดุลอกได้ง่าย เมือ่หกัค่าความหนาเปลอืกออกไป

จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใต้เปลือกที่อายุ 6, 9, 

18 และ 29 ปี เฉลี่ย 7.4, 11.1, 18.6 และ 23.5 

เซนติเมตร ตามล�าดับ (Table 3)

Figure 1  Growth models of H and DBHt of Pinus caribaea

 เมือ่สร้างสมการแนวโน้มการเปลีย่นแปลง

ของความหนาเปลือกไม้สนคาริเบียตามอายุที่เพิ่ม

ขึ้น (Figure 2) ได้ผลดังนี้

 Bark thickness = 0.605ln(x)-0.1326   

 R2 = 0.9689

       เมื่อ Bark thickness = ความหนาเปลือก  

 (เซนติเมตร)

 x = อายุ (ปี) 

Figure 2  The model of bark thickness of Pinus caribaea 

  over stand age

Table 3  Bark thickness and diameter at breast height under bark of Pinus caribaea

ปริมาตรล�าต้นของไม้สนคาริเบีย

 สนคาริ เบียมีอัตราความเพิ่มพูนของ

ปริมาตรล�าต้นใต้เปลือกที่อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี 

เฉลีย่ 0.004, 0.001, 0.017 และ 0.018 ลกูบาศก์เมตร

ต่อต้นต่อปี (Table 4) อัตราความเพิ่มพูนของ

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ



18

วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 

Table 4  Stem volume over bark and under bark of Pinus caribaea in difference age

ปริมาตรล�าต้นเพิ่มขึ้นตามอายุ สนคาริเบียอายุ 6 ปี 

มีปริมาตรมากกว่าอายุ 9 ปี เนื่องจากสนคาริเบียที่

อาย ุ6 ปี เป็นแปลงปลกูทดสอบสายพนัธุ ์(Progeny 

trial) มกีารคดัเลอืกเมลด็สายพนัธุด์มีาปลกูทดสอบ

ร่วม ในขณะที่สนคาริเบียอายุ 9 ปี เป็นแหล่งเก็บ

เมล็ดพิสูจน์ถิ่นก�าเนิด (Provenance seed stand) 

ปลูกโดยใช้เมล็ดที่เก็บจากแม่ไม้จ�านวน 200 แม่ไม้ 

ในแปลงสวนอนุรักษ์พันธุ์ ที่สถานีวนวัฒนวิจัย

ห้วยบง (ถิน่ก�าเนดิ Limones จากประเทศฮอนดรูสั) 

สวนป่าอายุ 6 ปี จึงมีการเติบโตดีกว่าท�าให้มี

ปริมาตรมากกว่าสวนป่าอายุ 9 ปี

 เมื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาตรล�าต้นเหนือเปลือกและปริมาตรล�าต้นใต้

เปลือกกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของ 

ไม้สนคาริเบีย (Figure 3) ได้ผลดังนี้ 

   Vover bark = 0.00006 (DBH)2.6406     

 R2 = 0.7984

   Vunder bark  = 0.00003 (DBH)2.7138    

 R2 = 0.7838

เมื่อ  Vover bark = ปรมิาตรเหนอืเปลอืก (เมตร3)

            Vunder bark = ปริมาตรใต้เปลือก (เมตร3)

              DBH = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก  

 (เซนติเมตร) 

มวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย

 มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิของไม้สนคารเิบยี

ประกอบด้วยส่วนของล�าต้น กิ่ง และใบ เมื่ออายุ 6, 

9 18 และ 29 ปี มีการสะสมมวลชีวภาพเหนือ 

พื้นดินเฉลี่ย 20.6, 43.5, 214.6 และ 352.3 กิโลกรัม 

Figure 3  Growth models of stem volume over bark (left) 

  and stem volume under bark (right) of  Pinus 

  caribaea

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ
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ต่อต้น ตามล�าดับ (Table 5) และการสะสมมวล

ชีวภาพในราก 3.2, 25.4, 40.7 และ 141.7 กิโลกรัม

ต่อต้น ตามล�าดับ (Table 6) การสะสมมวลชีวภาพ

รวมเฉลี่ย 23.7, 68.8, 255.3 และ 493.9  กิโลกรัม

ต่อต้น หรือ 4.0, 7.6, 14.2 และ 17.0 กิโลกรัมต่อต้น

ต่อปี ตามล�าดับ โดยพบการสะสมมวลชีวภาพใน

ล�าต้นมากทีส่ดุ รองลงมาได้แก่ ราก ในช่วงอาย ุ6 และ 

9 ปีพบการสะสมมวลชวีภาพในใบมากกว่ากิง่ และ

เมื่อมีอายุมากขึ้นการสะสมมวลชีวภาพในกิ่งและ

ใบลดลง แต่การสะสมมวลชวีภาพในล�าต้นและราก

เพิ่มขึ้น 

Table 5  Above ground biomass of Pinus caribaea in difference age

Table 6  Biomass of Pinus caribaea in difference age

 เมื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง

มวลชวีภาพล�าต้น กิง่ ใบ และราก กบัขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพียงอกของไม้สนคาริเบีย (Figure 4) ได้

ผลดังนี้  

 W
S
  =  0.026 (DBH)2.7313     R2 = 0.9592

      W
B
  =  0.0071 (DBH)2.5095  R2 = 0.9126

      W
L
  =  1.225 (W

B
)0.6989     R2 = 0.8036

      W
R
  =  0.551 (W

S
)0.9364    R2 = 0.9605

เมื่อ  WS =  มวลชีวภาพล�าต้น (กิโลกรัม) 

 W
B
  =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม) 

        W
L
  =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)

        W
R
  =   มวลชีวภาพราก (กิโลกรัม) 

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ



20

วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 

 DBH  =   ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก 

  (เซนติเมตร) 

 การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้

สนคาริเบีย

 การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพส่วน

ต่างๆ ของไม้สนคาริเบีย ได้แก่ ล�าต้น กิ่ง ใบ และ

ราก เท่ากับร้อยละ 46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตาม

ล�าดับ (Table 7) 

 สนคาริเบีย อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีการ

สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลี่ย 7.0, 14.1, 89.7 

และ 103.2 ตนัต่อเฮกแตร์ หรอืเท่ากบั 1.1, 2.3, 14.4 

และ 16.5 ตันต่อไร่ โดยมีการสะสมคาร์บอนใน

ล�าต้นมากที่สุด รองลงมาเป็น ราก กิ่ง และใบ ตาม

Figure 4  Biomass models of stem, branch, leaf and root 

  of Pinus caribaea

ล�าดับ เมื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในมวล

ชีวภาพพบว่าเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 

29 ปี มีการสะสมคาร์บอน 11.2, 19.8, 121.6 และ 

204.2 กิโลกรัมต่อต้น ตามล�าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

รายปีเท่ากับ 1.9, 2.2, 6.8 และ 7.0 กิโลกรัมต่อต้น

ต่อปี (Table 8)นมวลชีวภาพคิดเปบอนละราก 

เท่ากับ decreased.verstand age, whereas ทั้งหมด

ในทุกชั้นอายุ เพื่อจัดชั้นความสูงและความโตและ 

6, 18 และ 29 

 การค�านวณค่าปรับแก้ในการประมาณ

ปริมาตรล�าต้นและมวลชีวภาพ

 Snowdon (1991) กล่าวว่า ในการวเิคราะห์

สมการการถดถอย (regression analysis) โดยวธิกีาร

แปลงค่า (transformation) นั้น จะก่อให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนทางลบ (negative bias) ขึ้น  

ดงันัน้การประมาณจากสมการทีด่�าเนนิการตามวธิี

ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับแก้ ซึ่งในการจัด

สร ้างสมการประมาณมวลชีวภาพในรูปของ

ปรมิาตรหรอืน�า้หนกัอบแห้งของต้นไม้โดยใช้ความ

สมัพนัธ์แบบ allometric equation ในรปูของสมการ

ยกก�าลัง (power equation) นั้น เป็นการวิเคราะห์

สมการการถดถอยโดยวิธีการแปลงค่า จึงจ�าเป็น

ต้องมกีารปรบัแก้ค่าทีไ่ด้จากการประเมนิ (สมบรูณ์ 

และ สมหมาย, 2537) ซึ่งค่าปรับแก้นั้นสามารถ

สร้างได้โดยใช้สัดส่วนระหว่างค่าจริงของตัวอย่าง

กับค่าประมาณที่ได้จากสมการที่จัดสร้างขึ้นของ

ต้นไม้ตัวอย่างนั้นๆ

 ส�าหรับในการศึกษาครั้ งนี้ ได ้ท�าการ

วเิคราะห์เพือ่ค�านวณหาค่าปรบัแก้ส�าหรบัใช้ในการ

ประมาณปริมาตรและมวลชีวภาพรายต ้น  

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ
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Table 7  Carbon content of biomass of Pinus caribaea in difference age

Table 8  Carbon storage of biomass of Pinus caribaea in difference age

โดยท�าการประมาณปริมาตรและมวลชีวภาพราย

ต้นของต้นไม้ตัวอย่างแต่ละต้น จากนั้นจึงค�านวณ

หาค่าปรบัแก้ โดยค่าปรบัแก้นัน้มค่ีาเท่ากบัสดัส่วน

ของปรมิาตรและมวลชวีภาพรายต้นทีแ่ท้จรงิ (จาก

การค�านวณของแต่ละท่อน) กับปริมาตรและมวล

ชวีภาพรายต้นทีค่�านวณได้จากสมการทีจ่ดัสร้างขึน้

จากต้นไม้ตัวอย่าง

1.  ค่าปรับแก้ในการประมาณปริมาตรของล�าต้น

 ค่าปรบัแก้ส�าหรบัใช้ในการประมาณปรมิาตร

รายต้นของล�าต้นของสนคารเิบยี ได้แสดงไว้ใน Table 

9 ค่าปรับแก้จากการหาผลผลิตในรูปของปริมาตร

ล�าต้นเหนอืเปลอืกและปรมิาตรล�าต้นใต้เปลอืกของ

สนคาริเบีย ที่ท�าการศึกษาจากสมการประมาณ

ปรมิาตรรายต้น พบว่ามค่ีา 1.2568 และ 1.5792

2.  ค่าปรับแก้ในการประมาณมวลชีวภาพ

 ค่าปรับแก้จากการหาผลผลิตในรูปของ

มวลชีวภาพล�าต้น กิ่ง ใบ และรากของสนคาริเบีย 

ที่ท�าการศึกษาจากสมการประมาณมวลชีวภาพ  

พบว่ามีค่า 0.8949, 1.0272, 1.5459 และ 1.1139 

(Table 9)

 ค่าปรับแก้ส�าหรับใช้ในการประมาณ

ปริมาตรล�าต้นและมวลชีวภาพรายต้นของสน 

คาริเบีย มีค่าประมาณ 1% ของค่าที่ได้จากการ

ค�านวณโดยใช้สมการ ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก แต่

อย่างไรก็ตาม การใช้ค่าปรับแก้นี้น่าจะให้ค่าที่มี

ความถูกต้องแม่นย�ามากกว่า (สมบูรณ์, 2534) 

 ส�าหรับค่าปรับแก้ที่ได้แสดงไว้นี้สามารถ

น�าไปใช้ในขัน้ตอนหนึง่ขัน้ตอนใดในการประมาณ

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ
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ปริมาตรล�าต้นและมวลชีวภาพ เช่น อาจจะใช้ค่า

ปรบัแก้ทีไ่ด้นีใ้นการประมาณค่าปรมิาตรของล�าต้น

รายต้น โดยการคูณค่าปรับแก้นี้เข้ากับค่าปริมาตร

และมวลชวีภาพรายต้นทีไ่ด้จากสมการ หรอือาจจะ

ท�าการปรับแก้เมื่อได้ค่าผลผลิตในรูปของปริมาตร

และมวลชวีภาพต่อหน่วยพืน้ทีแ่ล้ว โดยคณูค่าปรบั

แก้นี้เข้ากับผลผลิตที่ประมาณได้ 

สรุป

 การเตบิโตของสนคารเิบยี เมือ่อาย ุ6, 9, 18 

และ 29 ปี มีอัตราการเพิ่มพูนทางความสูง 1.1, 1.5, 

1.1 และ 0.7 เมตรต่อปี และความเพิ่มพูนทางเส้น

ผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.4, 1.5, 1.2 และ 0.9 

เซนติเมตรต่อปี ตามล�าดับ โดยมีความหนาเปลือก

เพิ่มขึ้นตามอายุเฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87 

เซนติเมตร อัตราความเพิ่มพูนของปริมาตรล�าต้น

ใต้เปลือกเฉลี่ย 0.004, 0.001, 0.017 และ 0.018 

ลูกบาศก์เมตรต่อต้นต่อปี มีการสะสมมวลชีวภาพ

เฉลี่ย 4.0, 7.6, 14.2 และ 17.0 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

ความเข้มข้นของคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพ

ของล�าต้น กิ่ง ใบ และราก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 

46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตามล�าดับ เมื่อประเมิน

การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพพบว่าเพิ่มขึ้น

ตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีการสะสม

คาร์บอนเฉลีย่ 1.9, 2.2, 6.8 และ 7.0 กโิลกรมัต่อต้น

ต่อปี ตามล�าดับ

 ค่าปรับแก้ส�าหรับใช้ในการประมาณ

ปริมาตรรายต้นของล�าต้นของสนคาริเบีย มีค่า 

1.2568 และ 1.5792 ส่วนค่าปรับแก้จากการหา

ผลผลติในรปูของมวลชวีภาพล�าต้น กิง่ ใบ และราก

ของสนคาริเบีย มีค่า 0.8949, 1.0272, 1.5459 และ 

1.1139 ตามล�าดับ

 การเติบโตของสนคาริเบียมีความเพิ่มพูน

ด้านความสูงและขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางในอัตรา

ที่สูงในช่วง 9 ปีแรก การปลูกสวนป่าสนคาริเบียที่

ระยะปลกูเริม่แรก 3 x 3 เมตร ควรมกีารตดัสางขยาย

ระยะครัง้แรกเมือ่ต้นไม้มอีาย ุ6 ปี จะให้ผลผลติเนือ้

ไม้สูงขึ้น นอกจากนี้ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมา

ปลกูสร้างสวนป่าสามารถเพิม่อตัราการเตบิโตของ

ไม้ในสวนป่าได้

Table 9  Adjust value for independence variable of stem volume and biomass of Pinus caribaea

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ



23
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14   

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

คณะวนศาสตร์.  2554.  คูม่อืศกัยภาพของพรรณไม้ 

  ส�าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไก 

 การพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้.    

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

จกัรพนัธ์ สกลุมฤีทธิ ์และ ขวญัชยั ดวงสถาพร.  2543. 

   ผลของการตดัสางขยายระยะต่อการเจรญิ 

 เตบิโตของไม้สนสามใบสวนป่าดอยบ่อหลวง 

  อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร 

 วิชาการป่าไม้ 2(1): 32-40.

ทัศนีย์  รัติวานิช, อรรณพ อภิชาตบุตร์, เพ็ญศรี  

 นามประเสรฐิ, วชิติ สนธวินชิ และ รตันา หม้อมณ.ี 

   2529. เยื่อกระดาษไม้สนคาริเบียและไม ้

 สนโอคาปา. กองวจิยัผลติผลป่าไม้ กรมป่าไม้, 

  กรุงเทพฯ.

พงษ์ศกัดิ ์สหนุาฬ.ุ  2538.  ผลผลติและการหมนุเวยีน 

 ของธาตอุาหารในระบบนเิวศป่าไม้.  คณะ 

 วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

 กรุงเทพฯ. 

สมบรูณ์ กรีตปิระยรู.  2534.  เทคนคิบางอย่างในการ 

 ประมาณผลผลิตของสวนป่า, น. 198-214  

 ในการสัมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 5.  

 ระหว่างวนัที ่27-29 มนีาคม 2534 ณ ฝ่ายวน 

 วัฒนวิจัย, กองบ�ารุง, กรมป่าไม้. 

____________. และ สมหมาย นามสวาท.  2537.   

 เทคนิคบางอย่างในการประมาณผลผลิต 

 ของสวนป่า II. การประมาณมวลชีวภาพ 

 ของส่วนของล�าต้นที่มีขนาดจ�ากัด, น.  

 124-137.  ใน รายงานการประชุมวิชาการ 

 ป่าไม้ ประจ�าปี 2537: การปลกูป่าเพือ่พฒันา 

 สิง่แวดล้อม. ระหว่างวนัที ่21-25 พฤศจกิายน 

  2537 ณ โรงแรมวังใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัด 

 สุราษฎร์ธานี. 

สาโรจน์  วฒันสขุสกลุ.  2544.  สนคารเิบยี.  ส่วนวน 

 วัฒนวิจัย ส�านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้,  

 กรุงเทพฯ.

อ�าไพ พรลีแสงสุวรรณ์, สุนทร ค�ายอง, เกรียงศักดิ์  

 ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์.  2553.   

 การเจริญเติบโต ผลผลิตและการทดแทน 

 ของพรรณไม้ในสวนป่าสนสามใบ พื้นท่ี 

 ต้นน�้าในภาคเหนือ. การประชุมเสนอผล 

 งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่ ครั้งที่ 2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 

  2553.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่.   

Granhof, J.J. 1983a. “Growth and variation in Pinus 

  kesiya at high elevation in Thailand”,  

 p: 2A1-2A27. In: Thai-Danish Cooperation 

  on Eucalyptus and Pine Improvement  

 1969-1980.  Vol. II.  Forest Research  Paper.   

 Silvicultural Research Sub-Division,  

 Royal Forest Department, Bangkok; and  

 Danish International Development Agency 

  (DANIDA), Copenhagen.

Granhof, J.J. 1983b. “Growth and variation in Pinus 

 caribaea (Morelet) at high and low elevation 

  and latitude in Thailand”, p: 2E1-2E52.  

 In: Thai-Danish Cooperation on Euca 

 lyptus and Pine Improvement 1969-1980. 

   Vol. II.  Forest Research Paper. Silvicultural 

  Research Sub-Division, Royal Forest Department, 

  Bangkok; and Danish International Development 

  Agency (DANIDA), Copenhagen.

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ



24

วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 

Granhof, J.J. and P. Homjeen.  1983.  Growth of 5 

  coniferous species at high elevation in 

  northern   Thailand, p: 1A1-1A44.  In: Thai- 

 Danish cooperation on Eucalyptus and Pine 

  Improvement 1969-1980. Vol II: Research  

 papers.  Silvicultural Research Sub-division, 

  Royal Forest Department, Bangkok and  

 Danish International Development Ageney, 

  Copenhagen.

Plumptre, R.A.  1984.  Pinus caribaea Volume 2: 

  Wood Properties. United of Tropical  

 Silviculture Commonwealth Forestry  

 Institute, University of Oxford.  148 p.

Snowdon, P.  1991.  A ratio estimator for bias correction 

  in logarithmic regression.  Canadian Journal 

  of Forest Research, 1991, 21(5): 720-724, 

  10.1139/x91-101

Walkley, A.  and  I.A. Black.  1947.  Chromic acid 

  titration method for determination of soil 

  organic matter.  Soil Science 63: 257. 

Whitmore, J.L.  and  L.H. Liegel.  1980.  Spacing 

  trial of Pinus caribaea var. hondulensis.   

 U.S. Dep. Agric. For. Serv. Res. Pap. SO-162. 

   South. For. Exp. Stn. New Orleans, La.

Woessner, R.A.  1978.  Pinus caribaea  Morelet  

 International Provenance Trial at Jari Para, 

  Brazil, pp. 452- 456.  In  D.G. Nikles,  

 J.  Burley and R.D. Barnes (eds.)  Progress 

  and Problems of Genetic Improvement of  

 Tropical Forest Trees.  Vol.  I.  CFI, Oxford.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ... 

อำาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ



25
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14   
Journal of Forest Management 7(14) : 25-38 (2013)

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการ

พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Karen Participation in Forest Resource Conservation at Sop Hat Forest

Development Village under the Royal Initiative Project, 

Omkoi District, Chiang Mai Province

สุรพล ประสมทรัพย์1                                                                                                   Surapol Prasomsub1

อภิชาต ภัทรธรรม1                                                                                                 Apichart Pattaratuma1

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

ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine socio-economic condition, participation levels 

and factors affecting Karen participation in forest resource conservation at Sop Hat forest development 

village under the royal initiated project, Omkoi district, Chiang Mai province. The using data were 

gathered by employing the designed questionnaires interviewed the representatives of 110 Karen’s 

households which located in 4 villages of the studied area. The statistical analysis methods employing 

for the hypothesis test were t-test and F-test and with the given significance level of 0.05.

 The results of this study indicated that the most respondents were male with their average ages 

of 43.16 years, illiterate, average number of household member and labor were 5.23 and 3.02 persons, 

respectively. The average annual household income was 18,355.46 baht per year. Agriculture (paddy/

horticulture/agronomy cultivation) was their main occupation, while casual labor was their subsidiary 

occupation. Their domicile were at the present residential area and with the average resettled period 

of 41.27 years. The number of residents who having and non–having familiarity with the foresters 

was equivalent to each other. Most of them have never attended any training course, no social group  

membership being and having comprehension about forest resource conservation at the moderate level. 

In addition, their participation in forest resource conservation were at the rather low level and with the 
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average score of 1.48. Furthermore, factors affecting Karen participation in the studied area were edu-

cational level, household income and the familiarity with the foresters.

Keywords: participation, Karen, forest resource conservation, Sop Hat forest development village under 

   the royal initiative project, Chiang Mai province

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีส่วนร่วม และ

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนเผ่าปกาเกอญอที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในพื้นที่

ศกึษา จ�านวน 4 หมูบ้่าน รวมจ�านวน 110 ครวัเรอืน วธิวีเิคราะห์ทางสถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานใช้ค่าสถติิ 

t-test และค่าสถิติ F-test ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

 ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 

43.16  ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีจ�านวนสมาชิกและมีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  5.23  คน 

และ 3.02  คน ตามล�าดับ มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 18,355.46  บาท มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�านา/ 

ท�าสวน/ท�าไร่) เป็นอาชีพหลัก มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง มีภูมิล�าเนาตั้งบ้านเรือนอยู่ดั้งเดิมใน

หมู่บ้าน มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 41.27 ปี มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย และไม่มีความ

คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึก

อบรม ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปาน

กลาง ชนเผ่าปกาเกอญอมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ มค่ีา

เฉลีย่เท่ากบั 1.48 ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม ชนเผ่าปกาเกอญอ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาป่าไม้ตาม 

แนวพระราชด�าริบ้านสบหาด จังหวัดเชียงใหม่

บทน�า

 ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ

ต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัของมนษุย์มาโดยตลอด 

ไม่ว่าจะเป็นราษฎรชาวไทยหรือชนเผ่าต่าง ๆ ที่ตั้ง

ถิ่นฐานอยู่ในหรือใกล้พื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากป่าไม้ 

เป็นแหล่งทรพัยากรทีส่นองความต้องการขัน้พืน้ฐาน

ของมนุษย์หรือที่เรียกว่าปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร 

เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั และยารกัษาโรค เป็นแหล่ง

พลงังานทีส่�าคญั และเป็นแหล่งทีส่ร้างรายได้เสรมิ

ให้กบัราษฎรในท้องถิน่ได้เป็นอย่างด ีแต่ในปัจจบุนั

ความเสือ่มโทรมและการลดลงจนน่าวติกของพืน้ที่

ป่าไม้ในประเทศนับเป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติ 

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…

สุรพล ประสมทรัพย์ และ อภิชาต ภัทรธรรม
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สาเหตุหลักเกิดมาจากมนุษย์ได้น�าเอาทรัพยากร

ป่าไม้มาใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนเกินก�าลังการผลิตของ

ป่าโดยไม่ค�านึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ท�าให้ระบบนิเวศของป่าไม้เกิดความเสียหาย จาก

การส�ารวจพื้นที่ป่าไม้ของไทยโดยภาพถ่ายทาง

อากาศครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 พบว่าพื้นที่ป่า

ไม้เหลืออยู่เพียง 99.15 ล้านไร่ หรือร้อยละ 30.86 

ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2555) ซึ่งต่างจากปี  

พ.ศ. 2504 ทีม่พีืน้ทีป่่าไม้ 171 ล้านไร่ (ร้อยละ 53.33 

ของพืน้ทีป่ระเทศ) จะเหน็ได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2504 

- 2554 (รวมเวลา 50 ปี) พื้นที่ป่าได้ลดลงถึง 71.85 

ล้านไร่ ซึ่งลดลงเฉลี่ยปีละ 1.44 ล้านไร่ อีกทั้งยังมี

แนวโน้มที่จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

 พืน้ทีป่่าไม้จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นพืน้หนึง่ที่

ถกูบกุรกุท�าลายเป็นจ�านวนมาก เมือ่ปี พ.ศ. 2536 มี

พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่จ�านวน 9,012,500 ไร่ (ร้อยละ 

71.72  ของพื้นที่จังหวัด) พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ

มีการส�ารวจล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2552 พบว่า จังหวัด

เชียงใหม่เหลือพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7,042,115 

ไร่ หรือร้อยละ 56.04 ของพื้นที่จังหวัด (มูลนิธิ

สืบนาคเสถียร, 2542) ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าอุดม

สมบูรณ์ซึ่งเป็นต้นน�้าล�าธาร แหล่งก�าเนิดและ 

ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งสภาพ

ป่าในพื้นที่อ�าเภออมก๋อยเป็นแหล่งหนึ่งที่ยังคง

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าที่หาได้ยาก 

เช่น กวางผา เลียงผา เก้ง วัวแดง ช้างป่า ไก่ฟ้า และ

นกชนิดต่าง ๆ  อีกเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ยังคงมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,059,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.66 

ของพื้นที่กรมป่าไม้ 2555 ด้วยความอุดมสมบูรณ์

ของป่าอมก๋อยจึงเป็นพื้นที่ป่าที่มีกลุ่มราษฎรหรือ

กลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยโดยทั่วไป เช่น มูเซอ 

ลีซอ ปกาเกอญอ เป็นต้น และมีอาชีพหลักด้าน

การเกษตร ท�าไร่หมุนเวียน ไร่เลื่อนลอย รับจ้างตัด

ไม้ และล่าสตัว์ป่าเพือ่เป็นอาหาร และมอีาชพีค้าขาย

เป็นอาชีพเสริม ประการที่ส�าคัญ คือ เมื่อมีระบบ

ทนุนยิมเข้ามาในพืน้ทีจ่งึได้ส่งผลให้ระบบการผลติ

เปลีย่นแปลงจากรปูแบบการยงัชพีไปสูร่ปูแบบการ

ผลิตเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้มี

การขยายพืน้ทีท่�ากนิเพิม่ขึน้จนรกุเข้าไปในพืน้ทีป่่า 

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าอมก๋อยลดลง ส่งผลกระ

ทบต่อป่าต้นน�า้ล�าธารทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของแม่น�า้

สายส�าคัญในอ�าเภออมก๋อยเป็นอย่างมาก

 ชุมชนบ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นชุมชนบนพื้นที่สูง ประชากรส่วน

ใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรีย่งหรอืปกาเกอญอ ประชากร

ดั้งเดิมอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน�้าแม่ตื่น มี

การตั้งบ้านเรือนและพื้นที่ท�ากินตามที่ราบลุ่มตาม

แนวสองฝ่ังแม่น�า้ จงึประกอบอาชพีท�านา เลีย้งสตัว์ 

เก็บหาของป่า จับสัตว์น�้า ส่วนใหญ่ยังมีฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากจน ระบบการเกษตรแบบ

ยังชีพไม่สามารถตอบสนองความต้องการทาง

เศรษฐกิจได้ จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ

การเกษตรเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งการผลิต

แบบเชงิเดีย่ว เช่น การท�าไร่กะหล�า่ แครอท ข้าวโพด 

เป็นต้น ผลกระทบทีต่ามมากค็อืปกาเกอญอจ�าเป็น

ต้องมีการขยายพื้นที่ท�ากินเพื่อให้เพียงพอต่อการ

ผลติ เกดิการแผ้วถางป่าและท�าไร่เลือ่นลอยในพืน้ที่

กว้างขวางขึน้ มกีารเปิดพืน้ทีป่่าปลกูข้าวไร่ ล่าสตัว์ป่า 

เผาป่า เกบ็หาของป่า ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่

แวดล้อมตามมาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรน�้า พื้นที่ป่าไม้ และดินพังทลาย  

