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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				
วิพักตร์ จินตนา1 						

Onnitcha Prathip Na Thalang1

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 forest 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
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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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
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินการใช้ไม้และผลผลิตไม้ปา่ ชายเลนในชุมชนบ้านสามช่องใต้
จังหวัดพังงา โดยใช้วิธีส�ำมะโนประชากรครัวเรือนที่ใช้ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด ประเมินการใช้ไม้ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 25 ของไม้ที่แต่ละครัวเรือนใช้จ�ำแนกตามชนิดและการใช้ประโยชน์ วัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กลางท่อนและความยาวของท่อนไม้ ประเมินผลผลิตไม้ป่าชายเลนในชุมชนด้วยวิธี
ส�ำรวจแบบเส้นแนว (line transect method) โดยวางแนวส�ำรวจจ�ำนวน 3 แนวให้ตงั้ ฉากกับทางเข้าหมูบ่ า้ น
แต่ละแนวห่างกัน 400 ม. ประกอบด้วยแปลงตัวอย่างขนาด 10x10 ม วางต่อเนื่องกันเริ่มจากป่าชายเลน
ติดกับทางเข้าหมูบ่ า้ นไปจนจรดล�ำคลอง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของไม้ใหญ่ (D ≥ 4.5 ซม)
ในแปลงทุกต้น ปริมาตรไม้ทอ่ นทีน่ ำ� มาใช้และปริมาตรไม้ตน้ ในแปลงตัวอย่างประมาณด้วยสูตรของ Huber
และ Komiyama et al.
ผลการศึกษา พบว่า ประมาณร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดใช้ไม้ป่าชายเลนส�ำหรับสร้าง
บ้าน ท�ำสะพาน และเครื่องมือประมง ชนิดไม้ที่น�ำมาใช้มี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง โกงกางใบเล็ก ตะบูน
ขาว ตะบูนด�ำ 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�ำ เป็นไม้เด่น มีค่าดัชนีความส�ำคัญ (IVI) 134, 73, 54, 14 และ 13 ตามล�ำดับ ผลผลิตไม้รวม
ทุกชนิดมีค่า 10.50 ม3/ไร่ โกงกางใบเล็กมีค่าสูงสุด 5.87 ม3/ไร่ รองลงมา คือ ตะบูนขาว โปรงแดง ตะบูน
ด�ำ และถั่วขาว มีผลผลิต 2.82, 1.16, 0.38 และ0.26 ม3/ไร่ ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าชายเลนใช้สอย
ชุมชนจ�ำนวน 200 ไร่ เห็นได้ว่าอัตราการใช้ไม้ของชุมชนมีค่าต�่ำกว่าผลผลิตรวมของป่าชายเลนในชุมชน
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอยของชุมชนแห่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากปราศจาก
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชน เช่น การปลูกทดแทนและการป้องกันชนิดไม้
ที่ราษฎรนิยมน�ำมาใช้ประโยชน์
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ไม้ ผลผลิตไม้ ป่าชายเลน บ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา
ค�ำน�ำ
ป่ า ชายเลนเป็ น ระบบนิ เ วศที่ มี คุ ณ ค่ า
มหาศาล ทั้งประโยชน์ทางตรงในด้านป่าไม้ เช่น
การน�ำเนื้อไม้มาท�ำเชื้อเพลิง เผาถ่าน ท�ำไม้ค�้ำยัน
ไม้ เ สาเข็ ม ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของบ้ า นเรื อ น
ท�ำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือประมง (FAO, 2007)
นอกจากนั้น ป่าชายเลนยังอ�ำนวยประโยชน์ทาง
อ้อมด้านบริการสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ เช่น
บทบาทในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำบริเวณ
ชายฝั่งและอ�ำนวยผลผลิตทรัพยากรประมง เป็น
ฉากก�ำบังภัยตามธรรมชาติ ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนตามแนวชายฝั่งส่วนใหญ่พึ่งพิงทรัพยากร
จากป่าชายเลน ทั้งการใช้ไม้และการจับสัตว์น�้ำใน
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน ซึง่ การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
ที่มากจนเกินไปท�ำให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ลดน้อยลงไปและส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต
ของราษฎรในชุมชนที่พึ่งพิงป่านั้นเอง และอาจ
ท�ำให้การพัฒนาของชุมชนไม่มีความยั่งยืนต่อไป
ได้ (กรมป่าไม้, 2553) ในปัจจุบัน ได้มีแนวคิดใหม่
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน โดยการกระจายอ�ำนาจให้ราษฎรและองค์กร
ท้องถิน่ เข้ามีสว่ นร่วมมากขึน้ (Local Development
Foundation, 1999) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปี 2540 นับเป็นกฎหมายสูงสุดฉบับแรกที่
ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ ใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไว้

อย่างชัดเจน และถือได้ว่าเป็นช่องทางที่เปิดโอกาส
ให้ราษฎรในชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น รูปแบบการจัดการป่าไม้
ที่เรียกว่า “ป่าชุมชน” จึงได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้น
(กรมป่าไม้, 2555)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด
และปริมาณการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนของ
ราษฎรในชุมชนทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
และประเมินศักยภาพแหล่งผลิตของป่าชายเลน
ในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนดังกล่าว เพื่อเปรียบ
เที ย บชนิ ด และปริ ม าณการใช้ ไ ม้ ข องชุ ม ชนกั บ
ศักยภาพแหล่งผลิตไม้ในป่าชายเลนชุมชน ผลจาก
การวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการก�ำหนดแนวทางหรือวางแผน
การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนให้มี
ความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการพื้นที่ศึกษา
เลือกศึกษาทีบ่ า้ นสามช่องใต้ หมูท่ ี่ 8 ต�ำบล
กะไหล อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องจากมี
พื้นที่ชุมชนทั้งหมดอยู่ในป่าชายเลนและราษฎร
ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ชายเลน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ ไ ม้ ส�ำ หรั บ
การสร้างที่อยู่อาศัย สร้างสะพาน และเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง จากข้อมูล
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลกะไหล (2555)
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บ้านสามช่องใต้ มีประชากร 351 คน อาศัยอยูใ่ น 73
ครัวเรือน พืน้ ทีช่ มุ ชนประกอบด้วย ทีอ่ ยูอ่ าศัย 70 ไร่
ป่าชายเลน 300 ไร่ แบ่งเป็นป่าใช้สอย 200 ไร่ และ
ป่าอนุรักษ์ 100 ไร่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลน
ของราษฎรบ้านสามช่องใต้
ในเบื้ อ งต้ น ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ป ระเมิ น ชุ ม ชน
แบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) โดย
การสังเกต เพื่อทราบถึงสภาพทั่วไปของชุมชน
การสนทนากั บ ผู ้ น� ำ และราษฎรในชุ ม ชน เพื่ อ
จ�ำแนกประชากรตามหน่วยการวิเคราะห์ในระดับ
ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้และไม่ใช้
ไม้ ป ่ า ชายเลน จากนั้ น ใช้ วิ ธี ส�ำ มะโนประชากร
(Census) เพื่ อ ส� ำ รวจครั ว เรื อ นทั้ ง หมดที่ มี ก าร
ใช้ไม้ป่าชายเลน โดยสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างร่วม
กั บ การตรวจวั ด ขนาดของไม้ ที่ แ ต่ ล ะครั ว เรื อ น
น�ำมาใช้ประโยชน์โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ
(Systematic Sampling) วัดตามสัดส่วนร้อยละ 25
ของจ�ำนวนไม้ที่ใช้ทั้งหมดจ�ำแนกตามชนิดและ
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ประเภทการใช้ประโยชน์ โดยวัดขนาดความโตทาง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กลางท่อนและความยาวของ
ท่อนไม้ที่ใช้ พร้อมจดบันทึกชนิดไม้และสอบถาม
อายุการใช้งานจากตัวแทนครัวเรือนที่ใช้ไม้นั้น
2. ข้อมูลก�ำลังผลิตของสังคมพืชป่าชาย
เลนของชุมชน
ในการศึกษาโครงสร้างป่าชายเลนผู้วิจัย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารส�ำ รวจทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ บบ
เส้นแนว (Line Transect Method) โดยวางเส้นฐาน
(Base Line) ตามแนวถนน และวางแนวส�ำรวจ
(Cruise Line) ตั้งฉากกับเส้นฐานเข้าไปจนสุดแนว
เขตป่าชายเลนเพื่อใช้สอยของชุมชน วางแปลง
ตัวอย่างแบบต่อเนื่องขนาด 10x10 เมตร ตามแนว
ส�ำรวจ (P1-Pn) จ�ำนวน 3 แนว ระยะห่างระหว่าง
แนว 400 เมตร ได้แปลงตัวอย่างทั้งหมด 60 แปลง
คิดเป็นเนื้อที่ส�ำรวจทั้งหมด ประมาณร้อยละ 2
ของพื้นที่ป่าใช้สอย (Figure 1) โดยแปลงขนาด
10x10 เมตร ใช้วัดไม้ใหญ่ (Tree) ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ตัง้ แต่ 4.5 เซนติเมตรขึน้ ไป โดยระบุ
ชนิด วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และวัดความสูง
ทั้งหมดของต้นไม้ทุกต้นในแปลง ส�ำหรับไม้ใน

Figure 1 Study area and the transect lines for measurement of mangrove forest growing stock.
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สกุลโกงกางวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ
เหนือคอราก 30 เซนติเมตร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การใช้ ป ระโยชน์ ไ ม้ ป ่ า ชายเลนของ
ราษฎร ค�ำนวณปริมาตรไม้ ด้วยสูตร Huber’s
formula (Husch et.al, 1982) ดังนี้
V = H (Am)
เมื่อ V = ปริมาตรไม้ท่อน (ลูกบาศก์เมตร)
		 H = ความยาวของท่อนไม้ (เมตร)
		 Am = พื้นที่หน้าตัดกึ่งกลางท่อน
		 (ตารางเมตร)
2. ลักษณะสังคมพืชป่าชายเลน ค�ำนวณหา
ค่าดัชนีความส�ำคัญ (IVI) และปริมาตรไม้รายชนิด
ดังนี้
2.1 ค�ำนวณค่าดัชนีความส�ำคัญ (Important
Value Index: IVI) ตามแนวทางของอุทิศ (2542)
ด้วยสูตร ดังนี้
IVI = RD+ RF+ RDo
เมื่อ RD คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%) = 100
RF คือ ความถี่สัมพัทธ์ (%) = 100
RDo คือ ความเด่นสัมพัทธ์ (%) = 100
2.2 ปริ ม าตรไม้ ทั้ ง ต้ น (Volume: Vs)
ค�ำนวณโดยประยุกต์สูตรของ Komiyama et.al
(2008) ดังนี้
Vs = 0.668 (D2 H) 0.939
เมื่อ D = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ไม้โกงกาง
		 วัดที่ 0.3 เมตร เหนือคอราก (เซนติเมตร)
H = ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)
จากนัน้ ค�ำนวณค่าปริมาตรไม้ทใี่ ช้ประโยชน์ได้
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(Vc) โดยใช้แนวทางการประเมินขอ FAO (2007)
มีสูตร ดังนี้
Vc = 0.79 Vs
เมื่อ Vc = ปริมาตรทีใ่ ช้เป็นสินค้า (ลูกบาศก์เมตร)
Vs = ปริมาตรไม้ทั้งต้น (ลูกบาศก์เมตร)
ผลและวิจารณ์
ผู้น�ำชุมชนกล่าวว่า ในอดีต ทุกครัวเรือน
ของหมูบ่ า้ นสามช่องใต้จำ� เป็นต้องพึง่ พิงทรัพยากร
ป่าชายเลนในการด�ำรงชีวิต ทั้งด้านการใช้ไม้สร้าง
ที่อาศัยและท�ำเชื้อเพลิง รวมถึงการจับสัตว์น�้ำใน
พื้นที่ป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2542 องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกะไหลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดย
ตัดถนนผ่านพื้นที่ป่าชายเลนเข้าสู่หมู่บ้าน ท�ำให้
การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านมีความสะดวกขึ้น วิถี
ชีวิตชาวบ้านจึงเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ด้าน
เศรษฐกิ จ ชาวบ้ า นมี ท างเลื อ กในการประกอบ
อาชี พ เสริ ม อื่ น ๆ มากขึ้ น นอกเหนื อ จากการท� ำ
ประมงพื้ น บ้ า นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ด้ า นการศึ ก ษา
ลู ก หลานของราษฎรมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษา
มากขึน้ ด้านเทคโนโลยี ราษฎรใช้อวนหรือแหแทน
เครื่องมือแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นใช้เอง เช่น ลอบ
หรือไซ มากขึ้น ในการหุงต้มอาหารใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าแทนการใช้ฟืนหรือถ่านจากไม้ป่าชายเลน
เป็ น ต้ น การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ แ สดงถึ ง ผลที่
เกิดจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ที่ท�ำให้การ
พึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนของราษฎรลดน้อยลง
เช่ นเดียวกับที่ ศิ ราวรรณ (2550) ได้ ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำรงชีวิตของราษฎร ต�ำบล
แหลมสน อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน ซึ่งพบว่า การพัฒนา
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เส้นทางคมนาคมส่งผลให้การด�ำรงชีวิตและการ
ใช้ทรัพยากรเปลี่ยนไป นอกจากนั้น ยังท� ำให้มี
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
มากขึ้นอีกด้วย
การใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลน
จากการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนครั ว เรื อ นใน
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 73 ครัวเรือน
ปรากฏว่า มีครัวเรือนที่ใช้ไม้ป่าชายเลน จ�ำนวน 51
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.86 ทีเ่ หลือ 22 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 30.14 ไม่มีการใช้ไม้จากป่าชายเลน
ส�ำหรับครัวเรือนที่ใช้ไม้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ
97) ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 3 ท�ำ
อาชีพอื่น เช่น ค้าขาย และรับจ้าง ร้อยละ 73 มี
สมาชิกในครัวเรือน 1-5 คน ร้อยละ 27 มี 6 -10 คน
เกือบทัง้ หมดนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงร้อยละ 1
เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ
การใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในชุมชนที่
ศึกษาจ�ำแนกตามชนิดและวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ ดังแสดงใน Table 1 พันธุ์ไม้ที่ชาวบ้าน
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น�ำมาใช้ มี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง ถั่วขาว โกงกาง
ใบเล็ก ตะบูนขาว และตะบูนด�ำไม้ วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สร้างส่วนประกอบของบ้าน เช่น ท�ำเสาบ้าน
ครัว ทางเดินหรือระเบียงหน้าบ้าน เพื่อท�ำสะพาน
และท�ำเครือ่ งมือประมง เช่น ลอบดักปลา ลอบดักปู
ไม้ โ ปรงแดงเป็ น ชนิ ด ไม้ ที่ ร าษฎรนิ ย มน�ำ มาใช้
ประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะใช้ในการสร้างส่วน
ประกอบของบ้าน ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง 5,053 ท่อน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลีย่ ของไม้
ที่น�ำมาใช้ 6.4 เซนติเมตร และ3.1 เมตร ตามล�ำดับ
ค�ำนวณปริมาตรได้ 52.55 ลูกบาศก์เมตร และอายุ
การใช้งานเฉลี่ยประมาณ 12 ปี คิดเป็นอัตราการ
ใช้ประมาณ 4.27 ลูกบาศก์เมตร/ปี นอกจากนั้นยัง
ใช้ไม้โปรงแดงในการสร้างสะพาน จ�ำนวน 3,272
ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลี่ย
6.1 เซนติเมตร และ3.2 เมตร ตามล�ำดับ คิดเป็น
ปริมาตร 32.07 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งานเฉลี่ย
ประมาณ 8 ปี มีอัตราการใช้ 4.06 ลูกบาศก์เมตร/ปี
และใช้ในการท�ำเครื่องมือประมงอีก 601 ท่อน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลี่ย 1.9

Table 1 Utilization of mangrove wood in Sam Chong Tai village, Phang-nga province (N=51).
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เซนติเมตร และ1.3 เมตร ตามล�ำดับ คิดเป็นปริมาตร
0.24 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งานเฉลีย่ ประมาณ 2
ปี มีอัตราการใช้ 0.10 ลูกบาศก์เมตร/ปี รวมอัตรา
การใช้ไม้โปรงแดงทัง้ 3 วัตถุประสงค์ 8.43 ลูกบาศก์
เมตร/ปี ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก
ไม้ถั่วขาว ไม้ตะบูนขาว และไม้ตะบูนด�ำ มีอัตรา
การใช้รวมเพียงเล็กน้อย มีค่า 1.33 0.13 0.11 และ
0.07 ลูกบาศก์เมตร/ปี ตามล�ำดับ โดยภาพรวม อัตรา
การใช้ไม้ทั้ง 5 ชนิดของครัวเรือนในบ้านสามช่อง
ใต้ มีอัตราการใช้โดยเฉลี่ย 10.07 ลูกบาศก์เมตร/ปี
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานการ
ศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนของชุมชน
Mkviroในประเทศเคนย่า โดย Gvikenya (2011) ที่
พบว่าชนิดไม้ป่าชายเลนที่ราษฎรส่วนใหญ่นิยมใช้
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มากที่สุด คือโปรงแดง
สังคมพืชและผลผลิตไม้ในป่าชายเลน
จากการวางแปลงส�ำรวจป่าชายเลนเพื่อ
ใช้ ส อยของชุ ม ชน พบไม้ ใ หญ่ 11 ชนิ ด ได้ แ ก่
โกงกางใบเล็ ก โปรงแดง ตะบู น ขาว ถั่ ว ขาว
ตะบูนด�ำ โกงกางใบใหญ่ พังกาหัวสุมดอกแดง
เล็บมือนาง ถั่วด�ำ แสมขาว และล�ำแพน โดยมี
ไม้โกงกางใบเล็ก เป็นชนิดที่มีค่า IVI มากที่สุด
134.40 รองลงมา คือ ตะบูนขาว โปรงแดง ถั่วขาว
ตะบูนด�ำ มีค่า 73.21 53.75 13.94 และ12.91
ตามล�ำดับ ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ มีค่าระหว่าง 0.644.72 (Table 2) สอดคล้องกับการส�ำรวจของ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง (2552) ที่
พบว่า โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และโปรงแดง