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…

สุรพล ประสมทรัพย์ และ อภิชาต ภัทรธรรม
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ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมเป็น

อย่างมาก ในอดีตราวปี พ.ศ. 2547 ชุมชนบ้าน

สบหาดเคยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงที่

กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ อันเนื่อง

มาจากการขยายพื้นที่ท�ากินโดยการเปิดป่าและ

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไปเป็นระบบนิเวศ

เกษตรเชิงเดี่ยว จึงท�าให้เกิดการขาดความสมดุล

ทางระบบนิเวศ เมื่อถึงฤดูน�้าหลากพื้นที่ป่าไม่

สามารถกักเก็บน�้าได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนใน

อดีต ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์น�้าป่าไหลหลากอย่าง

ฉับพลันและรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับชีวิต

และทรัพย์สินของคนในชุมชน เมื่อภัยธรรมชาติ

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่ที่ดี ชุมชนจึงเริ่ม

ตระหนักถึงปัญหาและความส�าคัญของธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิตของคน

ที่อยู่กับป่า และเริ่มให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแบ่ง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ร่วมสร้างกฎระเบียบ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การน�าระบบความ

เชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะ

เดียวกันได้สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความ

เข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรให้มากขึ้น เช่น 

การเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องทรัพยากรป่าไม้ การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น (ส�านักงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว 

พระราชด�าริบ้านสบหาด, 2555)

 จากรูปแบบการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

ข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมมากขึ้น ชาวบ้านสบหาดจึงได้

ร้องขอโครงการพระราชด�าริเข้ามาให้ความช่วย

เหลือโดยเร่งด่วน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 

พ.ศ. 2550  กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

จงึได้จดัตัง้โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ ้านสบหาดขึ้น เป ็นการขยายงานโครงการ 

พระราชด�ารใินการช่วยเหลอืพสกนกิร โดยมภีารกจิ

หลักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติราษฎร

บ้านสบหาด และหมู่บ้านรอง (ห้วยไก่ป่า จกปก  

ฉุ้ยมอ แม่ระอากลาง หรือลูกูดู แม่ระอานอก และ

แม่ระอาใน) ให้ผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของกลุม่ชาตพินัธุท้์องถิน่ในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้ ชนเผ่าปกาเกอญ

อมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประเพณี 

วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนทางสังคมอยู ่แล้ว  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาระดับการมี

ส่วนร่วม   และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาดแห่งนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะ

สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช ้ศักยภาพและบทบาท

ของตนเองเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่

ขึน้ น�าไปสูก่ารพฒันาการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและบรหิาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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ป่าไม้ตามแนวทางพระราชด�ารแิห่งนีใ้นอนาคตให้

เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วน

ร่วม และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าร ิ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

1.การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากร ได้แก่ ชนเผ่าปกาเกอญอที่

ตัง้บ้านเรอืนอยูอ่าศยัในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาป่าไม้ 

ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด ต�าบลแม่ตื่น 

อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ในท้องที ่ 4  หมูบ้่าน 

รวมจ�านวน 153 ครัวเรือน ประกอบด้วย (1)  

หมู่ที่ 10  บ้านแม่ระอานอก จ�านวน 36 ครัวเรือน 

(2) หมู่ที่ 10 บ้านจกปก จ�านวน 48 ครัวเรือน (3) 

หมู่ที่ 14 บ้านสบหาด จ�านวน  32  ครัวเรือน และ 

(4) หมู่ที่ 14 บ้านห้วยไก่ป่า จ�านวน  37  ครัวเรือน

 1.2 กลุม่ตวัอย่าง สามารถค�านวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ Krejcie 

and Morgan (1970) ดังสมการที่ (1) 

 n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 N  =  ขนาดของประชากร (153  ราย)

 e  =  ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอย่าง 

   ที่ยอมรับได้ (0.05)

 =  ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และ 

   ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  9 5 %  

   (  = 3.847)

 p   =  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน 

   ประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก�าหนด  p = 0.05)

 เมื่อค�านวณโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น 

ผลปรากฏว่าได้จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง 

จ�านวน 110 ราย และการศึกษาครั้งนี้มีหมู่บ้านเป้า

หมาย 4 หมู่บ้าน ดังนั้น การเก็บข้อมูลจากชนเผ่า 

ปกาเกอญอตัวอย่างจะต้องเก็บข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วนที่เหมาะสม  

ซึ่งสามารถค�านวณโดยใช้สูตรของสุบงกช (2526)  

ดังสมการที่ (2)

 ni =   จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง 

   ของหมู่บ้าน i

 n =   จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง 

   ที่ต้องการศึกษา (153 ครัวเรือน)

 Ni =  จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอทั้งหมด 

   ของหมู่บ้าน i

 N =   จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอทั้ง  4   

   หมู่บ้าน (153  ครัวเรือน)

 i =  หมู่บ้านที่ 1, 2, 3,  และหมู่บ้านที่  4

 จากผลการค�านวณโดยใช้สูตรข้างต้น

ปรากฏว่าได้จ�านวนชนเผ่าปกาเกอญอตวัอย่างของ

หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้าน เท่ากับ 26, 34, 23  

และ 27 ครัวเรือนตามล�าดับ

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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2.การสร้างและการทดสอบแบบสัมภาษณ์

 2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ศึกษาแบบ

สัมภาษณ์ของผู ้ท�าการศึกษาในเรื่องลักษณะ

เดยีวกนัน�ามาดดัแปลงค�าถามให้สอดคล้องกบัการ

ศึกษา ก�าหนดเนื้อหาของค�าถามในแบบสัมภาษณ์

ให้ครอบคลุมตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ

วตัถปุระสงค์ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3  ส่วน ดงันี้

  ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชนเผ่าปกาเกอญอที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่

โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ารบ้ิานสบ

หาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชน

เผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน

พื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  ส่วนที ่3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอ

แนะของชนเผ่าปกาเกอญอที่เกี่ยวกับ การมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่โครงการ

พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด 

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 2.2 การทดสอบแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอน

การทดสอบดังต่อไปนี้

  2.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยน�าแบบสอบถาม ที่

จดัท�าขึน้เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ตรวจสอบความ

ถูกต้องในเบื้องต้น

  2.2.2 การทดลองใช้แบบสัมภาษณ์ 

(pre-test) โดยน�าแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 30 ชุด ไป

ทดสอบกับชนเผ่าปกาเกอญอที่อาศัยอยู่ในท้องที่

หมูท่ี ่9 บ้านลกูดู ูต�าบลแม่ตืน่ อ�าเภออมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นการทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้วย

วิธีการของ Cronbach’s Alpha และทดสอบหาค่า

ความเชื่อมั่น (reliability) ของค�าถามตัวแปรตาม 

(พวงรัตน์, 2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่า

ไม่ต�่ากว่า 0.80  ผลการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.908

 2.2.3 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ

ค�าถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ใช้สูตรการทดสอบ KR–20  ของล้วน และอังคณา 

(2524) และใช้สูตรหาค่าความแปรปรวนของ 

พวงรตัน์ (2540) ซึง่ค่าความเชือ่มัน่ทีไ่ด้ต้องมค่ีาไม่

ต�า่กว่า 0.80 เช่นเดยีวกนั ผลการทดสอบได้ค่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.812

3.การวดัระดบัการมส่ีวนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญ

อในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการ 

พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด 

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค�าถามใน

ส่วนที่ 2 ของแบบสัมภาษณ์มาวัดระดับการมีส่วน

ร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง ซึ่งค�าถามใน

ส่วนนี้มีค�าตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ตัวเลือก และ

มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบของ Likert’s 

scale (ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้

ระดับการมีส่วนร่วม  ระดับคะแนนที่ได้

มีส่วนร่วมมากที่สุด  ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน

มีส่วนร่วมมาก    ได้คะแนนเท่ากับ  4  คะแนน

มีส่วนร่วมปานกลาง  ได้คะแนนเท่ากับ  3  คะแนน

มีส่วนร่วมน้อย    ได้คะแนนเท่ากับ  2  คะแนน

มีส่วนร่วมน้อยที่สุด –  ได้คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน

ไม่มีส่วนร่วม 

 จากเกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัการมส่ีวน

ร่วมทั้ง  5  ระดับข้างต้น สามารถน�ามาก�าหนดเป็น

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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อันตรภาคชั้น เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของชน

เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างได้ ดังสมการที่ (3)

 จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความ

หมายเพื่อบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม

ของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ - ไม่มส่ีวนร่วม

 ค่าเฉลี่ย > 1.80 – 2.60  หมายถึง ระดับการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย > 2.60 – 3.40  หมายถึง ระดับการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย > 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย > 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

4.การวดัระดบัความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยาก

รป่าไม้ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยน�าคะแนนสูงสุด 

ลบด้วยคะแนนต�่าสุด แล้วหารด้วย  3 ดังสมการ

ที่ (4)

 จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความ

หมายเพือ่บ่งบอกระดบัความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างได้ 

ดังนี้

 ได้คะแนน  0 – 4  คะแนน หมายถึง ชนเผ่า

ปกาเกอญอตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย

 ได้คะแนน  5 – 8  คะแนน หมายถึง ชนเผ่า

ปกาเกอญอตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง

 ได้คะแนน  9 – 12 คะแนน หมายถึง ชน

เผ่าปกาเกอญอตวัอย่างมคีวามรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5.1 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  

(secondary data) โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แนวคิด ความหมาย 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นที่ศึกษา

 5.2 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  

(primary data) โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน

การทดสอบและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป

เก็บรวบรวมข้อมูลกับชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง

ในหมู่บ้านเป้าหมายตามจ�านวนที่ได้ค�านวณไว้  

ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น (stratified  

random sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลขที่บ้าน

ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง

6. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าแบบสัมภาษณ์มา

ตรวจสอบความความสมบูรณ์ในการตอบค�าถาม

ทุกฉบับ (editing) ท�าการลงรหัส (coding) ป้อน

ข้อมูลเข้าโปรแกรม วิเคราะห์และประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จ�าแนกการวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

อันตรภาคชั้น
คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่าที่สุด    12 - 0 

                   จ�านวนชั้น                           3                                
= =  4 (4)

อันตรภาคชั้น
คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่าที่สุด    5 - 1

                   จ�านวนชั้น                         5                                
= =  0.80 (3)

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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  6.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  

(descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ส่วนทีเ่ป็นข้อมลูลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

ระดบัการมส่ีวนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตวัอย่าง 

น�าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค�าอธิบาย 

พร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่  

(frequency) ค่าสงูสดุ (maximum) ค่าต�า่สดุ (minimum) 

ค่าร้อยละ (percent) และค่าเฉลี่ย (mean)

  6.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาปัจจัย

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ใช้ค่า

สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น  

2 กลุม่ และใช้ค่าสถติ ิF-test กบัตวัแปรอสิระทีแ่บ่ง

กลุม่ตัง้แต่  3 กลุม่ขึน้ไป ก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติิ

ไว้ที่ระดับ 0.05 (p  = 0.05) หรือที่ระดับความเชื่อ

มั่นทางสถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์

 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชน

เผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง

 1. เพศ ผลการศกึษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอ

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 80.91 และในส่วนที่เหลือเป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 19.09

 2. อาย ุผลการศกึษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอ

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  

30 - 39  ปี คิดเป็นร้อยละ  32.74  รองลงมามีอายุ

อยู่ในช่วง 40 - 49  ปี และอยู่ในช่วง 50 - 59  ปีใน

จ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 19.09  และ

ร้อยละ 17.27  ตามล�าดับ น้อยที่สุดมีอายุอยู่ในช่วง 

20 - 29  ปี และมากกว่า 59  ปีในจ�านวนที่เท่ากัน 

คดิเป็นร้อยละ 15.45 มอีายเุฉลีย่ 43.16 ปี มอีายมุาก

ที่สุด 92  ปี และมีอายุน้อยที่สุด  21  ปี

 3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ชนเผ่าปกาเกอญอตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่

ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 82.73 ในส่วน

ที่เหลือมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

และประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 8.18 

และร้อยละ 5.45 น้อยที่สุดมีการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. ในจ�านวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.82

 4. จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการ

ศกึษา ส่วนใหญ่มจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืนอยูใ่น

ช่วง 3 - 4  คน คิดเป็นร้อยละ  32.73  รองลงมามี

จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนอยูใ่นช่วง 5 - 6  คน และ

มากกว่า  6 คน ในจ�านวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

29.09 น้อยทีส่ดุมจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืนอยูใ่น

ช่วง 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีจ�านวนสมาชิก 

ในครวัเรอืนเฉลีย่  5.23  คน มจี�านวนสมาชกิในครวั

เรือนมากที่สุด 10 คน และมีจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือนน้อยที่สุด 1 คน

 5. จ�านวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการ

ศึกษา ส่วนใหญ่มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนอยู่

ในช่วง 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 ในส่วนที่

เหลือ มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนมากกว่า 4 คน 

และอยู่ในช่วง 3 - 4 คน ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน 

คิดเป็นร้อยละ 21.82 และร้อยละ 20.00 ตามล�าดับ  

มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.02 คน มี

จ�านวนแรงงานในครัวเรือนมากที่สุด 9 คน และมี

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน น้อยที่สุด  1 คน

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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 6. รายได้ของครวัเรอืนต่อปี ผลการศกึษา

พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่า  10,001  

บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ  62.73  รองลงมามีรายได ้

ของครัวเรือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000  บาทต่อป ี

คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อยที่สุดมีรายได้ของ 

ครวัเรอืนมากกว่า  20,000  บาทต่อปี คดิเป็นร้อยละ  

17.27  มรีายได้ของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่  18,355.46 

บาท มรีายได้ของครวัเรอืนมากทีส่ดุ  300,000  บาท

ต่อปี และมรีายได้ของครวัเรอืนน้อยทีส่ดุ 1,000  บาท

ต่อปี

 7. อาชพีหลกัของครวัเรอืน ผลการศกึษา

พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�านา/ท�าสวน/ 

ท�าไร่) เป็นอาชพีหลกั คดิเป็นร้อยละ 96.36 ในส่วน 

ทีเ่หลอืมอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป ทอผ้า และมอีาชพีเกบ็

หาของป่าเป็นอาชพีหลกั คดิเป็นร้อยละ 1.82, 0.91 

และร้อยละ 0.91 ตามล�าดับ

 8. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ผลการศึกษา

พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานอยู ่ในช่วง  

50 - 59  ปี คิดเป็นร้อยละ  31.82  รองลงมามีระยะ

เวลา การตั้งถิ่นฐานอยู่ในช่วง  30 - 39  ปี และอยู่

ในช่วง  40 - 49  ปี ในจ�านวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อย

ละ  16.36 น้อยที่สุดมีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานอยู่

ในช่วง  1 - 9  ปี คิดเป็นร้อยละ  3.64  มีระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 41.27  ปี มีระยะเวลาการตั้ง

ถิ่นฐานมากที่สุด  92  ปี และมีระยะเวลาการตั้ง

ถิ่นฐานน้อยที่สุด  1  ปี

 9. ความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ ผลการ

ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการ 

ศึกษาส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

น้อย และไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใน

จ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และ

ร้อยละ 38.18 ตามล�าดับ รองลงมามีความคุ้นเคย

กบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้พอสมควร คดิเป็นร้อยละ 12.73 

และน้อยทีส่ดุ มคีวามคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ เป็น

อย่างดี คิดเป็นร้อยละ 8.18

 10. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา

พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ  

67.27  ในส่วนทีเ่หลอืเคยได้รบัการฝึกอบรม คดิเป็น

ร้อยละ 32.73  โดยในส่วนที่เคยได้รับการฝึกอบรม 

ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชน

เพื่อการอนุรักษ์ต้นน�้า คิดเป็นร้อยละ  12.73  รอง

ลงมาเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสา

สมัครพิทักษ์ป่า และหลักสูตรป่าชุมชนในจ�านวน

ที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และน้อยที่สุดเคยได้

รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะช�ากล้าไม้ และ

หลกัสตูรการฟ้ืนฟอูาชพีในจ�านวนทีเ่ท่ากนั คดิเป็น

ร้อยละ 0.91

 11. การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสงัคม ผลการ

ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการ

ศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม คิด

เป็นร้อยละ  69.09  ในส่วนที่เหลือเป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 30.91  โดยในส่วนที่เป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม

อนุรักษ์ต้นน�้า คิดเป็นร้อยละ 11.82  รองลงมาเป็น

สมาชกิกลุม่อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ คดิเป็นร้อยละ 

8.18 น้อยที่สุด เป็นสมาชิกกลุ่มไทยอาสาป้องกัน

ชาติ และกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในจ�านวนที่เท่ากัน 

คิดเป็นร้อยละ  1.82

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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 12. ประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง

ที่ท�าการศึกษาไม่เคยมีและเคยมีประสบการณ์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน 

คิดเป็นร้อยละ 50.91 และร้อยละ 49.09 ตามล�าดับ 

โดยในส่วนที่เคยมีประสบการณ์ฯ ส่วนใหญ่เคยมี

ประสบการณ์ในการรณรงค์ปลูกป่า คิดเป็นร้อย

ละ 32.73 รองลงมาเคยมีประสบการณ์ในการปลูก

ป่าวันส�าคัญของชาติ คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อย

ที่สุดเคยมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านการ

อนุรักษ์และวางแผนการอนุรักษ์ป่าไม้ในจ�านวนที่

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.73

 13. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอ

ตัวอย่าง ที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 79.09  รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับน้อย คิด

เป็นร้อยละ 16.36 และน้อยที่สุดมีความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 4.55 ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างตอบ

ค�าถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ได้คะแนนเฉลี่ย 6.27 คะแนน ได้คะแนนมากที่สุด 

12 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุด 1 คะแนน

ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

 โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาระดับการมีส ่วนร ่วมของชนเผ ่ า 

ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ 

โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ารบ้ิานสบหาด 

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาโดยการ

ตั้งค�าถามตามหลักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมที่

เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา มี

ค�าถามจ�านวนทั้งสิ้น 32  ข้อ ค�าถามทุกข้อเป็น

ค�าถามตามแบบของ Likert’s Scale ก�าหนดการ

ให้คะแนนการตอบค�าถามแต่ละข้อออกเป็น  

5 ระดับ ทั้งนี้ เมื่อแบ่งคะแนนการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่ศึกษา ออกเป็น 5  ช่วงเท่า ๆ  กัน พบว่า ชน

เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ได้

คะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ในช่วง  32 – 57  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ  80.91 รองลงมาได้คะแนนการมี

ส่วนร่วมอยู่ในช่วง 84 – 108  คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ  10.91  น้อยที่สุดได้คะแนนการมีส่วนร่วมอยู่

ในช่วง 109 - 134  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  0.91   

ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างได้คะแนนการมีส่วน

ร่วมเฉลีย่ 47.35  คะแนน ได้คะแนนการมส่ีวนร่วม

มากที่สุด 134 คะแนน และได้คะแนนการมีส่วน

ร่วมน้อยที่สุด 32 คะแนน รายละเอียดคะแนนการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างข้างต้น 

ปรากฏตาม Table  1

 การวัดระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่า

ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ารบ้ิานสบ

หาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กระท�าได้โดย

การหาค่าเฉลี่ยการตอบค�าถามแต่ละข้อและทุกข้อ

ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างทุกราย แล้วน�าค่า

เฉลีย่ทีไ่ด้ไปเปรยีบเทยีบกบัอนัตรภาคชัน้ทีก่�าหนด

ไว้ จะสามารถบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมของชน

เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากร

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาได้ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า 

ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่า

ไม้ตามแนวพระราชด�ารบ้ิานสบหาด อ�าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 จ�าแนก

ระดับการมีส่วนร่วมออกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ (1) 

การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46  

(อยู่ในระดับน้อยที่สุด) (2) การมีส่วนร่วมวางแผน

งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด) 

(3) การมส่ีวนร่วมปฏบิตังิาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.60 

(อยู่ในระดับน้อยที่สุด) และ (4) การมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด)

การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา

 ผู ้ศึกษาด�าเนินการทดสอบสมมติฐาน

เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่า 

ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ศึกษา เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระดับการมี

ส่วนร่วมของชนเผ่า ปกาเกอญอกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ผู้ศึกษา

ได้แบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระแต่ละตัวออกเป็นกลุ่ม 

โดยใช้ลักษณะเฉพาะ ค่าเฉลี่ย หรือค่าคะแนนของ

ตัวแปรอิสระมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม แล้ว

จึงน�าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมาหาความสัมพันธ์

กับตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชนเผ่า

ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้าน

สบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การ

ทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดังต่อไปนี้

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และความ 

คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

 2. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน จ�านวนแรงงานใน 

ครัวเรือน อาชีพหลัก ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  

การได้รับการฝึกอบรม การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

Table 1 Karen participation score in forest resource conservation at Sop Hat forest development village under the   

 royal initiated project, Omkoi District, Chiang Mai Province.

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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สังคม ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 รายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตาม Table  2

สรุป

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา

เกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้าน 

สบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผล

การศึกษาได้ ดังนี้

 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ชนเผ่าปกาเกอญอที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่โครงการ

พัฒนา ป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด 

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า ชนเผ่า

ปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็น

Table 2  Concluding of hypothesis testing for factors affecting Karen participation in forest resource conservation at 

   Sop Hat forest development village under the royal initiated project, Omkoi District, Chiang Mai Province.

เพศชาย มีอายุเฉลี่ย  43.16  ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน

หนังสือ มีจ�านวนสมาชิกและมีจ�านวนแรงงานใน

ครัวเรือนเฉลี่ย 5.23  คน และ 3.02  คน ตามล�าดับ 

มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 18,355.46  บาท มี

อาชพีเกษตรกรรม (ท�านา/ท�าสวน/ท�าไร่) เป็นอาชพี

หลกั มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไปเป็นอาชพีรอง มภีมูลิ�าเนา

เดมิตัง้บ้านเรอืนอยูด่ัง้เดมิในหมูบ้่านแห่งนี ้มรีะยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย  41.27  ปี มีความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อยและไม่มีความคุ้นเคยกับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง

 2. ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา

เกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

โครงการ พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้าน

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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สบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้

ว่า ชนเผ่าปกาเกอญอมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้

ตามแนวพระราชด�าริบ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  1.48  จ�าแนกเป็น (1) การมีส่วนร่วมศึกษา

ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 (อยู่ในระดับน้อย

ที่สุด) (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงาน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.47 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด) (3) การมีส่วน

ร่วมปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 (อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด) และ (4) การมีส่วนร่วมตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.39  (อยู่ในระดับน้อยที่สุด)

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชน

เผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน

พื้นที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ

บ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  

สรุปได้ว่า ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน 

และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อการมสี่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาแห่งนี้

ข้อเสนอแนะ

 1. ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา

เกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.48  

ดังนั้น เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว

พระราชด�าริบ้านสบหาด อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด�าเนินการ

ส่งเสริมให้ชนเผ่า ปกาเกอญอในพื้นที่ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐโดยด่วนที่สุด  

โดยการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ  ของโครงการอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม

ทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีข่าดการมส่ีวนร่วม

จากชนเผ่าปกาเกอญอที่เป็นรูปธรรม อาจส่งผล

ท�าให้การด�าเนนิโครงการในพืน้ทีแ่ห่งนีไ้ม่บรรลผุล

ตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร

 2. ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน 

และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่

มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น 

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริบ้าน

สบหาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรส่ง

เสริมและเปิดโอกาสให้ชนเผ่าปกาเกอญอในพื้นที่

ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่ม

มากขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรหมั่นเข้า

พบปะ เยี่ยมเยียน และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ

สร้างความคุน้เคยกบัชนเผ่าปกาเกอญอในพืน้ทีใ่ห้

มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถช่วยส่ง

เสรมิให้ชนเผ่าปกาเกอญอในพืน้ทีไ่ด้มโีอกาสเข้ามา

มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นต่อไป

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ…
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ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Demand of the Officers for Tree Planting in Kasetsart University Area,

Bang Khen Campus, Bangkok

มลธุดา  สุทธิพงศ์1                                                                                           Monthuda  Suddhibongse1

อภิชาต  ภัทรธรรม1                                                                                                Apichart  Pattaratuma1

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

ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine the information about tree species, number of 

trees, location of planting trees, demand of the officers for tree planting and factors affecting the demand 

of the officers for tree planting in Kasetsart University area, Bang Khen Campus, Bangkok. The using 

data were gathered by employing the design questionnaires interviewed 273 officers who have working 

under the various academic agencies in Kasetsart University, Bang Khen Campus, Bangkok during 

November-December 2013. The statistical analysis methods employing for hypothesis test were t-test 

and F-test and with the given significance level of 0.05.

 The results of the primary survey and land scrape of tree planting areas, it could be classified 

into 23 clusters. In such clustered areas were planted with colorful trees, fragrance trees, shading trees 

and the symbol tree of the university (Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne) The 

top ten tree planting species were Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, Pterocarpus  

indicus Willd, Casuarina junghuhniana Mig, Tabebuia rosea (Bertol.) DC, Mimusops elengi L., Alstonia  

scholaris R. Br., Terminalia ivoriensis A. Chev., Terminalia catappa L., Lagerstroemia speciosa  (L.) 

Pers, Delonix regia (Bojer) Raf. with their number of 436, 298, 165, 121, 117, 85, 76, 76, 64 and 62 

respectively. In addition, the demand for tree planting of the personnel were at the maximum level with 

the average score of 4.21. Furthermore, factors affecting the need of the officers  for tree planting in this 

study area were material status and agency that belong to.

1คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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 รับต้นฉบับ 10 มีนาคม 2557             รับลงพิมพ์  4 เมษายน 2557
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลชนิด จ�านวน จุดที่ปลูกต้นไม้ ความต้องการ

ของข้าราชการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้

แบบสอบถามไปสอบถามข้าราชการสายวชิาการทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ  ในสงักดัมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2556 รวม

จ�านวน 273 ราย วธิวีเิคราะห์ทางสถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานใช้สถติทิ ี(t-test) และสถติเิอฟ (F-test) ก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

 ผลการส�ารวจเบื้องต้นและจัดท�าผังบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จ�าแนกเป็น 23 กลุ่ม โดยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 23 กลุ่ม ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นไม้ประเภทไม้มีสี ไม้ม ี

กลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต้นนนทรี) กระจัดกระจาย และ

ผสมผสานกันไปทั่วพื้นที่ โดยต้นไม้ที่มีการปลูกต้นไม้สูงสุด 10 อันดับแรก คือ (1) ต้นนนทรี รวม 436 ต้น 

(2) ต้นประดู่กิ่งอ่อน รวม 298  ต้น (3) ต้นสนประดิพัทธ์ รวม 165 ต้น (4) ต้นชมพูพันทิพย์ รวม 121 ต้น 

(5) ต้นพิกุล รวม  117  ต้น (6) ต้นสัตตบรรณ รวม  85 ต้น (7)  ต้นหูกระจง รวม 76 ต้น (8) ต้นหูกวาง รวม 

76 ต้น (9) ต้นอินทนิลน�้า รวม 64 ต้น และ (10) ต้นหางนกยูงฝรั่ง รวม 62 ต้น ความต้องการของข้าราชการ

ที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่ศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ สถานภาพการสมรส และหน่วยงานที่สังกัดค�าส�าคัญ: ความต้องการ การปลูก

ต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทน�า

 พื้นที่สีเขียวมีส่วนช่วยลดปัญหามลพิษ 

ฝุ่นละออง ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ โดยท�าหน้าที่ดูดซับความร้อนดูดซับ

สารพิษในอากาศ ดักฝุ่นละออง และดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากการประมาณการ

ของศูนย์วิจัยป่าไม้ (2547) พบว่า การที่ต้นไม้สร้าง

เนื้อไม้ขึ้นมาได้หนึ่งตัน สามารถช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 1.81 ตัน 

และในขณะเดียวกันได้ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

เข้าสู่บรรยากาศประมาณ 1.32 ตัน ดังนั้น การเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวจึงมีความส�าคัญและมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่ง นอกจากนี้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังช่วยลด

ปัญหามลพิษอันตรายในบรรยากาศของเมือง 

ได้แก่ โอโซน (O
3
) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO

x
) และ

สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (volatile organic 

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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compounds : VOC
s
) ซึ่งเกิดจากการปล่อยไอเสีย

ของรถยนต์ ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 

ไอจากน�้ามันเบนซิน นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่ยัง

ท�าหน้าที่เป็นตัวกรองและดักจับอนุภาคที่เป็น

อันตราย (PM
10

 และ PM
25

) อนุภาคจะถูกจับโดย

ผิวของต้นไม้และผิวของพุ่มใบ ลดปรากฏการณ์ 

“เกาะความร้อน” (urban heat island : UHI) เกิด

ในเมืองใหญ่ ซึ่งต้นไม้ให้ร่มเงาขนาดใหญ่สามารถ

ลดอุณหภูมิโดยรวมภายใต้ร่มเงาได้ จากการศึกษา

ของณัฐ และเกษม (2542) พบว่า การเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวร้อยละ 10  ท�าให้อุณหภูมิในช่วงบ่ายลดลง  

0.62 - 0.94  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิช่วงเช้า 

ลดลง 0.14 - 0.37  องศาเซลเซยีส โดยพืน้ทีท่ีม่ต้ีนไม้

ใหญ่ปกคลุมและพื้นที่สนามหญ้า มีผลต่อการลด

อุณหภูมิในพื้นที่อย่างชัดเจน ดังนั้น พื้นที่สีเขียว

ในเมือง (parks and green areas) จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับทุกเมือง ซึ่งอาจแทรกพื้นที่สีเขียวไว้ใน

สถานทีต่่าง ๆ  ของเมอืงได้อย่างหลากหลาย การเพิม่

พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ  เพื่อ

เป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความน่าอยูอ่ย่างสมดลุ

ของระบบนิเวศในเมืองโดยการมีพื้นที่ส�าหรับ 

พกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นพืน้ทีป้่องกนัสาธารณภยั

ต่าง ๆ ตลอดจนการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณ

พื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 846 ไร่ เป็นพื้นที่ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีนิสิต 37,889 

คน บุคลากร 10,070 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4,861 คน ดงันัน้ การดแูล

พื้นที่จึงต้องด�าเนินการ ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้จัดท�าโครงการวิทยาเขตสีเขียว 

(green campus) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาเขต

บางเขนให้มีมากขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2556) ทั้งนี้ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่

ต่อมาเมื่อได้มีการพัฒนาและขยายคณะมากขึ้น 

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนนสิติ ความต้องการ

ที่ดินเพื่อการก่อสร้างมีมากขึ้น บริเวณพื้นที่ว่าง

ในมหาวิทยาลัยจึงลดน้อยลง ท�าให้สมดุลด้าน 

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต้องสูญเสียไป เกิด

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหา

มลพิษทางอากาศ และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 

เป็นต้น มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ

ประชาชนบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั ซึง่แนวโน้ม

การขยายตัวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ 

ยงัคงเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง การหาแนวทางเพือ่

ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มพื้นที ่

สีเขียวในเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพ

แวดล้อมในเขตเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวก่อ

ให้เกิดสุนทรียภาพและความร่มรื่น ประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

และนันทนาการ และพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยังช่วย

ปรบัปรงุระบบนเิวศและบรรเทาปัญหาสิง่แวดล้อม

ในเขตเมอืงได้ เนือ่งจากต้นไม้ท�าหน้าทีเ่หมอืนปอด

ของเมือง ช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่าง

ดี ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้ด�าเนิน

การปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ และการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์บรเิวณพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเนือ่ง

ตามโครงการวิทยาเขตสีเขียว (green campus) 

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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แต่การปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวได้ด�าเนิน

การโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความ

ต้องการของข้าราชการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ในพืน้ที่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มี

ความหลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการ

ของข้าราชการในภาพรวม ผู ้ศึกษาจึงมีแนวคิด

ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าข้าราชการ

มีความต้องการปลูกต้นไม้ชนิด จ�านวนและมี

รูปแบบการปลูกในลักษณะใด มีความต้องการ

ที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนแห่งนี้หรือไม่ 

อย่างไร ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน�าเสนอต่อ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การปลูก

ต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาข้อมูลชนิด จ�านวน จุดที่ตั้งของต้นไม้ ความ

ต้องการของข้าราชการ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา

 1. การส�ารวจข้อมลูชนดิ จ�านวน และจดุที่

ตัง้ของต้นไม้ทีป่ลกูในพืน้ทีศ่กึษา ด�าเนนิการส�ารวจ

เบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลชนิด จ�านวน และจุดที่

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน และจัดท�าผังบริเวณพื้นที่ปลูก

ต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้

ประกอบการสอบถามความต้องการทีม่ต่ีอการปลกู

ต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาจากข้าราชการตัวอย่างต่อไป

 2. การสร้างแบบสอบถาม ด�าเนินการ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และศึกษาแบบสอบถามของ

งานวจิยัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบัการศกึษาครัง้นี ้จาก

นั้นน�ามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออก

เป็น 3 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการของ 

ข้าราชการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของข้าราชการ 

ที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 3. การทดสอบแบบสอบถาม มีดังนี้

  3.1 การตรวจสอบความเที่ ยงตรง  

เชิงเนื้อหา (content validity) โดยน�าแบบสอบถาม

เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการทีป่รกึษา 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น

  3.2 การทดลองใช้แบบสอบถาม โดยน�า 

แบบสอบถามแบบ 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) 

กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการที่ปฏิบัตงิานในหน่วย

งานในสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

ด้วยวธิกีารของ Cronbach’s alpha เป็นการทดสอบ

หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ค�าถามตัวแปรตาม 

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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(พวงรัตน์, 2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่า

ไม่ต�่ากว่า 0.80 ผลการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.940

  3.3 การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น

ของค�าถามความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ใช้สูตรการ

ทดสอบ KR–20  ของล้วน และอังคณา (2524) 

ควบคูก่บัการใช้สตูรค�านวณหาค่าความแปรปรวน

ของพวงรัตน์ (2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมี

ค่าไม่ต�่ากว่า 0.80  เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบได้

ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.810

 4. ประชากรศึกษาและกลุ ่มตัวอย ่าง  

มีดังนี้

  4.1 ประชากรศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่

เป็นข้าราชการสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในหน่วย

งาน ต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ�านวน 17 

หน่วยงาน รวมจ�านวนข้าราชการทั้งสิ้น 855 คน 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) ประกอบด้วย

ข้าราชการ (1) ต�าแหน่งอาจารย์ จ�านวน 170 คน 

(2) ต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จ�านวน 367 คน (3) 

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน 305 คน และ (4) 

ต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน 13 คน

  4.2 ขนาดกลุ ่มตัวอย ่าง ใช ้วิธีการ

ค�านวณหาขนาดของตัวอย่างที่ เหมาะสมจาก

จ�านวนประชากรศึกษาทั้งหมดโดยใช้สูตรของ 

ทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) ดังสมการ (1)

 

 n  =  จ�านวนข้าราชการตัวอย่างที่ต้องการ

 e =  ความคลาดเคลื่ อนของการสุ ่ ม 

   ตัวอย่าง(ก�าหนดไว้เท่ากับ  0.05)

 N =  จ�านวนข้าราชการทั้งหมด (855  คน)

 เมื่อแทนค่าในสูตรดังกล่าวท�าให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง เท่ากับ 272.51 คนหรือเท่ากับ 273 คน 

และส�าหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูล

จากข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งในสายวิชาการจาก 

17 หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามสัดส่วน

ที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงใช้สูตรค�านวณหาจ�านวน

ข้าราชการตัวอย่างที่กระจายตามสัดส่วนที่เหมาะ

สมของสุบงกช (2526) ดังสมการ (2)

 

 ni  หมายถึง  จ�านวนข้าราชการตัวอย่าง 

      แต่ละหน่วยงาน

 n หมายถึง จ�านวนข้าราชการตัวอย่างที ่

      ต้องการทั้งหมด (273  คน)

 Ni หมายถึง จ�านวนข้าราชการแต่ละ 

      หน่วยงาน

 N หมายถึง จ�านวนข้าราชการทั้งหมด 

      ที่ท�าการศึกษา (855 คน)

 i หมายถึง หน่วยงานที่  1 - 17

 

 5. การวัดระดับความต ้องการของ 

ข ้ า ร า ช ก า ร ที่ มี ต ่ อ ก า ร ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ ใ น พื้ น ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร โดยการตั้งค�าถามที่มีลักษณะ

ค�าถามเป็นมาตราวัดตามแบบของ Likert’s Scale 

แบ่งคะแนนความต้องการออกเป็น 5 ระดับ  

(บุญเรียง, 2543) ดังนี้

n = N
1 + Ne2

(1)

ni = nNi
N

(2)
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มีความต้องการมากที่สุด ได้คะแนน  5  คะแนน

มีความต้องการมาก ได้คะแนน  4  คะแนน

มีความต้องการปานกลาง ได้คะแนน  3  คะแนน

มีความต้องการน้อย ได้คะแนน  2  คะแนน

มีความต้องการน้อยที่สุด ได้คะแนน  1  คะแนน

 จากเกณฑ์การให้คะแนนระดับความ

ต้องการทั้ง 5 ระดับข้างต้น สามารถน�ามาก�าหนด

เป็นอันตรภาคชั้น เพื่อวัดระดับความต้องการของ

ข้าราชการตัวอย่างได้ ดังสมการ (3)

 จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความ

หมายเพื่อบ่งบอกระดับความพึงพอใจได้ ดังนี้

 ได้ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความว่า 

ข้าราชการมีความต้องการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

กรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ - ไม่ต้องการ

 ได้ค่าเฉลี่ย  > 1.80 - 2.60  หมายความว่า 

ข้าราชการมคีวามต้องการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย

 ได้ค่าเฉลี่ย > 2.60 - 3.40 หมายความว่า 

ข้าราชการมคีวามต้องการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง

 ได้ค่าเฉลี่ย > 3.40 - 4.20 หมายความว่า 

ข้าราชการมคีวามต้องการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร หานคร อยู่ในระดับมาก

 ได้ค่าเฉลี่ย > 4.20 - 5.00 หมายความว่า 

ข้าราชการมคีวามต้องการทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

 6.1 การรวบรวมข้อมลูทตุยิภมู ิ(secondary 

data) ได้แก่ ทฤษฎี แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง และ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  6.2  การรวบรวมข ้อมูลปฐมภูมิ  

(primary data) โดยการน�าแบบสอบถามที่ผ่านการ

ทดสอบ และแก้ไขเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วไปเกบ็ข้อมลู

กับข้าราชการตัวอย่างตามหน่วยงานที่ก�าหนด 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi - 

stage sampling) โดยเกบ็ข้อมลูกบัข้าราชการแต่ละ

ต�าแหน่งตามจ�านวนทีค่�านวณได้จนครบถ้วนต่อไป

7. การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้

  7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(qualitative method) น�าข้อมูลที่ได้มารวบรวม

แจกแจงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย (mean) 

ค่าความถี่ (frequency) ค่าสูงสุด (maximum)  

ค่าต�่าสุด (minimum) ค่าร้อยละ (percent) เป็นต้น

  7.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(quantitative method) น�าข้อมูลจากแบบสอบถาม

มาวิ เคราะห ์และค� านวณด ้วย เครื่ องไมโคร

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อทดสอบ

หาปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความต้องการ

ของข้าราชการที่มีต ่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์ที (t - test) และ

ใช้สถิติวิเคราะห์เอฟ (F - test) กับตัวแปรอิสระที่

แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 

3 กลุ่มขึ้นไปตามล�าดับ ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05

อันตรภาคชั้น
คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่าที่สุด     5 - 1 

                   จ�านวนชั้น                          5                                
= =  0.80 (3)

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...

มลธุดา สุทธิพงศ์ และ อภิชาติ ภัทรธรรม
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ผลและวิจารณ์

 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ข้าราชการตัวอย่าง

 1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตัว

อย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 63.74 และส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 36.26 

 2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 

40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.07 รองลงมามีอายุอยู่

ในช่วง 50 - 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.11 น้อยที่สุด 

มีอายุมากกว่า 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.73 ข้าราชการ

ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 46.39 ปี มีอายุมากที่สุด 60 ปี 

และมีอายุน้อยที่สุด 37 ปี 

 3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ข้าราชการตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการ

ศึกษา ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 58.61 รอง

ลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

36.99 น้อยที่สุด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ 4.40 

 4. สถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบ

ว่า ข้าราชการตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มี

สถานภาพแต่งงาน/อยูด้่วยกนั คดิเป็นร้อยละ 69.60 

รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22.34 

และน้อยที่สุด มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่โดย

มิได้หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.93 

 5. ระดับต�าแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า 

ข้าราชการตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่มรีะดบั

ต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตรา

จารย์ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 42.12 

และร้อยละ 36.63 ตามล�าดับ รองลงมามีระดับ

ต�าแหน่งเป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 19.78 และ

น้อยที่สุด มีระดับต�าแหน่งงานเป็นศาสตราจารย์  

คิดเป็นร้อยละ 6.59 

  6. อัตราเงินเดือน ผลการศึกษาพบว่า 

ข้าราชการตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอัตรา

เงินเดือนอยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 บาท และอยู่

ในช่วง 40,001 - 50,000 บาท ในจ�านวนที่ใกล้เคียง

กัน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และร้อยละ 29.67 ตามล�า

ดบั รองลงมามอีตัราเงนิเดอืนมากกว่า 50,000 บาท 

คดิเป็นร้อยละ 20.15 น้อยทีส่ดุมอีตัราเงนิเดอืนน้อย

กว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 บุคลากรมี

อตัราเงนิเดอืนเฉลีย่ เท่ากบั 41,420.44 บาท มอีตัรา

เงินเดือนมากที่สุด 65,820 บาท และมีอัตราเงิน

เดือนน้อยที่สุด 15,420 บาท 

  7 .  อายุราชการ ผลการศึกษาพบว ่า 

ข้าราชการตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ

ราชการอยู่ในช่วง 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.01 

รองลงมามอีายรุาชการมากกว่า 25 ปี และอยูใ่นช่วง 

20 - 25 ปี ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 

18.68 และร้อยละ 17.95 ตามล�าดับ น้อยที่สุด

มีอายุราชการน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.36 

ข้าราชการมีอายุราชการเฉลี่ย เท่ากับ 20.19 ปี  

มอีายรุาชการมากทีส่ดุ 38 ปี และมอีายรุาชการน้อย

ที่สุด 14 ปี 

 8. หน่วยงานที่สังกัด ข้าราชการตัวอย่างที่

ท�าการศกึษาส่วนใหญ่สงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คิดเป็นร้อยละ 18.31 รองลงมาเป็นข้าราชการ

ตัวอย่างสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

15.74 และน้อยที่สุดเป็นข้าราชการตัวอย่าง

สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม และส�านักงานอธิการบดี  

ในจ�านวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...

มลธุดา สุทธิพงศ์ และ อภิชาติ ภัทรธรรม
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 9. ความรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีส่เีขยีว ผลการศกึษา

พบว่า ข้าราชการตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่

มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวมาก คิดเป็นร้อยละ 

74.36 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวปาน

กลางคิดเป็นร้อยละ 24.91 และน้อยที่สุดมีความรู้

เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.73 ข้า

ราชการตอบค�าถามความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวได้

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.49 คะแนน ตอบค�าถามได้

คะแนนมากที่สุด 10 คะแนน และตอบค�าถามได้

คะแนนน้อยที่สุด 2 คะแนน

ข้อมูลชนิด จ�านวน และจุดที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการส�ารวจเบื้องต้นเพื่อ

รวบรวมข้อมลูชนดิ จ�านวน และจดุทีป่ลกูต้นไม้ใน

พื้นที่ศึกษา สามารถจ�าแนกชนิด จ�านวน และจุดที่

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาออกเป็น  23  กลุ่ม ดังนี้

 1. บรเิวณทางเท้าถนนไพฑรูย์ องัคสวุรรณ  

  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 2. บริเวณทางเข้าคณะประมง

 3. บรเิวณถนนหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   - หอพักหญิง

 4. บรเิวณถนนหน้าส�านกัพพิธิภณัฑ์ และ 

  วฒันธรรมการเกษตร - ประตงูามวงศ์วาน  1

 5. บรเิวณถนนแยกกรงุศร ี- ซอยออมสนิ 

   (หน้าประตูพหลโยธิน)

 6. บริเวณรอบอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

 7. บรเิวณศาลาหกเหลีย่ม - ธนาคารออมสนิ

 8. บริเวณสระน�้า ประตูพหลโยธิน และ 

  หอประชุม

 9. บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ส�านัก 

  ส่งเสริมและฝึกอบรม

 10. บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์

 11. บริเวณคณะวนศาสตร์

 12. บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ - คณะ 

  เทคนิคสัตว์แพทย์

 13. บริเวณคณะเกษตร

 14. บริเวณส�านักหอสมุด

 15. บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 16. บริเวณคณะศึกษาศาสตร์

 17. บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิต  

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และสนามฮอกกี้

 18. บรเิวณโดยรอบสนามอนิทรย์ีจนัทรสถติย์

 19. บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ 

  เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ 

  สถานพยาบาล

 20. บริเวณคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ 

  ศาสตร์ และศนูย์เรยีนรวม  2, 3  และ 4

 21. บริเวณโรงอาหาร (บาร์ใหม่)

 22. บริเวณอาคารสารนิเทศ  50  ปี

 23. บรเิวณถนนทางเข้าสถาบนัค้นคว้า และ 

  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ศึกษาทั้ง  

23  กลุ่มข้างต้นมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีสี  

ไม้มีกลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (นนทร)ี กระจดักระจาย

และผสมผสานกันไปทั่วพื้นที่ รวมจ�านวนต้นไม ้

ทั้งสิ้น  41  ชนิด รวมจ�านวน  2,016  ต้น โดยมี

การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ สูงสุด  15  อันดับแรก  

ดังปรากฏรายละเอียดตาม Table 1

 ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการ

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...

มลธุดา สุทธิพงศ์ และ อภิชาติ ภัทรธรรม
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วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู ้ศึกษา

ท�าการศึกษาโดยตั้งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 ด้าน รวมจ�านวน 

22  ข้อ ได้แก่ (1) ความต้องการด้านประเภทและ

วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ จ�านวน  5  ข้อ 

(2) ความต้องการด้านปริมาณของการปลูกต้นไม้ 

จ�านวน 5 ข้อ และ (3) ความต้องการด้านสถานที่

หรือบริเวณของพื้นที่ปลูกต้นไม้ จ�านวน 12 ข้อ 

ค�าถามทุกข้อเป็นค�าถามตามแบบของ Likert’s 

Scale ก�าหนดการให้คะแนนค�าตอบแต่ละข้อออก

เป็น 5 ระดับ ส�าหรับคะแนนความต้องการของ

ข้าราชการที่ได้จากการศึกษาสามารถน�าไปแบ่ง

เป็นช่วงคะแนน เพื่อบ่งบอกระดับคะแนนความ

ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ได้ในขั้นต้น ทั้งนี้ การวัดระดับ

Table 1 Maximum kind of tree planting in Kasetsart University area, Bang Khen Campus, Bangkok.

   No       Common name                Scientific name                                           Number

 1 Copper pod Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne 436

 2 Burma Paduak Pterocarpus macrocarpus Kurz 298

 3 Iron Wood Horsetail Casuarina junghuhniana Mig. 165

 4 Pink Tecoma Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 121

 5 Bullet wood Mimusops elengi Linn. 117

 6 Devil tree Alstonia scholaris (Linn.) R. Br. 85

 7 Ivory Coast almond Terminalia ivoriensis A. Chev. 76

 8 Bengal Almond Terminalia catappa Linn. 76

 9 Queen's crape myrtle Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers. 64

 10 Flame Tree Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf. 62

 11 Rain Tree Samanea saman (Jacq.) Merr. 56

 12 Golden Fig Ficus benjamina Linn. 50

 13 Golden Shower Cassia fistula Linn. 47

 14 Broad Leaf Mahogany Swietenia macrophylla King 44

 15 Tamarind Tamarindus indica Linn. 43

  Total  15  kinds  1,740

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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ความต้องการของข้าราชการตวัอย่างสามารถกระท�า

ได้โดยการหาค่าเฉลี่ยการตอบค�าถามแต่ละข้อและ

ทกุข้อของข้าราชการตวัอย่างทกุราย แล้วน�าค่าเฉลีย่

ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ก�าหนดไว้ จะ

สามารถบ่งบอกระดบัความต้องการของข้าราชการ

ทีม่ต่ีอการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีศ่กึษาได้ต่อไป

 เมื่อท�าการแบ่งคะแนนความต้องการ

ของข้าราชการที่มีต ่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ออกเป็น  5  ช่วงเท่า ๆ  กัน พบว่า 

ข้าราชการตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนความ

ต้องการอยู่ในช่วง  93 - 110  คะแนน (ร้อยละ  

49.81) รองลงมาได้คะแนนอยู่ในช่วง  75 - 92  

คะแนน และ  58 - 74  คะแนน (ร้อยละ  43.59  และ  

6.23  ตามล�าดบั) น้อยทีส่ดุได้คะแนนอยูใ่นช่วง  40 - 

57  คะแนน (ร้อยละ  0.37)  ข้าราชการตวัอย่างตอบ

ค�าถามได้คะแนนเฉลี่ย  92.65  คะแนน ได้คะแนน

มากทีส่ดุ  110  คะแนน และได้คะแนนน้อยทีส่ดุ  57  

คะแนน ดังปรากฏรายละเอียดตาม Table 2

 เมื่อหาค่าเฉลี่ยการตอบค�าถามแต่ละข้อ

และทุกข้อของข้าราชการตัวอย่างทุกราย แล้วน�า

ไปเปรยีบเทยีบกบัอนัตรภาคชัน้ทีก่�าหนดไว้ พบว่า 

ระดับความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูก

ต้นไม้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

หรืออยู่ในระดับมากที่สุด สามารถจ�าแนกระดับ

ความต้องการของข้าราชการตัวอย่างออกเป็น

รายด้าน ดังนี้ (1) ความต้องการด้านประเภทและ

วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย  4.31  

(อยู ่ในระดับมากที่สุด) (2) ความต้องการด้าน

จ�านวนหรือปริมาณของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย 

4.20  (อยู่ในระดับมาก) และ (3) ความต้องการด้าน

สถานที่หรือบริเวณของพื้นที่ปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย  

4.17  (อยู่ในระดับมาก)

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการของข้าราชการทีม่ต่ีอ

การปลกูต้นไม้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 ผู้ศึกษาด�าเนินการทดสอบสมมติฐานเพื่อ

หาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่

 Demand of Officers Score                   n = 273        Percentage                       Remark

 Least demand (Score of 22 – 39) - - Mean Score = 92.65

 Little demand (Score of 40 – 57) 1 0.37 Maximum Score = 110

 Moderate demand (Score of 58 – 74) 17 6.23 Minimum Score = 57

 High demand (Score of 75 – 92) 119 43.59

 Maximum demand (Score of 93 – 110) 136 49.81

Table 2 Demand of the Officers Score for Tree Planting in Kasetsart University Area, Bang Khen Campus,   
 Bangkok.

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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มต่ีอการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่เป็นการศกึษา

เพื่อทดสอบเปรียบเทียบระดับความต้องการของ

ข้าราชการตัวอย่างที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวแปร

อิสระแต่ละตัวออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะเฉพาะ 

ค่าเฉลี่ย หรือค่าช่วงคะแนนของตัวแปรอิสระ

มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เมื่อได้แบ่งกลุ่ม

ตัวแปรอิสระแต่ละตัวเรียบร้อยแล้ว จึงน�าตัวแปร

อิสระแต่ละตัวมาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 

ได้แก่ ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูก

ต้นไม้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์

ที (t-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น  2  

กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์เอฟ (F-test) กับตัวแปร

อิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ก�าหนดนัย

ส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 โดยใช้คอมพิวเตอร์

และโปรแกรมส�าเร็จรูปประมวลผลข้อมูล ผลการ

ทดสอบสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ

ข้าราชการต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ สถานภาพการสมรส และหน่วยงานที่สังกัด

ทั้งนี้ เมื่อน�าปัจจัยดังกล่าวมาทดสอบเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มข้าราชการตัวอย่างมีความ

ต้องการ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังต่อไปนี้

  1.1 สถานภาพการสมรส ได้แก่ 

   (1) กลุ ่มข้าราชการตัวอย่างที่มี

สถานภาพโสด กับกลุ ่มข้าราชการตัวอย่างที่มี

สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.998 และ 4.195 ตามล�าดบั แสดงว่ากลุม่ข้าราชการ

ที่มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกันมีความต้องการ

ต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ ่มข้าราชการที่มี

สถานภาพโสดอาจเป็นเพราะคนที่มีครอบครัวมี

ความต้องการการพกัผ่อนหย่อนใจมากกว่าคนโสด

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

   (2) กลุ ่มข้าราชการตัวอย่างที่มี

สถานภาพโสด กับกลุ ่มข้าราชการตัวอย่างที่มี

สถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.998 และ 4.946 ตามล�าดับ แสดงว่า

กลุ่มข้าราชการที่มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/

หม้าย/หย่าร้างมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้

มากกว่ากลุ่มข้าราชการที่มีสถานภาพโสดอาจเป็น

เพราะคนโสดไม่มคีวามต้องการต่อสถานทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจเท่าคนที่แต่งงานแต่แยกกันอยู่หรือคนที่

เคยแต่งงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

   (3) กลุ ่มข้าราชการตัวอย่างที่มี

สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน กับกลุ่มข้าราชการ

ตัวอย่างที่มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/หม้าย/

หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.195 และ 4.946 ตาม

ล�าดับ แสดงว่ากลุ ่มข้าราชการที่มีสถานภาพ

แต่งงาน/แยกกนัอยู/่หม้าย/หย่าร้างมคีวามต้องการ

ต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ ่มข้าราชการที่มี

สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกันอาจเป็นเพราะคน

ที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมีภาระหน้าที่จึงไม่ค่อย

มีเวลาส�าหรับกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อน

หย่อนใจเท่าคนที่แต่งงานแต่แยกกันอยู่หรือเคย

แต่งงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 1.2 หน่วยงานที่สังกัด ได้แก่ 

   (1) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะเกษตร กบักลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดัคณะ

มนุษย์ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.169 และ 4.481 

ตามล�าดบั แสดงว่ากลุม่ข้าราชการคณะมนษุยศาสตร์

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...

มลธุดา สุทธิพงศ์ และ อภิชาติ ภัทรธรรม
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ซึง่อาจจะมข้ีาราชการผูห้ญงิมากจงึมคีวามต้องการ

ต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ่มข้าราชการคณะ

เกษตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

   (2) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะมนุษย์ศาสตร์กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.481 

และ 4.115 ตามล�าดบั  แสดงว่ากลุม่ข้าราชการคณะ

มนษุย์ศาสตร์ซึง่อาจจะมข้ีาราชการผูห้ญงิมากจงึมี

ความต้องการต่อการปลกูต้นไม้มากกว่าข้าราชการ

คณะวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

   (3) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะมนุษย์ศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.481 และ 3.964 ตามล�าดบั แสดงว่ากลุม่ข้าราชการ

คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งอาจจะมีข้าราชการผู้หญิง

มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า

กลุม่ข้าราชการคณะอตุสาหกรรมเกษตรอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ 

   (4) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะมนุษย์ศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.481 และ 

4.135 ตามล�าดับ แสดงว่ากลุ่มข้าราชการคณะ

มนุษยศาสตร์ซึ่งอาจจะมีข้าราชการผู ้หญิงมาก

จึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ่ม

ข้าราชการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 

   (5) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่

สงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.115 

และ 4.332 ตามล�าดบั แสดงว่ากลุม่ข้าราชการคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งอาจจะมีข้าราชการผู ้หญิง

มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า

ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ 

   (6) กลุม่ข้าราชการตวัอย่างทีส่งักดั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่าง

ที่สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.332 และ 3.964 ตามล�าดบั แสดงว่ากลุม่ข้าราชการ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ซึง่อาจจะมข้ีาราชการผูห้ญงิ

มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า

ข้าราชการคณะอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

 2. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความต้องการของ

ข้าราชการต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัต�าแหน่ง อตัราเงนิ

เดือน อายุราชการ และความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการของข้าราชการทีม่ต่ีอ

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปรากฏตาม 

Table 3

สรุป

 การศึกษาความต้องการของข้าราชการ

ที่มีต ่อการปลูกต ้นไม ้ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของข้าราชการตัวอย่าง พบว่า ข้าราชการ

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป ็นร ้อยละ 63.74 มีอายุ เฉลี่ย 46.39 ป ี  

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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Table 3  Concluding of hypothesis testing for factors affecting the demand of the officers for tree planting in 
  Kasetsart University area, Bang Khen Campus, Bangkok.