Table 2 Importance Value Index (IVI) of mangrove species in the study area.
Species
RD (%) RDo (%)
Rhizophora apiculata Bl.
Xylocarpus granatum Koen.
Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.
Bruguiera cylindrica (L.) Bl.
Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem
Rhizophora mucronata Lamk.
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk.
Avicennia alba Blume
Bruguiera parviflora (Roxb.) W.& A. ex Griff.
Sonneratia alba J. E. Smith
Aegicerus corniculatum (L.) Blanco
Total 11 species

55.75
19.22
16.17
4.33
6.98
0.95
0.27
0.34
0.07
0.07
0.14
100.00

51.67
27.48
12.00
2.71
6.51
1.45
0.27
0.56
0.05
0.15
0.04
100.00

RF (%)

IVI (%)

26.98
26.51
25.58
2.64
13.94
2.33
1.86
1.40
0.93
0.47
0.47
100.00

134.40
73.21
53.75
3.70
12.91
4.72
2.40
2.29
1.05
0.68
0.64
300.00
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เป็ น ชนิ ด พั น ธุ ์ ไ ม้ ป ่ า ชายเลนสามล� ำ ดั บ แรกที่
สามารถยึ ด ครองความเด่ น ในสั ง คมพื ช บริ เ วณ
อ่าวพังงาได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549-2552
จาก Table 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางและความสู ง ของชนิ ด ไม้ ที่
ราษฎรใช้ประโยชน์ พบว่า ตะบูนด�ำ มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมากที่สุด 11.93 เซนติเมตร
รองลงมา คือ ตะบูนขาว 11.49 เซนติเมตร ส่วน
โกงกางใบเล็ก โปรงแดง และถั่วขาว มีค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน คือ 9.87 8.78 และ7.97 เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ ชนิดพันธุไ์ ม้ทมี่ คี า่ ความสูงเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
โกงกางใบเล็ก มีค่า 6.26 เมตร ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ
มีค่าใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 5.18-5.83 เมตร ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในป่าชาย
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เลนมีปัจจัยส�ำคัญ 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ภูมิอากาศ
ความเค็มของน�้ำในดิน การขึ้นลงของน�้ำ ความ
รุนแรงของคลื่น (Odum and Carole, 1982)
ปริ ม าตรไม้ ทั้ ง ต้ น และปริ ม าตรที่ ใ ช้
ประโยชน์ได้เฉลี่ยรายต้นของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
ที่ราษฎรน�ำมาใช้ประโยชน์ พบว่า ไม้ตะบูนขาว
และตะบูนด�ำมีค่าปริมาตรสูงที่สุดและใกล้เคียง
กัน คือ ปริมาตรไม้ทั้งต้น อยู่ที่ 0.0469 และ 0.0442
ลูกบาศก์เมตร/ต้น ตามล�ำดับ และปริมาตรที่ใช้
ประโยชน์ได้ มีค่า 0.0371 และ 0.0349 ลูกบาศก์
เมตร/ต้น ตามล�ำดับ รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก
มี ค ่ า 0.0338 และ 0.0267 ลู ก บาศก์ เ มตร/ต้ น
ตามล�ำดับ ส่วนโปรงแดง และถั่วขาว มีค่าน้อย
ที่สุดสองล�ำดับสุดท้าย (Table 3) ซึ่งปริมาตรของ

Table 3 DBH, height and volumes of mangrove trees in the study area.
Species
DBH
Height
Total Volume
					
		

Sonneratia alba J. E. Smith
Rhizophora mucronata Lamk.
Avicennia alba Blum
Xylocarpus granatum Koen.
Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk.
Rhizophora apiculata Bl.
Bruguiera parviflora (Roxb.) W. & A. ex
Griff. Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.
Bruguiera cylindrica (L.) Bl
Aegicerus corniculatum (L.) Blanco

Commercial
Volume

(cm)

(m)

(m3/tree)

(m3/tree)

16. 23

7.50

0.0830		

0.0656

12.86±4.03

6.46±1.83

0.0553±0.0399		

0.0437

13.00±5.72

6.10±0.89

0.0544±0.0486		

0.0430

11.49±6.06

5.83±1.63

0.0469±0.0647		

0.0371

11.93±4.39

5.75±1.46

0.0442±0.0380		

0.0349

9.84±5.04

6.13±2.21

0.0368±0.0462		

0.0291

9.87±3.44

6.26±2.00

0.0338±0.0309 		

0.0267

0.0268		

0.0212

9.55

6.50

8.78±3.23

5.18±1.57

0.0229±0.0218		

0.0181

7.97±2.88

5.19±1.64

0.0196±0.0212		

0.0155

5.84±0.20

3.75±0.35

0.0064±0.0010		

0.0051
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ไม้แต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเนื่องมา
จากรูปทรงของต้นไม้ทตี่ า่ งกันและต้นไม้ขนึ้ อยูบ่ น
พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน (ชาญ, 2513)
3. เปรี ย บเที ย บปริ ม าณการใช้ ไ ม้ แ ละ
ผลผลิตไม้ป่าชายเลนของชุมชนบ้านสามช่องใต้
Table 4 เปรียบเทียบอัตราการใช้ไม้และ
ผลผลิตไม้ในป่าชายเลนของชุมชนบ้านสามช่องใต้
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความต้องการใช้
ไม้ป่าชายเลน 5 ชนิด คิดเป็นปริมาตรรวม 10.07
ลูกบาศก์เมตร/ปี โปรงแดงมีอัตราการใช้มากที่สุด
คือ 8.43 ลูกบาศก์เมตร/ปี รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก
1.33 ลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนถั่วขาว ตะบูนขาว และ
ตะบูนด�ำ มีอัตราการใช้เพียงเล็กน้อย รวมกันไม่ถึง
ครึ่งลูกบาศก์เมตร/ปี ในขณะที่ผลจากการส�ำรวจ
ปริมาตรไม้ในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนของชุมชนพบว่า ป่า
ใช้สอยสามารถให้ผลผลิตเนือ้ ไม้ได้ประมาณ 10.50
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ โดยโกงกางใบเล็กมีปริมาตร
มากที่สุด คือ 5.87 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ รองลงมา

ตะบูนขาว 2.82 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ โปรงแดง 1.16
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ตะบูนด�ำ 0.38 ลูกบาศก์เมตร/ไร่
และถั่วขาว 0.26 ลูกบาศก์เมตร/ต่อไร่ ตามล�ำดับ
เมื่อประเมินศักยภาพแหล่งผลิตด้วยการ
ค�ำนวณปริมาตรไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่า (Growing
Stock) เทียบกับพื้นที่ป่าใช้สอยของชุมชน จ�ำนวน
200 ไร่ พบว่ า มี ป ริ ม าตรไม้ ร วมทั้ ง สิ้ น 2,100
ลู ก บาศก์ เ มตร เป็ น โกงกางใบเล็ ก มากที่ สุ ด
1,174.80 ลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ ตะบูนขาว
563.92 ลูกบาศก์เมตร โปรงแดง 231.68 ลูกบาศก์
เมตร ตะบูนด�ำ 76.78 ลูกบาศก์เมตร และถั่วขาว
52.70 ลูกบาศก์เมตร เห็นได้ว่า ผลผลิตไม้ในป่า
ใช้สอยของชุมชนมีค่าสูงกว่าอัตราการใช้ไม้ต่อปี
ของทัง้ ชุมชนเป็นจ�ำนวนมาก หากชุมชนยังคงใช้ไม้
ในอัตราเท่าเดิมดังที่เป็นอยู่ในขณะท�ำการศึกษานี้
โปรงแดงซึ่ ง เป็ น ไม้ ที่ มี อั ต ราการใช้ ม ากที่ สุ ด
สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไม้ได้นานถึง
27 ปี ส่วนไม้อื่นๆ ที่มีการใช้น้อยกว่าจะสามารถ

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

Species
		
Ceriops tagal (Perr.) C. B. R ob.
Rhizophora apiculata Bl.
Bruguiera cylindrica (L.) Bl.
Xylocarpus granatum Koen.
Xylocarpus moluccensis (Lamk) M. Roem
Total

Rates of wood
utilization
(m3/yr)

8.43
1.33
0.13
0.11
0.07
10.07

growing stock of
mangrove community forest
(m3/rai)		

(m3/200 rai)

1.16
5.87
0.26
2.82
0.38
10.50

231.68
1174.80
52.70
563.92
76.78
2,100
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ใช้ได้นานเป็นร้อยเป็นพันปี และจากการสนทนา
กับผู้น�ำชุมชน ยังพบว่า ในปัจจุบัน สัดส่วนของ
ครัวเรือนทีใ่ ช้ไม้ปา่ ชายเลนได้ลดน้อยลงเหลือเพียง
ประมาณร้อยละ 70 เท่านั้น ต่างจากในอดีตที่ทุก
ครัวเรือนจ�ำเป็นต้องใช้ไม้จากป่าชายเลน เนื่องจาก
ยั ง ไม่ มี เ ส้ น ทางคมนาคมเข้ า สู ่ ชุ มชนได้ สะดวก
ดังเช่นในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ไม้ส่วนใหญ่
ก็มีแนวโน้มการใช้ไม้ลดลงเนื่องจากสามารถหา
วัสดุอื่นมาใช้ทดแทนไม้ได้ โดยเฉพาะการสร้าง
บ้านเรือน ปัญหาการขาดแคลนไม้ของชุมชนจึง
ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ดี
ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรหามาตรการที่
เหมาะสมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนแห่งนี้
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เนื่องจากป่าชายเลนนอกจากที่เอื้อประโยชน์ทาง
ตรงในรูปเนื้อไม้ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์นำ�้ ชายฝัง่ ทีเ่ ป็นทรัพยากรส�ำหรับการประกอบ
อาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ในชุมชุมอีกด้วย
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาการใช้ ไ ม้ แ ละผลผลิ ต ไม้
ป่าชายเลนในชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา
พบว่า ร้อยละ 70 จากทั้งหมด 73 ครัวเรือนใช้ไม้
ป่าชายเลน เพือ่ วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ใช้สร้าง
ส่วนประกอบของบ้าน ท�ำสะพาน และเครื่องมือ
ประมง ชนิดไม้ที่ชาวบ้านน�ำมาใช้มี 5 ชนิด ได้แก่
โปรงแดง โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ตะบูนด�ำ และ
ถั่วขาว คิดเป็นปริมาตรรวมประมาณ 95 ลูกบาศก์
เมตร อายุการใช้งานของไม้แตกต่างกันออกไปตาม
ชนิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ไม้ ตั้งแต่ 2-19 ปี
อั ต ราการใช้ ไ ม้ ทุ ก ชนิ ด รวมกั น มี ค ่ า ประมาณ
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10 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ชนิดไม้ที่นิยมใช้มากที่สุด
คือ โปรงแดง มีอัตราการใช้ 5.4 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก 1.3 ลูกบาศก์เมตร
ส่วนไม้ชนิดอื่นใช้รวมกันไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร
ป่าชายเลนเพือ่ ใช้สอยของชุมชนบ้านสาม
ช่องใต้ ประกอบด้วยพันธุไ์ ม้ 13 ชนิด มีโกงกางใบเล็ก
ตะบูนขาว โปรงแดง ถัว่ ขาว และตะบูนด�ำ เป็นไม้
ชนิดเด่น (IVI = 134.4 73.2 53.8 13.9 และ 12.9 ตาม
ล�ำดับ) ผลผลิตของไม้ทกุ ชนิดรวมกันมีคา่ ประมาณ
10 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เกือบทั้งหมดเป็นผลผลิต
ของไม้ชนิดทีร่ าษฎรน�ำมาใช้ประโยชน์ โดยโกงกาง
ใบเล็กมีคา่ สูงสุด 5.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ รองลงมา
คือ ตะบูนขาว โปรงแดง ตะบูนด�ำและถัว่ ขาว มีคา่
2.8 1.2 0.4 และ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการใช้ไม้กบั ปริมาณ
ผลผลิตไม้แต่ละชนิดในพื้นที่ใช้สอยของชุมชน
จ�ำนวน 200 ไร่ พบว่า อัตราการใช้ไม้ของชุมชนมี
ค่าต�่ำกว่าผลผลิตรวมของป่าอยู่มาก ในภาพรวม
อัตราการใช้ไม้ทงั้ 5 ชนิดมีคา่ ประมาณ 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ขณะที่ป่าใช้สอยทั้งหมดมีก�ำลังผลิต
รวม (growing stock)สูงถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตร
ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ที่พบว่าการใช้
ไม้ ป ่ า ชายเลนเพื่ อ สร้ า งบ้ า นและสะพานมี แ นว
โน้ ม ลดลง เนื่ อ งจากการคมนาคมที่ ส ะดวกขึ้ น
ดังนัน้ ปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอยของชุมชนจึง
อาจยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การป่ า ชายเลนเพื่ อ ให้
สามารถอ�ำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎร
บ้านสามช่องใต้ต่อไป
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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
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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บทคัดย่อ
การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบีย ด�ำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ จากแปลงปลูก
สนคาริเบีย 4 ชั้นอายุ ได้แก่ 6, 9, 18 และ 29 ปี โดยวัดการเติบโตด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกของต้นไม้ทงั้ หมดในทุกชัน้ อายุ สุม่ ตัดตัวอย่างต้นไม้ชนั้ อายุละ 12 ต้น และขุดรากชัน้ อายุละ 1-3 ต้น
เพื่อหาสมการประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบียตามวิธีการ stratified clip technique
ส่วนการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพพืชวิเคราะห์โดยวิธี wet oxidation ผลการศึกษาพบว่า สนคาริเบียมี
อัตราความเพิม่ พูนด้านความสูง 1.10-1.14 เมตรต่อปี และความเพิม่ พูนด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
1.17-1.36 เซนติเมตรต่อปี ความหนาเปลือกเพิ่มขึน้ ตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีความหนาเปลือก
เฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87 เซนติเมตร ตามล�ำดับ การเติบโตของสนคาริเบียมีความเพิ่มพูนในอัตรา
ทีส่ งู ช่วง 9 ปีแรก หลังจากนัน้ เริม่ ลดลง อัตราความเพิม่ พูนของปริมาตรล�ำต้นใต้เปลือกทีอ่ ายุ 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 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ความเข้มข้นของคาร์บอนทีส่ ะสมในมวลชีวภาพของล�ำต้น กิง่ ใบ
และราก ของไม้สนคาริเบียที่อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตามล�ำดับ
คิดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลีย่ 1.9, 2.2, 6.8 และ 7.0 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: สนคาริเบีย อายุสวนป่า ปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ ความเข้มข้นของคาร์บอน
ค�ำน�ำ
ป่ า ไม้ มี บ ทบาททั้ ง ในด้ า นการกั ก เก็ บ
(Sink) และปลดปล่ อ ย (Source) ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การกักเก็บหรือดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์
แสง ซึ่งต้นไม้จะน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้
ในการสร้างอาหารและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพ
ในขณะที่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับสูช่ นั้ บรรยากาศของต้นไม้จะผ่านกระบวนการ
หายใจ การตาย การย่อยสลาย ต้นไม้จะกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในส่วนของล�ำต้น กิง่ ใบ และราก ในรูป
ของมวลชีวภาพ ในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ หากมีผลผลิต
มวลชีวภาพเพิ่มขึ้น พื้นที่นั้นก็จะมีจะมีการกักเก็บ
คาร์บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ในทาง

กลับกันหากพื้นที่นั้นมีผลผลิตมวลชีวภาพลดลง
เนื่องจากมีการตัดฟันไม้น�ำออกมาใช้ประโยชน์
พืน้ ทีน่ นั้ ก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนตามผลผลิต
มวลชีวภาพที่ลดลง การปลูกป่าทดแทนเป็นการ
กั ก เก็ บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด
การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์
เนื้อไม้ มุ่งเน้นให้ต้นไม้มีคุณภาพดีและเติบโตเร็ว
เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด นอกจากนี้ การปลูกป่า
ยังเป็นกิจกรรมหนึง่ ในเวทีโลกทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดให้
สามารถด� ำ เนิ น การเพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกบนพื้นฐานของความสมัครใจภายใต้กลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism)
ของพิธสี ารเกียวโต (Kyoto Protocol) หรือทีร่ จู้ กั กันดี
ในชื่อของ “CDM” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกป่าใน
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พื้นที่ที่เคยเป็นป่าและไม่เคยเป็นป่ามาก่อนก็ได้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนิน
การศึกษาพรรณไม้ทมี่ ศี กั ยภาพส�ำหรับปลูกภายใต้
โครงการ CDM พบว่า การปลูกสวนป่าไม้สักรอบ
ตั ด ฟั น ประมาณ 30 ปี สามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.36-2.16 ตันต่อไร่ต่อปี
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกเมื่อตัดฟัน
แล้วน�ำไม้สักจากสวนป่าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างบ้าน ท�ำเฟอร์นเิ จอร์หรือเครือ่ งใช้อนื่ ๆ ทีม่ อี ายุ
ยื น นาน ไม้ สั ก เหล่ า นั้ น ก็ ยั ง คงสามารถกั ก เก็ บ
คาร์บอนได้ตลอดอายุการใช้งาน และเมื่อท�ำการ
ปลูกใหม่ สวนสักทีป่ ลูกใหม่เหล่านัน้ ก็ยงั คงดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตอ่ ไป ในขณะทีไ่ ม้โตเร็ว
เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ และยูคาลิปตัส
เป็นต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
สูงสุดมากกว่า 6 ตันต่อไร่ต่อปี ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของพื้นที่ปลูก (คณะวนศาสตร์, 2554)
สนคาริเบีย จัดเป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งใน
หลายประเทศ (Woessner, 1978; Whitmore and
Liegel, 1980) เหมาะทีจ่ ะใช้ทำ� เยือ่ กระดาษเนือ่ งจาก
มีเส้นใยยาว (Plumptre, 1984; ทัศนีย์ และคณะ,
2529) และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นอีก
หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ไม้อดั
ไม้บาง และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากจะได้ประโยชน์
จากเนื้อไม้แล้วยังให้ยางสนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม
สี น�้ำมันชักเงา และใช้เป็นสารแต่งกลิ่นตลอดจน
ใช้เป็นส่วนผสมในน�ำ้ หอม (สาโรจน์, 2544) สนคาริเบีย
มีการเติบโตดีกว่าสนสามใบและสนสองใบซึง่ เป็น
ไม้ทอ้ งถิน่ ของไทย สามารถขึน้ ได้ทงั้ พืน้ ทีร่ ะดับสูง
และระดับต�่ำและปรับตัวได้ดีในหลายสภาพพื้นที่
(Granhof, 1983a, 1983b; Granhof and Homjeen,

14

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ...
อำ�ไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ

1983; อ� ำ ไพ และคณะ, 2553) สนคาริ เ บี ย ใน
ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตด้านความสูงระหว่าง
1.01-1.68 เมตรต่อปี และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพี ย งอกระหว่ า ง 1.40-2.47 เซนติ เ มตรต่ อ ปี
(สาโรจน์, 2544) การจัดการสวนป่าอย่างดีสามารถ
เพิม่ ผลผลิตเนือ้ ไม้ได้ (Granhof and Homjeen, 1983)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้ม
การเติ บ โตของสนคาริ เ บี ย และหาสมการเพื่ อ
ประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสนคาริเบีย
ตลอดจนการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพส่วน
ต่างๆ ของไม้สนคาริเบีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสนคาริเบียต่อไป
วิธีการวิจัย
การวิจยั ด�ำเนินการในแปลงปลูกสนคาริเบีย
จ�ำนวน 4 ชัน้ อายุ ได้แก่ 6, 9, 18 และ 29 ปี ใน จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (ทีร่ ะดับ 1.3 เมตร
จากพื้นดิน: DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
ในแปลงปลูกสนคาริเบียจ�ำนวน 4 ชั้นอายุ ได้แก่
6, 9, 18 และ 29 ปี หาความสัมพันธ์ระหว่างความสูง
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และแนวโน้มอัตรา
การเติบโตของไม้สนคาริเบีย
2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้
ในแต่ละชั้นอายุ ท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาด
ต่ า งๆ กั น ทั้ ง ขนาดเล็ ก กลาง และขนาดใหญ่
จ�ำนวน 12 ต้นต่อชัน้ อายุ เพือ่ ใช้ศกึ ษาปริมาตรและ
มวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย โดยวัดมิติ (dimension)
ต่างๆ ของตัวแทนต้นไม้ที่คัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่
ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) ความสูงถึงระดับ
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กิ่งสดกิ่งแรก (HB) ซึ่งปกติมักจะถือว่าระดับของ
เรือนยอดของต้นไม้จะลงมาถึงระดับใต้กิ่งสดกิ่ง
แรกนี้โดยประมาณ ดังนั้น ความลึกของเรือนยอด
(crown depth) จึงเท่ากับ H - HB = Hk วัดความ
กว้างของเรือนยอด (R) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับ
สูงจากพืน้ ดิน 30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล�ำต้นที่ระดับใต้กิ่งสดกิ่งแรก (DB)
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของล� ำ ต้ น ที่ ร ะดั บ สู ง
เพียงอก (DBH) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร
ไปตลอดความยาวของล�ำ ต้น เพื่อสร้างสมการ
ปริมาตรไม้ และหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาตรล�ำต้นของไม้สนคาริเบียตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. ท�ำการตัดทอนล�ำต้นออกตามช่วงต่างๆ
ตั้งแต่ความยาว 0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร
ไปตลอดความยาวของล�ำต้น ชั่งน�้ำหนักสดของ
ส่วนต่างๆ ตามล�ำดับ เพือ่ ศึกษาปริมาณการกระจาย
ของมวลชีวภาพของส่วนที่เป็นล�ำต้น กิ่ง และใบ
ตามระดับความสูงของล�ำต้นไม้ โดยใช้วธิ กี ารศึกษา
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
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลีย่ ของต้นไม้ทงั้ แปลง
ชัน้ อายุละ 1 ต้น ท�ำการขุดรากของตัวอย่างแต่ละต้น
เพื่อศึกษาระบบรากและมวลชีวภาพของราก
5. เก็บตัวอย่างย่อยของส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก มาท�ำการอบให้
แห้งด้วยเตาอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80-90 0C เปลีย่ นน�ำ้ หนัก

15

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ...
อำ�ไพ พรลีแสงสุวรรณ์ และคณะ

สด (fresh weight) ของต้นไม้ในแปลงให้เป็น
น�้ำหนักแห้ง (oven-dried weight) เพื่อหามวล
ชีวภาพ (biomass) ของต้นไม้แต่ละต้นทั้งต้น และ
มวลชีวภาพของแต่ละส่วนของต้นไม้ (ล�ำต้น ใบ กิง่
และราก) และหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมวล
ชีวภาพของส่วนต่างๆ ของไม้สนคาริเบียตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้น
6. ศึกษาคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้สน
คาริเบีย โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนของไม้สนคาริเบีย
ที่ศึกษามวลชีวภาพ โดยแยกออกเป็น ล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่เก็บ
สะสมในชิ้ น ส่ ว นพื ช ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยวิ ธี
Wet oxidation ของ Walkley and Black (1947)
ผลและวิจารณ์
การเติบโตของไม้สนคาริเบีย
สนคาริเบียมีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็ว
ในช่วงแรก โดยพบว่าเมื่ออายุ 6 ปี มีอัตราความ
เพิม่ พูนทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
เฉลี่ย 1.1 เมตรต่อปี และ 1.4 เซนติเมตรต่อปี และ
เมือ่ อายุ 9 ปี เฉลีย่ 1.5 เมตรต่อปี และ 1.5 เซนติเมตร
ต่อปี แนวโน้มการเติบโตมีอัตราลดลงเมื่อต้นไม้
มีอายุเพิม่ ขึน้ เมือ่ อายุ 18 ปี มีอตั ราความเพิม่ พูนทาง
ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.1
เมตรต่อปี และ 1.2 เซนติเมตรต่อปี และอายุ 29 ปี
เฉลี่ย 0.7 เมตรต่อปี และ 0.9 เซนติเมตรต่อปี ตาม
ล�ำดับ (Table 1) สนคาริเบียอายุ 6 ปี มีความกว้าง
ของเรือนยอดเฉลี่ย 2.8 เมตร ต้นที่มีขนาดใหญ่มี
ความกว้างเรือนยอดถึง 4.3 เมตร หลังอายุ 6 ปี เรือน
ยอดของสนคาริเบียเริ่มเบียดชิดกัน ความกว้าง
เรือนยอดและความลึกเรือนยอดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
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Table 1 Tree height and diameter at breast height of Pinus caribaea in difference age

ตามอายุ (Table 2) จึงเกิดการแก่งแย่งแสงแดด น�้ำ
และธาตุอาหาร ท�ำให้อตั ราการเติบโตด้านเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกเริ่มลดลง ในขณะที่ต้นไม้ยังคง
เพิ่มอัตราการเติบโตด้านความสูงเพื่อแก่งแย่งแสง
แต่เมื่ออายุมากขึ้นต้นไม้เติบโตเต็มที่ เรือนยอด
เบี ย ดชิ ด กั น มากขึ้ น มี ก ารแก่ ง แย่ ง น�้ ำ และธาตุ
อาหารมากขึ้น ท�ำให้อัตราการเติบโตของต้นไม้
ลดลงทั้งด้านความสูงและความโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ดังนั้น ระยะปลูกจึงมีผลต่อความกว้าง
เรือนยอดและการเติบโตของต้นไม้ การปลูกสวนป่า
สนคาริเบียที่ระยะปลูกเริ่มแรก 3 x 3 เมตร ควรมี
การตัดสางขยายระยะครั้งแรกเมื่อต้นไม้มีอายุ 6 ปี
โดย จักรพันธ์ และขวัญชัย (2543) พบว่า ไม้สน
สามใบที่ตัดสางขยายระยะเมื่ออายุ 6 ปี มีความโต
ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าไม้ที่ไม่มีการ

ตัดสางขยายระยะถึง 10.13 เซนติเมตร Whitmore
and Liegel (1980) พบว่า หากปลูกสนคาริเบียที่มี
รอบตัดฟันสัน้ ควรใช้ระยะปลูก 2 x 2 ถึง 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
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Figure 1 Growth models of H and DBHt of Pinus caribaea
ความหนาของเปลือกไม้สนคารีเบีย
เปลือกไม้สนคาริเบียมีลักษณะแตกเป็น
ร่องตื้นๆ ตามยาวและแนวขวางของล�ำต้นเป็น
ระยะๆ โดยทั่วไปเปลือกจะหลุดลอกเป็นเกล็ดยาว
10-15 เซนติเมตร และกว้าง 2-5 เซนติเมตร จากการ
ศึกษานี้พบว่า สนคารีเบียมีความหนาเปลือกเพิ่ม
ขึ้นตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีความหนา
เปลือกเฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ สนคาริเบียจะมีเปลือกหนาและค่อนข้าง
ติดแน่นกับเนื้อไม้ ท�ำให้เปลือกหลุดลอกยากกว่า
ไม้ ส นสามใบที่ เ ปลื อ กมี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น และ
หลุดลอกได้งา่ ย เมือ่ หักค่าความหนาเปลือกออกไป
จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใต้เปลือกที่อายุ 6, 9,
18 และ 29 ปี เฉลี่ย 7.4, 11.1, 18.6 และ 23.5
เซนติเมตร ตามล�ำดับ (Table 3)
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เมือ่ สร้างสมการแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
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

ปริมาตรล�ำต้นของไม้สนคาริเบีย
สนคาริ เ บี ย มี อั ต ราความเพิ่ ม พู น ของ
ปริมาตรล�ำต้นใต้เปลือกที่อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี
เฉลีย่ 0.004, 0.001, 0.017 และ 0.018 ลูกบาศก์เมตร
ต่อต้นต่อปี (Table 4) อัตราความเพิ่มพูนของ

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

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
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Table 4 Stem volume over bark and under bark of Pinus caribaea in difference age

ปริมาตรล�ำต้นเพิ่มขึ้นตามอายุ สนคาริเบียอายุ 6 ปี
มีปริมาตรมากกว่าอายุ 9 ปี เนื่องจากสนคาริเบียที่
อายุ 6 ปี เป็นแปลงปลูกทดสอบสายพันธุ์ (Progeny
trial) มีการคัดเลือกเมล็ดสายพันธุด์ มี าปลูกทดสอบ
ร่วม ในขณะที่สนคาริเบียอายุ 9 ปี เป็นแหล่งเก็บ
เมล็ดพิสูจน์ถิ่นก�ำเนิด (Provenance seed stand)
ปลูกโดยใช้เมล็ดที่เก็บจากแม่ไม้จ�ำนวน 200 แม่ไม้
ในแปลงสวนอนุรักษ์พันธุ์ ที่สถานีวนวัฒนวิจัย
ห้วยบง (ถิน่ ก�ำเนิด Limones จากประเทศฮอนดูรสั )
สวนป่ า อายุ 6 ปี จึ ง มี ก ารเติ บ โตดี ก ว่ า ท� ำ ให้ มี
ปริมาตรมากกว่าสวนป่าอายุ 9 ปี
เมื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตรล�ำต้นเหนือเปลือกและปริมาตรล�ำต้นใต้
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 = ปริมาตรเหนือเปลือก (เมตร3)
Vunder bark = ปริมาตรใต้เปลือก (เมตร3)
DBH = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
(เซนติเมตร)

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

and stem volume under bark (right) of Pinus
caribaea

มวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย
มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของไม้สนคาริเบีย
ประกอบด้วยส่วนของล�ำต้น กิ่ง และใบ เมื่ออายุ 6,
9 18 และ 29 ปี มีการสะสมมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินเฉลี่ย 20.6, 43.5, 214.6 และ 352.3 กิโลกรัม

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14

ต่อต้น ตามล�ำดับ (Table 5) และการสะสมมวล
ชีวภาพในราก 3.2, 25.4, 40.7 และ 141.7 กิโลกรัม
ต่อต้น ตามล�ำดับ (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�ำดับ โดยพบการสะสมมวลชีวภาพใน
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ล�ำต้นมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ราก ในช่วงอายุ 6 และ
9 ปีพบการสะสมมวลชีวภาพในใบมากกว่ากิง่ และ
เมื่อมีอายุมากขึ้นการสะสมมวลชีวภาพในกิ่งและ
ใบลดลง แต่การสะสมมวลชีวภาพในล�ำต้นและราก
เพิ่มขึ้น

Table 5 Above ground biomass of Pinus caribaea in difference age

Table 6 Biomass of Pinus caribaea in difference age

เมื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลชีวภาพล�ำต้น กิง่ ใบ และราก กับขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกของไม้สนคาริเบีย (Figure 4) ได้
ผลดังนี้
WS = 0.026 (DBH)2.7313 R2 = 0.9592
WB = 0.0071 (DBH)2.5095 R2 = 0.9126

เมื่อ

WL = 1.225 (WB)0.6989 R2 = 0.8036
WR = 0.551 (WS)0.9364 R2 = 0.9605
WS = มวลชีวภาพล�ำต้น (กิโลกรัม)
WB = มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม)
WL = มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)
WR = มวลชีวภาพราก (กิโลกรัม)

วารสารการจัดการป่าไม้
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ล� ำ ดั บ เมื่ อ ประเมิ น การสะสมคาร์ บ อนในมวล
ชีวภาพพบว่าเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ
29 ปี มีการสะสมคาร์บอน 11.2, 19.8, 121.6 และ
204.2 กิโลกรัมต่อต้น ตามล�ำดับ 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

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

DBH = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
(เซนติเมตร)
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้
สนคาริเบีย
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพส่วน
ต่างๆ ของไม้สนคาริเบีย ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ และ
ราก เท่ากับร้อยละ 46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตาม
ล�ำดับ (Table 7)
สนคาริเบีย อายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีการ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลี่ย 7.0, 14.1, 89.7
และ 103.2 ตันต่อเฮกแตร์ หรือเท่ากับ 1.1, 2.3, 14.4
และ 16.5 ตันต่อไร่ โดยมีการสะสมคาร์บอนใน
ล�ำต้นมากที่สุด รองลงมาเป็น ราก กิ่ง และใบ ตาม