Remark * p-value < 0.05

 Independent variables t-test F-test p-value

 1. Age -0.456  0.649

 2. Educational level  0.170 0.916

 3. Marital status  44.720 < 0.001*

 4. Positional level  0.038 0.990

 5. Rate of salary -1.161  0.247

 6. Official age 0.441  0.659

 7. Agency that belong to  2.057 0.049*

 8. Understanding about the green area -1.603  0.110

มีการศึกษา ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

58.61มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อย

ละ 69.60 มีต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

รองศาสตราจารย์ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็น

ร้อยละ  42.12 และร้อยละ 36.63 ตามล�าดับ มี

อัตราเงินเดือนเฉลี่ย เท่ากับ  41,420.44  บาท มีอายุ

ราชการเฉลีย่ เท่ากบั 20.19 ปี และมคีวามรูเ้กีย่วกบั

พื้นที่สีเขียวมาก คิดเป็นร้อยละ 74.36

 2. ข้อมูลชนิด จ�านวน และจุดที่ปลูก

ต้นไม้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า การปลูก

ต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ

จ�าแนกชนิด จ�านวน และจุดที่ตั้งของต้นไม้ที่ปลูก

ในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 23 กลุ่ม โดยในพื้นที่ศึกษา

ทั้ง 23 กลุ่มดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีสี 

ไม้มีกลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�า

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (นนทรี) พบต้นไม้ 41 

ชนิด จ�านวน 2,016 ต้น กระจัดกระจาย และผสม

ผสานกนัไปทัว่พืน้ที ่โดยมกีารปลกูต้นไม้สงูสดุ 10 

อันดับแรก ได้แก่ (1) นนทรี รวม 436 ต้น (2) ประดู่

กิ่งอ่อน รวม 298 ต้น (3) สนประดิพัทธ์ รวม 165 

ต้น (4) ชมพูพันทิพย์ รวม 121 ต้น (5) พิกุล รวม 

117 ต้น (6) สัตตบรรณ รวม 85 ต้น (7) หูกระจง 

รวม 76 ต้น (8) หูกวาง รวม 76 ต้น (9) อินทนิลน�้า 

รวม 64  ต้น และ (10) หางนกยูงฝรั่ง รวม 62 ต้น

 3. ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อ

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า 

ข้าราชการมีความต้องการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.21 จ�าแนกเป็น (1) ความต้องการด้าน

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
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ประเภทและวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 (อยู่ในระดับมากที่สุด) (2) 

ความต้องการด้านจ�านวนหรอืปรมิาณของการปลกู

ต้นไม้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 (อยูใ่นระดบัมาก) และ 

(3) ความต้องการด้านสถานทีห่รอืบรเิวณของพืน้ที่

ปลกูต้นไม้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.17 (อยูใ่นระดบัมาก)

 4. ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต ่ อ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร

ของข้าราชการที่มีต ่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า สถานภาพการสมรส 

และหน่วยงานที่สังกัด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ

ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้าราชการตวัอย่างมคีวามต้องการทีม่ต่ีอ

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ดังนั้น ผู้บริหาร

ระดบัสงูของมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ควรน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีไ้ปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อก�าหนดแผน

งาน/โครงการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีเ่พิม่เตมิในอนาคต

ต่อไป

 2. ข้าราชการตวัอย่างมคีวามต้องการทีม่ต่ีอ

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านประเภท

และวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.31  (อยู ่ในระดับมากที่สุด) ดังนั้น ผู ้

บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ควรน�าข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ

การพิจารณาก�าหนดแผนงาน/โครงการปลูก

ต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม โดยค�านึงถึงประเภทและ

วตัถปุระสงค์ของการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีใ่นอนาคต

ต่อไป
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ณัฐ พิชกรรม และเกษม จันทร ์แก ้ว. 2542.   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2552.  เอกสาร 

 ประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  “เกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”.   
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 บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 ประเทศไทยมีชนเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู ่

มากมาย ซึ่งแต่ละชนเผ่าต่างมีประวัติความเป็นมา 

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน

ไป ชนเผ่าหนึ่งซึ่งได้อพยพจากบริเวณตอนเหนือ

ของเมืองก�าปงธม ประเทศกัมพูชา เข้ามาอยู่อาศัย

ในท้องทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

ได้แก่ “ชนเผ่ากูย” ดังนั้น ผู ้เขียนบทความทาง

วิชาการจึงได้รวบรวมข้อมูลของชนเผ่าดังกล่าวมา

น�าเสนอเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าทางวิชาการ 

ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชาติพันธุ์ และความหมาย

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มนี้เรียกตนเองว่า กูย กุย โกย หรือ กวย ซึ่งแตก

ต่างกนัไปตามลกัษณะการออกเสยีงของแต่ละท้อง

ถิ่น และพบว่าต�าราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศที่

เขียนแตกต่างกันตามวิธีคิดและฟังการออกเสียง

ของผู้แต่งต�าราแต่ละคนเช่นเดียวกัน เช่น เขียนว่า 

kuy, kui, koui, kouei, และ kouai ถงึแม้ชนพืน้เมอืง

จะออกเสียงสระแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น  

ชนพื้นเมืองต่างก็ให้ความหมายของค�าว่า กูย กุย 

โกย หรอื โกย ไว้อย่างมเีอกภาพ คอื มคีวามหมายว่า 

“คน” ทั้งสิ้น การให้ความหมายไว้ลักษณะดังกล่าว

ย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นสากล หรือฐานคติ

และแนวคิดในการมองกลุ่มชนเผ่า ที่อาศัยอยู่บน

โลกของมนุษย์ในบริบทของวัฒนธรรมต่าง ๆ ว่า 

กลุม่ของตนเองนัน้มสีถานภาพทีแ่ตกต่างจากสตัว์ 

และมีความเท่าเทียมกันกับมนุษย์ในบริบทของ

วัฒนธรรมอื่น ๆ เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสนในหมู่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยว

กบัชนกลุม่นี ้นกัภาษาศาสตร์และนกัชาตพินัธุว์ทิยา

ในประเทศไทยจงึเสนอให้ใช้ค�าว่า “กยู” เพยีงค�าเดยีว

 ส่วนค�าว่า “ส่วย” นั้นเป็นค�าที่บัญญัติขึ้น

มานอกเหนือบริบทของวัฒนธรรมกูย ซึ่งชาวกูย

เองไม่ค่อยจะยอมรบัชือ่นีเ้ท่าใดนกั จงึขอสนบัสนนุ

ให้ผู้อ่านใช้ค�าว่า “กูย” เพื่อเป็นโยนิโสนมสิการต่อ

เกียรติภูมิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ของ

ตนเอง

ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชนเผ่ากูยมี

ถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเมือง 

ก�าปงธม ประเทศกันพูชา ซึ่งมีหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าชนเผ่ากูยนั้นเคย

เป็นรัฐอิสระในช่วง พุทธศตวรรษที่  20  เคยส่งทูต

มาค้าขายกบัราชส�านกัสมยัอยธุยาเป็นราชธาน ีและ

 1ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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เคยช่วยกษัตริย์เขมรแห่งนครธมปราบขบถ แต่ต่อ

มาเขมรได้ใช้อ�านาจทางทหารปราบปรามชาวกูย

และผนวกเอาอาณาจกัรกยูเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของ

เขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชนเผ่าชาวกูยชอบ 

อพอพเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ เพื่อแสวงหาที่ดินอุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกเหนือจากอยู่

ในประเทศกันพูชาแล้ว ชาวชนเผ่ากูยยังได้อพยพ

ขึ้นเหนือเข้าสู ่บริเวณเมืองอัตตะบือ แสนปาง  

จ�าปาศักดิ์ และสาละวันในบริเวณตอนใต้ของ 

ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปใตยประชาชนลาว  

แต่เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ 

เช่น น�้าท่วม หรือฝนแล้ง รวมทั้งภัยทางการเมือง

ชาวชนเผ่ากูยจึงอพยพข้ามล�าน�้าโขงเข้ามาสู่ภาค

อสีาน โดยเฉพาะทางด้านแก่งสะพอื ซึง่ชาวกยูเรยีก

ว่า“แก่งกะชัยผึด” (แก่งงูใหญ่) และในเขตอ�าเภอ

โขงเจยีม ซึง่ชาวกยูเรยีกว่า “โพงเจยีง” (ฝงูช้าง) หลงั

จากนั้นลูกหลานชาวกูยก็แยกย้ายกันไปตั้งบ้าน

เรือนที่บ้านนากอนจอ ซึ่งเป็นภาษากูยแปลว่า 

“บ้านนาลูกหมา” ปัจจุบัน คือ อ�าเภอวารินช�าราบ 

บ้านเจยีงอ ีซึง่เป็นภาษากยู แปลว่าบ้านช้างป่วย ใน

เขตอ�าเภอเมืองศรีสะเกษ ในปัจจุบัน นับว่าใน

บรรดากลุ่มชนเผ่ากูย ลาว เขมร ชนเผ่ากูยจึงเป็น

ชนดั้งเดิมที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ของอีสานใต้

เป็นกลุ่มแรก

 ชนเผ ่ ากูย เริ่ มมีการอพยพเข ้ ามาใน

ประเทศไทยทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

(พ.ศ. 2199 - 2231) และได้มกีารอพยพครัง้ใหญ่เข้า

มาในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษอีกในยุคปลาย 

ของกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

(พ.ศ.2245 - 2326) ชาวกูยแต่ละกลุ่มที่อพยพมามี

หัวหน้าของตัวเอง สาเหตุอื่น ๆ ของการอพยพ 

นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาแล้ว ได้แก่ ชาวกยูทีอ่พยพ

มาอยูก่่อนได้ชกัชวนให้อพยพตดิตามกนัมาหรอืหา

พืน้ทีล่่าช้างแหล่งใหม่ เนือ่งจากชาวกยูมคีวามช�านาญ

ในการเดินป่าการล่าช้างและฝึกช้าง การอพยพได้

หยุดลงในสมัยรัชกาลที่ 4  และในเวลาต่อมาได้มี

การอพยพโยกย้ายไปอยูอ่าศยัในพืน้ทีจ่งัหวดัใกล้เคยีง 

ได้แก่ จงัหวดับรุรีมัย์ อบุลราชธาน ีนครราชสมีา และ

จังหวัดมหาสารคาม ชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์และ

จังหวัดศรีสะเกษเรียกหมู่บ้านที่ตนโยกย้ายไปว่า

เป็น “หมู่บ้านใหม่” การใช้ภาษาระหว่างชาวกูย 

กลุ่มเดิมและกลุ่มที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ยังคงมี

ความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังคงมีการ

ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา

 เวิลด์เพรสดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า  

เมื่อปี พ.ศ. 2450  จังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองที่มี

ชาวกูย อยู่อาศัยกันทั้งเมือง มีพวกลาวเวียง (สาขา

เวยีงจนัทร์) ปะปนอยูบ้่างในบางหมูบ้่าน แต่วฒันธรรม

ของลาว ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือชาวกูย จึงท�าให้มี

การผสมผสานวัฒนธรรม ชาวกูยที่นี่พูดภาษาลาว

ด้วยส�าเนยีงส่วยโดยสามารถใช้สะระเออืได้ ในขณะ

ทีภ่าษาลาวเวยีงเดมิมแีต่สระเอยี ร่องรอยทีแ่สดงว่า

ศรสีะเกษเดมิเป็นเมอืงทีช่าวกยูอาศยัอยูก่นัทัง้เมอืง

กค็อื ตวัเลขส�ามะโนครวัสมยันัน้และการเรยีกขาน

ชาวศรีสะเกษว่า “ส่วยศรีสะเกษ” อยู่จนทุกวันนี้ 

ปัจจุบันชาวกูยอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ระหว่างแม่น�้า

มูลกับเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เชื่อ

กันว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางอพยพมาจากทางตอน

ใต้ของประเทศลาวสูป่ระเทศไทย และยงัเชือ่กนัว่า

ชาวกูยที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นชาวกูยที่

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)

อภิชาต ภัทรธรรม
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ตกค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งอพยพมาจากลาว ในจังหวัด

บุรีรัมย ์ชาวกูยส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัด

สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีการอพยพโยกย้าย

ข้ามอ�าเภอ หมู่บ้านชาวกูยแต่ละหมู่บ้านมาจากที่

เดยีวกนัทัง้หมูบ้่านหรอืมาจากหลายทีม่าอาศยัด้วย

กัน นอกจากนี้ยังพบผู้พูดภาษากูยในเขตอ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และที่บ้าน

หนองบัว ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีซึง่เป็นบรเิวณทีม่ผีูพ้ดูภาษาเขมรอาศยั

อยู่เช่นกัน ชาวกูยที่นี่เรียกตัวเองว่า “กวย” เรียก

ภาษาที่ตัวเองพูดว่า “ภาษากวย”

รูปร่างลักษณะของชาวกูย

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า รูปร่างของ 

ชาวกยูดัง้เดมิมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัพวกเซมงัหรอื

เงาะป่าหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซาไก ซึ่งเป็น 

ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู ่ ในป่าทึบของประเทศ

มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวคือ 

ชนเผ่ากูยดั้งเดิมจะมีผมดก หยิกหยอก จมูกแบน 

ริมฝีปากบาง ผิวด�า แต่กระบวนการแลกเปลี่ยน

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการแต่งงาน

ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมท�าให้เกิดการถ่ายเท

ทางพันธุกรรม (gene flow) ท�าให้ชาวกูยกลาย

ลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนไปคล้ายพวกมอญ - เขมร 

กล่าวคือ มีร่างกายสูงใหญ่ไหล่กว้างเป็นเหลี่ยม 

ปัจจบุนัรปูร่างของชาวกยุจะมรีปูร่างคล้ายชาวชนบท

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป

ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ความเชื่อทาง

ศาสนาของชาวกูยมีลักษณะผสมผสานระหว่าง

ศาสนาพุทธและการนับถือผี (animism) ดังนั้น

ภายในชุมชนของชาวกูยจะมีทั้งวัดและศาลผี

ประจ�าหมู่บ้าน ชาวกูยบูชาผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า 

“ยะจัวะฮ” บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ มีธูป

เทียนและกรวยที่เย็บจากใบตอง บางบ้านจะมีการ

สร้างเป็นศาลผีบรรพบุรุษไว้ใกล้กับศาลเจ้าที่ ส่วน

บ้านที่ไม ่มีหิ้งหรือศาลเจ้าที่ก็อาจจะไปไหว้ผี

บรรพบุรุษที่หิ้งหรือศาลเจ้าที่ของญาติพี่น้อง บ้าน

ส่วนใหญ่จะมหีิง้บชูาพระพทุธรปูไว้ในบ้านและจะ

สร ้างศาลผีบรรพบุรุษไว ้ใกล ้บ ้าน การเซ ่น

บรรพบรุษุจะกระท�าอย่างน้อยปีละครัง้ ชาวบ้านจะ

เริม่พธิโีดยเอาข้าวทีส่กุแล้ว กรวยใบตอง ผ้า สตางค์ 

หมากพลูมาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ท�าพิธีเซ่นโดยเอา

น�้าตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าวแล้ว

กล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษช่วยคุ้มครองให้ครอบครัว

มีความเจริญรุ ่งเรือง ในขณะที่กล่าวก็เอาเหล้า 

ค่อย ๆ รินลงขันอีกใบเหมือนการกรวดน�้า เสร็จ

แล้วก็หยิบของที่ใช้เซ่นอย่างละนิดไปวางบนหิ้ง 

ส่วนที่ เหลือก็เอาไว้รับประทานและใช้เองใน

ครอบครัว

 การเซ่นผีบรรพบุรุษนี้อาจจัดขึ้นในวาระ

อื่น ๆ เช่น เมื่อมีเด็กคลอดใหม่ 2 - 3 วัน ก็จะท�าพิธี

ดบัไฟ โดยเชญิหมอต�าแยและญาตผิูใ้หญ่มาร่วมพธิี 

จัดขนม กล้วย ข้าวต้มมัด มาเซ่นผีบรรพบุรุษและ

บอกกล่าวว่ามลีกูมหีลานมาเกดิใหม่ เดก็เมือ่คลอด

แล้วจะมี “ครูก�าเนิด” เป็นครูประจ�าตัว จะต้องจัด

เครือ่งสกัการบชูาครไูว้บนหวันอนของตนเองเสมอ 

ครูจะช่วยคุ้มครองให้มีความสุข ความเจริญ หากมี

การผิดครูจะเป็นอันตราย นอกจากนี้อาจจัดให้มี

การเซ่นผบีรรพบรุษุเมือ่มแีขกมาเยอืนและพกัอยูท่ี่

บ้าน เจ้าของบ้านจะต้องจัดเหล้า ขนมมาเซ่นไหว้ 

และบอกกล่าวขออนุญาตผีบรรพบุรุษให้แขก 

เข้าพัก มีการบอกกล่าวว่าแขกเป็นใคร มาจากไหน 

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)
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มาท�าอะไร เมื่อแขกมาถึงก็มีการผูกข้อมือด้วยด้าย

ที่ย้อมสีเหลืองด้วยขมิ้น พร้อมให้ศีลให้พร

 นอกจากวิญญาณของบรรพบุรุษแล้ว  

ชาวกูยยังเคารพนับถือวิญญาณทั่วไป ได้แก่ ภูตผี

ปีศาจเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น เมื่อจะ

ประกอบการงานใดทีส่�าคญัเกีย่วกบัความสขุความ

เจริญจะต้องท�าพิธีขจัดปัดเป่า ด้วยความกลัวว่า 

ผีสางเทวดาจะให้โทษหรือมาขัดขวางการด�าเนิน

งาน เป็นที่น่าสังเกตว่าในพิธีกรรรมต่าง ๆ เกือบ

ทัง้หมดจะมข้ีาวเป็นองค์ประกอบในการเซ่นสงัเวย

อยู่เสมอ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่ถือได้ว่ามี

บญุคณุและเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ส�าหรบัการเพาะปลกู

ข ้ าว เกือบทุกขั้นตอนจะมีการจัดพิธี กรรม  

สวดสรรเสริญหรือแสดงความเคารพข้าว ชาวกูย

ยังมีความเชื่อในเรื่องผีปอบ จะเห็นได้จากในกรณี

ที่เด็กคลอดแล้วจะต้องเอารกไปฝังไว้ใต้ถุนบ้าน  

เอาหนามไปวางทับ ไม่เช่นนั้นผีปอบจะเอาไปกิน 

แม่เด็กและทารกก็จะตาย นอกจากนี้ชาวกูยยังเชื่อ

เรื่องขวัญ หรือภาษากูยเรียกว่า “ระเวี๋ยย” ซึ่งเป็น 

ค�ารวมเรียกทั้งขวัญและวิญญาณ เช่น เด็กทารกจะ

มีข้อห้ามไม่ให้อุ ้มออกไปเดินผ่านเนินดินเผาผี  

(บลฮุ กระโมจ) ซึง่เป็นเนนิทุง่นาใช้เผาศพคนทัว่ไป

แห่งหนึ่ง บางหมู่บ้านจะมีบลุฮ กระโมจ 2 แห่ง 

ส�าหรับเผาศพคนทั่วไปแห่งหนึ่ง และอีกแห่งหนึ่ง

ใช้เฉพาะเผาศพคนที่มีความส�าคัญที่เป็นที่นับถือ

กันในหมู่บ้าน ถ้าอุ้มเด็กผ่านเนินดินนี้ต้องเรียก

ขวัญให้กลับมา เรียกว่า “มาเยอขวัญเอย” แล้วเรียก

ชื่อเด็ก เดินไปพูดไป ถ้าไม่เรียกขวัญ ขวัญก็จะอยู่

แถวนั้นไม่ตามเด็กไป เด็กก็จะไม่สบาย การท�าพิธี 

สูข่วญัมกัจะพบในวาระทีส่�าคญัต่าง ๆ  อาทเิช่น งาน

ขึน้บ้านใหม่ งานแต่งงาน งามศพ เมือ่ทารกแรกเกดิ 

การรักษาคนเจ็บ เป็นต้น

 ในหมูบ้่านจะมแีม่เฒ่าทีท่�าหน้าทีด่วู่าความ

เจบ็ไข้หรอืมปัีญหาเกดิขึน้ โดยให้น�าข้าวสาร 1  ถ้วย 

และสตางค์  1  บาท วางบนข้าวแล้วน�าไปวางไว้

หน้าแม่เฒ่า แม่เฒ่าจะเอาข้าวสารนั้นโปรยไปรอบ

ข้างตัวพร้อมพูดคาถาพึมพ�า แล้วเอาข้าวสารเล็ก

น้อยใส่ในฝ่ามือซ้าย แล้วจับฝากระปุกปูนแกว่ง 

ค่อย ๆ เหนือข้าวสารนั้น แล้วท�านายสาเหตุของ

ปัญหา ถ้าใช่สาเหตุที่ท�านายฝากระปุกปูนจะแกว่ง

แรงขึน้ ชาวกยู เรยีกการท�านายนีว่้า “โปล” นอกจาก

นี้ก็มีผู้เก่งทางไสยศาสตร์ เรียกว่า “ถัม” บางแห่งก็

เรียกว่า “อาจาร” ซึ่งเป็นผู ้ชายที่มีคาถาอาคม

สามารถดูให้ได้ว่าชาวบ้านไปถูกคุณไสยหรือเหตุ

อื่น และจะแก้ไขได้อย่างไร

 การเจ็บไข้อาจท�าให้บรรเทาได้โดยการจัด

พธิกีรรมรกัษาคนป่วย เพราะเชือ่ว่าการเจบ็ป่วยเกดิ

จากการกระท�าของภตูผ ีจงึมกีารท�าพธิอ้ีอนวอนให้

ภูตผีพอใจ โดยจัดให้มีการร�าผีมอ ซึ่งมีลักษณะ

คล้าย ๆ  กบั การร�าผฟ้ีาของกลุม่ทีพ่ดูภาษาลาว การ

ร�าผีมอมีการสืบทอดรับช่วงกันมา ผู้ที่จะเป็นผีมอ

จะต้องผ่านพิธีไหว้ครูครอบครู เพราะจะท�าให้ไม่มี

ใครกล้าประพฤติหรือเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมที่เคย

ปฏิบัติกันสืบต่อกันมา

 สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า ชาวกูย

เป็นชนเผ่าที่นิยมเลี้ยงช้าง ซึ่งสืบทอดมาจาก

บรรพบรุษุโดยจะออกไปจบัช้างในป่าด้วยการคล้อง

ช้าง เรยีกว่า “โพนช้าง” เป็นการจบัช้างโดยหมอช้าง 

ใช้บ่วงมาศ ที่เรียกว่า “เชือกปะก�า” ท�าจากหนัง

ควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวง

วญิญาณบรรพบรุษุ ครบูาอาจารย์คล้องเท้าช้างแล้ว

ผกูกบัต้นไม้และน�ามาฝึกใช้งาน การคล้องช้าง

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)
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กระท�าปีละครั้ง ราวเดือน 11 - 12 ช้างที่ตายลงจะ

มีการฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมาท�าบุญอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ และการจับช้างของชาวกูย (กูยต�า

เหรย็) มรีะบบระเบยีบพธิกีรรมก่อนออกไปจบัช้าง

อย่างเคร่งครัด โดยมีการตกลงมอบหมายอ�านาจ 

หน้าทีใ่ห้แต่ละคนด�าเนนิการในกลุม่หรอืคณะ ดงันี้

 มะหรือจา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยควาญ เป็น 

ผู้ถือท้ายหรือผู้ที่ช้างต่อ

 หมอสะเดียง เป็นผู้ช�านาญในการควบคุม

ช้าง มีประสบการณ์ในการจับช้างป่า จะขี่ช้างอยู่

ตรงคอ

 หมอสะด�า ท�าหน้าที่ควาญ เรียกว่า ควาญ

เบื้องขวา มีฐานะสูงกว่าสะเดียงสะด�า ต้องมี

ประสบการณ์เคยออกจับช้างป่ามาแล้วอย่างน้อย  

11 เชือกขึ้นไป บางทีเรียกว่าหมอใหญ่

 ครูบา เป็นหมอช้างใหญ่ เป็นหัวหน้าใน

กลุม่ย่อยหรอืหมูช้่างต่อ จะออกจบัช้างป่าได้เมือ่ได้

รบัอนญุาตจากครบูาใหญ่ บางครัง้ครบูาออกจบัช้าง

ได้ตามล�าพัง

 ครูบาใหญ่ เป็นหมอช้างใหญ่ หรือประก�า

หลวง หรือหมอเฒ่า เป็นผู้อ�านวยการออกจับช้าง

แต่ละครั้ง เป็นประธานในพิธีเซ่นผีประก�า และ

ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวง ในขณะเดินป่า

ก็จะเป็นผู้ชี้ขาด และตัดสินใจ ขณะกระท�าการจับ

ช้างป่ามีผู ้ที่ เรียนคาถา อาคม เพื่อให้สามารถ

ป้องกนัภยัทัง้จากภตูผ ีและสตัว์ป่าด้วยเวทมนต์ ใน

การออกจับช้างป่าแต่ละครั้ง ครูบาใหญ่จะต้อง

แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

 เวิลด์เพรสดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า 

ความเชือ่ในการรกัษาคนไข้ของชาวกยูกม็เีช่นเดยีว

กบักลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยมปีระเพณี

รักษาคนไข้ที่เรียกว่า “ร�าผีฟ้า” หรือ “ร�าแถน” 

เป็นการรักษาไข้อย่างหนึ่งโดยเชื่อว่าคนไข้เกิด

อาการเจบ็ป่วยเพราะการกระท�าของผ ีหรอืเกดิเจบ็

ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ หมอที่ท�าการรักษาไข้โดย

วิธีนี้เรียกว่า “หมอธรรม” พิธีรักษาเริ่มต้นด้วยการ

ตั้งขันห้า ขันแปดเป็นเครื่องบูชาพร้อมด้วยหมอ

แคน เจ้าพิธีหรือหมอธรรมจะร�าแบบหมอล�า แต่

เนือ้หาของข้อความจะเกีย่วกบัการขบัไล่ผหีรอืเชญิ

พระยาแถน ซึง่ถอืว่าเป็นผูส้ร้างมนษุย์ให้ลงมาช่วย

ปกป้องและขจัดภยันตราย ขณะที่หมอธรรมหรือ

ผีฟ้าก�าลังท�าพิธีนั้น คนไข้จะมีอาการประหนึ่งอยู่

ในภวงัค์เหมอืนคนทรง สามารถถามไถ่สาเหตขุอง

การเจ็บไข้ได้ป่วยได้ว่าเป็นเพราะผิดหรือมีเคราะห์

กรรม หลังจากได้ค�าตอบแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการ

รักษาอาจเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ การเซ่นผี เสียผี 

รวมความแล้วการร�าผีฟ้าหรือผีแถนจัดเป็นส่วน

หนึง่ของการรกัษาไข้โดยใช้เสยีงดนตรหีรอืแคนเข้า

ช่วย นอกจากนี้ชาวกูยยังมีพิธีกรรมที่ส�าคัญอีก 

ดังนี้

 “แกลมอ” เป็นภาษากูย “แกล” แปลว่า  

เล่น ค�าว่า “มอ” เป็นค�าเฉพาะ แกลมอ หมายถึง 

“การเล่นมอ” พธิกีรรมแกลมอมมีาตัง้แต่เมือ่ใดไม่มี

หลกัฐานปรากฏทีแ่น่ชดั ทราบแต่เพยีงว่าพธิกีรรม

นี้มีมานานแล้ว ชาวกูยรับการถ่ายทอดต่อเนื่องกัน

มาจากรุ่นสู่รุ่น และปฎิบัติมาโดยตลอดจนกระทั่ง

ทกุวนันี ้โดยจดัพธินีีข้ึน้เนือ่งในโอกาส  3  ประการ คอื

 1.เพือ่เป็นการเคารพครบูาอาจารย์ ปูย่่า ตา

ยายที่เคยเคารพ เมื่อถึงวันส�าคัญในรอบปีก็จะ

ด�าเนินพิธีกรรมขึ้นปีละ 1  ครั้ง ในวันอังคาร ขึ้น 8 

หรือ 15 ค�่าของเดือนยี่ ตรงกับเดือนมกราคมของ

ทุกปี
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 2.เพื่อแก้บน ตามที่ได้บนบานไว้