การค� ำ นวณค่ า ปรั บ แก้ ใ นการประมาณ
ปริมาตรล�ำต้นและมวลชีวภาพ
Snowdon (1991) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์
สมการการถดถอย (regression analysis) โดยวิธกี าร
แปลงค่ า (transformation) นั้ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคลาดเคลื่อนทางลบ (negative bias) ขึ้น
ดังนัน้ การประมาณจากสมการทีด่ ำ� เนินการตามวิธี
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับแก้ ซึ่งในการจัด
สร้ า งสมการประมาณมวลชี ว ภาพในรู ป ของ
ปริมาตรหรือน�ำ้ หนักอบแห้งของต้นไม้โดยใช้ความ
สัมพันธ์แบบ allometric equation ในรูปของสมการ
ยกก�ำลัง (power equation) นั้น เป็นการวิเคราะห์
สมการการถดถอยโดยวิธีการแปลงค่า จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการปรับแก้คา่ ทีไ่ ด้จากการประเมิน (สมบูรณ์
และ สมหมาย, 2537) ซึ่งค่าปรับแก้นั้นสามารถ
สร้างได้โดยใช้สัดส่วนระหว่างค่าจริงของตัวอย่าง
กับค่าประมาณที่ได้จากสมการที่จัดสร้างขึ้นของ
ต้นไม้ตัวอย่างนั้นๆ
ส� ำ หรั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ท� ำ การ
วิเคราะห์เพือ่ ค�ำนวณหาค่าปรับแก้สำ� หรับใช้ในการ
ประมาณปริ ม าตรและมวลชี ว ภาพรายต้ น
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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�ำการประมาณปริมาตรและมวลชีวภาพราย
ต้นของต้นไม้ตัวอย่างแต่ละต้น จากนั้นจึงค�ำนวณ
หาค่าปรับแก้ โดยค่าปรับแก้นนั้ มีคา่ เท่ากับสัดส่วน
ของปริมาตรและมวลชีวภาพรายต้นทีแ่ ท้จริง (จาก
การค�ำนวณของแต่ละท่อน) กับปริมาตรและมวล
ชีวภาพรายต้นทีค่ ำ� นวณได้จากสมการทีจ่ ดั สร้างขึน้
จากต้นไม้ตัวอย่าง
1. ค่าปรับแก้ในการประมาณปริมาตรของล�ำต้น
ค่าปรับแก้สำ� หรับใช้ในการประมาณปริมาตร
รายต้นของล�ำต้นของสนคาริเบีย ได้แสดงไว้ใน Table
9 ค่าปรับแก้จากการหาผลผลิตในรูปของปริมาตร
ล�ำต้นเหนือเปลือกและปริมาตรล�ำต้นใต้เปลือกของ
สนคาริเบีย ที่ท�ำการศึกษาจากสมการประมาณ
ปริมาตรรายต้น พบว่ามีคา่ 1.2568 และ 1.5792

2. ค่าปรับแก้ในการประมาณมวลชีวภาพ
ค่าปรับแก้จากการหาผลผลิตในรูปของ
มวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และรากของสนคาริเบีย
ที่ท�ำการศึกษาจากสมการประมาณมวลชีวภาพ
พบว่ามีค่า 0.8949, 1.0272, 1.5459 และ 1.1139
(Table 9)
ค่ า ปรั บ แก้ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการประมาณ
ปริ ม าตรล� ำ ต้ น และมวลชี ว ภาพรายต้ น ของสน
คาริเบีย มีค่าประมาณ 1% ของค่าที่ได้จากการ
ค�ำนวณโดยใช้สมการ ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก แต่
อย่างไรก็ตาม การใช้ค่าปรับแก้นี้น่าจะให้ค่าที่มี
ความถูกต้องแม่นย�ำมากกว่า (สมบูรณ์, 2534)
ส�ำหรับค่าปรับแก้ที่ได้แสดงไว้นี้สามารถ
น�ำไปใช้ในขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดในการประมาณ
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Table 9 Adjust value for independence variable of stem volume and biomass of Pinus caribaea

ปริมาตรล�ำต้นและมวลชีวภาพ เช่น อาจจะใช้ค่า
ปรับแก้ทไี่ ด้นใี้ นการประมาณค่าปริมาตรของล�ำต้น
รายต้น โดยการคูณค่าปรับแก้นี้เข้ากับค่าปริมาตร
และมวลชีวภาพรายต้นทีไ่ ด้จากสมการ หรืออาจจะ
ท�ำการปรับแก้เมื่อได้ค่าผลผลิตในรูปของปริมาตร
และมวลชีวภาพต่อหน่วยพืน้ ทีแ่ ล้ว โดยคูณค่าปรับ
แก้นี้เข้ากับผลผลิตที่ประมาณได้
สรุป
การเติบโตของสนคาริเบีย เมือ่ อายุ 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�ำดับ โดยมีความหนาเปลือก
เพิ่มขึ้นตามอายุเฉลี่ย 0.87, 1.29, 1.64 และ 1.87
เซนติเมตร อัตราความเพิ่มพูนของปริมาตรล�ำต้น
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�ำต้น กิ่ง ใบ และราก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

46.4, 43.1, 47.5 และ 43.5 ตามล�ำดับ เมื่อประเมิน
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพพบว่าเพิ่มขึ้น
ตามอายุ โดยอายุ 6, 9, 18 และ 29 ปี มีการสะสม
คาร์บอนเฉลีย่ 1.9, 2.2, 6.8 และ 7.0 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี ตามล�ำดับ
ค่ า ปรั บ แก้ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการประมาณ
ปริมาตรรายต้นของล�ำต้นของสนคาริเบีย มีค่า
1.2568 และ 1.5792 ส่วนค่าปรับแก้จากการหา
ผลผลิตในรูปของมวลชีวภาพล�ำต้น กิง่ ใบ และราก
ของสนคาริเบีย มีค่า 0.8949, 1.0272, 1.5459 และ
1.1139 ตามล�ำดับ
การเติบโตของสนคาริเบียมีความเพิ่มพูน
ด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในอัตรา
ที่สูงในช่วง 9 ปีแรก การปลูกสวนป่าสนคาริเบียที่
ระยะปลูกเริม่ แรก 3 x 3 เมตร ควรมีการตัดสางขยาย
ระยะครัง้ แรกเมือ่ ต้นไม้มอี ายุ 6 ปี จะให้ผลผลิตเนือ้
ไม้สูงขึ้น นอกจากนี้ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมา
ปลูกสร้างสวนป่าสามารถเพิม่ อัตราการเติบโตของ
ไม้ในสวนป่าได้
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การมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริบ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Karen Participation in Forest Resource Conservation at Sop Hat Forest
Development Village under the Royal Initiative Project,
Omkoi District, Chiang Mai Province
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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
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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average score of 1.48. Furthermore, factors affecting Karen participation in the studied area were educational 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�ำริบ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนเผ่าปกาเกอญอที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในพื้นที่
ศึกษา จ�ำนวน 4 หมูบ่ า้ น รวมจ�ำนวน 110 ครัวเรือน วิธวี เิ คราะห์ทางสถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมติฐานใช้คา่ สถิติ
t-test และค่าสถิติ F-test ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย
43.16 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีจ�ำนวนสมาชิกและมีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 5.23 คน
และ 3.02 คน ตามล�ำดับ มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 18,355.46 บาท มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำนา/
ท�ำสวน/ท�ำไร่) เป็นอาชีพหลัก มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง มีภูมิล�ำเนาตั้งบ้านเรือนอยู่ดั้งเดิมใน
หมู่บ้าน มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 41.27 ปี มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย และไม่มีความ
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึก
อบรม ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปาน
กลาง ชนเผ่าปกาเกอญอมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ มีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 1.48 ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม ชนเผ่าปกาเกอญอ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาป่าไม้ตาม
แนวพระราชด�ำริบ้านสบหาด จังหวัดเชียงใหม่
บทน�ำ
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์มาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นราษฎรชาวไทยหรือชนเผ่าต่าง ๆ ที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในหรือใกล้พื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากป่าไม้
เป็นแหล่งทรัพยากรทีส่ นองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน

ของมนุษย์หรือที่เรียกว่าปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร
เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค เป็นแหล่ง
พลังงานทีส่ ำ� คัญ และเป็นแหล่งทีส่ ร้างรายได้เสริม
ให้กบั ราษฎรในท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบนั
ความเสือ่ มโทรมและการลดลงจนน่าวิตกของพืน้ ที่
ป่าไม้ในประเทศนับเป็นปัญหาส�ำคัญระดับชาติ
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สาเหตุหลักเกิดมาจากมนุษย์ได้น�ำเอาทรัพยากร
ป่าไม้มาใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนเกินก�ำลังการผลิตของ
ป่าโดยไม่ค�ำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ท�ำให้ระบบนิเวศของป่าไม้เกิดความเสียหาย จาก
การส�ำรวจพื้นที่ป่าไม้ของไทยโดยภาพถ่ายทาง
อากาศครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 พบว่าพื้นที่ป่า
ไม้เหลืออยู่เพียง 99.15 ล้านไร่ หรือร้อยละ 30.86
ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2555) ซึ่งต่างจากปี
พ.ศ. 2504 ทีม่ พี นื้ ทีป่ า่ ไม้ 171 ล้านไร่ (ร้อยละ 53.33
ของพืน้ ทีป่ ระเทศ) จะเห็นได้วา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2504
- 2554 (รวมเวลา 50 ปี) พื้นที่ป่าได้ลดลงถึง 71.85
ล้านไร่ ซึ่งลดลงเฉลี่ยปีละ 1.44 ล้านไร่ อีกทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
พืน้ ทีป่ า่ ไม้จงั หวัดเชียงใหม่เป็นพืน้ หนึง่ ที่
ถูกบุกรุกท�ำลายเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ ปี พ.ศ. 2536 มี
พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่จ�ำนวน 9,012,500 ไร่ (ร้อยละ
71.72 ของพื้นที่จังหวัด) พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ
มีการส�ำรวจล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2552 พบว่า จังหวัด
เชี ย งใหม่ เ หลื อ พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7,042,115
ไร่ หรือร้อยละ 56.04 ของพื้นที่จังหวัด (มูลนิธิ
สืบนาคเสถียร, 2542) ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าอุดม
สมบูรณ์ซึ่งเป็นต้นน�้ำล�ำธาร แหล่งก�ำเนิดและ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งสภาพ
ป่าในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อยเป็นแหล่งหนึ่งที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าที่หาได้ยาก
เช่น กวางผา เลียงผา เก้ง วัวแดง ช้างป่า ไก่ฟ้า และ
นกชนิดต่าง ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ยังคงมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,059,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.66
ของพื้นที่กรมป่าไม้ 2555 ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของป่าอมก๋อยจึงเป็นพื้นที่ป่าที่มีกลุ่มราษฎรหรือ
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กลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยโดยทั่วไป เช่น มูเซอ
ลีซอ ปกาเกอญอ เป็นต้น และมีอาชีพหลักด้าน
การเกษตร ท�ำไร่หมุนเวียน ไร่เลื่อนลอย รับจ้างตัด
ไม้ และล่าสัตว์ปา่ เพือ่ เป็นอาหาร และมีอาชีพค้าขาย
เป็นอาชีพเสริม ประการที่ส�ำคัญ คือ เมื่อมีระบบ
ทุนนิยมเข้ามาในพืน้ ทีจ่ งึ ได้สง่ ผลให้ระบบการผลิต
เปลีย่ นแปลงจากรูปแบบการยังชีพไปสูร่ ปู แบบการ
ผลิตเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้มี
การขยายพืน้ ทีท่ ำ� กินเพิม่ ขึน้ จนรุกเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าอมก๋อยลดลง ส่งผลกระ
ทบต่อป่าต้นน�ำ้ ล�ำธารทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดของแม่นำ�้
สายส�ำคัญในอ�ำเภออมก๋อยเป็นอย่างมาก
ชุมชนบ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นชุมชนบนพื้นที่สูง ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรีย่ งหรือปกาเกอญอ ประชากร
ดั้งเดิมอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน�้ำแม่ตื่น มี
การตั้งบ้านเรือนและพื้นที่ท�ำกินตามที่ราบลุ่มตาม
แนวสองฝัง่ แม่นำ�้ จึงประกอบอาชีพท�ำนา เลีย้ งสัตว์
เก็บหาของป่า จับสัตว์น�้ำ ส่วนใหญ่ยังมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากจน ระบบการเกษตรแบบ
ยั ง ชี พ ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการทาง
เศรษฐกิจได้ จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
การเกษตรเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งการผลิต
แบบเชิงเดีย่ ว เช่น การท�ำไร่กะหล�ำ่ แครอท ข้าวโพด
เป็นต้น ผลกระทบทีต่ ามมาก็คอื ปกาเกอญอจ�ำเป็น
ต้องมีการขยายพื้นที่ท�ำกินเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ผลิต เกิดการแผ้วถางป่าและท�ำไร่เลือ่ นลอยในพืน้ ที่
กว้างขวางขึน้ มีการเปิดพืน้ ทีป่ า่ ปลูกข้าวไร่ ล่าสัตว์ปา่
เผาป่า เก็บหาของป่า ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมตามมาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านผลกระทบ
ต่ อ ทรั พ ยากรน�้ ำ พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ และดิ น พั ง ทลาย
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ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยรวมเป็ น
อย่างมาก ในอดีตราวปี พ.ศ. 2547 ชุมชนบ้าน
สบหาดเคยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงที่
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ อันเนื่อง
มาจากการขยายพื้นที่ท�ำกินโดยการเปิดป่าและ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไปเป็นระบบนิเวศ
เกษตรเชิงเดี่ยว จึงท�ำให้เกิดการขาดความสมดุล
ทางระบบนิ เ วศ เมื่ อ ถึ ง ฤดู น�้ ำ หลากพื้ น ที่ ป ่ า ไม่
สามารถกักเก็บน�้ำได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนใน
อดีต ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์น�้ำป่าไหลหลากอย่าง
ฉับพลันและรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับชีวิต
และทรัพย์สินของคนในชุมชน เมื่อภัยธรรมชาติ
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนจึงเริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาและความส�ำคัญของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคน
ที่อยู่กับป่า และเริ่มให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแบ่ง
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ร่วมสร้างกฎระเบียบ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การน�ำระบบความ
เชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะ
เดี ย วกั น ได้ ส ร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วาม
เข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรให้มากขึ้น เช่น
การเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องทรัพยากรป่าไม้ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
และฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น (ส�ำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด�ำริบ้านสบหาด, 2555)
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จากรู ป แบบการใช้ ท รั พ ยากรดั ง กล่ า ว
ข้างต้นได้สง่ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมากขึ้น ชาวบ้านสบหาดจึงได้
ร้องขอโครงการพระราชด�ำริเข้ามาให้ความช่วย
เหลือโดยเร่งด่วน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2550 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
จึงได้จดั ตัง้ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้ า นสบหาดขึ้ น เป็ น การขยายงานโครงการ
พระราชด�ำริในการช่วยเหลือพสกนิกร โดยมีภารกิจ
หลั ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ราษฎร
บ้านสบหาด และหมู่บ้านรอง (ห้วยไก่ป่า จกปก
ฉุ้ยมอ แม่ระอากลาง หรือลูกูดู แม่ระอานอก และ
แม่ระอาใน) ให้ผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อ้ งถิน่ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก ทั้ ง นี้ ชนเผ่ า ปกาเกอญ
อมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประเพณี
วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ทุ น ทางสั ง คมอยู ่ แ ล้ ว
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาดแห่งนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะ
สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนได้ ใ ช้ ศั ก ยภาพและบทบาท
ของตนเองเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่
ขึน้ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหาร
จั ดการทรั พ ยากรป่ าไม้ ในพื้ น ที่โครงการพั ฒนา
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ป่าไม้ตามแนวทางพระราชด�ำริแห่งนีใ้ นอนาคตให้
เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วน
ร่วม และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
1.การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ชนเผ่าปกาเกอญอที่
ตัง้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชด�ำริบ้านสบหาด ต�ำบลแม่ตื่น
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในท้องที่ 4 หมูบ่ า้ น
รวมจ� ำ นวน 153 ครั ว เรื อ น ประกอบด้ ว ย (1)
หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระอานอก จ�ำนวน 36 ครัวเรือน
(2) หมู่ที่ 10 บ้านจกปก จ�ำนวน 48 ครัวเรือน (3)
หมู่ที่ 14 บ้านสบหาด จ�ำนวน 32 ครัวเรือน และ
(4) หมู่ที่ 14 บ้านห้วยไก่ป่า จ�ำนวน 37 ครัวเรือน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง สามารถค�ำนวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ Krejcie
and Morgan (1970) ดังสมการที่ (1)

n =
N=
e=
			

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร (153 ราย)
ความคลาดเคลือ่ นของการสุม่ ตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ (0.05)
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= 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(ถ้าไม่ทราบให้กำ� หนด p=0.05)
เมื่อค�ำนวณโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น
ผลปรากฏว่าได้จ�ำนวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
จ�ำนวน 110 ราย และการศึกษาครั้งนี้มีหมู่บ้านเป้า
หมาย 4 หมู่บ้าน ดังนั้น การเก็บข้อมูลจากชนเผ่า
ปกาเกอญอตั ว อย่ า งจะต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถค�ำนวณโดยใช้สูตรของสุบงกช (2526)
ดังสมการที่ (2)

ni = จ�ำนวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
			 ของหมู่บ้าน i
n = จ�ำนวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
			 ที่ต้องการศึกษา (153 ครัวเรือน)
Ni = จ�ำนวนชนเผ่าปกาเกอญอทั้งหมด
			 ของหมู่บ้าน i
N = จ�ำนวนชนเผ่าปกาเกอญอทั้ง 4
			 หมู่บ้าน (153 ครัวเรือน)
i = หมู่บ้านที่ 1, 2, 3, และหมู่บ้านที่ 4
จากผลการค� ำ นวณโดยใช้ สู ต รข้ า งต้ น
ปรากฏว่าได้จำ� นวนชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างของ
หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้าน เท่ากับ 26, 34, 23
และ 27 ครัวเรือนตามล�ำดับ
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2.การสร้างและการทดสอบแบบสัมภาษณ์
2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ศึกษาแบบ
สั ม ภาษณ์ ข องผู ้ ท� ำ การศึ ก ษาในเรื่ อ งลั ก ษณะ
เดียวกันน�ำมาดัดแปลงค�ำถามให้สอดคล้องกับการ
ศึกษา ก�ำหนดเนื้อหาของค�ำถามในแบบสัมภาษณ์
ให้ ค รอบคลุ ม ตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตาม และ
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชนเผ่าปกาเกอญอที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริบา้ นสบ
หาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
		 ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชน
เผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
		 ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ
แนะของชนเผ่าปกาเกอญอที่เกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่โครงการ
พั ฒ นาป่ า ไม้ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ บ ้ า นสบหาด
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2.2 การทดสอบแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอน
การทดสอบดังต่อไปนี้
		 2.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา (content validity) โดยน�ำแบบสอบถาม ที่
จัดท�ำขึน้ เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้องในเบื้องต้น
		 2.2.2 การทดลองใช้แบบสัมภาษณ์
(pre-test) โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 30 ชุด ไป
ทดสอบกับชนเผ่าปกาเกอญอที่อาศัยอยู่ในท้องที่
หมูท่ ี่ 9 บ้านลูกดู ู ต�ำบลแม่ตนื่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้วย
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วิธีการของ Cronbach’s Alpha และทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ของค�ำถามตัวแปรตาม
(พวงรัตน์, 2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่า
ไม่ต�่ำกว่า 0.80 ผลการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.908
2.2.3 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
ค�ำถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ใช้สูตรการทดสอบ KR–20 ของล้วน และอังคณา
(2524) และใช้ สู ต รหาค่ า ความแปรปรวนของ
พวงรัตน์ (2540) ซึง่ ค่าความเชือ่ มัน่ ทีไ่ ด้ตอ้ งมีคา่ ไม่
ต�ำ่ กว่า 0.80 เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบได้คา่ ความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.812
3.การวัดระดับการมีสว่ นร่วมของชนเผ่าปกาเกอญ
อในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการ
พั ฒ นาป่ า ไม้ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ บ ้ า นสบหาด
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค�ำถามใน
ส่วนที่ 2 ของแบบสัมภาษณ์มาวัดระดับการมีส่วน
ร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง ซึ่งค�ำถามใน
ส่วนนี้มีค�ำตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ตัวเลือก และ
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบของ Likert’s
scale (ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วม		
มีส่วนร่วมมากที่สุด		
มีส่วนร่วมมาก				
มีส่วนร่วมปานกลาง		
มีส่วนร่วมน้อย				
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด –
ไม่มีส่วนร่วม

ระดับคะแนนที่ได้
ได้คะแนนเท่ากับ 5
ได้คะแนนเท่ากับ 4
ได้คะแนนเท่ากับ 3
ได้คะแนนเท่ากับ 2
ได้คะแนนเท่ากับ 1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนระดับการมีสว่ น
ร่วมทั้ง 5 ระดับข้างต้น สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็น
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อันตรภาคชั้น เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของชน
เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างได้ ดังสมการที่ (3)
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่ำที่สุด 5 - 1
= 0.80
จ�ำนวนชั้น
5

(3)

จากเกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถแปลความ
หมายเพื่อบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม
ของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ - ไม่มสี ว่ นร่วม
ค่าเฉลี่ย > 1.80 – 2.60 หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย > 2.60 – 3.40 หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย > 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย > 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4.การวัดระดับความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยาก
รป่าไม้ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยน�ำคะแนนสูงสุด
ลบด้วยคะแนนต�่ำสุด แล้วหารด้วย 3 ดังสมการ
ที่ (4)
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่ำที่สุด 12 - 0
=4
จ�ำนวนชั้น
3

(4)

จากเกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถแปลความ
หมายเพือ่ บ่งบอกระดับความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
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ทรัพยากรป่าไม้ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างได้
ดังนี้
ได้คะแนน 0 – 4 คะแนน หมายถึง ชนเผ่า
ปกาเกอญอตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย
ได้คะแนน 5 – 8 คะแนน หมายถึง ชนเผ่า
ปกาเกอญอตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้คะแนน 9 – 12 คะแนน หมายถึง ชน
เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary data) โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แนวคิด ความหมาย
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นที่ศึกษา
5.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(primary data) โดยการน�ำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน
การทดสอบและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
ในหมู่บ้านเป้าหมายตามจ�ำนวนที่ได้ค�ำนวณไว้
ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบช่ ว งชั้ น (stratified
random sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลขที่บ้าน
ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�ำแบบสัมภาษณ์มา
ตรวจสอบความความสมบูรณ์ในการตอบค�ำถาม
ทุกฉบับ (editing) ท�ำการลงรหัส (coding) ป้อน
ข้ อ มู ล เข้ า โปรแกรม วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จ�ำแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
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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
ส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ระดับการมีสว่ นร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
น� ำ เสนอข้ อ มู ล ในรู ป ตารางประกอบค� ำ อธิ บ าย
พร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่
(frequency) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต�ำ่ สุด (minimum)
ค่าร้อยละ (percent) และค่าเฉลี่ย (mean)
		 6.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ใช้ค่า
สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น
2 กลุม่ และใช้คา่ สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระทีแ่ บ่ง
กลุม่ ตัง้ แต่ 3 กลุม่ ขึน้ ไป ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ไว้ที่ระดับ 0.05 (p = 0.05) หรือที่ระดับความเชื่อ
มั่นทางสถิติร้อยละ 95
ผลและวิจารณ์
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชน
เผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอ
ตั ว อย่ า งที่ ท� ำ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.91 และในส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 19.09
2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอ
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.74 รองลงมามีอายุ
อยู่ในช่วง 40 - 49 ปี และอยู่ในช่วง 50 - 59 ปีใน
จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 19.09 และ
ร้อยละ 17.27 ตามล�ำดับ น้อยที่สุดมีอายุอยู่ในช่วง
20 - 29 ปี และมากกว่า 59 ปีในจ�ำนวนที่เท่ากัน
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คิดเป็นร้อยละ 15.45 มีอายุเฉลีย่ 43.16 ปี มีอายุมาก
ที่สุด 92 ปี และมีอายุน้อยที่สุด 21 ปี
3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 82.73 ในส่วน
ที่เหลือมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 8.18
และร้อยละ 5.45 น้อยที่สุดมีการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ในจ�ำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.82
4. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการ
ศึกษา ส่วนใหญ่มจี �ำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยูใ่ น
ช่วง 3 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมามี
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยูใ่ นช่วง 5 - 6 คน และ
มากกว่า 6 คน ในจ�ำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
29.09 น้อยทีส่ ดุ มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนอยูใ่ น
ช่วง 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีจ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลีย่ 5.23 คน มีจำ� นวนสมาชิกในครัว
เรือนมากที่สุด 10 คน และมีจ�ำนวนสมาชิกในครัว
เรือนน้อยที่สุด 1 คน
5. จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการ
ศึกษา ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนอยู่
ในช่วง 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 ในส่วนที่
เหลือ มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนมากกว่า 4 คน
และอยู่ในช่วง 3 - 4 คน ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน
คิดเป็นร้อยละ 21.82 และร้อยละ 20.00 ตามล�ำดับ
มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.02 คน มี
จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนมากที่สุด 9 คน และมี
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน น้อยที่สุด 1 คน
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6. รายได้ของครัวเรือนต่อปี ผลการศึกษา
พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่า 10,001
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62.73 รองลงมามีรายได้
ของครัวเรือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาทต่อปี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.00 น้ อ ยที่ สุ ด มี ร ายได้ ข อง
ครัวเรือนมากกว่า 20,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ
17.27 มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลีย่ 18,355.46
บาท มีรายได้ของครัวเรือนมากทีส่ ดุ 300,000 บาท
ต่อปี และมีรายได้ของครัวเรือนน้อยทีส่ ดุ 1,000 บาท
ต่อปี
7. อาชีพหลักของครัวเรือน ผลการศึกษา
พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำนา/ท�ำสวน/
ท�ำไร่) เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 96.36 ในส่วน
ทีเ่ หลือมีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป ทอผ้า และมีอาชีพเก็บ
หาของป่าเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 1.82, 0.91
และร้อยละ 0.91 ตามล�ำดับ
8. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาการตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ่ ใ นช่ ว ง
50 - 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมามีระยะ
เวลา การตั้งถิ่นฐานอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี และอยู่
ในช่วง 40 - 49 ปี ในจ�ำนวนที่เท่ากัน 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. ความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ผลการ
ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการ
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ศึกษาส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
น้อย และไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใน
จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และ
ร้อยละ 38.18 ตามล�ำดับ รองลงมามีความคุ้นเคย
กับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้พอสมควร คิดเป็นร้อยละ 12.73
และน้อยทีส่ ดุ มีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ เป็น
อย่างดี คิดเป็นร้อยละ 8.18
10. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
67.27 ในส่วนทีเ่ หลือเคยได้รบั การฝึกอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 32.73 โดยในส่วนที่เคยได้รับการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชน
เพื่อการอนุรักษ์ต้นน�้ำ คิดเป็นร้อยละ 12.73 รอง
ลงมาเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า และหลักสูตรป่าชุมชนในจ�ำนวน
ที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และน้อยที่สุดเคยได้
รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะช�ำกล้าไม้ และ
หลักสูตรการฟืน้ ฟูอาชีพในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 0.91
11. การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ผลการ
ศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการ
ศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม คิด
เป็นร้อยละ 69.09 ในส่วนที่เหลือเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 30.91 โดยในส่วนที่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษ์ต้นน�้ำ คิดเป็นร้อยละ 11.82 รองลงมาเป็น
สมาชิกกลุม่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ
8.18 น้อยที่สุด เป็นสมาชิกกลุ่มไทยอาสาป้องกัน
ชาติ และกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในจ�ำนวนที่เท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 1.82
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12. ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษาไม่เคยมีและเคยมีประสบการณ์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน
คิดเป็นร้อยละ 50.91 และร้อยละ 49.09 ตามล�ำดับ
โดยในส่วนที่เคยมีประสบการณ์ฯ ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ในการรณรงค์ปลูกป่า คิดเป็นร้อย
ละ 32.73 รองลงมาเคยมีประสบการณ์ในการปลูก
ป่าวันส�ำคัญของชาติ คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อย
ที่สุดเคยมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์และวางแผนการอนุรักษ์ป่าไม้ในจ�ำนวนที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.73
13. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ า ไม้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ชนเผ่ า ปกาเกอญอ
ตัวอย่าง ที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 79.09 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 16.36 และน้อยที่สุดมีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 4.55 ชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างตอบ
ค�ำถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ได้คะแนนเฉลี่ย 6.27 คะแนน ได้คะแนนมากที่สุด
12 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุด 1 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การศึ ก ษาระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชนเผ่ า
ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริบา้ นสบหาด
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อ� ำ เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ศึ ก ษาโดยการ
ตั้งค�ำถามตามหลักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา มี
ค�ำถามจ�ำนวนทั้งสิ้น 32 ข้อ ค�ำถามทุกข้อเป็น
ค�ำถามตามแบบของ Likert’s Scale ก�ำหนดการ
ให้ ค ะแนนการตอบค� ำ ถามแต่ ล ะข้ อ ออกเป็ น
5 ระดับ ทั้งนี้ เมื่อแบ่งคะแนนการมีส่วนร่วมของ
ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษา ออกเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กัน พบว่า ชน
เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่ได้
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 ได้คะแนนการมีสว่ นร่วม
มากที่สุด 134 คะแนน และได้คะแนนการมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด 32 คะแนน รายละเอียดคะแนนการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างข้างต้น
ปรากฏตาม Table 1
การวัดระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่า
ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริบา้ นสบ
หาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กระท�ำได้โดย
การหาค่าเฉลี่ยการตอบค�ำถามแต่ละข้อและทุกข้อ
ของชนเผ่าปกาเกอญอตัวอย่างทุกราย แล้วน�ำค่า
เฉลีย่ ทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชัน้ ทีก่ �ำหนด
ไว้ จะสามารถบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมของชน
เผ่าปกาเกอญอตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากร
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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.

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาได้ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่า
ไม้ตามแนวพระราชด�ำริบา้ นสบหาด อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 จ�ำแนก
ระดับการมีส่วนร่วมออกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ (1)
การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46
(อยู่ในระดับน้อยที่สุด) (2) การมีส่วนร่วมวางแผน
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด)
(3) การมีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ าน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.60
(อยู่ในระดับน้อยที่สุด) และ (4) การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด)
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา
ผู ้ ศึ ก ษาด� ำ เนิ น การทดสอบสมมติ ฐ าน
เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่า
ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ศึกษา เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของชนเผ่า ปกาเกอญอกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ผู้ศึกษา

ได้แบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระแต่ละตัวออกเป็นกลุ่ม
โดยใช้ลักษณะเฉพาะ ค่าเฉลี่ย หรือค่าคะแนนของ
ตัวแปรอิสระมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม แล้ว
จึงน�ำตัวแปรอิสระแต่ละตัวมาหาความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชนเผ่า
ปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด� ำริบ้าน
สบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การ
ทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และความ
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
2. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชนเผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน จ� ำนวนแรงงานใน
ครัวเรือน อาชีพหลัก ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน
การได้รับการฝึกอบรม การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
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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.