 3.เพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการอัญเชิญดวง

วญิญาณของบรรพบรุษุมาให้ความช่วยเหลอื ขอค�า

แนะน�าผ่านล่ามหรอืคนทรง เพือ่หาสาเหตขุองการ

เจบ็ป่วย และหาทางรกัษาตามความเชือ่ชาวไทยกยู 

มีความเชื่อในเรื่องผีปู่ตา และเชื่อว่าตะกวด เป็น

ตัวแทนของผีปู่ตา เชื่อว่าตะกวดเป็นสัญลักษณ์

เกี่ยวกับน�้า และฝน อันเป็นที่มาของความอุดม

สมบรูณ์ โดยเซ่นไหว้ผปีูต่าประจ�าหมูบ้่าน นอกจาก

นี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม การเล่นแกลมอ

ภมูปัิญญารกัษาโรคด้วยเพลงดนตรทีีส่บืสานกนัมา

นานตัง้แต่บรรพบรุษุ ซึง่มบีทบาทต่อการด�ารงชวีติ

ของชาวไทยกูย เป็นพิธีกรรมเพื่อช่วยคลี่คลาย

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ

 “แกลออ” การแกลออ หรือการเล่นออ 

เป็นการละเล่นของชาวกยูอกีอย่างหนึง่ มจีดุประสงค์

เพื่อให้ขวัญและก�าลังใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วย ส่วนมาก

เล่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีเครื่องแต่งครู เช่น ขนม 

ข้าวต้ม ผ้าซิ่น 1 ผืน ผ้าสไบ 1 ผืน กระจก หวี แป้ง 

กรวยขันห้า ขันแปด ธูป เทียน ไข่ไก่  1 ฟอง เหล้า 

1 ขวด และเงนิ 24 บาท เครือ่งแต่งครเูหล่านีว้างบน

ถาด สิง่ที่ส�าคัญทีสุ่ด คือ ดนตรี เครื่องดนตรีมีแคน

เป็นหลกั นอกจากนีก้ม็กีลอง โทน และพณิ หมอแคน

ต้องมีความสามารถเป่าแคนได้เร้าใจ ถ้าหมอแคน

ไม่ดี วิญญาณที่เชิญก็ไม่อยากเข้ามาในการเล่น ผู้ที่

เป็นหัวหน้าหรือ “ครูบา” จะเริ่มก่อน ครูบาส่วน

มากเป็นผู้หญิงที่มีอายุการสืบทอดต�าแหน่งของ

ครูบา สืบทอดตามล�าดับอาวุโส เมื่อครูบาเชิญ

วญิญาณบรรพบรุษุเข้ามาแล้ว โดยสงัเกตจากอาการ

สั่นของครูบา แสดงว่าวิญญาณเข้ามาแล้ว (อาการ

เช่นนี้เหมือนกับการเล่น “มะม็วด” ของเขมร) 

ลูกน้องจึงจะลงเล่น เมื่อวิญญาณเข้ามาก็จะมีการ

ฟ้อนและร�าเป็นค�า “พะหยา” มข้ีอทีน่่าสงัเกต ครบูา

มักจะถามลูกน้องว่ามาจากบ้านไหน เมืองไหน ลูก

น้องก็จะตอบว่ามาจากเมือง “ตาตูม” เมืองตาตูม

เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเหล่านั้น (กูยพูดว่ามา

จากเมอืงค�าหมายถงึทองค�าถ้าท�าพธิใีนการขึน้บ้าน

ใหม่) ทีน่่าสนใจอย่างหนึง่กค็อื การพดูของวญิญาณ

แทนทีจ่ะพดูเป็นภาษากยูกลบัพดูเป็นลาวทกุค�า คง

เป็นลักษณะการเลียนแบบและการกลืนกลายทาง

วัฒนธรรมของความเชื่อ

ประเพณีที่ส�าคัญของชาวกูย

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชาวกูยที่ต�าบล

ตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเรียกตัว

เองว่ากวยนั้นมีประเพณีส�าคัญอย่างหนึ่งที่กระท�า

กันทุกปี เรียกว่า “ประเพณีไหว้พระแข” เป็นภาษา

เขมร ประเพณีนี้ เป ็นประเพณีเสี่ยงทายเพื่อดู

ปริมาณน�้าฝนที่จะตกในเดือนต่าง ๆ ที่เป็นฤดูกาล

ท�านาในปีต่อไปพิธีไหว้พระแขท�าในคืนวันเพ็ญ

เดือน  12  ชาวกูยจะเตรียมสิ่งของที่ใช้พิธีตั้งแต่เช้า

ของวนัเพญ็ คอื ตัง้เทยีน 6 เล่มมนี�า้หนกัเท่ากนัเป็น

สัญลักษณ์แทนเดือนต่าง ๆ  6  เดือนที่เป็นฤดูท�านา 

ได้แก่ เดือน 6  ถึงเดือน 11 ตรงกลางเทียนจะผูก

กระดาษแดงไว้เพื่อแสดงการแบ่งเป็นข้างขึ้นและ

ข้างแรม บริเวณที่ใช้ท�าพิธี คือ ลานวัด จัดปะร�าพิธี 

ตรงกลางบริเวณที่ท�าพิธีจะจัดอาสนะส�าหรับพระ

สงฆ์  9 รูป หน้าอาสนะท�าเป็นราวสูงซึ่งหมุนได้

และผูกเทียนพิธีทั้ง 6 เล่มไว้หน้าพระสงฆ์ จัดจาน

ใส่ข้าวสารวางไว้ในมมุหนึง่ของบรเิวณทีจ่ดัพธิ ีวาง

โต๊ะซึ่งมีกระจาดวางอยู่ส�าหรับใส่ข้าวหลามซึ่ง

ถือว่าเป็นข้าวทิพย์รสที่ชาวบ้านน�ามาถวายแด่

เทพยดา อกีมมุหนึง่เป็นโต๊ะบวงสรวงเทพยดาต่าง ๆ  

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)

อภิชาต ภัทรธรรม
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พธิจีะเริม่ใกล้เวลาเทีย่งคนืของคนืวนัเพญ็เดอืน 12 

โดยมผีูก้ล่าวค�านมสัการพระรตันตรยั เมือ่พระสงฆ์

ให้ศลี พราหมณ์นุง่ขาวห่มขาวจะจดุธปูเทยีนทีโ่ต๊ะ

บวงสรวงเทพยดาและกล่าวค�าสวด ซึ่งเป็นค�า

อัญเชิญเทพยดาและพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มา

รับเครื่องสังเวย แล้วกล่าวค�าอาราธนาพระปริตร 

พระสงฆ์เริ่มสวดมนต์และท�าน�้ามนต์ในขณะ

เดยีวกนัพราหมณ์กจ็ดุเทยีนเสีย่งทายทัง้ 6 เล่ม และ

หมนุราวเทยีน 3 รอบแล้วคว�า่ราวเทยีนไว้ พระสงฆ์

ก็โปรยข้าวสารซึ่งสมมุติว่าเป็นฝนตก ในขณะนั้น

น�้าตาเทียนจะตกลงมาบนใบตองที่วางไว้บนพื้น

 ถ้าน�้าตาเทียนเล่มใดหยดไหลเป็นสาย 

พราหมณ์ก็ท�านายว่าในเดือนนั้นจะมีฝนตก

 ถ้าเทียนใดมีเปลวไฟวูบวาบ พราหมณ์ก็

ท�านายว่าในเดือนนั้นฟ้าจะคะนองมาก

 ถ้าเทียนเล่มใดน�้าตาเทียนหยดทีละหยดก็

จะท�านายว่าในเดือนนั้นฝนไม่ค่อยตก

 การเสีย่งทายดปูรมิาณน�า้ในแม่น�า้ ล�าคลอง 

จะดูจากใบตองที่รองรับน�้าตาเทียนอยู่

 ถ้าน�า้ตาเทยีนทีร่่องใบตองไหลมาจดกนั ก็

แสดงว่าในปีต่อไปน�้าจะมาก

 ถ้าน�้าตาเทียนไม่จดกัน น�้าจะน้อย

 พธิจีะสิน้สดุลงเมือ่พระสงฆ์สวดมนต์บท

ยะถาสัพพี ชาวกูยมีความเชื่อว่าพิธีเสี่ยงทายนี้มัก

จะตรงกบัความเป็นจรงิทีจ่ะเกดิขึน้ในปีต่อไปเสมอ

การแต่งกาย และ ศิลปหัตถกรรม

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ในชวีติประจ�าวนั 

ผู้หญิงสูงอายุชาวกูยส่วนใหญ่จะนุ่งผ้าที่มีลายเป็น

แบบเฉพาะของชาวกูย และใส่เสื้อคอกระเช้า

ธรรมดา บางคนก็ใส่เสื้อแบบชาวบ้านทั่วไป เป็นที่

น่าสังเกตว่าหญิงสูงอายุมักจะชอบใส่ดอกไม้หอม

ไว้ที่ติ่งหูที่เจาะไว้ เช่น ดอกมะลิ บางคนก็ซื้อตุ้มหู

เงินมาใส่ เป็นต้น ซึ่งธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวกูย

นัน้ก�าหนดว่า ลกูหลานจะต้องมหีน้าทีด่แูลการแต่ง

กายของแม่ โดยให้แม่ที่มีอายุมากแล้วได้นุ่งผ้านุ่ง

ไหมลายพื้นเมือง บ้านใดที่ผู ้สูงอายุนุ ่งผ้าด้าย

ธรรมดา แสดงว่าลกูหลานขาดการเอาใจใส่ ไม่ช่วย

รักษาศักดิ์ศรีของแม่

 ผ้าไหมเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทอ

ขึน้ใช้ในครอบครวั เมือ่มเีวลาว่างจากการท�านา แม่

จะสอนให้ลกูสาวทอผ้าไหม เมือ่ย่างเข้าวยัสาว เมือ่

แต่งงานออกจากเรือนพ่อแม่ก็จะแบ่งผ้านุ่งไหม  

ผ้าโสร่ง ผ้าสไบให้เป็นมรดก รองจากมรดกประเภท

อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ นอกจากนี้ พ่อแม่ยังมอบ

เรือนพักอาศัยพร้อมกี่ หูกทอผ้า และอุปกรณ์การ

ทอไหมให้แก่ลูกสาวคนสุดท้องอีกด้วย ทั้งนี้  

ในปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมเริ่มลดน้อยลง 

ชาวกูยส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อด้ายจากตลาดมาทอ

เพราะสะดวกกว่า  หมู่บ้านที่ยังคงมีการทอผ้าฝ้าย

และผ้าไหมอยู่และพบมากที่สุด คือ บ้านตรึมแตล 

อ�าเภอศรีขรภูมิ บ้านส�าโรงทาบ อ�าเภอส�าโรงทาบ 

บ้านตากแดด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์ ตามล�าดบั 

การทอผ้าไหมของชาวกูย แบ่งออกเป็นประเภท 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ประเภทผ้านุง่ ผ้านุง่สตรมีกันยิมทอหมี่

คั่นเป็นทางแนวดิ่งใช้ไหมควบ ยืนพื้นสีน�้าตาลอม

ด�า มีหัวซิ่นที่ยีนพื้นสีแดง ลายขิด ตีนซิ่นพื้นด�า

ขนาด  2 - 3 นี้ว มีริ้วสีขาวเหลืองแดง แบ่งออกเป็น  

4  ชนิด คือ

  1.1 จกิกะน้อย เป็นผ้าทีม่ลีกัษณะคล้าย

ผ้าหางกระรอกหรือผ้ากะเนียวของชาวไทยเขมร  

มีสีเดียวลักษณะจะออกเหลือบมัน เป็นผ้าส�าหรับ

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)
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ผู้ชายนุ่งในพิธีการส�าคัญต่าง ๆ ลักษณะการนุ่งจะ

นุง่พบั จบัจบีด้านหน้าเหมอืนการนุง่โสร่งของกลุม่

ชาวไทยเขมร นอกจากนี้ยังน�าไปใช้ในการคลุมศพ

คนตายด้วย

  1.2 โสร่ง เป็นผ้าตารางสีเ่หลีย่มใหญ่ มี

หลายสใีนการทอผ้าจะน�าเส้นไหมมา “กว”ี หรอืมา

ควบกนั 2 เส้นเพือ่ให้เกดิความมนัและหนาลกัษณะ

การทอเหมอืกบัผ้าโสรง่ของชาวไทยลาวหรือเขมร  

  1.3 จะกวี เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้า

อนัลซูมีของชาวไทยเขมร จะมลีายทางยาวเป็นร่อง

เล็ก ๆ เป็นผ้าที่ผู้หญิงฝ่ายชายเพื่อปู่ ย่าใช้ในการ 

รับไหว้ ผู้ที่เป็นสะใภ้จะต้องทออึมเปิล (หัวซิ่น) 

และเจิง (ตีนซิ่น) มอบให้โดยไม่ต้องเย็บกับจะกวี

หรือผ้าถุง ในพิธีแต่งงานของชาวกูยจะต้องให้ 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวถือ “เคียวเกี่ยวข้าว” อันเดียวกัน ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความเกี่ยว

พันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  1.4 จิกโฮล เป็นประเภทผ้ามัดหมี่ลาย

ต่าง ๆ จะเรียกว่า “จิกโฮล” การนุ่งผ้าประเภทนี้จะ

ต้องต่อเจิง (ตีนซิ่น) และอึมเปิล (หัวซิ่น) เช่นเดียว

กับจะวี

 2. ประเภทผ้าสไบ ผ้าสไบทีใ่ช้พาดบ่าหรอื

เป็นผ้าเบี่ยงของชาวกูย จะทอเป็นผ้ายกดอกหรือ 

ยกเขา เรียกว่า “ตะกอ” ผ้าสไบที่มีลักษณะการทอ

เช่นนี้เรียกว่า “ผ้าแก็บ” จะทอแล้วน�ามาตัดเป็นตัว

เสื้อและผ้าสไบ ตัวเสื้อนิยมเป็นสีด�า โดยน�าผ้าไหม

ที่ทอเป็นสีขาวหรือเหลืองตามลักษณะของไหม 

แล้วไปย้อมมะเกลือให้เป็นสีด�า ผู้ชายจะใช้ผ้าขาว  

2  ผนื เป็นผ้าเบีย่งในการแต่งกายออกงานพธิ ีผูห้ญงิ

ใช ้ผ ้าไหมยกดอกสีด�าหรือสีขาวเป็นผ้าเบี่ยง  

เรยีกว่า “สไบแวง” (สไบด�า) หรอื “สไบบวัะ” (สไบขาว) 

นอกจากนี้ยังมีผ้าสไบโพกหัว เรียกว่า “สไบเจียด

ตรุย” ทอด้วยฟืมสั้นขนาด 12 ล็อบ เก็บลายขิด   

4 – 5 ลาย จดัระยะสวยและเป็นระบบ มชีายครยุทัง้

สองข้างห้อยลูกปัดเล็ก ๆ เรียกว่า ปอนจุ๊ ใช้โพก

ศีรษะทั้งชายหญิง เวลาออกงาน เช่น การแห่บั้งไฟ 

งานบวชนาค

 3. ประเภทหวัซิน่และตนีซิน่ แบ่งออกเป็น

  3.1  ประเภทหวัซิน่ เรยีกว่า อมึเปิล จะ

ทอเป็นลายขิด คล้ายของชาวไทยลาวซึ่งใช้ส�าหรับ

ต่อเป็นหัวซิ่น เวลานุ่งจะทิ้งชายลงมาให้ห้อยเป็น

พกไว้ใส่เงนิหรอืสิง่ของอย่างอืน่ทีจ่�าเป็น ผ้าคาดเอว

ของผู ้ชาย จะทอเหมือนหัวซิ่นแต่มีความกว้าง

มากกว่า เช่น หัวซิ่นขนาดพื้น  4 - 5 ล็อบ แต่ผ้าคาด

เอาใช้ขนาดฟืม 7 - 8  ล็อบ โดยยืนพื้นสีแดงเช่นกัน 

เก็บลาย (แกะเลีย) เป็นขิดเป็นระยะ ๆ วิธีใช้จะท�า

ผ้าซับในก่อน แล้วน�าว่านหรือหรือเครื่องรางของ

ขลังที่ถือว่าเป็นของดีส�าหรับป้องกันอันตราย 

ต่าง ๆ มาห่อด้วยผ้าผืนนี้แล้วใช้เขาวง (กวางหรือ

เก้ง) หรือเถาวง (เถาวัลย์ของพืชบางชนิด) มามัด

เป็นเปลาะ ห่างกันเป็นระยะไว้คาดเอาเวลาจะออก

ไปจบัช้างในป่า ซึง่ผูช้ายกยูถอืว่าการมดัเป็นเปลาะ 

โดยเขาวงหรือเถาวงนั้นมีความหมายมาก เพราะ

เชือ่ว่าสิง่ทีเ่ป็นวงกลมนัน้แทน วงเวยีน เมือ่เหน็ช้าง

และช้างเห็นตนแล้วก็จะวนกลับมาหาตนใหม่ 

ของดทีีใ่ช้ป้องกนัตวันัน้คนไทยเขมรจะใช้คล้องคอ

แต่ชาวกูยจะใช้คาดเอว ผ้าคาดเอวจะแขวนไว้ที่สูง

ห้ามสตรีจับต้องการท�าผ้าคาดเอวจากผ้าขิดหัวซิ่น

ของผู้หญิงนั้นก็เพื่อเป็นสิ่งแทนตัวในยามห่างไกล

จากบ้าน ค�าว่าหัวซิ่นก็เป็นของสูงและดี  ฝ่ายชาย

จึงใช้ห่อเครื่องรางของขลัง

  3.2  ประเภทตีนซิ่น มี 2 ชนิด คือ เจิง 

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)
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หรือ ยืง เป็นตีนซิ่นที่มีความกว้างประมาณ  2  นิ้ว 

นิยมสีด�า โดยทอเป็นผ้าฝ้าย ริมขอบล่างสุดใช้ไหม

สเีหลอืง - แดง การน�าเส้นไหมมาทอเป็นรมิของซิน่

อาจเป็นเพราะไหมทนและเหนียวกว่า ส่วนการใช้

ผ้าฝ้ายทอเป็นเชิงนั้นก็เพื่อให้ผ้าซิ่นมีน�้าหนัก  

กระบลู เป็นตนีซิน่ทีม่ลีายเป็นผ้ามดัหมีเ่หมอืนกะโบล

ของชาวไทยเขมร อาจเพราะรับเอาวัฒนธรรมมา

จากชาวไทยเขมร เพราะชาวกูยจะเรียกผ้าที่มี

ลวดลายทั้งหลายว่า ผ้าโฮล หรือ จิกโฮล

อาหารการกิน

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชาวกูยจะรับ

ประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก และรับประทานข้าว

เหนยีวเป็นครัง้คราว อาหารทีพ่บว่ารบัประทานกนั

เป็นประจ�าในหลาย ๆ  พืน้ที ่คอื พรกิต�าและแกงกบ

หรอืกบย่าง พรกิต�าจะใส่พรกิสด เกลอื และหวัหอม

ต�าเข้าด้วยกัน แกงกบเหมือนต้มโคล้ใส่ใบที่มีรส

ชาดเปรี้ยว เช่น ใบมะขาม ใส่พริกสด ใส่หัวหอม 

กบัข้าวเหล่านีจ้ะรบัประทานกบัพชืผกัตามรัว้บ้าน

เท่าที่หาได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกผักสวนครัว 

เช่น ผักชี กระเพรา ต้นหอม การจับกบหน้าเกี่ยว

ข้าวจะใช้เหล็กซึ่งเรียกว่า “ตาห์” เกี่ยวเอากบออก

มาจากรู หน้าฝนจะจับกบโดยวางวางเบ็ดสั้น ๆ ซึ่ง

เรียกว่า “ตะบะฮะ” ไว้ตามเนินดินในทุ่งนา

 นอกจากกบแล้ว กับข้าวอาจจะเป็นสัตว์

หรือแมลงที่จับได้ในท้องถิ่นนั้น เช่น เขียด กิ้งก่า 

เอามาย่าง สบัต�าพรกิ หนนูาเอามาย่างบ้าง แกงบ้าง 

งเูห่าหรอืตามทุง่นาเอามาสบัท�าแกงคัว่ ใส่ข้าวคัว่ต�า 

ใส่ใบกระสัง ตะไคร้ ผักชี ฝรั่ง รสเผ็ด ๆ เปรี้ยว ๆ 

มดแดงทีท่�ารงัตามต้นสะแก ตนัมะม่วงเอามาคัว่ ต�า

พริก ใส่พริก มะนาว น�้าปลา กะปิ หรือเอามาคั่วใส่

เกลือก็ได้ ไข่มดแดงมักจะรับประทานดิบ ๆ หรือ

บางคนอาจเอามาต้ม ต�าพริก แมลงกีนูนหรือที่ 

เรยีกว่า “กนัเจยีงเจยีง” (แมลงช้าง) อยูต่ามใบอ่อนข

องต้นบกเอามาคั่ว ต�าพริก หรือต้มแกง ใส่หน่อไม้ 

ใส่พรกิเผด็ ๆ  และให้มรีสเปรีย้ว ๆ  แมลงจกีดุจี ่หรอื

ที่เรียกว่า “กันอึมโผง” อยู่ตามขี้ควายก็เอามารับ

ประทานเหมอืนแมลงอืน่ ๆ  นอกจากนี ้ชาวกยูยงัมี

การเลีย้งหม ูเลีย้งเป็ด ไก่ ไว้รบัประทานอาหารและ

จ�าหน่าย การเลี้ยงวัวควาย นอกจากเอาไว้ใช้ท�านา

แล้วยังใช้ในการบริโภคโดยมีการล้มวัวล้มควาย 

แล้วแล่วางไว้เป็นกอง ๆ จ�าหน่ายให้แก่ชาวบ้าน 

บางส่วนก็เก็บไว้บริโภคเอง ในเวลาที่จัดงานพิธี 

เช่น วันเซ่นผีบรรพบุรุษ วันบวช ก็จะมีการล้มวัว

ควาย และฆ่าหมูเพื่อใช้ประกอบอาหารเช่นกัน

 การรับประทานอาหารดิบยังคงมีอยู ่  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู ่ชาวกูยที่นิยมดื่มสุรา 

อาหารดิบที่บริโภคกันนั้น ได้แก่ กุ้งตัวเล็ก ปลาซิว

ตัวเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “กาผุห์” ปลาและกุ้งเหล่านี้จับ

ได้จากที่ลุ่มหนองน�้าในนา วิธีการปรุงก็เช่นเดียว

กบัการท�าลาบ คอื มกีารใส่น�า้ปลา มะนาว พรกิป่น 

ผักชีฝรั่ง และสาระแหน่ ดีหมูก็เป็นอาหารดิบซึ่ง

นิยมผสมกับสุรา นอกจากนี้ก็มีปลาร้าซึ่งนิยม

บริโภคดิบ ๆ ใส่มะนาว พริก หอมแดง ส่วนเนื้อไก่

และเป็ดไม่เป็นที่นิยมบริโภคดิบ จะน�ามาต้มหรือ

ท�าลาบสุก ส�าหรับผู้หญิงสูงอายุส่วนมากจะเคี้ยว

หมากและพลู มีการปลูกต้นพลูกันมาก นอกจากนี้

ยังเก็บไม ้ชนิดหนึ่งมาเคี้ยวกับหมากและพลู  

เรียกว่า “ปลัยการ” /plaj kaar/ ซึ่งมีสีเขียวอ่อน ๆ 

ออกไปทางสขีาว กะเทาะมาจากฝักยาวสดี�าแล้วเอา

มาตาก

ลักษณะหมู่บ้านที่อาศัย

 สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า บ้านของชาวกยู

ชนเผ่ากูย (Kui) กวย (Kuoy) หรือส่วย (Suay)
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ดัง้เดมิจะมลีกัษณะทรงใต้ถนุสงู บ้านชาวกยูทีเ่ลีย้ง

ช้างจะยกส่วนด้านหน้าให้สงูกว่าส่วนอืน่ เพือ่ทีช้่าง

จะลอดหรือยืนอยู่ได้ โดยปรับดินใต้ถุนเรือนใน

ส่วนนั้นให้มีลักษณะเป็นหมอนส�าหรับช้างหนุน

นอนกลางคนื ส่วนชาวบ้านกยูทีไ่ม่เลีย้งช้างกส็ร้าง

ให้ใต้ถุนสูงเช่นกัน เพื่อวัวควายจะเข้าไปอยู ่ได้  

ชาวกูยจะใช้ประโยชน์จากบริเวณใต้ถุนเรือนอย่าง

เต็มที่ โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 3 - 4  ส่วน ส่วนแรกด้าน

หน้าที่พื้นยกสูงกว่าส่วนอื่นจะเป็นที่นอนของช้าง 

ด้านหลงัเป็นส่วนของววัควาย ส่วนที ่3  วางหกูทอ

ผ้าทีพ่าดเส้นยนืยาวมากไปผกูกบัคอกววัควาย ส่วน

ที่  4 เป็นร้านวางกระด้งไหม และวัสดุเครื่องใช้ที่

สานด้วยหวาย หรือไม้ไผ่ในชีวิตประจ�าวัน ส่วนใต้

ร้านอาจเลีย้งเป็ดหรอืไก่ได้อกี บ้านชาวกยูบางบ้าน

จะแบ่งส่วนหนึ่งที่ติดกับตัวบ้านเป็นยุ้งเก็บข้าว 

บางบ้านจะสร้างยุ้งข้าวแยกออกจากบ้าน

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

  ชาวกูยใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับ คน

ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คืออาศัยน�้าฝน

เป็นหลกั ยกเว้นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่กล้แหล่งน�า้ แม่น�า้มลู 

หรอืแม่น�า้สพุรรณบรุ ีปลกูข้าวท�านาด�าและนาปรงั 

ปลูกมันส�าปะหลัง ปลูกปอ พืชผักสวนครัว เช่น

ผักชี ต้นหอม กระเทียม กะเพรา กล้วย ส่วนใหญ่

ปลูกไว ้ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งป ัน

ญาติมิตร บางครอบครัวเคยปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส 

ป ัจจุบันมีการปลูกยางพาราหลายครัวเรือน 

เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นดินลูกรัง การเกษตร
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มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าว

ในธุรกิจค้าที่ดิน

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล1

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

 ปัจจบุนัประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่าง

กว้างขวางจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก มกีาร

กู ้ ยืม เงินจากต ่างประเทศจ�านวนมาก นั่นก็

หมายความว่าในสภาพการณ์เช่นนี้ประเทศไทย

ต้องการแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศจ�านวนไม่

น ้อยเพื่อน�าเม็ดเงินเข ้ามาใช ้จ ่ายเพื่อกระตุ ้น

เศรษฐกิจในภาพรวมท�าให้ประเทศไทยเลือกที่จะ

ส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างจริงจัง ในขณะ

เดยีวกนันกัลงทนุต่างชาตกิแ็สวงหาประเทศทีอ่ดุม

สมบรูณ์ทางทรพัยากรธรรมชาต ิและแหล่งท่องเทีย่ว

เพื่อเข้าไปลงทุนท�าธุรกิจหลากหลายประการ 

โดยเฉพาะประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมี

กฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว คือ พระราชบัญญัติ  การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญ

มากในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาดุลยภาพ

ระหว่างความต้องการเงนิทนุจากต่างประเทศ และ

ปัญหาที่เกิดจากการลงทุนจากต่างประเทศ โดย

วัตถุประสงค์หลัก มีอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อจ�ากัด

ควบคุมผลกระทบภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดประเภทธุรกิจ

ตามความหนักเบาของผลกระทบภายนอกและ

อ�านาจการอนมุตั ิและเพือ่บงัคบัควบคมุการลงทนุ

จากต่างประเทศให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิของ

ประเทศมากขึ้น โดยการก�าหนดเงื่อนไขการ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น การร่วมทุน  

ทุนขั้นต�่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น หากแต่

ป ัจจุบันกฎหมายหลักฉบับดังกล ่าวหาได ้มี

ประสทิธภิาพบงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธผิลไม่ กล่าว

คือ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการควบคุมผลกระ

ทบภายนอกโดยการก�าหนดค�านยิาม “คนต่างด้าว” 

ของบุคคลสมมติที่จะเน้นควบคุมเฉพาะสัดส่วน

ของคนต่างด้าวที่เข้าไปถือหุ้นในนิติบุคคลซึ่งได้มี

การจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลไทยโดยถอืหุน้ไม่เกนิ

ร้อยละ 49 เท่านั้น แต่กลับไม่ควบคุมนิติบุคคลที่มี

คนต่างด้าวเป็นกรรมการและมีอ�านาจในการ

บรหิารกจิการ ซึง่น่าจะถอืว่าเป็นคนต่างด้าว แต่รฐั

ละเลยหรือละเว้น  ที่จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่อง 

ดังกล่าว ท�าให้ดูเสมือนว่าเป็นนิติบุคคลไทย ที่จะ

เข้าด�าเนินธุรกิจต้องห้ามได้ ซึ่งการที่นิติบุคคล 

1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Corresponding e-mail: wsn_chim@hotmail.com

รับต้นฉบับ 17 ธันวาคม 2556                 รับลงพิมพ์  4 มีนาคม 2557
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ดังกล่าวเป็นนิติบุคคลไทย แต่การด�าเนินกิจการ

กลบัอยูภ่ายใต้   การควบคมุของคนต่างด้าวโดยสิน้เชงิ

เป็นการเปิดช่องว่างให้มีการครอบง�าการจัดการ

นิติบุคคลไทย จึงท�าให้การควบคุมผลกระทบ

ภายนอกอนัเกดิจากการกระท�าอนัไม่สจุรติของคน

ต่างด้าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์แห่งเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย ส่วนการน�าเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ

นัน้ กไ็ม่ปรากฏชดัเจนว่ามผีลประโยชน์สงูสดุและ

เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง อีกทั้ง ช่องว่างของค�านิยาม

ดังกล่าว ยังส่งผลให้คนต่างด้าวใช้นิติบุคคลไทย

เป็นการอ�าพรางการถอืหุน้แทนกนั อย่างแพร่หลาย

ด้วยความสลับซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายใน

การประกอบธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีต่างๆ โดยมี      

นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน

เพื่อช่วยเหลือในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ  

ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาการบงัคบัใช้ และตคีวาม

ทางกฎหมายก็ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนท�าให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงเพิกเฉย

โดยถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารการจด

ทะเบียนเป็นหลักไม่มีการสืบค้นเพื่อหาความจริง 

ประกอบกับรัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติการณ์ของ

คนต่างชาติได ้รุกคืบเข ้ามาถือครองที่ดินใน

ประเทศไทยด้วยรูปแบบ และวิธีการต่างๆ โดยยัง

ไม่ปรากฏหนทางเยียวยาและแก้ไขที่จริงจัง ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของชาติ จึงควรมี

แนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นดังกล่าว

      ปัจจบุนัได้มข้ีอเทจ็จรงิทีผู่ว้จิยัได้ค้นพบว่า

ปัญหาที่ส�าคัญซึ่งควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัย

ถึงต้นเหตุ และความเป็นมาของสภาพปัญหาที่เกิด

ขึน้ดงักล่าว มสีาเหตอุนัสบืเนือ่งมาจากปัญหาหลกั

อย่างไร และควรมีวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร กล่าว

คือ ปัจจุบันได้มีนักธุรกิจชาวต่างชาติมากมาย

ประเทศ ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหา 

ริมทรัพย์  ซึ่งกฎหมายเรียกว่า “การค้าที่ดิน” โดย 

ผู้วิจัยพบว่า คนต่างด้าวได้ใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทน

ด้วยการร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายคนไทย เพื่อ

หาช่องทางกระท�าผดิด้วยวธิกีารทีซ่บัซ้อนโดยการ

ใช้ผูถ้อืหุน้อ�าพรางทีเ่ป็นคนไทยแทนคนต่างด้าวใน

รูปนิติบุคคลไทย โดยจะใช้ผู ้ถือหุ ้นแทนที่เป็น

ลกูจ้างของบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่ไม่มบีทบาท

ต่อการบริหารธุรกิจ และไม่มีการลงทุนในตัวหุ้น 

รวมทัง้มกีารก�าหนดสภาพของหุน้ทีค่นต่างด้าวถอื

ให้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ จากนั้นด�าเนินการประกอบ

ธุรกิจค้าที่ดินโดยการ “ขายหุ้นนิติบุคคล” มาใช้

อ�าพรางในการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่โดยหลกั

แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 

1299 การซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินในลักษณะแบบ

บ้านจัดสรรถือว่าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่กฎหมายได้ก�าหนดให้การได้มาโดยนิติกรรมซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์นั้นจะบริบูรณ์ได้ เมื่อท�าเป็น

หนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงาน 

เจ้าหน้าที่และเป็นหนทางที่รัฐจะเป็นผู ้ก�ากับ

ควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ในทะเบียน 

หากแต่การที่กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติได้มีวิธีการ

ที่ซับซ้อนโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

           1) ท�าการจัดสรรที่ดินโดยการแบ่งแยก

ที่ดินจากที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย 

           2) ก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังลงในที่ดินที่

จัดสรรแบ่งแยกออกมา 

           3) จัดตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทโดยระบุ

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล
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ว่าบ้านที่สร้างพร้อมที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของ

บริษัท 

           4) มีการตั้งบริษัทโดยมีการก�าหนดผู้ริเริ่ม

ก่อการไว้ 7 คน โดย 6 คนแรกเป็นคนไทย จะถอืหุน้

ในสัดส่วนร้อยละ 51 คนต่างด้าวถือหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 49 

           5) กรรมการผู้มีอ�านาจจะก�าหนดเป็นคน

ต่างด้าวไว้ 

           6) หากมีการตกลงซื้อขายบ้านกันได้ก็จะ

ท�าสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท 

           7) เมื่อช�าระเงินก็จะด�าเนินการเปลี่ยนชื่อ

ผูซ้ือ้บ้านพร้อมทีด่นิเป็นผูถ้อืหุน้แทนพร้อมกบัอาจ

มกีารเปลีย่นผูถ้อืหุน้คนอืน่ด้วย ซึง่ถอืได้ว่ากรณดีงั

กล่าว กเ็ป็นวธิกีารในการด�าเนนิการ “การค้าทีด่นิ” 

นั่นเอง 

   การกระท�าดงักล่าวเชือ่ว่าผูท้ีใ่ห้ค�าแนะน�า 

และบอกวิธีการอันแยบยลให้กับนักธุรกิจต่างชาติ

นั้นต้องเป็นส�านักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มีความ

ช�านาญเกีย่วกบักฎหมายธรุกจิ ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบั

การประกอบธุรกิจกับชาวต่างชาติมานานมีลูกค้า

จ�านวนมากมายจงึรูไ้ด้ถงึวธิกีารหลบเลีย่งกฎหมาย

ในเรื่องธุรกิจค้าที่ดิน อันเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าว 

ไม่อาจประกอบได้เนือ่งจากเป็นธรุกจิต้องห้ามและ

สงวนไว้ให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นด้วย

เหตุผลพิเศษ ซึ่งการใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนเพื่อ

ประกอบธรุกจิค้าทีด่นิของคนต่างด้าวนัน้ เป็นการ

หลีกเลี่ ยงกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.2542 โดยพบ

ว่าวิธีการกระท�าผิดจะเริ่มจากโครงสร้างรูปแบบ

ของการถือครองที่ดินของนิติบุคคลไทยที่ม ี

คนต่างด้าวถือหุ ้น ซึ่งถูกควบคุมโดยประมวล

กฎหมายที่ดิน และผลจากการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ดงักล่าว ส่งผลกระทบให้คนต่างด้าวเข้ามาควบคมุ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทย และเป็นปัญหา

ต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ การกระท�า

ดังกล่าวเป็นความเสียหายต่อภาครัฐอย่างมาก  

โดยจะเห็นได้ว่าการซื้อขายบ้านที่ดินไม่มีการจด

ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเสียภาษี อันเป็นภาระ

หน้าที่ในการเสียภาษีที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ 

พึงต ้องมีหน้าที่ต ้องช�าระภาษีให้กับรัฐ เช ่น  

ค่าธรรมเนียมการขายที่ดินประมาณร้อยละ 2  

(คิดจากราคาประเมิน) ค่าภาษีเงินได้ร้อยละ 30  

(คิดจากราคาประเมิน) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 50 

สตางค์ (คดิจากราคาทีส่งูกว่าของราคาขายกบัราคา

ประเมิน) และภาษีธุรกิจเฉพาะกิจร้อยละ 3.3  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะศึกษา

ปัญหาทางกฎหมาย และหาแนวทางแก้ไขทีเ่หมาะสม 

เพื่อป้องกันการกระท�าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับผู ้ถือหุ ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจ 

ค้าที่ดิน

        จากการศกึษาวจิยั สรปุได้ว่า “การค้าทีด่นิ” 

เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

กจิการด้วยเหตผุลพเิศษตามบญัชหีนึง่ (9) ของพระ

ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2542 แต่ปัจจุบัน พบว่าได้มีกลุ่มชาวต่างชาต ิ

ทีแ่ฝงมากบันกัท่องเทีย่วเข้ามาในพืน้ทีต่่างๆ ทีเ่ป็น

แหล่งท่องเที่ยวอาทิ อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน,ี จงัหวดัภเูกต็ เป็นต้น และใช้ช่องว่าง

ของกฎหมายไทยท�าธรุกจิ “ค้าทีด่นิ” เลีย่งกฎหมาย 

โดยมีที่ปรึกษากฎหมายคนไทยเป็นผู้สนับสนุน

ชี้แนะแนวทางโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล
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ซึ่งรูปแบบที่พบเห็นก็คือการตั้งบริษัทเพื่อเข้าซื้อ

ที่ดินและถือครองที่ดิน โดยคนต่างด้าวได้ถือหุ้น

ร้อยละ 49 ตามกฎหมาย แต่ได้น�าเอาชือ่ของ คนไทย

ซึ่งมิได้ร่วมลงทุนและถูกน�าชื่อมาถือหุ้นรวมร้อย

ละ 51 เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย โดยคน

ไทยดังกล่าวเข้ามาท�านิติกรรมอ�าพรางให้ดูเสมือน

ว่ามีการร่วมลงทุนกับคนต่างด้าวในการซื้อขาย

ที่ดินกันจริง แต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นการถือครอง

ที่ดินแทน จากนั้นจึงตั้งบริษัทในเครือที่ เป ็น

นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 และ

มคีนไทยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้อ�าพรางถอืหุน้ร้อยละ 51 ซึง่

ส่วนใหญ่คนต่างด้าวมกัจะเป็นคนต่างด้าวทีม่ชีือ่ใน

เอกสารสิทธิที่ดินก่อนมีการแบ่งแยก ส่วน คนไทย

มักจะเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มี

การน�าชือ่มาใส่โดยไม่ได้มกีารลงทนุ    โดยนติบิคุคล

ไทยดังกล่าวจะเข้ามาครอบครองที่ดินที่มีการแบ่ง

แยกนั้น และเมื่อท�าการขายบ้านพร้อมที่ดินให้กับ

ลูกค้าชาวต่างชาติ ก็ใช้วิธีการโอนหุ้นให้ชาวต่าง

ชาติและเปลี่ยนแปลงกรรมการในส่วนที่ เป็น 

คนต่างด้าวให้กับลูกค้าโดยไม่ได้ส�าแดงว่าเป็นการ

ซือ้ขายบ้านและทีด่นิ ท�าให้คน  ต่างด้าวสามารถเข้า

มาท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้โดยการ

อ�าพรางสิทธิมา เป ็นคนไทยในรูปแบบของ

นิติบุคคลไทย และรูปแบบนี้ได้มีการด�าเนินการ

อย่างแพร่หลายและใช้จนถึงทุกวันนี้อย่างเปิดเผย

จนท�าให้มองว่าการด�าเนนิการดงักล่าวกลายเป็นสิง่

ที่ถูกกฎหมายไปแล้ว พฤติการณ์เช่นว่านี้ถือได้ว่า

เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ยังท�าให้

รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจ�านวนมาก 

โดยการด�าเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ

ระหว่างนายทุนคนต่างด้าว และบริษัทที่ปรึกษา

กฎหมาย เพื่อด�าเนินการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ทุกประเภท ซึ่งพฤติการณ์และการกระท�าของ

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอยู่ในข่ายความผิดฐานให้

ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจที่ก�าหนดไว้ใน

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542(ค้าที่ดิน) โดยคนต่างด้าวนั้น

มไิด้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิดงักล่าว หรอืเป็น

นิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

       ในการค้าที่ดินนั้นคนต่างด้าวได้ใช้วิธีการ

อันแยบยลที่เรียกว่าการขายหุ้นนิติบุคคล ในการ

อ�าพรางธรุกจิค้าทีด่นิของคนต่างด้าว โดยการจดัตัง้

บริษัทเพื่อถือครองที่ดินแปลงที่แบ่งแยกไว้แล้ว 

และมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายบ้าน

พร้อมทีด่นิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1299 ซึง่ มาตรา 1299 ได้มกีารก�าหนดให้การ

ได้มาโดยนติกิรรมซึง่อสงัหารมิทรพัย์นัน้ จะบรบิรูณ์

เมื่อได้ท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นหนทางที่รัฐจะเป็น 

ผู้ก�ากับควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ใน

ทะเบียนเพื่อใช้ตรวจสอบการถือครองที่ดินที่แท้

จรงิตามกฎหมายและด�าเนนิการจดัเกบ็รายได้ส่วน

ต่างๆ อนัเป็นภาระภาษทีีป่ระชาชน พงึต้องมหีน้าที่

ต้องช�าระภาษีให้กับรัฐ ซึ่งการเสียภาษีที่ดินให้กับ

รัฐในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าจะขายให้

กบัคนต่างด้าว กส็ามารถกระท�าได้โดยผ่านทางช่อง

ทางตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ผู้กระท�าผิดก็

เลอืกทีจ่ะใช้รปูแบบของนติบิคุคลไทยทีม่คีนไทยที่

เป็นผู้ถือหุ้นอ�าพรางร้อยละ 51   คนต่างด้าวร้อยละ 

49 มาใช้ในการเปลีย่นแปลงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิด้วย

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล
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การเปลีย่นแปลงกรรมการและผูถ้อืหุน้ในส่วนของ

คนต่างด้าว หลีกเลี่ยงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ตามนิตินัย แต่ในทาง พฤตินัยนั่นคือการซื้อขาย 

ท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จ�านวนมาก 

      ซึง่หากท�าการวเิคราะห์ถงึวธิกีารทีผู่ต้้องหา

ได้ใช้ในการกระท�าความผิดกรณีบริษัทค้าที่ดินที่มี

ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน  

ก็จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาได้กระท�าความผิดฐาน 

“เป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น

แทนในบริษัทจ�ากัดเพื่อให้ตนประกอบธุรกิจโดย

หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย, เป็นคนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจค้าที่ดินซึ่งต้องห้ามโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย, ท�าการจดัสรรทีด่นิโดยไม่ได้รบัอนญุาต” 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36, 37, ตามพระราช

บัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 21, 59 

และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายกระท�าผิดฐาน “เป็น

ผู ้มีสัญชาติไทยร่วมกันให้ความช่วยเหลือหรือ

สนบัสนนุคนต่างด้าวเพือ่ค้าทีด่นิโดยผดิกฎหมาย” 

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของ คนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 มาตรา 36 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 

โดยผู้วิจัยเห็นว่า ในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด

เกี่ยวกับการใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าวใน

ธุรกิจการค้าที่ดินนั้น ค่อนข้างยากในการพิสูจน์ 

เนื่องจากคนต่างด้าวได้ใช้ผู ้ถือหุ้นอ�าพรางแทน 

ด้วยการร่วมมือกับ ที่ปรึกษากฎหมาย คนไทย เพื่อ

หาช่องทางกระท�าผดิด้วยวธิกีารทีซ่บัซ้อนโดยการ

ใช้ผู้ถือหุ้น อ�าพรางที่เป็นคนไทยแทนคนต่างด้าว

ในรปูนติบิคุคล โดยจะใช้ผูถ้อืหุน้แทนทีเ่ป็นลกูจ้าง

ของบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่ไม่มบีทบาทต่อการ

บรหิารธรุกจิ และไม่มกีารลงทนุในตวัหุน้ รวมทัง้มี

การก�าหนดสภาพของหุ้นที่คนต่างด้าวถือให้เป็น

หุ ้นบุริมสิทธิ จากนั้นจึงเข้าถือครองที่ดินและ

ด�าเนินการค ้าที่ดินโดยการแบ่งแยกที่ดินให ้

นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนท�าการถือครอง 

จากนั้นเมื่อจะท�าการซื้อขายที่ดิน ก็จะโอนหุ้น

บริษัทในส่วนของคนต่างด้าวให้กับลูกค้าท�าการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล และแจ้งการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวในสารบบทีด่นิแต่เมือ่ท�าการ

สอบสวนจึงทราบว่าเป็นการขายบ้านและที่ดินให้

กบัคนต่างด้าว ซึง่ในการพสิจูน์ถงึการกระท�าความ

ผดิดงักล่าวจะต้องพสิจูน์ให้ได้ว่า นติบิคุคลทีม่กีาร

ถือหุ้นอ�าพรางแทนนั้นเป็น “คนต่างด้าว” และ

กิจกรรมที่คนต่างด้าวกระท�านั้นคือ “การค้าที่ดิน” 

โดยการพสิจูน์ถงึความเป็นคนต่างด้าวนัน้   มคีวาม

ส�าคัญที่ว่าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านิติบุคคลนั้น  

มีอ�านาจการบริหารจัดการและแหล่งเงินทุนที่แท้

จริงเป็นของคนต่างด้าว และลักษณะของการขาย

หุ้นบริษัทดังกล่าว เป็นลักษณะของการค้าที่ดิน  

ซึ่งการกระท�าผิดดังกล่าวถือเป็นเรื่องปลายเหตุ  

เมือ่ถงึเวลานัน้ตวัการทีเ่ป็นคนต่างด้าวได้ขายทีด่นิ

และหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ทิ้งภาระให้กับ

ลูกค้าของคนต่างด้าวต่อไป

      นอกจากนี ้ค�าว่า “บรษิทั” ทีจ่ดทะเบยีนใน

ประเทศไทย ก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจ

ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับกรมทะเบียนธุรกิจ

การค้า แต่บรษิทัต่างด้าวทีเ่ข้ามาถอืครองทีด่นิ ไม่มี

การด�าเนินธุรกิจ เป็นเพียงการเข้ามาถือครองบ้าน

และที่ดินเท่านั้น และในบางโครงการ บริษัทที่

ปรึกษากฎหมายได้คิดแผนธุรกิจให้กับบริษัท

ต่างด้าว ด้วยการให้เช่าบ้านและทีด่นิกบัลกูค้าทีม่า

ซือ้บ้าน กล่าวคอื เมือ่ลกูค้ามาซือ้บ้านกจ็ะได้รบัการ

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...
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โอนหุ้นของบริษัทมาเป็นชื่อของลูกค้า และบริษัท

ก็จะท�านิติกรรมให้ลูกค้าที่มาถือหุ้นแทนการเช่า

บ้านและทีด่นิกบับรษิทัของตวัเอง จงึเกดิธรุกจิการ

ให้เช่าบ้านและที่ดินขึ้น แต่หากมาวินิจฉัยตาม 

ข้อเท็จจริง จะเห็นว่าเหตุใดเจ้าของบริษัท จึงต้อง

มาเช่าบ้านและที่ดินของบริษัทของตนเอง หาก

ไม่ใช่เป็นการซื้อขายบ้านและที่ดินนั้น การท�า

นติกิรรมดงักล่าวจงึเป็นนติกิรรมอ�าพรางเพือ่หลกี

เลี่ยงข้อกฎหมาย และอีกกรณีหนึ่งอาจเป็นการ

ป้องกนัหุน้ส่วนคนไทยกระท�าการอนัฉ้อฉลกบัคน

ต่างด ้าวในฐานะผู ้ซื้อบ ้านและที่ดินอีกด ้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่าเพื่อเป็นการป้องกันหุ้นส่วน

ของคนไทยโกง ก็ให้หุ้นส่วนคนไทยท�าการกู้เงิน

จากคนต่างด ้าวเพื่อเป ็นทุนในการลงทุนใน

นติบิคุคลไทยดงักล่าว ซึง่แท้จรงิแล้วไม่มกีารกูเ้งนิ     

กันจริง

       จากการศึกษากฎหมายเกี่ ยวกับการ

ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวในสหรฐัอเมรกิา ซึง่

เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว จะไม่มกีารก�าหนดนยิาม

เกีย่วกบัคนต่างด้าวด้วยวธิกีารก�าหนดสดัส่วนการ

ถือหุ ้นในนิติบุคคล แต่จะใช้มาตรการควบคุม

พฤตกิรรมการลงทนุของคนต่างด้าว เมือ่การลงทนุ

นัน้มผีลต่อความมัน่คงของชาต ิ(National Security) 

และการลงทุนนั้นมีอ�านาจบริหารจัดการและ       

การควบคุมการซื้อขายของโดยคนต่างด้าว รวมทั้ง

ก�าหนดวิธีการในการตรวจสอบการลงทุนของ 

คน ต่างด้าว ส่วนรูปแบบการควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวในสหรัฐอเมริกา จะค�านึงถึง

การควบคมุความเป็นเจ้าของ (Ownership) และการ

ควบคมุด้านอ�านาจบรหิารจดัการควบคูก่นัไป ส่วน

มาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

ผู้วิจัยเห็นว่า แม้ตาม The Foreign Investment Act 

1991 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะมีการบัญญัติ

กฎหมายที่คล ้ายคลึงกับพระราชบัญญัติการ

ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากทีส่ดุ 

เช่น การก�าหนดนิยามค�าว่า “คนชาติฟิลิปปินส์” 

หรือการก�าหนดประเภทกิจการที่จ� ากัดการ

ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวตาม Foreign Negative 

List เหมอืนกบัการก�าหนดนยิามค�าว่า “คนต่างด้าว” 

และการก�าหนดบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ก็ตาม  

แต่ในแง่ของรูปแบบการควบคุม จะเห็นได้ว่า ตาม 

The Foreign Investment Act มุ่งควบคุมทั้งความ

เป็นเจ้าของกิจการ และอ�านาจบริหารจัดการของ

คนต่างด้าว โดยก�าหนดไปถึงเรื่องสิทธิออกเสียง

ของคนต่างด้าวในนิตบิุคคลฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งตาม

มาตรา 4 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 นั้น เป็นไปในมิติเดียวคือ  

การควบคุมด้านความเป็นเจ้าของบริษัทเท่านั้น  

จะเหน็ได้ว่า บทบญัญตัขิอง The Foreign Investment 

Act 1991 แม้ไม่ได้บญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัการเป็น

ผู้ถือหุ้นแทนไว้โดยตรง แต่ก็ได้มีการบัญญัติให้ 

การกระท�าใดๆ กต็ามทีฝ่่าฝืน The Foreign Investment 

Act 1991 ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าของคนชาติ

ฟิลิปปินส์เอง หรือเป็นการกระท�าของคนต่างด้าว

รวมไปถงึบคุคลทีม่คีวามเกีย่วพนักบัการกระท�าผดิ

นัน้ๆ ด้วย ซึง่การบญัญตัติาม The Foreign Investment 

Act 1991 นัน้เป็นการบญัญตัคิวามผดิไว้อย่างกว้าง

และเมื่อพิจารณาจากนิยามของค�าว่า “คนชาติ

ฟิลิปปินส์” ประกอบด้วยแล้ว ย่อมวิเคราะห์ได้ว่า 

ในการควบคุมการประกอบธุรกิจ โดยบุคคล

ธรรมดาหรอื  นติบิคุคลต่างด้าวกต็ามในองค์กรธรุกจิ

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล
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หรือนิติบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์นั้น มิได้มุ่งก�ากับ

และจ�ากัดเพียงแต่ความเป็นเจ้าของในรูปของการ

ถือหุ้นทุนเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงการมี

อ�านาจบรหิารจดัการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

ส�าหรับสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบธรุกจิคอื The Industrial Coordination 

Act 1975 และ Guidelines on Foreign Equity พบว่า

กฎหมายและแนวทางดงักล่าว เมือ่พจิารณาประกอบ

กนัจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ครอบคลุมทั้งด้านความเป็น

เจ้าของด้วยการก�าหนดสัดส่วนการ ถือหุ้นทุน

ส�าหรบัประเภทกจิการผลติเพือ่การส่งออก อนัเป็นการ

ควบคุมด้านความเป็นเจ้าของบริษัท เนื่องจากหุ้น

ย่อมแสดงออกถงึทนุของบรษิทั และทนุของบรษิทั

ก็คือสินทรัพย์ของบริษัทนั่นเอง นอกจากนี้ ยัง

ก�าหนดให้ต้องแสดงรายละเอียดของการได้มาซึ่ง

สิทธิออกเสียง หรือกรณีที่มีการครอบง�ากิจการ 

แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบด้านอ�านาจบริหาร

จัดการบริษัทด้วยเนื่องจาก กรณีของการครอบง�า

กิจการนั้นย่อมเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทรวม

ถงึอ�านาจการบรหิารจดัการบรษิทัด้วย อนัหมายถงึ

การครอบง�ากิจการนั้นย่อมมีผลต่อสิทธิออกเสียง 

และอ�านาจบริหารจัดการบริษัทนั่นเอง

       ผูว้จิยัเหน็ว่า ตามกฎหมายทัง้ของประเทศ

พัฒนา และประเทศก�าลังพัฒนา ต่างก็ให้ความ

ส�าคญักบัการตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคน

ต่างด้าวทัง้ด้านความเป็นเจ้าของ และอ�านาจบรหิาร

จัดการ ขณะที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ควบคมุเฉพาะด้านความ

เป็นเจ้าของ ตามมาตรา 4 เท่านั้น จึงควรตรวจสอบ

ถงึอ�านาจบรหิารจดัการทีไ่ม่จ�ากดัเฉพาะการถอืหุน้

โดยตรงแต่เพียงอย่างเดียว หากควรตรวจสอบถึง

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั โฮลดิง้ส์ หรอืในบรษิทั

แม่ที่เข้าถือหุ้นในนิติบุคคลเป็นล�าดับชั้นด้วย

        ผู ้วิจัยจึงพอจะสรุปถึงสภาพปัญหาของ

การใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจ    

ค้าทีด่นิ เพือ่จะได้น�ามาเป็นแนวทางในการป้องกนั

ปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้

           1. ปัญหาอันเกิดจากสภาพการบังคับใช้

กฎหมายซึ่งมีช่องว่างในการพิสูจน์ถึงการกระท�า

ผิดของคนต่างด้าว 

  ผู้วิจัยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจาก

การเข้าครอบครองที่ดินของนิติบุคคลไทยที่มีคน

ต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 และมีคนไทยถือหุ้น

อ�าพรางแทนคนต่างด้าวร้อยละ 51 ซึ่งการครอบ

ครองโดยการซือ้ทีด่นินัน้ ถกูควบคมุโดยหน่วยงาน

กรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจะมีการ

พจิารณาแต่เพยีงสดัส่วนการถอืหุน้ของคนต่างด้าว

ในอัตราร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ส�าหรับ คนไทย

เท่านั้น หากมีการถือหุ ้นของคนต่างด้าวเกิน

สัดส่วนจะเป็นเรื่องที่ผิดตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ ซึง่จะไม่มโีทษทางกฎหมาย เพยีงแต่จะถกูลด