สังคม ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
รายละเอี ย ดผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตาม Table 2
สรุป
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา
เกอญอในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด� ำริบ้าน
สบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชนเผ่ า ปกาเกอญอที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ
พัฒนา ป่าไม้ตามแนวพระราชด� ำริบ้านสบหาด
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า ชนเผ่า
ปกาเกอญอตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43.16 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน
หนังสือ มีจ�ำนวนสมาชิกและมีจ�ำนวนแรงงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 5.23 คน และ 3.02 คน ตามล�ำดับ
มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 18,355.46 บาท มี
อาชีพเกษตรกรรม (ท�ำนา/ท�ำสวน/ท�ำไร่) เป็นอาชีพ
หลัก มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไปเป็นอาชีพรอง มีภมู ลิ ำ� เนา
เดิมตัง้ บ้านเรือนอยูด่ งั้ เดิมในหมูบ่ า้ นแห่งนี้ มีระยะ
เวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 41.27 ปี มีความคุ้นเคย
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อยและไม่มีความคุ้นเคยกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง
2. ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา
เกอญอในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่
โครงการ พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริบ้าน
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สบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้
ว่า ชนเผ่าปกาเกอญอมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาป่ า ไม้
ตามแนวพระราชด�ำริบ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.48 จ�ำแนกเป็น (1) การมีส่วนร่วมศึกษา
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 (อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด) (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.47 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด) (3) การมีส่วน
ร่วมปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 (อยู่ในระดับ
น้อ ยที่ สุ ด ) และ (4) การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.39 (อยู่ในระดับน้อยที่สุด)
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชน
เผ่าปกาเกอญอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้ า นสบหาด อ� ำ เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
สรุปได้ว่า ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน
และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาแห่งนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ระดับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกา
เกอญอในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่
ศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48
ดังนั้น เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด�ำริบ้านสบหาด อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ
ส่งเสริมให้ชนเผ่า ปกาเกอญอในพื้นที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
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ศึ ก ษาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยด่ ว นที่ สุ ด
โดยการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม
ทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีข่ าดการมีสว่ นร่วม
จากชนเผ่าปกาเกอญอที่เป็นรูปธรรม อาจส่งผล
ท�ำให้การด�ำเนินโครงการในพืน้ ทีแ่ ห่งนีไ้ ม่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
2. ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน
และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชนเผ่าปกาเกอญอใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด� ำริบ้าน
สบหาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรส่ง
เสริมและเปิดโอกาสให้ชนเผ่าปกาเกอญอในพื้นที่
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรหมั่นเข้า
พบปะ เยี่ยมเยียน และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
สร้างความคุน้ เคยกับชนเผ่าปกาเกอญอในพืน้ ทีใ่ ห้
มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถช่วยส่ง
เสริมให้ชนเผ่าปกาเกอญอในพืน้ ทีไ่ ด้มโี อกาสเข้ามา
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Demand of the Officers for Tree Planting in Kasetsart University Area,
Bang Khen Campus, Bangkok
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Monthuda Suddhibongse1
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.
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลชนิด จ�ำนวน จุดที่ปลูกต้นไม้ ความต้องการ
ของข้าราชการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้
แบบสอบถามไปสอบถามข้าราชการสายวิชาการทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 รวม
จ�ำนวน 273 ราย วิธวี เิ คราะห์ทางสถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิตทิ ี (t-test) และสถิตเิ อฟ (F-test) ก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ผลการส�ำรวจเบื้องต้นและจัดท�ำผังบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำแนกเป็น 23 กลุ่ม โดยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 23 กลุ่ม ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นไม้ประเภทไม้มีสี ไม้มี
กลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (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�้ำ รวม 64 ต้น และ (10) ต้นหางนกยูงฝรั่ง รวม 62 ต้น ความต้องการของข้าราชการ
ที่มีต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ สถานภาพการสมรส และหน่วยงานที่สังกัดค�ำส�ำคัญ: ความต้องการ การปลูก
ต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทน�ำ
พื้นที่สีเขียวมีส่วนช่วยลดปัญหามลพิษ
ฝุ่นละออง ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยท�ำหน้าที่ดูดซับความร้อนดูดซับ
สารพิษในอากาศ ดักฝุ่นละออง และดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการประมาณการ
ของศูนย์วิจัยป่าไม้ (2547) พบว่า การที่ต้นไม้สร้าง
เนื้อไม้ขึ้นมาได้หนึ่งตัน สามารถช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 1.81 ตัน
และในขณะเดียวกันได้ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน
เข้าสู่บรรยากาศประมาณ 1.32 ตัน ดังนั้น การเพิ่ม
พื้ นที่สีเขีย วจึงมีความส� ำคัญและมีความจ� ำเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังช่วยลด
ปั ญ หามลพิ ษ อั น ตรายในบรรยากาศของเมื อ ง
ได้แก่ โอโซน (O3) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และ
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (volatile organic
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compounds : VOCs) ซึ่งเกิดจากการปล่อยไอเสีย
ของรถยนต์ ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ไอจากน�้ำมันเบนซิน นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่ยัง
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กรองและดั ก จั บ อนุ ภ าคที่ เ ป็ น
อันตราย (PM10 และ PM25) อนุภาคจะถูกจับโดย
ผิวของต้นไม้และผิวของพุ่มใบ ลดปรากฏการณ์
“เกาะความร้อน” (urban heat island : UHI) เกิด
ในเมืองใหญ่ ซึ่งต้นไม้ให้ร่มเงาขนาดใหญ่สามารถ
ลดอุณหภูมิโดยรวมภายใต้ร่มเงาได้ จากการศึกษา
ของณัฐ และเกษม (2542) พบว่า การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวร้อยละ 10 ท�ำให้อุณหภูมิในช่วงบ่ายลดลง
0.62 - 0.94 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิช่วงเช้า
ลดลง 0.14 - 0.37 องศาเซลเซียส โดยพืน้ ทีท่ มี่ ตี น้ ไม้
ใหญ่ปกคลุมและพื้นที่สนามหญ้า มีผลต่อการลด
อุณหภูมิในพื้นที่อย่างชัดเจน ดังนั้น พื้นที่สีเขียว
ในเมือง (parks and green areas) จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับทุกเมือง ซึ่งอาจแทรกพื้นที่สีเขียวไว้ใน
สถานทีต่ า่ ง ๆ ของเมืองได้อย่างหลากหลาย การเพิม่
พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ เพื่อ
เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความน่าอยูอ่ ย่างสมดุล
ของระบบนิ เ วศในเมื อ งโดยการมี พื้ น ที่ ส�ำ หรั บ
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพืน้ ทีป่ อ้ งกันสาธารณภัย
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 846 ไร่ เป็นพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีนิสิต 37,889
คน บุคลากร 10,070 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,861 คน ดังนัน้ การดูแล
พื้นที่จึงต้องด�ำเนินการ ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์ได้จัดท�ำโครงการวิทยาเขตสีเขียว
(green campus) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาเขต
บางเขนให้มีมากขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2556) ทั้งนี้ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่
ต่อมาเมื่อได้มีการพัฒนาและขยายคณะมากขึ้น
เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนนิสติ ความต้องการ
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างมีมากขึ้น บริเวณพื้นที่ว่าง
ในมหาวิ ทยาลัย จึ งลดน้ อ ยลง ท�ำให้สมดุ ลด้ าน
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต้องสูญเสียไป เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหา
มลพิษทางอากาศ และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เป็ น ต้ น มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ข ภาพของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึง่ แนวโน้ม
การขยายตัวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้
ยังคงเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การหาแนวทางเพือ่
ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพ
แวดล้ อ มในเขตเมื อ ง เนื่ อ งจากพื้ น ที่ สี เ ขี ย วก่ อ
ให้เกิดสุนทรียภาพและความร่มรื่น ประชาชน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
และนันทนาการ และพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยังช่วย
ปรับปรุงระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในเขตเมืองได้ เนือ่ งจากต้นไม้ทำ� หน้าทีเ่ หมือนปอด
ของเมือง ช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้ด�ำเนิน
การปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนือ่ ง
ตามโครงการวิ ท ยาเขตสี เ ขี ย ว (green campus)
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แต่การปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวได้ด�ำเนิน
การโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็ น หลั ก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ความ
ต้องการของข้าราชการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการ
ของข้าราชการในภาพรวม ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิด
ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าข้าราชการ
มี ค วามต้ อ งการปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ด จ� ำ นวนและมี
รูปแบบการปลูกในลักษณะใด มีความต้องการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขนแห่ ง นี้ ห รื อ ไม่
อย่างไร ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน�ำเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การปลูก
ต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาข้อมูลชนิด จ�ำนวน จุดที่ตั้งของต้นไม้ ความ
ต้องการของข้าราชการ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้
ในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา
1. การส�ำรวจข้อมูลชนิด จ�ำนวน และจุดที่
ตัง้ ของต้นไม้ทปี่ ลูกในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ด�ำเนินการส�ำรวจ
เบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลชนิด จ�ำนวน และจุดที่
ปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน และจัดท�ำผังบริเวณพื้นที่ปลูก
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ต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้
ประกอบการสอบถามความต้องการทีม่ ตี อ่ การปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาจากข้าราชการตัวอย่างต่อไป
2. การสร้ า งแบบสอบถาม ด�ำเนิ น การ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และศึกษาแบบสอบถามของ
งานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับการศึกษาครัง้ นี้ จาก
นั้นน�ำมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออก
เป็น 3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน
ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร
		 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของ
ข้าราชการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
		 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของข้าราชการ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
3. การทดสอบแบบสอบถาม มีดังนี้
		 3.1 การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) โดยน�ำแบบสอบถาม
เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการทีป่ รึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น
		 3.2 การทดลองใช้แบบสอบถาม โดยน�ำ
แบบสอบถามแบบ 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test)
กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการที่ปฏิบัตงิ านในหน่วย
งานในสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้วยวิธกี ารของ Cronbach’s alpha เป็นการทดสอบ
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ค�ำถามตัวแปรตาม
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(พวงรัตน์, 2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่า
ไม่ต�่ำกว่า 0.80 ผลการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.940
		 3.3 การทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ของค�ำถามความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ใช้สูตรการ
ทดสอบ KR–20 ของล้วน และอังคณา (2524)
ควบคูก่ บั การใช้สตู รค�ำนวณหาค่าความแปรปรวน
ของพวงรัตน์ (2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมี
ค่าไม่ต�่ำกว่า 0.80 เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบได้
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.810
4. ประชากรศึ ก ษาและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีดังนี้
		 4.1 ประชากรศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่
เป็นข้าราชการสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในหน่วย
งาน ต่ า ง ๆ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 17
หน่วยงาน รวมจ�ำนวนข้าราชการทั้งสิ้น 855 คน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) ประกอบด้วย
ข้าราชการ (1) ต�ำแหน่งอาจารย์ จ�ำนวน 170 คน
(2) ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 367 คน (3)
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�ำนวน 305 คน และ (4)
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ จ�ำนวน 13 คน
		 4.2 ขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี ก าร
ค� ำ นวณหาขนาดของตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมจาก
จ�ำนวนประชากรศึกษาทั้งหมดโดยใช้สูตรของ
ทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) ดังสมการ (1)

n=N

(1)

1 + Ne2

n = จ�ำนวนข้าราชการตัวอย่างที่ต้องการ
e =		 ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ ่ ม

			 ตัวอย่าง(ก�ำหนดไว้เท่ากับ 0.05)
N = จ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด (855 คน)
เมื่อแทนค่าในสูตรดังกล่าวท�ำให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง เท่ากับ 272.51 คนหรือเท่ากับ 273 คน
และส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล
จากข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งในสายวิชาการจาก
17 หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามสัดส่วน
ที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงใช้สูตรค�ำนวณหาจ�ำนวน
ข้าราชการตัวอย่างที่กระจายตามสัดส่วนที่เหมาะ
สมของสุบงกช (2526) ดังสมการ (2)

ni = nNi

(2)

N

ni หมายถึง
						
n หมายถึง
						
Ni หมายถึง
						
N หมายถึง
						
i หมายถึง

จ�ำนวนข้าราชการตัวอย่าง
แต่ละหน่วยงาน
จ�ำนวนข้าราชการตัวอย่างที่
ต้องการทั้งหมด (273 คน)
จ�ำนวนข้าราชการแต่ละ
หน่วยงาน
จ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด
ที่ท�ำการศึกษา (855 คน)
หน่วยงานที่ 1 - 17

5. การวั ด ระดั บ ความต้ อ งการของ
ข้ า ราชการที่ มี ต ่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร โดยการตั้งค�ำถามที่มีลักษณะ
ค�ำถามเป็นมาตราวัดตามแบบของ Likert’s Scale
แบ่ ง คะแนนความต้ อ งการออกเป็ น 5 ระดั บ
(บุญเรียง, 2543) ดังนี้
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มีความต้องการมากที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน
มีความต้องการมาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
มีความต้องการปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
มีความต้องการน้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน
มีความต้องการน้อยที่สุด ได้คะแนน 1 คะแนน
จากเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนระดั บ ความ
ต้องการทั้ง 5 ระดับข้างต้น สามารถน�ำมาก�ำหนด
เป็นอันตรภาคชั้น เพื่อวัดระดับความต้องการของ
ข้าราชการตัวอย่างได้ ดังสมการ (3)
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่ำที่สุด 5 - 1
= 0.80
จ�ำนวนชั้น
5

(3)

จากเกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถแปลความ
หมายเพื่อบ่งบอกระดับความพึงพอใจได้ ดังนี้
ได้ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความว่า
ข้าราชการมีความต้องการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน
พืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ - ไม่ตอ้ งการ
ได้ค่าเฉลี่ย > 1.80 - 2.60 หมายความว่า
ข้าราชการมีความต้องการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย
ได้ค่าเฉลี่ย > 2.60 - 3.40 หมายความว่า
ข้าราชการมีความต้องการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง
ได้ค่าเฉลี่ย > 3.40 - 4.20 หมายความว่า
ข้าราชการมีความต้องการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร หานคร อยู่ในระดับมาก
ได้ค่าเฉลี่ย > 4.20 - 5.00 หมายความว่า
ข้าราชการมีความต้องการทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ ใน
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พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
6.1 การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary
data) ได้แก่ ทฤษฎี แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 6.2 การรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(primary data) โดยการน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการ
ทดสอบ และแก้ไขเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูล
กั บ ข้ า ราชการตั ว อย่ า งตามหน่ ว ยงานที่ ก�ำ หนด
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling) โดยเก็บข้อมูลกับข้าราชการแต่ละ
ต�ำแหน่งตามจ�ำนวนทีค่ ำ� นวณได้จนครบถ้วนต่อไป
7. การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
		 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
(qualitative method) น�ำข้อมูลที่ได้มารวบรวม
แจกแจงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย (mean)
ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า สู ง สุ ด (maximum)
ค่าต�่ำสุด (minimum) ค่าร้อยละ (percent) เป็นต้น
		 7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
(quantitative method) น�ำข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิ เ คราะห์ แ ละค� ำ นวณด้ ว ยเครื่ อ งไมโคร
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อทดสอบ
หาปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความต้องการ
ของข้ า ราชการที่ มี ต ่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์ที (t - test) และ
ใช้สถิติวิเคราะห์เอฟ (F - test) กับตัวแปรอิสระที่
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และที่แบ่งกลุ่มออกเป็น
3 กลุ่มขึ้นไปตามล�ำดับ ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ผลและวิจารณ์
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ข้าราชการตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตัว
อย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 63.74 และส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 36.26
2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
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
ข้าราชการตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ศึกษา ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 58.61 รอง
ลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
36.99 น้ อ ยที่ สุ ด มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 4.40
4. สถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบ
ว่า ข้าราชการตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่มี
สถานภาพแต่งงาน/อยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็นร้อยละ 69.60
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22.34
และน้อยที่สุด มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่โดย
มิได้หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.93
5. ระดั บ ตํ า แหน่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ข้าราชการตัวอย่างทีท่ าํ การศึกษาส่วนใหญ่มรี ะดับ
ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตรา
จารย์ในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 42.12
และร้อยละ 36.63 ตามลําดับ รองลงมามีระดับ
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ตําแหน่งเป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 19.78 และ
น้อยที่สุด มีระดับตําแหน่งงานเป็นศาสตราจารย์
คิดเป็นร้อยละ 6.59
6. อั ต ราเงิ น เดื อ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ข้าราชการตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่มีอัตรา
เงินเดือนอยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 บาท และอยู่
ในช่วง 40,001 - 50,000 บาท ในจํานวนที่ใกล้เคียง
กัน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และร้อยละ 29.67 ตามลํา
ดับ รองลงมามีอตั ราเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 20.15 น้อยทีส่ ดุ มีอตั ราเงินเดือนน้อย
กว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 บุคลากรมี
อัตราเงินเดือนเฉลีย่ เท่ากับ 41,420.44 บาท มีอตั รา
เงินเดือนมากที่สุด 65,820 บาท และมีอัตราเงิน
เดือนน้อยที่สุด 15,420 บาท
7. อายุ ร าชการ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ข้าราชการตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ
ราชการอยู่ในช่วง 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.01
รองลงมามีอายุราชการมากกว่า 25 ปี และอยูใ่ นช่วง
20 - 25 ปี ในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ
18.68 และร้อยละ 17.95 ตามลําดับ น้อยที่สุด
มีอายุราชการน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.36
ข้าราชการมีอายุราชการเฉลี่ย เท่ากับ 20.19 ปี
มีอายุราชการมากทีส่ ดุ 38 ปี และมีอายุราชการน้อย
ที่สุด 14 ปี
8. หน่วยงานที่สังกัด ข้าราชการตัวอย่างที่
ทําการศึกษาส่วนใหญ่สงั กัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 18.31 รองลงมาเป็นข้าราชการ
ตัวอย่างสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
15.74 และน้ อ ยที่ สุ ด เป็ น ข้ า ราชการตั ว อย่ า ง
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม และสํานักงานอธิการบดี
ในจํานวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.37
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9. ความรูเ้ กีย่ วกับพืน้ ทีส่ เี ขียว ผลการศึกษา
พบว่า ข้าราชการตัวอย่างที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวมาก คิดเป็นร้อยละ
74.36 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 24.91 และน้อยที่สุดมีความรู้
เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.73 ข้า
ราชการตอบคําถามความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.49 คะแนน ตอบคําถามได้
คะแนนมากที่สุด 10 คะแนน และตอบคําถามได้
คะแนนน้อยที่สุด 2 คะแนน
ข้อมูลชนิด จ�ำนวน และจุดที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการส�ำรวจเบื้องต้นเพื่อ
รวบรวมข้อมูลชนิด จ�ำนวน และจุดทีป่ ลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ศึกษา สามารถจ�ำแนกชนิด จ�ำนวน และจุดที่
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 23 กลุ่ม ดังนี้
1. บริเวณทางเท้าถนนไพฑูรย์ อังคสุวรรณ
		 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. บริเวณทางเข้าคณะประมง
3. บริเวณถนนหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
		 - หอพักหญิง
4. บริเวณถนนหน้าส�ำนักพิพธิ ภัณฑ์ และ
		 วัฒนธรรมการเกษตร - ประตูงามวงศ์วาน 1
5. บริเวณถนนแยกกรุงศรี - ซอยออมสิน
		 (หน้าประตูพหลโยธิน)
6. บริเวณรอบอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
7. บริเวณศาลาหกเหลีย่ ม - ธนาคารออมสิน
8. บริเวณสระน�้ำ ประตูพหลโยธิน และ
		 หอประชุม
9. บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ส�ำนัก
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		 ส่งเสริมและฝึกอบรม
10. บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์
11. บริเวณคณะวนศาสตร์
12. บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ - คณะ
		 เทคนิคสัตว์แพทย์
13. บริเวณคณะเกษตร
14. บริเวณส�ำนักหอสมุด
15. บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร
16. บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
17. บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิต		
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสนามฮอกกี้
18. บริเวณโดยรอบสนามอินทรียจ์ นั ทรสถิตย์
19. บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
		 เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ
		 สถานพยาบาล
20. บริเวณคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์
		 ศาสตร์ และศูนย์เรียนรวม 2, 3 และ 4
21. บริเวณโรงอาหาร (บาร์ใหม่)
22. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี
23. บริเวณถนนทางเข้าสถาบันค้นคว้า และ
		 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง
23 กลุ่มข้างต้นมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีสี
ไม้มีกลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นนทรี) กระจัดกระจาย
และผสมผสานกันไปทั่วพื้นที่ รวมจ�ำนวนต้นไม้
ทั้งสิ้น 41 ชนิด รวมจ�ำนวน 2,016 ต้น โดยมี
การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ สูงสุด 15 อันดับแรก
ดังปรากฏรายละเอียดตาม Table 1
ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการ
ปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

วารสารการจัดการป่าไม้
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Table 1 Maximum kind of tree planting in Kasetsart University area, Bang Khen Campus, Bangkok.
No Common name
Scientific name
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
		

Copper pod
Burma Paduak
Iron Wood Horsetail
Pink Tecoma
Bullet wood
Devil tree
Ivory Coast almond
Bengal Almond
Queen's crape myrtle
Flame Tree
Rain Tree
Golden Fig
Golden Shower
Broad Leaf Mahogany
Tamarind

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Casuarina junghuhniana Mig.
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Mimusops elengi Linn.
Alstonia scholaris (Linn.) R. Br.
Terminalia ivoriensis A. Chev.
Terminalia catappa Linn.
Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.
Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf.
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Ficus benjamina Linn.
Cassia fistula Linn.
Swietenia macrophylla King
Tamarindus indica Linn.