สดัส่วนการถอืหุน้ของคนต่างด้าวลงไม่เกนิ ร้อยละ 

49 แต่ไม่ได้ตรวจสอบถึงเรื่องการลงทุน และการ

บรหิารกจิการทีแ่ท้จรงิของนติบิคุคลนัน้ว่าเป็นของ

คนต่างด้าวหรือไม่ สภาพปัญหาที่ศึกษานี้พบว่า

นิติบุคคลไทยที่มาซื้อที่ดินมีการใช้ชื่อคนไทยถือ

หุ้นอ�าพรางแทนคนต่างด้าว และเมื่อได้เข้ามาถือ

ครองทีด่นิดงักล่าว กจ็ะท�าการแบ่งแยกทีด่นิโดยใช้  

นติบิคุคลไทยทีเ่ป็นบรษิทัลกูทีม่คีนต่างด้าวถอืหุน้

ร ้อยละ 49 และคนไทยถือหุ ้น อ�าพรางแทน 

คนต่างด้าวร้อยละ 51 เข้ามาถอืครองทีด่นิทีแ่บ่งแยก 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล



71
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14   

ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า คนไทยผู้ถือหุ้นแทนและ 

คนต่างด้าวในบริษัทลูกมักจะมีชื่อเดียวกันกับ

นิติบุคคลไทยที่ถือครองที่ดินก่อนมีการแบ่งแยก 

จากนัน้กจ็ะมกีารขายบ้านและทีด่นิให้กบัลกูค้าชาว

ต่างชาติ ด้วยการขายหุ้นบริษัท ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึง

นิติกรรม ดังนั้นการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กรมทีด่นิจะรูเ้รือ่งเมือ่มกีารมาขอให้น�าเอกสารการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นมาแจ้งและใส่

ในสารบบที่ดิน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพ

การบังคับใช้กฎหมายที่มีช่องว่างในการพิสูจน์ถึง

การกระท�าผิดของคน    ต่างด้าว หากได้มีการตรวจ

สอบกันอย่างจริงจังในเรื่องการลงทุนและการ

บรหิารกจิการ กอ็าจพสิจูน์ได้ว่า นติบิคุคลไทยดงักล่าว

แท้จรงิแล้วคอืคนต่างด้าว ซึง่ถ้าคนต่างด้าวซือ้ทีด่นิ 

ประมวลกฎหมายที่ดิน ก็เปิดโอกาสให้ซื้อขายอยู่

แล ้วโดยจะต ้องผ ่านตามขั้นตอนที่ประมวล

กฎหมายทีด่นิก�าหนด  แต่คนต่างด้าวกไ็ม่เลอืกเดนิ

ตามช่องทางที่ถูกต้อง กลับเลือกใช้แนวทางการใช้

นติบิคุคลไทยทีม่ ี คนไทยเป็นผูถ้อืหุน้อ�าพรางแทน

คนต่างด้าว ซึ่งมีพฤติการณ์เสมือนอ�าพรางสิทธิมา

เป็นคนไทยเพือ่เข้าท�านติกิรรมต่างๆ ตามสทิธขิอง

คนไทยทุกประการ

           2. ป ัญหาอันเกิดจากบริษัทที่ปรึกษา

กฎหมายให้ค�าแนะน�าและร่วมมอืในการกระท�าผดิ

กับคนต่างด้าว 

  จากการศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น

อ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน จะพบว่า 

คนต่างด้าวได้กระท�าผิดโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย  

โดยมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า 

เนือ่งจากทีป่รกึษากฎหมายมคีวามช�านาญเกีย่วกบั

กฎหมายธุรกิจ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบ

ธรุกจิกบัชาวต่างชาตมิานานมลีกูค้าจ�านวนมากมาย

จงึรูไ้ด้ถงึวธิกีารหลบเลีย่งกฎหมายในเรือ่งธรุกจิค้า

ที่ดิน อันเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวไม่อาจประกอบได้

เนื่องจากเป็นธุรกิจต้องห้ามและสงวนไว้ให้กับ

บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นด้วยเหตุผลพิเศษ 

            3. ป ัญหาอันเกิดจากช่องว ่างในการ

ประสานในการตรวจสอบข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  

ของรัฐ      

  จากการที่ผู ้วิจัยมีประสบการณ์ในการ

สืบสวนสอบสวนพฤติการณ์การกระท�าผิดของ 

คนต่างด้าว และได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง พบว่าเกดิช่องว่างในการตรวจสอบข้อมลู

ระหว่างหน่วยงานได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

กรมทีด่นิ, กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ซึง่ช่องว่างในการประสานข้อมลูระหว่างหน่วยงาน

ของรฐัดงักล่าว จะเป็นในลกัษณะทีแ่ยกจากกนัไม่มี

การเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน

            4. ปัญหาอันเกิดจากการขาดจิตส�านึกใน

การเฝ้าระวังการกระท�าผิดของคนต่างด้าว 

          จากกรณีศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น

อ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธรุกจิค้าทีด่นิ จะพบด้วย

ว่า ลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นคน

ไทย ยอมที่จะใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอ�าพราง จน

เป็นเหตุให้คนต่างด้าวกระท�าผิดเกิดขึ้น ตลอดจน

จากการรวบรวมข้อมูลในการสอบสวนของกรณี

ศึกษาดังกล่าว จะพบว่ามีการตั้งนิติบุคคลไทยใน

ลกัษณะเดยีวกนันีโ้ดยใช้ชือ่ลกูจ้างคนไทยทีม่ชีือ่ซ�า้ๆ 

กันอีกมากมาย โดยไม่มีใครสนใจที่จะแจ้งการ 

กระท�าผิดให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบนั้น เห็นได้ว่า

ประชาชนขาดจติส�านกึในการร่วมกนัเฝ้าระวงัเพือ่

ป้องกันไม่ให้ คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจ  

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...
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ค้าที่ดินโดยการใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทนดังกล่าว

           5. ปัญหาอันเกิดจากความต้องการของ 

นักลงทุนต่างด้าวในการค้าที่ดินในพื้นที่ที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย  

  จากกรณีศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น

อ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน จะพบว่า 

เกาะสมุย ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้น เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่�าคญัของคนไทยและคนต่างด้าว มกีาร

ลงทนุด้านอสงัหารมิทรพัย์มาก เงนิทนุจากต่างประเทศ

จ�านวนมากได้หลั่งไหลเข้ามายังเกาะสมุยโดย

ปราศจากการตรวจสอบแหล่งทีม่า ซึง่กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้รับข้อมูลจากต�ารวจต่างประเทศว่า  

มีการเข้ามาสร้างเครือข่ายในเกาะสมุยโดยกลุ่มค้า

ยาเสพตดิระดบัโลกชือ่ว่า แบนดดิอส และมกีารน�า

เงนิทีไ่ด้จากการค้ายาเสพตดิมาฟอกเป็นธรุกจิต่างๆ 

โดยเฉพาะธุรกิจค้าที่ดิน ซึ่งกลุ่มคนต่างด้าวเหล่านี้

กล้าที่จะซื้อที่ดินในราคาสูงเพราะเงินหาง่ายและ

เป็นการป้องกันนักลงทุนไทยมาท�าธุรกิจแข่งขัน

ด้วย จนปัจจุบันมีการปั่นราคาที่ดินในระดับสูงจน

นกัลงทนุไทย ไม่กล้าทีจ่ะลงทนุ และท�าให้คนต่างด้าว

เข้ามาครอบครองธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของคนไทย 

 จากการศึกษาวิจัยถึง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

             1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมถึงการ

ลงทุนและการบริหารจัดการของคนต่างด้าวในรูป

นิติบุคคลไทยที่เข้าถือครองที่ดิน ผู ้วิจัยเห็นว่า 

ปัญหาผูถ้อืหุน้อ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธรุกจิค้า

ที่ดินถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของ

ชาต ิซึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หากการลงทนุนัน้

มีผลต่อความมั่นคงของชาติ จะต้องถูกตรวจสอบ

ถึงการลงทุน ซึ่งทั้งประเทศที่พัฒนา และประเทศ

ทีก่�าลงัพฒันา ต่างให้ความส�าคญัถงึรปูแบบในการ

ควบคมุการลงทนุของคนต่างด้าวทัง้ด้านความเป็น

เจ้าของ และอ�านาจบริหารจัดการ โดยสภาพการ

บังคับใช้กฎหมายของการใช้ผู้ถือหุ้นอ�าพรางแทน

คนต่างด้าวในธรุกจิค้าทีด่นิมช่ีองว่างในการพสิจูน์

ถงึการกระท�าผดิ ผูว้จิยัจงึมขีอเสนอแนะให้ป้องกนั

โดยเริ่มจากต้นทางของปัญหา คือการตรวจสอบ

การเข้าถือครองที่ดินของนิติบุคคลไทยซึ่งมีผู้ถือ

หุน้เป็นคนต่างด้าว โดยจะต้องควบคมุถงึแหล่งเงนิ

ทนุ และการบรหิารจดัการทีแ่ท้จรงิของคนต่างด้าว 

ซึ่งควรก�าหนดให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มีอ�านาจ

หน้าที่ในการตรวจสอบถึงเรื่องการลงทุนของ

นิติบุคคลไทยซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ ้น เนื่องจาก

กระทรวงพาณิชย์มีฐานข้อมูลนิติบุคคล สามารถ

ตรวจสอบได้ง่ายกว่าหน่วยงานอืน่ๆ และกรมทีด่นิ

ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ะต้องพบการท�านติกิรรมเกีย่ว

กบัทีด่นิก่อน ควรก�าหนดหน้าทีท่ีจ่ะต้องส่งเรือ่งมา

ให้ตรวจสอบก่อนที่จะท�านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน 

ต่อไป โดยกระทรวงพาณชิย์จะต้องท�าการสอบสวน

ถึงแหล่งเงินทุนของหุ ้นส่วนคนต่างด้าวและ 

คนไทย และอ�านาจในการบรหิารนติบิคุคลไทยของ

คนต่างด้าว เพื่อเป็นการควบคุมแหล่งเงินทุนและ

ป้องกนัมใิห้คนต่างด้าวเข้ามาบรหิารจดัการในภาย

หลัง และเมื่อได้รับรองผลแล้วจึงจะท�าการจด

ทะเบียนซื้อขายกันได้  ฉะนั้นควรก�าหนดหน้าที่

ของ กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องได้รับ

ข้อมูลเป็นหน่วยงานแรก ส่งข้อมูลให้กระทรวง

พาณชิย์ท�าการตรวจสอบ เมือ่ได้หนงัสอืรบัรองแล้ว

จึงจะมาท�าการท�านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่อไป 

 2. มาตรการควบคุมเกี่ยวกับนิติกรรมจด

ทะเบยีนการถอืครองทีด่นิของนติบิคุคลไทยทีม่คีน

ต่างด้าวถือหุ้น กรณีที่มีการแบ่งแยกที่ดนิจากที่ดิน

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...
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ที่ได้มีการจดทะเบียนการซื้อขายตามข้อ 1.    เสร็จ

แล้ว ควรให้กรมทีด่นิมหีน้าทีแ่จ้งกระทรวงพาณชิย์

เพื่อเฝ้าระวัง และถ้าเป็นนิติบุคคลเดิม     เข้าครอบ

ครองทีด่นิทีแ่บ่งแยก กใ็ห้แจ้งกระทรวงพาณชิย์เป็น

ระยะ กรณทีีเ่ป็นนติบิคุคลเดมิแต่มกีารเปลีย่นแปลง

กรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือ กรณีที่เป็นนิติบุคคล

ใหม่ที่มีคนต่างด้าวถือหุ ้นร้อยละ 49 ก่อนท�า

นิติกรรมจดทะเบียนการถือครองที่ดินต้องส่งให้

กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบทุกครั้ง กิจกรรมใน

เรือ่งการถอืครองทีด่นิ การแบ่งแยกทีด่นิ ให้ถอืเป็น

เรือ่งพเิศษทีจ่ะต้องก�ากบั ควบคมุ ทกุขัน้ตอนอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้คนต่างด้าวเข้าทางช่องทาง

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  3. มาตรการเพิ่มการลงโทษที่ปรึกษา

กฎหมาย ผูว้จิยัเชือ่ว่า จากกรณศีกึษาบรษิทัค้าทีด่นิ

ทีม่ผีูถ้อืหุน้อ�าพรางแทนคนต่างด้าวในธรุกจิ ค้าทีด่นิ

ดังกล่าว คนต่างด้าวสามารถกระท�าผิดโดยหลีก

เลี่ยงกฎหมาย เพราะว่ามีบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า และบอกวิธีการอันแยบยลให้

กับคนต่างด้าว ซึ่งในการด�าเนินคดีกับบริษัทที่

ปรกึษากฎหมายนัน้ค่อนข้างยาก เนือ่งจากบรษิทัที่

ปรกึษากฎหมายใช้วธิอี�าพรางตนเองเป็นผูอ้ยูเ่บือ้ง

หลังการกระท�าผิด และมักจะอ้างว่าได้กระท�าตาม

หน้าทีต่ามปกตขิองบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย ดงันัน้

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ที่ปรึกษากฎหมายให้ 

ค�าปรกึษาคนต่างด้าวในการหลกีเลีย่งกฎหมายเพือ่

กระท�าความผิดดังกล่าว จึงควรมีมาตรการลงโทษ

ทีป่รกึษากฎหมายโดยการแก้ไขกฎหมายเพิม่โทษที่

ปรกึษากฎหมายให้ได้รบัโทษเสมอืนเป็นตวัการซึง่

เป็นคนต่างด้าวด้วย

           4. การบูรณาการร่วมกันในการควบคุม

และตรวจสอบการถอืหุน้ อ�าพรางแทนคนต่างด้าว

ในการค้าที่ดิน ในการตรวจสอบถึงเรื่องการลงทุน 

และการบริหารกิจการของคนต่างด้าวตามที่ผู้วิจัย

ได ้ เสนอไว ้แล ้วนั้น ผู ้วิจัยเห็นว ่าเพื่อให ้ เกิด

ประสิทธิภาพ และเป็นการลดช่องว่างในการ

ประสานการตรวจสอบข้อมลูระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะท�างานในส่วนของกระทรวง

พาณชิย์   ควรจะมคีณะท�างานทีป่ระกอบด้วยหน่วย

ตรวจสอบต่างๆ ทีต่ัง้ขึน้เป็นบอร์ดในการพจิารณา

ซึ่งอาจประกอบด้วย ข้าราชการจากส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึง่จะตรวจ

สอบเกี่ยวกับประวัติของบุคคลทั้งคนไทยและคน

ต่างด้าว ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบ

ปรามการฟอกเงนิ ทีจ่ะต้องดถูงึรายละเอยีดของเงนิ

ลงทนุ ส�านกังานประกนัสงัคม ซึง่อาจดรูายละเอยีด

ของคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวว่าเป็นลูกจ้าง

ของนิติบุคคลใดหรือไม่ เป็นต้น โดยมีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานกลาง 

 5. การสร้างแรงจูงใจในการเฝ้าระวังการก

ระท�าผดิของคนต่างด้าว ผูว้จิยัเชือ่ว่า บคุคลทีม่ส่ีวน

ส�าคัญในการกระท�าผิดคือตัวคนไทยซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้นแทนซึ่งมักจะใช้ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งไม่มี

ส่วนในการลงทุนมาเป็นผู ้ถือหุ ้นแทน ซึ่งทาง

นตินิยัจะถอืว่าเป็นนติบิคุคลไทย แต่ทางพฤตนิยัจะ

เป็นคนต่างด้าว โดยบคุคลทัว่ไปกไ็ม่สามารถพสิจูน์

ถึงการกระท�าผิดดังกล่าวได้ แต่คนไทยทุกคนควร

จะใส่ใจหรอืตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัพฤตกิรรมการถอื

หุ้นอ�าพรางของคนต่างด้าวเหล่านี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

แสนอแนะให้มกีารสร้างแรงจงูใจให้เจ้าหน้าทีข่อง

รฐั และประชาชนช่วยตรวจสอบด้วยการให้รางวลั

หรอืสนิบนน�าจบั กรณพีบการกระท�าผดิโดยการ  

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้น...

ร.ต.อ.วิษณุ  ฉิมตระกูล



74

วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 

ถอืครองทีด่นิแทนคนต่างด้าวในธรุกจิค้าทีด่นิ และ

มีการสร้างจิตส�านึกให้คนไทยไม่ควรให้ความช่วย

เหลอืคนต่างด้าวกระท�าผดิกฎหมายในการค้าทีด่นิ 

โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

    6. มาตรการก�าหนดเขตที่ดิน (Zoning) 

แบบเฝ้าระวัง จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในการ

ควบคุมเรื่องการครอบครองที่ดินของต่างประเทศ 

และประเทศไทย มีวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน 

สหรัฐอเมริกาจะก�าหนดเขตที่ดินเพื่อการควบคุม 

และตรวจสอบคนต่างด้าวโดยให้รายงานพฤตกิรรม

การถอืครองทีด่นิเกษตรกรรม สหพนัธรฐัมาเลเซยี

จะก�าหนดเขตที่ดินเพื่ออนุญาตและไม่อนุญาตให้

คนต่างด้าวเข้าถอืครองทีด่นิในเขตพืน้ทีก่�าหนดไว้ 

ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทยจะมีการก�าหนดเขต

ทีด่นิเพือ่มกีารจ�ากดัประเภทของทีด่นิทีส่ามารถเข้า

ถือครอง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่ประเทศไทยใช้วิธี

การก�าหนดเขตที่ดินในปัจจุบัน เพื่อจะได้ควบคุม

เฉพาะเขตที่ดินนั้น ถือเป็นวิธีการที่ดี แต่ยังไม่

สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ระบบได้ ผูว้จิยัเชือ่ว่าถงึแม้

จะก�าหนดเขตที่ดินแบบเฝ้าระวัง การกระท�าผิด

นอกพื้นที่ก�าหนดเขตที่ดินก็ยังคงมีอยู่ เช่น ที่นา 

ตามทีม่ข่ีาวว่าทีน่าในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ได้

ถูกต่างชาติใช้นอมินีเข้าฮุบซื้อที่ดิน ดังนั้น ผู้วิจัย       

จงึเหน็ว่าควรด�าเนนิมาตรการดงักล่าวควบคูไ่ปกบั

การตรวจสอบแหล่งเงนิทนุ และการบรหิารจดัการ

ของหุ้นส่วนทั้งของคนไทยและคนต่างด้าว  

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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  ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ ้น 

 ชิน คอร์ปอเรชั่น, 25 สิงหาคม 2549.  

 โรงแรม อิมพิเรียล ควีน ปาร์ค.

บรรยง วิทยวีรศักดิ์. 2546. Nominee รากเหง้าของ 

 คอรัปชั่นในเมืองไทย. ในกลโกงการเงิน,  

 เนชั่นบุ๊คส์, กรุงเทพฯ.

ประพร์ี อภชิาตสิกล. 2542. การศกึษาเพือ่ปรบัปรงุ 

 แก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281  

 ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า 

 บริการ (GATS). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประวุธ วงศ์สีนิล. 2552. นอมินี ต้นเหตุแห่งการ 

 สูญเสียรายได้ที่ส�าคัญของชาติ. www.dsi. 

 go.th. 3 เมษายน 2552.

ประสาท  บุญท้าว. 2549. นอมินี (Nominee) ตัวดี 

 หรือตัวร้าย. วารสารรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 หอการค้า-ไทย ความรู้สู่โลกกว้าง (ปีที่ 12 
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  ฉบับที่ 133 พฤศจิกายน 2549)

ภมูคิุม้กนัทนุนอกเตอืนภยั. 2549. เมอืงขึน้ต่างด้าว. 

  บสิเินสไทย (9 กมุภาพนัธ์ 2549) แหล่งทีม่า 

  http://www.businessthai.co.th/content. 

 php?data=409546_%E0%88%E0%B8% B2 

 %E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%81#                                  

วชิาญ  กติตริตันพนัธ์. 2550. เศรษฐศาสตร์การเมอืง 

 ว่าด้วยการบงัคบัใช้กฎหมาย การประกอบ 

 ธรุกจิของคนต่างด้าว. วทิยานพินธ์ปรญิญาโท, 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช. 2549. นอมินี : หลีกเลี่ยง 

 กฎหมายหรอืใคร  ๆกท็�ากนั. รพพีฒันศกัดิ’์49 

  รวมบทความทางกฎหมาย คณะนติศิาสตร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, (สงิหาคม 2549) 

 : น. 61.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543. รายงาน 

 ฉบบัสมบรูณ์เรือ่งการ ปรบัปรงุและพฒันา 

 กฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อ  

 ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 

 รองรบัการเปิดเสรทีางการค้าและเศรษฐกจิ 

 ของอาเซียน: ภาคการค้าบริการและภาค 

 การลงทนุเล่ม 1. สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา 

 ประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2543. 

   กรณีศึกษา: การถือหุ้นแทน (นอมินี).  

  โครงงานวจิยัเรือ่งธรรมาภบิาล แหล่งทีม่า:  

 http://www.thaigovernace.org/thaicg/ 

 Case%2009.pdf.   

สลิตตา โลกัตถกร และคณะ. 2550. โครงการศึกษา 

 สภาพปัญหาการถอืครอง อสงัหารมิทรพัย์ 

 ของคนต่างด้าวในประเทศไทย. ส�านกังาน 

 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

สฤน ีอาชวนนัทกลุ. 2549. การใช้ตวัแทนถอืหุน้ใน 

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย. เอกสาร 

 การสมัมนาวชิาการเรือ่งสูค่วามชดัเจนใน 

 ระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบ  

 เนือ่งจากกรณกีารขายหุน้ชนิคอร์ปอเรชัน่, 

  25 สิงหาคม 2549. โรงแรมอิมพิเรียล  

 ควีนส์ ปาร์ค. 

สุวิทย์ สุวรรณ. 2549. กฎหมายไทยกับการถือหุ้น 

 แทนกนั (Nominee Shareholding). วารสาร 

 ข่าวกฎหมายใหม่ (พฤษภาคม 2549): น. 47.
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การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ์หรือ

นอกขอบอ�านาจของกฎหมายแม่ : ตอนที่ 2

พยงค์  ฉัตรวิรุฬห์1

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

ค�าน�า

 หลั งจากที่ ผู ้ เขี ยนได ้ เขี ยนบทความ  

เรือ่งการออกกฎหมายลกูขดัหรอืแย้งกบับทบญัญตัิ

หรอืเจตนารมณ์หรอืนอกขอบอ�านาจของกฎหมาย

แม่ : ตอนที่ 1 และได้เผยแพร่เป็นที่ทราบส�าหรับ 

ผูท้ีอ่่านบทความดงักล่าวแล้ว เสยีงสะท้อนกลบัมา

ในกลุ่มของผู้อ่านบทความดังกล่าวที่ศึกษามาทาง

ด้านนติศิาสตร์ ต่างกม็คีวามเหน็พ้องด้วยและได้ให้

ข้อคดิเหน็พร้อมเสนอแนะว่า การออกกฎหมายลกู

ในลกัษณะทีผู่เ้ขยีนได้อธบิายความไว้ ยงัปรากฏอยู่

อีกหลายหน่วยงานของทางราชการที่จ�าเป็นต้อง

บงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่สร้างปัญหาให้กบัผูป้ฏบิตังิาน

เป็นอย่างยิง่ การทีผู่ป้ฏบิตังิานจะบงัคบัใช้กฎหมาย

เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการบัญญัต ิ

กฎหมายนั้น ๆ จึงเป็นไปได้ยาก พร้อมกับขอให ้

ผูเ้ขยีนได้เขยีนบทความในลกัษณะดงักล่าวออกมา

บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตระหนัก

ว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น และควรที่จะแก้ไข

ปัญหาเสียในเบื้องต้น ผู้เขียนได้แจ้งให้พวกเขา 

เหล่านั้นทราบว่า ได้อธิบายหลักการในการออก

กฎหมายลกูไว้อย่างละเอยีด ชดัเจนแล้วในตอนที ่1 

ส�าหรับตอนต่อ ๆ ไป หากจะเขียนเรื่องเดียวกันนี้

อีกก็จะเป็นการน�ากฎหมายลูกที่ เกิดขึ้นมายก

ตวัอย่างเพือ่การวนิจิฉยัเป็นกรณศีกึษา ส�าหรบัเสยีง

สะท้อนกลบัมายงัผูเ้ขยีนอกีส่วนหนึง่มาจากผูอ่้าน

บทความของผู้เขียน ซึ่งไม่ได้ศึกษามาทางด้าน

นติศิาสตร์ ดจูะมคีวามรูส้กึทกุข์ร้อนเป็นอย่างยิง่ว่า 

หากกฎหมายลูกที่ออกมาโดยขัดกับวิธีการในการ

บญัญตักิฎหมายทีถ่กูต้อง อาจเป็นบ่อเกดิแห่งความ

อยุติธรรม สังคมก็ไม่เป็นสุข เพราะผู้ที่ถูกบังคับใช้

กฎหมายจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

และจะไม่ยอมรับ หนักเข้าอาจถึงขั้นต่อต้าน 

เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ ผู้เขียนขอเรียน

ว่าปัญหาที่ผู้อ่านกลุ่มนี้ได้สะท้อนให้ผู้เขียนทราบ

และแสดงความเป็นห่วง ความจริงได้เกิดขึ้นแล้ว

และก็ด�ารงอยู่ในปัจจุบันนี้ นักกฎหมายบางคนมี

ประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายมาเป็น

เวลานาน เช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ อัยการ ป่าไม้ 

ศุลกากร และบางคนปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง 

ผูพ้พิากษามาแล้ว ซึง่เชือ่ได้ว่ารูก้ฎหมายเป็นอย่างดี

ก็ใช้กฎหมายบังคับกับผู้กระท�าความผิดแตกต่าง

จากบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของการบัญญัติ

1อาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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กฎหมายนั้น และถึงขั้นบังคับใช้กฎหมายโดยอ้าง

บทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

หนักเข้าถึงกับใช้อ�านาจโดยไม่อ้างอิงกฎหมายเลย

ก็มี แม้กระทั่งการมาด�ารงต�าแหน่งของผู้บังคับใช้

กฎหมายนั้นๆ ไม่ถูกต้องตามวิธีการในการด�ารง

ต�าแหน่งก็มี เมื่อเสียงสะท้อนนั้นตั้งค�าถามว่า  

แล้วจะแก้ไขปัญหากนัอย่างไรด ีเพือ่ให้ประเทศไทย

เป็นสังคมที่ปกครองกันด้วยกฎหมายอย่างเป็น

ธรรม (Rule of Law) เมื่อตั้งค�าถามผู้เขียนมาเช่นนี้

ผู้เขียนก็ตั้งค�าถามกับตัวเองต่อไปว่า แล้วกูจะถาม

ใครดีวะ

เรือ่งที ่1 ประกาศกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พนัธุพ์ชื เรือ่งห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรอืจ�าหน่ายเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ

 เมื่อระเบียบฯ ออกมาใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่

ปฏบิตังิานตามอทุยานแห่งชาตต่ิาง ๆ  และนกัท่องเทีย่ว

มีความสับสน ปรากฏว่ามีทั้งผู ้ที่ เห็นด้วยกับ

ประกาศดงักล่าว และผูค้ดัค้านไม่เหน็ด้วย ข้อเทจ็จรงิ

ที่ผู ้ เขียนได้รับทราบมาก็หลากหลาย บ้างก็ว่า

เป็นการประกาศห้ามน�าเหล้าเข้าไปในเขตอุทยาน

แห่งชาติ บ้างก็ว ่าไม่ได้ห้ามน�าเข้าไปแต่ห้าม

จ�าหน่าย บางคนก็ให้ข้อเท็จจริงว่าเป็นการห้ามดื่ม

เหล้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู ้เขียนไม่อาจตอบ

ค�าถามผูท้ีม่าขอความเหน็ได้ เนือ่งจากข้อเทจ็จรงิมี

หลากหลายจนไม่ทราบว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร  

และประกาศหรือระเบียบที่เป็นต้นเหตุดังกล่าวก็

ยังไม่เคยเห็นหรือรับทราบมาก่อน ประกอบกับ 

ในระยะเวลานั้น ผู้เขียนมีภารกิจเรื่องอื่นที่เร่งด่วน

และส�าคัญที่จะต้องไปจัดการหรือแก้ไขปัญหา 

เสียก่อน จึงได้แต่ผัดผ่อนการให้ความเห็นกับ 

คูส่นทนาไปก่อน และรบัปากว่าได้เวลาทีเ่หมาะสม

เมื่อไหร่จะให้ความเห็นและแจ้งให้ทราบ

 ผู้เขียนขอเรียนว่า การดื่มเหล้าหรือสุรา 

หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นประเพณีนิยม  

ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเราเท่านั้น ผู้เขียนได้ 

เดินทางไปหลายประเทศทั้งเอเชียและประเทศใน

ทวีปอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขมร 

ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร หรือ ออสเตรเลีย ก็สังเกตเห็น

ว่าวันแรกที่เดินทางไปในการเลี้ยงอาหารเย็นที ่

เจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อต้อนรับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้า 

ส�าหรับประเทศไทยก็ดื่มกินกันทุกวาระโอกาส  

ทัง้งานแต่งงาน งานขึน้บ้านใหม่ งานศพ แม้กระทัง่

งานวนัเกดิกไ็ม่เว้นละครบั ดงันัน้ถ้าไม่ดดัจรติหรอื

สร้างภาพอย่างทีค่นส่วนใหญ่ชอบกระท�ากนักต้็อง

ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิทธิส่วนตัวถ้ามี

การดื่มกินในโอกาสและสถานที่เหมาะสม แต่

สาเหตทุี่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริง และ

สนใจรูปแบบมากกว่าเนื้อหาให้ความสนใจแต่จะ

สร้างภาพที่ดี ๆ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง จึงเกิดความ

สับสนเข้าใจผิดและไม่อาจแยกแยะข้อเท็จจริงได้

 ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เวลานี้น่าจะ

เหมาะสม เนื่องจากขณะที่ระเบียบฉบับนี้ออกมา

บังคับใช้ใหม่ ๆ ได้สร้างปัญหาอย่างยิ่งทั้งผู้บังคับ

ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

แต่ละแห่งทั่วประเทศ และนักท่องเทีย่วที่ยังพิศมัย

ความสขุจากการดืม่สรุากด็จูะได้รบัความเดอืดร้อน

กันพอสมควรอย่างทั่วหน้า จึงเห็นควรน�ามาเป็น

กรณีศึกษา

ประกาศกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

เรื่องห้ามมิให้น�าเข้าไปหรือจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...

พยงค์  ฉัตรวิรุฬห์
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 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในอุทยานแห่งชาติ และป้องกันมิให้เกิด

การส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน ร�าคาญแก ่

นักท ่องเที่ยวและรบกวนสัตว ์ป ่า  ตลอดจน

สนบัสนนุนโยบายของรฐับาลในการควบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์

 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช จึงอาศัยอ�านาจตามระเบียบกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปใน

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และข้อ 5 ออก

ประกาศไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรอืจ�าหน่ายเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ  

หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และต้องได้รับโทษ

ตามมาตรา 25 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สุนันต์ อรุณนพรัตน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 ประกาศกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและ

พนัธุพ์ชื เรือ่งห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรอืจ�าหน่ายเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติที ่

ผู ้เขียนยกมาเพื่อเป็นกรณีศึกษานี้ ปรากฏเป็นที่

ชดัเจนตามข้อ 1 ว่า “ห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรอืจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่ง

ชาต”ิ ดงันัน้ข้อเทจ็จรงิทีพ่ดูกนัว่าห้ามดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ จึง

เป็นการพูดเกินเลยกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน

ประกาศดงักล่าว อย่างไรกต็ามการห้ามน�าเข้าไปซึง่

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กเ็ท่ากบัเป็นการห้ามดืม่ไปในตวั 

ถ้าอยากดืม่และไม่ต้องการฝ่าฝืนประกาศดงักล่าวก็

คงเป็นการเข้าไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

อุทยานแห่งชาติ แต่ผู ้จ�าหน่ายก็ถูกบังคับมิให้

จ�าหน่ายตามประกาศนี้ ถ้าไม่น�าเข้าไปซึ่งเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่ซื้อจากผู้จ�าหน่ายในอุทยาน 

แห่งชาติ เพื่อมิให้เป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว 

และอยากดื่มมากก็คงต้องเข้าไปเสาะหาเอาเมื่อไป

ถงึทีพ่กัในอทุยานแห่งชาต ิถ้าต้องพยายามถงึขนาด

นั้น และต้องล�าบากมากกว่าจะไปพักผ่อนใน

อุทยานแห่งชาติได้ อย่างที่ตัวเองต้องการ ผู้เขียนก็

ขอแนะน�าให้กลบับ้านเถอะครบั หรอืไปสถานทีอ่ืน่

ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ น่าจะ

มีความสุขมากกว่า

 ความในประกาศดงักล่าวได้ อ้างถงึอ�านาจ

ในการออกประกาศว่า “อาศัยอ�านาจตามระเบียบ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย

การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) 

และข้อ 5” ดังนั้นเพื่อให้การวินิจฉัยการน�าเข้าหรือ

จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในเขต

อุทยานแห่งชาติ ตามประกาศฯ ดังกล่าวเป็นกรณี

ศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล จึงเห็นควรจะน�า

ระเบียบฯ ดังกล่าวมาเพื่อการวินิจฉัยไปพร้อมกัน

ระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ให้

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...
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เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ

พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกบั

การโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรม

อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ

เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552”

 ข้อ 2 ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และค�าสัง่อืน่ใดในส่วนทีก่�าหนดไว้แล้วในระเบยีบนี้

หรอืซึง่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบนี ้ให้ใช้ระเบยีบนีแ้ทน

 ข้อ 4 บคุคลซึง่เข้าไปหรอืใช้สถานทีต่่าง ๆ  

ในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังนี้

  (1) ห ้ามมิให ้น�ายานพาหนะที่ ใช ้

เครือ่งยนต์มเีสยีงดงัหรอืควนัด�าผดิปกตวิสิยัเข้าไป

  (2) การขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติ

ตามกฎ หรือเครื่องหมายการจราจรที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ก�าหนดไว้ การจอดยานพาหนะต้องไม่

กีดขวางทางจราจร

  (3) การเข้าออกให้กระท�าได้เฉพาะตาม

เส้นทางทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีก่�าหนดไว้ และเมือ่ถงึ

ด่านตรวจต้องหยุดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�า

ด่านตรวจก่อน

  (4) ห้ามน�าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ

พชืหรอืสตัว์เข้าไปในอทุยานแห่งชาต ิเว้นแต่จะได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  (5) การอาบน�้าหรือลงไปในล�าน�้า  

ให้กระท�าได้เฉพาะบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ก�าหนดไว้

  (6) การเล่นกฬีา ให้กระท�าได้ในบรเิวณ

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนดไว้

  (7) การพกัแรมค้างคนืโดยการจอดยาน

พาหนะนอน ใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง หรือโดยวิธี 

อื่น ๆ ให้กระท�าได้ในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ก�าหนดไว้

  (8) การก่อไฟเพื่อการใด ๆ ให้กระท�า

ได้เฉพาะในเขตทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีก่�าหนดไว้และ

ต้องกระท�าด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้ว

ต้องดับไฟให้เรียบร้อย

  (9) การใช้สถานที่เพื่อการใด ๆ ต้องมิ

ให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรม อันดี

งามและต้องไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระท�าการ 

อนัเป็นการรบกวน หรอืเป็นทีเ่ดอืดร้อนร�าคาญแก่

คนหรือสัตว์

  (10)  การเดินเที่ยวชมธรรมชาตินอก

ทางถาวร ให้ใช้เส้นทางที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ก�าหนดหรือท�าเครื่องหมายไว้

  (11)  เรือที่เข้าไปด�าเนินกิจการบริการ

น�าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาตจาก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  (12)  เรือจะต้องมีอุปกรณ์และวิธีการ

เพือ่ความปลอดภยัทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับอนุญาต

จากกรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาวใีห้ใช้เรอืได้

  (13)  เรือทุกล�าต้องใช้ความเร็วในการ

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...
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เดินเรือไม่เกิน 3 นอต บริเวณใกล้ชายฝั่ง แนว

ปะการัง ป่าชายเลน จุดด�าน�้า หรือบริเวณอื่นที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก�าหนด

  (14)  เรือที่เข้าไปจะต้องอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ มคีวามมัน่คงแขง็แรง ไม่มกีารรัว่ไหลของ

น�้ามันเชื้อเพลิง หรือน�้ามันเครื่อง เครื่องยนต์ไม่มี

เสียงดัง หรือควันด�าผิดปกติวิสัย

  (15)  เรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียจากห้องน�้า ห้องครัว 

ขยะหรือสิ่งอื่นใดลงทะเล

  (16)  การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณ

ทุ่น ท่าเรือ หรือบริเวณที่อุทยานแห่งชาติก�าหนด

ห้ามไม่ให้ทิ้งสมอในแนวปะการัง และในการเดิน

เรอืหรอืจอดเรอืจะต้องห่างจากบรเิวณทีม่กีารด�าน�า้

หรือบริเวณที่มีทุ่นหรือธงด�าน�้าแสดงอยู่ไม่น้อย

กว่า 50 เมตร

  (17)  การด�าน�า้ทัง้ชนดิด�าน�า้ลกึและด�า

น�้าตื้น ให้ด�าน�้าได้ในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติ

ก�าหนด

  (18)  ก่อนที่จะไปด�าน�้าลึกจะต้องส่ง

หรือแจ้งแผนการด�าน�้าให้อุทยานแห่งชาติท้องที่

ทราบก่อน

  (19)  ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิด

  (20)  ห้ามจัดกิจกรรมแข่งรถยนต์  

แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน  

วิ่งและเดินการกุศล หรือกิจกรรมอื่นที่ท�าให้เกิด

ความร�าคาญ รบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติ

และรบกวนสตัว์ป่า เว้นแต่การจดักจิกรรมดงักล่าว

ข้างต้น เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ ให้อธบิดี

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื หรอืผูท้ี่

อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

  (21)  เมื่อเกิดเหตุหรืออันตรายใด ๆ  

ให้ผู ้ เกี่ยวข้องหรือผู ้พบเห็นแจ้งให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ทราบ

โดยด่วน เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วย

เหลือได้ทันท่วงที

 ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใด

กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตราย

แก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวนหรือ

เดือดร้อนร�าคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะท�าให้เสีย

หายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด พนักงานเจ้า

หน้าทีม่อี�านาจสัง่ห้ามมใิห้ผูน้ัน้กระท�าการดงักล่าว

ต่อไปได้

 ข ้อ 6 ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบนี้และ

มีอ�านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เกษมสันต์ จิณณวาโส

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อวินิจฉัย ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552

 การที่จะท�าความเข้าใจ ประกาศกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามมิ

ให้น�าเข้าไปหรือจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นต้นเหตุของ

ประเดน็ข้อถกเถยีง อ้างองิของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการ

บงัคบัใช้กฎหมาย และนกัท่องเทีย่ว เพือ่การวนิจิฉยั

อย่างถูกต้องมีเหตุผลจ�าเป็นจะต้องพิจารณา

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...

พยงค์  ฉัตรวิรุฬห์



81
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14   

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

เนื่องจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช อ้างอ�านาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปใน

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และข้อ 5 ใน

การออกประกาศดังกล่าว

 ระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 ออกโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ ์พืช โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

อ้างอ�านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 18 ซึง่บญัญตัว่ิา “บคุคลซึง่เข้าไป

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ

ทีอ่ธบิดกี�าหนดโดยอนมุตัขิองรฐัมนตร”ี ผูเ้ขยีนขอ

เรียนข้อวินิจฉัยดังนี้

 1. ความในพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 18 มไิด้บญัญตัใิห้ต้องน�าระเบยีบ

ดังกล ่าวไปลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

อธิบายว่าหนังสือของทางราชการที่ออกเป็นราย

สัปดาห์โดยส�านักงานราชกิจจานุเบกษา ส�านัก

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี การลงประกาศในราชกจิ

จานุเบกษา จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้

ด�าเนินการ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 มาตรา 10 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจ

ก�าหนดขนาดจ�ากดัไม้หวงห้าม โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา” มาตรา 34 บัญญัติว่า “ตราประทับ

ไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใดจะให้

มีลักษณะอย่างใด ให้รัฐมนตรีประกาศก�าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา” มาตรา 47 บัญญัติว่า “ให้

รัฐมนตรีมีอ�านาจก�าหนดท้องที่ใดให้เป็นเขต

ควบคุมการแปรรูปไม้ โดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา ประกาศนัน้ให้ใช้บงัคบัได้เมือ่พ้นก�าหนด

เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ” พระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5 บัญญัติว่า  

“…กฎกระทรวง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้”  พระราชบญัญตัสิงวน

และคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บญัญตัว่ิา 

“…กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับ

ตั้งแต่วันใดให้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น แต่จะ

ก�าหนดให้ใช ้บังคับก่อนหกสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได้”

 ระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 ได้น�าลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 126 

ตอนพิเศษ 174ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 น.1 

เป็นการด�าเนินการโดยกฎหมายมิได้บัญญัติให้

ด�าเนนิการตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ผูเ้ขยีนเข้าใจว่าผูท้ี่

รบัผดิชอบในการร่างระเบยีบดงักล่าวตามทีผู่บ้งัคบั

บัญชาสั่งการได้ด�าเนินการส่งเรื่องเพื่อลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นการอาศัยหน่วยงาน

ราชการอื่น สร้างความชัดเจนให้เพราะถ้าหน่วย

งานที่รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่กรณีที่

กฎหมายบังคับให ้ต ้องประกาศในราชกิจจา

นเุบกษากจ็ะต้องส่งเรือ่งกลบัมาให้กรมอทุยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแจ้งเหตุผลของข้อ

ขดัข้องให้ทราบอนัจะเป็นเหตผุลให้ผูร่้างระเบยีบฯ 

อ้างกับผู้บังคับบัญชาผู้สั่งการได้ แต่กลับไม่เป็นไป

ตามกรณีที่ควรจะเป็น เพราะส่วนราชการที่

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...
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เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบกลับน�าไปลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผู้เขียนก็ยังติดใจ

สงสัยอยู่ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

 2.  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 18 บัญญัติความไว้ว่า “บุคคลซึ่ง

เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่อธิบดีก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี”  

เป็นกรณทีีก่ฎหมายแม่บญัญตัคิวามไว้ชดัเจนว่าให้

อธิบดีก�าหนดระเบียบซึ่งเป็นกฎหมายลูก โดย

อนุมัติรัฐมนตรีเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค�าสั่ง

โดยอ้างองิระเบยีบดงักล่าว ส�าหรบับคุคลซึง่เข้าไป

ในเขตอทุยานแห่งชาต ิระเบยีบทีอ่อกตามความใน

บทบญัญตั ิมาตรา 18 นี ้ต้องมเีนือ้หาสอดคล้องกบั

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ.  2504 มีความว ่า  “เพื่อคุ ้มครองรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู ่เช่น พนัธุไ์ม้และของป่า 

สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ใน

ส ภ า พ ธ ร ร ม ช า ติ เ ดิ ม  มิ ใ ห ้ ถู ก ท� า ล า ย ห รื อ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออ�านวยประโยชน์ทั้งทางตรง

และทางออ้มแกร่ัฐและประชาชนสืบไป” แต่ความ

ในระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ข้อ 4(9) ทีว่่า “…ต้องมใิห้เป็นการเสือ่มเสยีศลีธรรม

และวัฒนธรรมอันดีงาม…” เป็นการร่างระเบียบที่

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การที่กล่าวอ้างว่าต้อง

มิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า 

“ความประพฤติที่ดี ที่ชอบ ศีลและธรรม ธรรมใน

ระดับศีล”) และวัฒนธรรม (หมายความว่า “สิ่งที่

ท� าความเจริญงอกงามให ้แก ่หมู ่คณะ เช ่น 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิต

ของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม

ชาวเขา) เป็นการอ้างเหตุที่ท�าให้ดูดี ตามปกติของ

สังคมไทยที่ชอบสร้างภาพ แต่ในความเป็นจริงนั้น

เป็นการบัญญัติความที่เกินกว่าและไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายแม่ หากเอาทัง้สองเรือ่งมา

ปนกันก็เหมือนกับการเอาข้าวไปกินในโรงหนังไม่

ถูกต้องทั้งกาละและเทศะ

 3. การบริหารจัดการพื้นที่ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลตาม

เจตนารมณ์ของการประการใช้พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การบังคับใช้กฎหมาย

กับผู้กระท�าความผิดที่มีการกระท�าฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อ

ให้การจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นไปตามเจตนารมณ์

ดงัทีก่ล่าวมาแล้วซึง่มใิช่กรณทีีก่ล่าวอ้างว่า “…ต้อง

มใิห้เป็นการเสือ่มเสยีศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดี

งาม…” 

 เนือ่งจากประกาศฉบบันีไ้ด้ออกโดยอ้างองิ

อ�านาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 ข้อ 4(9) และข้อ 5 โดยผู้เขียนได้อธิบาย

ความระเบียบฯ ดังกล่าวมาแล้วว่า เป็นการออกระ

เบียบฯ ซึ่งเป ็นกฎหมายลูกเกินกว่าอ�านาจที่

กฎหมายแม่ให้ไว ้ผลกระทบย่อมส่งต่อมาถึง

ประกาศฉบับนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนี้

 1. ความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 ได้บัญญัติให้

อ�านาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ...
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พันธุ ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกระเบียบ

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มิได้มี

บทบญัญตัส่ิวนใดให้อ�านาจอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ออกประกาศ หรือออก

ประกาศโดยอาศัยอ�านาจตามระเบียบแต่อย่างใด 

 2. ประกาศฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมาย

ตามค�านิยามว่า กฎหมาย หมายความถึงรูปแบบ

หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับพฤติกรรมมนุษย์ใน

สังคมที่มีลักษณะจริงจัง เพื่อให้เกิดผลในการ

ลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน กรณีจะเห็นได้ว่ามีความ

ตามข้อ 1 ว่า “…หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และ

ต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ระวางโทษจ�าคุกไม่

เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ การออกประกาศโดยไม่มีกฎหมาย

รองรับหรือให้อ�านาจไว้ และมีบทลงโทษบังคับ

กรณีที่มีการกระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม 

โดยให้รบัโทษ ตามมาตรา 25 เป็นการออกประกาศ

ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายโดยไม่ชอบด้วยวิธีการ

บัญญัติกฎหมาย และบทลงโทษตามพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นกรณีที่มี

การกระท�าฝ่าฝืนมาตรา 18 ซึง่บญัญตัว่ิา “บคุคลซึง่

เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่อธิบดีก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” เป็น

ที่เห็นได้ชัดเจนว่าต้องเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน

ระเบียบที่อธิบดีก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีไม่ใช่

ฝ่าฝืนประกาศ

 3. ประกาศฉบับนี้ได้มีการลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150ง ลว.  

28 ธันวาคม 2553 น.23 โดยไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้ไปด�าเนินการเช่นนั้นได้ เนื่องจาก

ประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอ�านาจตามระเบียบ

ซึง่ได้วนิจิฉยัไว้แล้วว่าระเบยีบทีอ่อกมานัน้ไม่ชอบ

ด้วยวิธีการออกกฎหมายอย่างไร

 4. ตามข้อวินิจฉัย ข้อ 2 ความในประกาศ

กรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ได้

ก�าหนดว่าเป็นเรื่องห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรือจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่ง

ชาติ และความในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ก็เป็น

ข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่ กรณีมิได้เป็นไปตาม

ความในพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 

มาตรา 18 ซึ่งต้องก�าหนดเป็นระเบียบเพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยการออก

ค�าสั่งตามระเบียบ ส�าหรับบุคคลซึ่งเข้าไปใน

อุทยานแห่งชาติ 

 แต่ความในประกาศฉบบันีก้�าหนดว่าหาก

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 1 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้น�า

เข้าไปหรือจ�าหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุก

ประเภทในอุทยานแห่งชาติ” “และถ้าฝ่าฝืนจะมี

ความผิดตาม มาตรา 18 และต้องได้รับโทษตาม

มาตรา 25 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ” เป็น

กรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการขยาย

ความโดยเอาข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่แต่ให้ไปรับ

โทษตาม มาตรา 18 ซึ่งเป็นกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่

มีค�าสั่งส�าหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่ง

ชาติแล้วผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนค�าสั่ง 

ข้อพิจารณา เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ออกระเบียบและประกาศดังกล่าว

 จากการทีผู่เ้ขยีนได้วนิจิฉยัให้ทราบแล้วว่า
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ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังกล่าวออกมาโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ซึง่ส่งผลกระทบต่อสทิธิ

และเสรภีาพของประชาชนโดยเฉพาะนกัท่องเทีย่ว 

และการปฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าที่

ในการบังคับใช้กฎหมายดังนั้น

 1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการที่

มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการร่างประกาศดงักล่าว

ควรมีประกาศยกเลิก ประกาศฯ ฉบับที่บกพร่อง

เพื่อมิให้เป็นต้นเหตุของปัญหาอันจะตามมาภาย

หลงั และควรจะได้แก้ไขระเบยีบฯ โดยตดัข้อความ

ในส ่วนที่บัญญัติขึ้นเองซึ่ งไม ่สอดคล ้องกับ

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 และความในมาตรา 18 

 2. ในส่วนของประชาชนหรอืนกัท่องเทีย่ว

ที่ระเบียบฯ หรือประกาศดังกล่าว กระทบสิทธิ

ของตนสามารถด�าเนินการทางคดีได้ตามกฎหมาย

        2.1 ด�าเนินคดีทางเพ่งกับผู้ที่ลงนามใน

ค�าสั่งคือ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล และนิติบุคคลคือ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐาน

ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง

บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�าต่อ

บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต

ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู ้นั้นท�า

ละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

                   2.2 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ

ใช้กฎหมายได้อ้างประกาศดงักล่าวจบักมุ ผูท้ีไ่ด้รบั

ผลกระทบมีสิทธิด�าเนินคดีอาญา ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเป็น

เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ต้องระวางโทษ…”

สรุป

 การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระท�าความผดิ

จะต้องอ้างบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างถูก

ต้อง การจะอ้างศลีธรรมหรอืวฒันธรรมอนัดโีดยน�า

ไปผูกหรือโยงกับเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่มี

บทบญัญตัขิองกฎหมายให้ท�าเช่นนัน้ได้และกไ็ม่ได้

ท�าให้ระเบยีบฯ ดงักล่าวชอบด้วยกฎหมายขึน้มาได้  

ดงันัน้การร่างกฎหมาย ออกกฎหมายลกู หรอืบงัคบั

ใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิดจะต้องใช้วิธีการ

หรือแนวทางของกฎหมายจะใช้แนวทางอื่นโดย

อ้างเพื่อให้ดูดี สร้างภาพพจน์ที่ดี หรือจะให้เหตุผล

ใดก็ตามก็ไม่ท�าให้กรณีที่ไม่ถูกต้องเป็นกรณีที่ถูก

ต้องไปได้

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ประกาศกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

  เรือ่งห้ามมใิห้น�าเข้าไปหรอืจ�าหน่ายเครือ่ง 

 ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน 

 แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม  

 พ.ศ. 2553.

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 ว่าด้วยการเข้าไปในอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2552. 

 ประกาศ ณ วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552.

ราชกิจจานุเบกษา. 2552. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 174ง 

  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552.

ราชกิจจานุเบกษา. 2553. เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150ง 

  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553.
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บทคัดย่อ

 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพลวตัของพชืพรรณในป่าเตง็รงัเซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธติงาว 

จงัหวดัล�าปาง โดยศกึษาจากแปลงตวัอย่างถาวรทีส่ร้างเมือ่ปี พ.ศ. 2544 จ�านวน 14 แปลง โดยการสนบัสนนุ

ขององค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ท�าการส�ารวจและเก็บข้อมูลซ�้าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2555 เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ประกอบด้วยข้อมูล ชนิดพันธุ์ของต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงอก สถานะของต้นไม้ (มีชีวิต ตายหรือถูกตัดฟัน) จ�านวนของไม้ต้น (Tree) ไม้รุ่น (Sapling) และกล้า

ไม้ (Seedling) แล้ววิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของต้นไม้ต่อเนื้อที่ ดัชนีความส�าคัญ ดัชนีความหลาก

หลาย การเติบโตของหมู่ไม้ และการกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 ผลการศกึษาพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถงึปี 2555 ความหนาแน่นของไม้ต้นเพิม่ขึน้จาก 170±37.88 

ต้นต่อไร่ เป็น 199±37.44 ต้นต่อไร่ ความหนาแน่นของต้นไม้รุ่นลดลงจาก 9±2.62  ต้นต่อไร่ เป็น 8±1.66 

ต้นต่อไร่ ความหนาแน่นของกล้าไม้ลดลงจาก 213±68.78 ต้นต่อไร่ เป็น 30±10.22 ต้นต่อไร่ ดัชนีความ

ส�าคัญของชนิดพันธุ์แตกต่างกันในบางชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยลดลงจาก 2.19±0.16 เป็น 

2.06±0.20 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ส่วนการเติบโตของหมู่ไม้ในช่วงเวลา 10 ปี 

พบว่า การเติบโตทั้งหมด (Gross growth) เท่ากับ 4.40 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ การเติบโตสุทธิ (Net growth) 

ลดลงเท่ากับ 0.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ กล่าวคือมีอัตราการตายมากกว่าการเพิ่มพูน อัตราการตายเฉลี่ย 

4.57±0.57 ลกูบาศก์เมตรต่อไร่ มไีม้ทีถ่กูตดัไปเฉลีย่ 0.27±0.16 ลกูบาศก์เมตรต่อไร่ มไีม้เลือ่นชัน้ (Ingrowth) 

1มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการป่าไม้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ขึน้มาเฉลีย่ 1.26±0.21 ลกูบาศก์เมตรต่อไร่ และมกีารเปลีย่นแปลงปรมิาตรเฉลีย่เพิม่ขึน้ 0.83±0.27 ลกูบาศก์

เมตรต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ABSTRACT

 The objective of this research was to study the dynamics of vegetation in a Dry Dipterocarp 

Forest (DDF) in Mae–Huad Sector, Ngao Demonstration Forest, Lampang Province. The research 

samples consisted of remeasured vegetation in 14 permanent plots established in 2001, as part of an 

International Tropical Timber Organization (ITTO) study. The remeasured vegetation data were col-

lected in February, 2012 to compare with past data. They consisted of tree species,DBH,status (live, 

mortality, cut), number of trees, saplings and seedlings. Data were analyzed for density, importance 

value index, diversity index, stand volume growth and diameter class distribution.

 The result was demonstrated that, from 2001 – 2012, the density of trees increased from 170±37.88 

tree/raito 199±37.44 tree/rai; sapling decreased from 9±2.62 tree/rai to 8±1.66 tree/rai; seedlings de-

creased from 213±68.78 tree/rai to 30±10.22 tree/rai. The importance value index ranking changed over 

time for some species. The average tree diversity indexdecreased from 2.19±0.16 to 2.06±0.20, with no 

statistically significant difference (p≤ .05). In term of stand volume growth, the gross growth increased 

by 4.40 m3/rai. The net growth decreased by 0.16 m3/rai. This mean that mortality rate was higher than 

the increment. The average mortality rate was 4.57±0.57 m3/rai, the average volume of wood cutting 

was 0.27±0.16 m3/rai, while the average ingrowth was 1.26±0.21 m3/rai, and average volume increased 

by 0.83±0.27 m3/rai, with no statistically significant difference (p≤ .05).

พลวัตรของพืชพรรณ...
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