Total 15 kinds		

วิ ท ยาเขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร ผู ้ ศึ ก ษา
ท� ำ การศึ ก ษาโดยตั้ ง ค�ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 3 ด้ า น รวมจ� ำ นวน
22 ข้อ ได้แก่ (1) ความต้องการด้านประเภทและ
วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ จ�ำนวน 5 ข้อ
(2) ความต้องการด้านปริมาณของการปลูกต้นไม้
จ�ำนวน 5 ข้อ และ (3) ความต้องการด้านสถานที่

436
298
165
121
117
85
76
76
64
62
56
50
47
44
43

1,740
หรือบริเวณของพื้นที่ปลูกต้นไม้ จ�ำนวน 12 ข้อ
ค�ำถามทุกข้อเป็นค�ำถามตามแบบของ Likert’s
Scale ก�ำหนดการให้คะแนนค�ำตอบแต่ละข้อออก
เป็น 5 ระดับ ส�ำหรับคะแนนความต้องการของ
ข้าราชการที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำไปแบ่ง
เป็นช่วงคะแนน เพื่อบ่งบอกระดับคะแนนความ
ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ได้ในขั้นต้น ทั้งนี้ การวัดระดับ
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ความต้องการของข้าราชการตัวอย่างสามารถกระท�ำ
ได้โดยการหาค่าเฉลี่ยการตอบค�ำถามแต่ละข้อและ
ทุกข้อของข้าราชการตัวอย่างทุกราย แล้วน�ำค่าเฉลีย่
ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ก�ำหนดไว้ จะ
สามารถบ่งบอกระดับความต้องการของข้าราชการ
ทีม่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาได้ตอ่ ไป
เมื่ อ ท� ำ การแบ่ ง คะแนนความต้ อ งการ
ของข้ า ราชการที่ มี ต ่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กัน พบว่า
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ข้ า ราชการตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ค ะแนนความ
ต้องการอยู่ในช่วง 93 - 110 คะแนน (ร้อยละ
49.81) รองลงมาได้คะแนนอยู่ในช่วง 75 - 92
คะแนน และ 58 - 74 คะแนน (ร้อยละ 43.59 และ
6.23 ตามล�ำดับ) น้อยทีส่ ดุ ได้คะแนนอยูใ่ นช่วง 40 57 คะแนน (ร้อยละ 0.37) ข้าราชการตัวอย่างตอบ
ค�ำถามได้คะแนนเฉลี่ย 92.65 คะแนน ได้คะแนน
มากทีส่ ดุ 110 คะแนน และได้คะแนนน้อยทีส่ ดุ 57
คะแนน ดังปรากฏรายละเอียดตาม Table 2
เมื่อหาค่าเฉลี่ยการตอบค�ำถามแต่ละข้อ

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

Demand of Officers Score

Least demand (Score of 22 – 39)
Little demand (Score of 40 – 57)
Moderate demand (Score of 58 – 74)
High demand (Score of 75 – 92)
Maximum demand (Score of 93 – 110)

n = 273

Percentage

1
17
119
136

0.37
6.23
43.59
49.81

และทุกข้อของข้าราชการตัวอย่างทุกราย แล้วน�ำ
ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชัน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ พบว่า
ระดับความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูก
ต้นไม้ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
หรืออยู่ในระดับมากที่สุด สามารถจ�ำแนกระดับ
ความต้ อ งการของข้ า ราชการตั ว อย่ า งออกเป็ น
รายด้าน ดังนี้ (1) ความต้องการด้านประเภทและ
วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย 4.31
(อยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ) (2) ความต้ อ งการด้ า น

Remark

Mean Score = 92.65
Maximum Score = 110
Minimum Score = 57

จ�ำนวนหรือปริมาณของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย
4.20 (อยู่ในระดับมาก) และ (3) ความต้องการด้าน
สถานที่หรือบริเวณของพื้นที่ปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย
4.17 (อยู่ในระดับมาก)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการของข้าราชการทีม่ ตี อ่
การปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษาด�ำเนินการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
หาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของข้าราชการที่
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มีตอ่ การปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ซึง่ เป็นการศึกษา
เพื่อทดสอบเปรียบเทียบระดับความต้องการของ
ข้าราชการตัวอย่างที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวแปร
อิสระแต่ละตัวออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะเฉพาะ
ค่ า เฉลี่ ย หรื อ ค่ า ช่ ว งคะแนนของตั ว แปรอิ ส ระ
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เมื่อได้แบ่งกลุ่ม
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวเรียบร้อยแล้ว จึงน�ำตัวแปร
อิสระแต่ละตัวมาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
ได้แก่ ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูก
ต้นไม้ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ที (t-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2
กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์เอฟ (F-test) กับตัวแปร
อิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ก�ำหนดนัย
ส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 โดยใช้คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมส�ำเร็จรูปประมวลผลข้อมูล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการของ
ข้าราชการต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สถานภาพการสมรส และหน่วยงานที่สังกัด
ทั้งนี้ เมื่อน�ำปัจจัยดังกล่าวมาทดสอบเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มข้าราชการตัวอย่างมีความ
ต้องการ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังต่อไปนี้
		 1.1 สถานภาพการสมรส ได้แก่
			 (1) กลุ ่ ม ข้ า ราชการตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพโสด กั บ กลุ ่ ม ข้ า ราชการตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.998 และ 4.195 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการ
ที่มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกันมีความต้องการ
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ต่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ม ากกว่ า กลุ ่ ม ข้ า ราชการที่ มี
สถานภาพโสดอาจเป็นเพราะคนที่มีครอบครัวมี
ความต้องการการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าคนโสด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
			 (2) กลุ ่ ม ข้ า ราชการตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพโสด กั บ กลุ ่ ม ข้ า ราชการตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.998 และ 4.946 ตามล�ำดับ แสดงว่า
กลุ่มข้าราชการที่มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/
หม้าย/หย่าร้างมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้
มากกว่ากลุ่มข้าราชการที่มีสถานภาพโสดอาจเป็น
เพราะคนโสดไม่มคี วามต้องการต่อสถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจเท่าคนที่แต่งงานแต่แยกกันอยู่หรือคนที่
เคยแต่งงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
			 (3) กลุ ่ ม ข้ า ราชการตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน กับกลุ่มข้าราชการ
ตัวอย่างที่มีสถานภาพแต่งงาน/แยกกันอยู่/หม้าย/
หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.195 และ 4.946 ตาม
ล� ำ ดั บ แสดงว่ า กลุ ่ ม ข้ า ราชการที่ มี ส ถานภาพ
แต่งงาน/แยกกันอยู/่ หม้าย/หย่าร้างมีความต้องการ
ต่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ม ากกว่ า กลุ ่ ม ข้ า ราชการที่ มี
สถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกันอาจเป็นเพราะคน
ที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมีภาระหน้าที่จึงไม่ค่อย
มีเวลาส�ำหรับกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจเท่าคนที่แต่งงานแต่แยกกันอยู่หรือเคย
แต่งงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
1.2 หน่วยงานที่สังกัด ได้แก่
			 (1) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะเกษตร กับกลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัดคณะ
มนุษย์ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.169 และ 4.481
ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์
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ซึง่ อาจจะมีขา้ ราชการผูห้ ญิงมากจึงมีความต้องการ
ต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ่มข้าราชการคณะ
เกษตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
			 (2) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะมนุษย์ศาสตร์กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.481
และ 4.115 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการคณะ
มนุษย์ศาสตร์ซงึ่ อาจจะมีขา้ ราชการผูห้ ญิงมากจึงมี
ความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่าข้าราชการ
คณะวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
			 (3) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะมนุษย์ศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.481 และ 3.964 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการ
คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งอาจจะมีข้าราชการผู้หญิง
มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า
กลุม่ ข้าราชการคณะอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ
			 (4) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะมนุษย์ศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.481 และ
4.135 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุ่มข้าราชการคณะ
มนุษยศาสตร์ซึ่งอาจจะมีข้าราชการผู้หญิงมาก
จึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่ากลุ่ม
ข้าราชการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
			 (5) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.115
และ 4.332 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ซึ่ ง อาจจะมี ข ้ า ราชการผู ้ ห ญิ ง
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มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า
ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ
			 (6) กลุม่ ข้าราชการตัวอย่างทีส่ งั กัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับกลุ่มข้าราชการตัวอย่าง
ที่สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.332 และ 3.964 ตามล�ำดับ แสดงว่ากลุม่ ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ซงึ่ อาจจะมีขา้ ราชการผูห้ ญิง
มากจึงมีความต้องการต่อการปลูกต้นไม้มากกว่า
ข้ า ราชการคณะอุ ต สาหกรรมเกษตรอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ
2. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความต้องการของ
ข้าราชการต่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต�ำแหน่ง อัตราเงิน
เดือน อายุราชการ และความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
รายละเอียดสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการของข้าราชการทีม่ ตี อ่
การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปรากฏตาม
Table 3
สรุป
การศึกษาความต้องการของข้าราชการ
ที่ มี ต ่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของข้าราชการตัวอย่าง พบว่า ข้าราชการ
ตั ว อย่ า งที่ ท� ำ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.74 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 46.39 ปี

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14

ความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้...
มลธุดา สุทธิพงศ์ และ อภิชาติ ภัทรธรรม

51

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.

Independent variables

t-test

F-test

p-value

1. Age
-0.456		
2. Educational level		
0.170
3. Marital status		
44.720
4. Positional level		
0.038
5. Rate of salary
-1.161		
6. Official age
0.441		
7. Agency that belong to		
2.057
8. Understanding about the green area
-1.603		

0.649
0.916
< 0.001*
0.990
0.247
0.659
0.049*
0.110

Remark * p-value < 0.05

มี ก ารศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
58.61มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อย
ละ 69.60 มีต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็น
ร้อยละ 42.12 และร้อยละ 36.63 ตามล�ำดับ มี
อัตราเงินเดือนเฉลี่ย เท่ากับ 41,420.44 บาท มีอายุ
ราชการเฉลีย่ เท่ากับ 20.19 ปี และมีความรูเ้ กีย่ วกับ
พื้นที่สีเขียวมาก คิดเป็นร้อยละ 74.36
2. ข้ อ มู ล ชนิ ด จ� ำ นวน และจุ ด ที่ ป ลู ก
ต้นไม้ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า การปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ
จ�ำแนกชนิด จ�ำนวน และจุดที่ตั้งของต้นไม้ที่ปลูก
ในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 23 กลุ่ม โดยในพื้นที่ศึกษา
ทั้ง 23 กลุ่มดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีสี
ไม้มีกลิ่นหอม ไม้ให้ร่มเงา และปลูกต้นไม้ประจ�ำ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (นนทรี) พบต้นไม้ 41
ชนิด จ�ำนวน 2,016 ต้น กระจัดกระจาย และผสม
ผสานกันไปทัว่ พืน้ ที่ โดยมีการปลูกต้นไม้สงู สุด 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�้ำ
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�ำแนกเป็น (1) ความต้องการด้าน
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ประเภทและวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 (อยู่ในระดับมากที่สุด) (2)
ความต้องการด้านจ�ำนวนหรือปริมาณของการปลูก
ต้นไม้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.20 (อยูใ่ นระดับมาก) และ
(3) ความต้องการด้านสถานทีห่ รือบริเวณของพืน้ ที่
ปลูกต้นไม้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.17 (อยูใ่ นระดับมาก)
4. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการ
ของข้ า ราชการที่ มี ต ่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า สถานภาพการสมรส
และหน่วยงานที่สังกัด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการของข้าราชการที่มีต่อการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้าราชการตัวอย่างมีความต้องการทีม่ ตี อ่
การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ดังนั้น ผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ควรน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีไ้ ปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อก�ำหนดแผน
งาน/โครงการปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมในอนาคต
ต่อไป
2. ข้าราชการตัวอย่างมีความต้องการทีม่ ตี อ่
การปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านประเภท
และวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 (อยู่ในระดับมากที่สุด) ดังนั้น ผู้
บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ควรน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิ จ ารณาก� ำ หนดแผนงาน/โครงการปลู ก
ต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม โดยค�ำนึงถึงประเภทและ
วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีใ่ นอนาคต
ต่อไป
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........................................
ประเทศไทยมี ช นเผ่ า ต่ า ง ๆ อาศั ย อยู ่
มากมาย ซึ่งแต่ละชนเผ่าต่างมีประวัติความเป็นมา
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน
ไป ชนเผ่าหนึ่งซึ่งได้อพยพจากบริเวณตอนเหนือ
ของเมืองก�ำปงธม ประเทศกัมพูชา เข้ามาอยู่อาศัย
ในท้องทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ “ชนเผ่ากูย” ดังนั้น ผู้เขียนบทความทาง
วิชาการจึงได้รวบรวมข้อมูลของชนเผ่าดังกล่าวมา
น�ำเสนอเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าทางวิชาการ
ดังมีรายละเอียดดังนี้
ชาติพันธุ์ และความหมาย
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มนี้เรียกตนเองว่า กูย กุย โกย หรือ กวย ซึ่งแตก
ต่างกันไปตามลักษณะการออกเสียงของแต่ละท้อง
ถิ่น และพบว่าต�ำราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศที่
เขียนแตกต่างกันตามวิธีคิดและฟังการออกเสียง
ของผู้แต่งต�ำราแต่ละคนเช่นเดียวกัน เช่น เขียนว่า
kuy, kui, koui, kouei, และ kouai ถึงแม้ชนพืน้ เมือง
จะออกเสียงสระแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น
ชนพื้นเมืองต่างก็ให้ความหมายของค�ำว่า กูย กุย
โกย หรือ โกย ไว้อย่างมีเอกภาพ คือ มีความหมายว่า
“คน” ทั้งสิ้น การให้ความหมายไว้ลักษณะดังกล่าว
1

ย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นสากล หรือฐานคติ
และแนวคิดในการมองกลุ่มชนเผ่า ที่อาศัยอยู่บน
โลกของมนุษย์ในบริบทของวัฒนธรรมต่าง ๆ ว่า
กลุม่ ของตนเองนัน้ มีสถานภาพทีแ่ ตกต่างจากสัตว์
และมีความเท่าเทียมกันกับมนุษย์ในบริบทของ
วัฒนธรรมอื่น ๆ เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนในหมู่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยว
กับชนกลุม่ นี้ นักภาษาศาสตร์และนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยา
ในประเทศไทยจึงเสนอให้ใช้คำ� ว่า “กูย” เพียงค�ำเดียว
ส่วนค�ำว่า “ส่วย” นั้นเป็นค�ำที่บัญญัติขึ้น
มานอกเหนือบริบทของวัฒนธรรมกูย ซึ่งชาวกูย
เองไม่คอ่ ยจะยอมรับชือ่ นีเ้ ท่าใดนัก จึงขอสนับสนุน
ให้ผู้อ่านใช้ค�ำว่า “กูย” เพื่อเป็นโยนิโสนมสิการต่อ
เกียรติภูมิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ของ
ตนเอง
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชนเผ่ากูยมี
ถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเมือง
ก� ำ ปงธม ประเทศกั น พู ช า ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าชนเผ่ากูยนั้นเคย
เป็นรัฐอิสระในช่วง พุทธศตวรรษที่ 20 เคยส่งทูต
มาค้าขายกับราชส�ำนักสมัยอยุธยาเป็นราชธานี และ
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เคยช่วยกษัตริย์เขมรแห่งนครธมปราบขบถ แต่ต่อ
มาเขมรได้ใช้อ�ำนาจทางทหารปราบปรามชาวกูย
และผนวกเอาอาณาจักรกูยเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของ
เขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชนเผ่าชาวกูยชอบ
อพอพเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ เพื่อแสวงหาที่ดินอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกเหนือจากอยู่
ในประเทศกันพูชาแล้ว ชาวชนเผ่ากูยยังได้อพยพ
ขึ้ น เหนื อ เข้ า สู ่ บ ริ เ วณเมื อ งอั ต ตะบื อ แสนปาง
จ� ำ ปาศั ก ดิ์ และสาละวั น ในบริ เ วณตอนใต้ ข อง
ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปใตยประชาชนลาว
แต่เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ
เช่น น�้ำท่วม หรือฝนแล้ง รวมทั้งภัยทางการเมือง
ชาวชนเผ่ากูยจึงอพยพข้ามล�ำน�้ำโขงเข้ามาสู่ภาค
อีสาน โดยเฉพาะทางด้านแก่งสะพือ ซึง่ ชาวกูยเรียก
ว่า“แก่งกะชัยผึด” (แก่งงูใหญ่) และในเขตอ�ำเภอ
โขงเจียม ซึง่ ชาวกูยเรียกว่า “โพงเจียง” (ฝูงช้าง) หลัง
จากนั้นลูกหลานชาวกูยก็แยกย้ายกันไปตั้งบ้าน
เรื อ นที่ บ ้ า นนากอนจอ ซึ่ ง เป็ น ภาษากู ย แปลว่ า
“บ้านนาลูกหมา” ปัจจุบัน คือ อ�ำเภอวารินช�ำราบ
บ้านเจียงอี ซึง่ เป็นภาษากูย แปลว่าบ้านช้างป่วย ใน
เขตอ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ ในปัจจุบัน นับว่าใน
บรรดากลุ่มชนเผ่ากูย ลาว เขมร ชนเผ่ากูยจึงเป็น
ชนดั้งเดิมที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ของอีสานใต้
เป็นกลุ่มแรก
ชนเผ่ า กู ย เริ่ ม มี ก ารอพยพเข้ า มาใน
ประเทศไทยทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ ตั้ ง แต่ ส มั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
(พ.ศ. 2199 - 2231) และได้มกี ารอพยพครัง้ ใหญ่เข้า
มาในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษอีกในยุคปลาย
ของกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2245 - 2326) ชาวกูยแต่ละกลุ่มที่อพยพมามี

55

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

หัวหน้าของตัวเอง สาเหตุอื่น ๆ ของการอพยพ
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ได้แก่ ชาวกูยทีอ่ พยพ
มาอยูก่ อ่ นได้ชกั ชวนให้อพยพติดตามกันมาหรือหา
พืน้ ทีล่ า่ ช้างแหล่งใหม่ เนือ่ งจากชาวกูยมีความช�ำนาญ
ในการเดินป่าการล่าช้างและฝึกช้าง การอพยพได้
หยุดลงในสมัยรัชกาลที่ 4 และในเวลาต่อมาได้มี
การอพยพโยกย้ายไปอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียง
ได้แก่ จังหวัดบุรรี มั ย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา และ
จังหวัดมหาสารคาม ชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดศรีสะเกษเรียกหมู่บ้านที่ตนโยกย้ายไปว่า
เป็น “หมู่บ้านใหม่” การใช้ภาษาระหว่างชาวกูย
กลุ่มเดิมและกลุ่มที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ยังคงมี
ความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังคงมีการ
ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา
เวิลด์เพรสดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า
เมื่อปี พ.ศ. 2450 จังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองที่มี
ชาวกูย อยู่อาศัยกันทั้งเมือง มีพวกลาวเวียง (สาขา
เวียงจันทร์) ปะปนอยูบ่ า้ งในบางหมูบ่ า้ น แต่วฒั นธรรม
ของลาว ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือชาวกูย จึงท�ำให้มี
การผสมผสานวัฒนธรรม ชาวกูยที่นี่พูดภาษาลาว
ด้วยส�ำเนียงส่วยโดยสามารถใช้สะระเอือได้ ในขณะ
ทีภ่ าษาลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยทีแ่ สดงว่า
ศรีสะเกษเดิมเป็นเมืองทีช่ าวกูยอาศัยอยูก่ นั ทัง้ เมือง
ก็คอื ตัวเลขส�ำมะโนครัวสมัยนัน้ และการเรียกขาน
ชาวศรีสะเกษว่า “ส่วยศรีสะเกษ” อยู่จนทุกวันนี้
ปัจจุบันชาวกูยอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ระหว่างแม่น�้ำ
มูลกับเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เชื่อ
กันว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางอพยพมาจากทางตอน
ใต้ของประเทศลาวสูป่ ระเทศไทย และยังเชือ่ กันว่า
ชาวกูยที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นชาวกูยที่
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ตกค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งอพยพมาจากลาว ในจังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ช าวกู ย ส่ ว นใหญ่ อ พยพมาจากจั ง หวั ด
สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีการอพยพโยกย้าย
ข้ามอ�ำเภอ หมู่บ้านชาวกูยแต่ละหมู่บ้านมาจากที่
เดียวกันทัง้ หมูบ่ า้ นหรือมาจากหลายทีม่ าอาศัยด้วย
กัน นอกจากนี้ยังพบผู้พูดภาษากูยในเขตอ�ำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และที่บ้าน
หนองบั ว ต� ำ บลตลิ่ ง ชั น อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ ผี พู้ ดู ภาษาเขมรอาศัย
อยู่เช่นกัน ชาวกูยที่นี่เรียกตัวเองว่า “กวย” เรียก
ภาษาที่ตัวเองพูดว่า “ภาษากวย”
รูปร่างลักษณะของชาวกูย
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า รูปร่างของ
ชาวกูยดัง้ เดิมมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับพวกเซมังหรือ
เงาะป่าหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซาไก ซึ่งเป็น
ชนพื้ น เมื อ งที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นป่ า ทึ บ ของประเทศ
มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวคือ
ชนเผ่ากูยดั้งเดิมจะมีผมดก หยิกหยอก จมูกแบน
ริมฝีปากบาง ผิวด�ำ แต่กระบวนการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการแต่งงาน
ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมท�ำให้เกิดการถ่ายเท
ทางพันธุกรรม (gene flow) ท�ำให้ชาวกูยกลาย
ลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนไปคล้ายพวกมอญ - เขมร
กล่าวคือ มีร่างกายสูงใหญ่ไหล่กว้างเป็นเหลี่ยม
ปัจจุบนั รูปร่างของชาวกุยจะมีรปู ร่างคล้ายชาวชนบท
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป
ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ความเชื่อทาง
ศาสนาของชาวกูยมีลักษณะผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพุทธและการนับถือผี (animism) ดังนั้น
ภายในชุ ม ชนของชาวกู ย จะมี ทั้ ง วั ด และศาลผี
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ประจ�ำหมู่บ้าน ชาวกูยบูชาผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า
“ยะจัวะฮ” บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ มีธูป
เทียนและกรวยที่เย็บจากใบตอง บางบ้านจะมีการ
สร้างเป็นศาลผีบรรพบุรุษไว้ใกล้กับศาลเจ้าที่ ส่วน
บ้ า นที่ ไ ม่ มี หิ้ ง หรื อ ศาลเจ้ า ที่ ก็ อ าจจะไปไหว้ ผี
บรรพบุรุษที่หิ้งหรือศาลเจ้าที่ของญาติพี่น้อง บ้าน
ส่วนใหญ่จะมีหงิ้ บูชาพระพุทธรูปไว้ในบ้านและจะ
สร้ า งศาลผี บ รรพบุ รุ ษ ไว้ ใ กล้ บ ้ า น การเซ่ น
บรรพบุรษุ จะกระท�ำอย่างน้อยปีละครัง้ ชาวบ้านจะ
เริม่ พิธโี ดยเอาข้าวทีส่ กุ แล้ว กรวยใบตอง ผ้า สตางค์
หมากพลูมาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ท�ำพิธีเซ่นโดยเอา
น�้ำตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าวแล้ว
กล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษช่วยคุ้มครองให้ครอบครัว
มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ในขณะที่ ก ล่ า วก็ เ อาเหล้ า
ค่อย ๆ รินลงขันอีกใบเหมือนการกรวดน�้ำ เสร็จ
แล้วก็หยิบของที่ใช้เซ่นอย่างละนิดไปวางบนหิ้ง
ส่ ว นที่ เ หลื อ ก็ เ อาไว้ รั บ ประทานและใช้ เ องใน
ครอบครัว
การเซ่นผีบรรพบุรุษนี้อาจจัดขึ้นในวาระ
อื่น ๆ เช่น เมื่อมีเด็กคลอดใหม่ 2 - 3 วัน ก็จะท�ำพิธี
ดับไฟ โดยเชิญหมอต�ำแยและญาติผใู้ หญ่มาร่วมพิธี
จัดขนม กล้วย ข้าวต้มมัด มาเซ่นผีบรรพบุรุษและ
บอกกล่าวว่ามีลกู มีหลานมาเกิดใหม่ เด็กเมือ่ คลอด
แล้วจะมี “ครูก�ำเนิด” เป็นครูประจ�ำตัว จะต้องจัด
เครือ่ งสักการบูชาครูไว้บนหัวนอนของตนเองเสมอ
ครูจะช่วยคุ้มครองให้มีความสุข ความเจริญ หากมี
การผิดครูจะเป็นอันตราย นอกจากนี้อาจจัดให้มี
การเซ่นผีบรรพบุรษุ เมือ่ มีแขกมาเยือนและพักอยูท่ ี่
บ้าน เจ้าของบ้านจะต้องจัดเหล้า ขนมมาเซ่นไหว้
และบอกกล่ า วขออนุ ญ าตผี บ รรพบุ รุ ษ ให้ แ ขก
เข้าพัก มีการบอกกล่าวว่าแขกเป็นใคร มาจากไหน
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มาท�ำอะไร เมื่อแขกมาถึงก็มีการผูกข้อมือด้วยด้าย
ที่ย้อมสีเหลืองด้วยขมิ้น พร้อมให้ศีลให้พร
นอกจากวิ ญ ญาณของบรรพบุ รุ ษ แล้ ว
ชาวกูยยังเคารพนับถือวิญญาณทั่วไป ได้แก่ ภูตผี
ปีศาจเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น เมื่อจะ
ประกอบการงานใดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับความสุขความ
เจริญจะต้องท�ำพิธีขจัดปัดเป่า ด้วยความกลัวว่า
ผีสางเทวดาจะให้โทษหรือมาขัดขวางการด�ำเนิน
งาน เป็นที่น่าสังเกตว่าในพิธีกรรรมต่าง ๆ เกือบ
ทัง้ หมดจะมีขา้ วเป็นองค์ประกอบในการเซ่นสังเวย
อยู่เสมอ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่ถือได้ว่ามี
บุญคุณและเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ส�ำหรับการเพาะปลูก
ข้ า วเกื อ บทุ ก ขั้ น ตอนจะมี ก ารจั ด พิ ธี ก รรม
สวดสรรเสริญหรือแสดงความเคารพข้าว ชาวกูย
ยังมีความเชื่อในเรื่องผีปอบ จะเห็นได้จากในกรณี
ที่เด็กคลอดแล้วจะต้องเอารกไปฝังไว้ใต้ถุนบ้าน
เอาหนามไปวางทับ ไม่เช่นนั้นผีปอบจะเอาไปกิน
แม่เด็กและทารกก็จะตาย นอกจากนี้ชาวกูยยังเชื่อ
เรื่องขวัญ หรือภาษากูยเรียกว่า “ระเวี๋ยย” ซึ่งเป็น
ค�ำรวมเรียกทั้งขวัญและวิญญาณ เช่น เด็กทารกจะ
มีข ้ อ ห้ า มไม่ ใ ห้ อุ้มออกไปเดินผ่านเนินดินเผาผี
(บลุฮ กระโมจ) ซึง่ เป็นเนินทุง่ นาใช้เผาศพคนทัว่ ไป
แห่งหนึ่ง บางหมู่บ้านจะมีบลุฮ กระโมจ 2 แห่ง
ส�ำหรับเผาศพคนทั่วไปแห่งหนึ่ง และอีกแห่งหนึ่ง
ใช้เฉพาะเผาศพคนที่มีความส�ำคัญที่เป็นที่นับถือ
กันในหมู่บ้าน ถ้าอุ้มเด็กผ่านเนินดินนี้ต้องเรียก
ขวัญให้กลับมา เรียกว่า “มาเยอขวัญเอย” แล้วเรียก
ชื่อเด็ก เดินไปพูดไป ถ้าไม่เรียกขวัญ ขวัญก็จะอยู่
แถวนั้นไม่ตามเด็กไป เด็กก็จะไม่สบาย การท�ำพิธี
สูข่ วัญมักจะพบในวาระทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ อาทิเช่น งาน
ขึน้ บ้านใหม่ งานแต่งงาน งามศพ เมือ่ ทารกแรกเกิด
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การรักษาคนเจ็บ เป็นต้น
ในหมูบ่ า้ นจะมีแม่เฒ่าทีท่ ำ� หน้าทีด่ วู า่ ความ
เจ็บไข้หรือมีปญ
ั หาเกิดขึน้ โดยให้นำ� ข้าวสาร 1 ถ้วย
และสตางค์ 1 บาท วางบนข้าวแล้วน�ำไปวางไว้
หน้าแม่เฒ่า แม่เฒ่าจะเอาข้าวสารนั้นโปรยไปรอบ
ข้างตัวพร้อมพูดคาถาพึมพ�ำ แล้วเอาข้าวสารเล็ก
น้อยใส่ในฝ่ามือซ้าย แล้วจับฝากระปุกปูนแกว่ง
ค่อย ๆ เหนือข้าวสารนั้น แล้วท�ำนายสาเหตุของ
ปัญหา ถ้าใช่สาเหตุที่ท�ำนายฝากระปุกปูนจะแกว่ง
แรงขึน้ ชาวกูย เรียกการท�ำนายนีว้ า่ “โปล” นอกจาก
นี้ก็มีผู้เก่งทางไสยศาสตร์ เรียกว่า “ถัม” บางแห่งก็
เรี ย กว่ า “อาจาร” ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ช ายที่ มี ค าถาอาคม
สามารถดูให้ได้ว่าชาวบ้านไปถูกคุณไสยหรือเหตุ
อื่น และจะแก้ไขได้อย่างไร
การเจ็บไข้อาจท�ำให้บรรเทาได้โดยการจัด
พิธกี รรมรักษาคนป่วย เพราะเชือ่ ว่าการเจ็บป่วยเกิด
จากการกระท�ำของภูตผี จึงมีการท�ำพิธอี อ้ นวอนให้
ภูตผีพอใจ โดยจัดให้มีการร�ำผีมอ ซึ่งมีลักษณะ
คล้าย ๆ กับ การร�ำผีฟา้ ของกลุม่ ทีพ่ ดู ภาษาลาว การ
ร�ำผีมอมีการสืบทอดรับช่วงกันมา ผู้ที่จะเป็นผีมอ
จะต้องผ่านพิธีไหว้ครูครอบครู เพราะจะท�ำให้ไม่มี
ใครกล้าประพฤติหรือเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมที่เคย
ปฏิบัติกันสืบต่อกันมา
สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า ชาวกูย
เป็ น ชนเผ่ า ที่ นิ ย มเลี้ ย งช้ า ง ซึ่ ง สื บ ทอดมาจาก
บรรพบุรษุ โดยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้อง
ช้าง เรียกว่า “โพนช้าง” เป็นการจับช้างโดยหมอช้าง
ใช้บ่วงมาศ ที่เรียกว่า “เชือกปะก�ำ” ท�ำจากหนัง
ควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวง
วิญญาณบรรพบุรษุ ครูบาอาจารย์คล้องเท้าช้างแล้ว
ผูกกับต้นไม้และน�ำมาฝึกใช้งาน การคล้องช้าง
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กระท�ำปีละครั้ง ราวเดือน 11 - 12 ช้างที่ตายลงจะ
มีการฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมาท�ำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ และการจับช้างของชาวกูย (กูยต�ำ
เหร็ย) มีระบบระเบียบพิธกี รรมก่อนออกไปจับช้าง
อย่างเคร่งครัด โดยมีการตกลงมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ ห้แต่ละคนด�ำเนินการในกลุม่ หรือคณะ ดังนี้
มะหรือจา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยควาญ เป็น
ผู้ถือท้ายหรือผู้ที่ช้างต่อ
หมอสะเดียง เป็นผู้ช�ำนาญในการควบคุม
ช้าง มีประสบการณ์ในการจับช้างป่า จะขี่ช้างอยู่
ตรงคอ
หมอสะด�ำ ท�ำหน้าที่ควาญ เรียกว่า ควาญ
เบื้ อ งขวา มี ฐ านะสู ง กว่ า สะเดี ย งสะด� ำ ต้ อ งมี
ประสบการณ์เคยออกจับช้างป่ามาแล้วอย่างน้อย
11 เชือกขึ้นไป บางทีเรียกว่าหมอใหญ่
ครูบา เป็นหมอช้างใหญ่ เป็นหัวหน้าใน
กลุม่ ย่อยหรือหมูช่ า้ งต่อ จะออกจับช้างป่าได้เมือ่ ได้
รับอนุญาตจากครูบาใหญ่ บางครัง้ ครูบาออกจับช้าง
ได้ตามล�ำพัง
ครูบาใหญ่ เป็นหมอช้างใหญ่ หรือประก�ำ
หลวง หรือหมอเฒ่า เป็นผู้อ�ำนวยการออกจับช้าง
แต่ละครั้ง เป็นประธานในพิธีเซ่นผีประก�ำ และ
ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวง ในขณะเดินป่า
ก็จะเป็นผู้ชี้ขาด และตัดสินใจ ขณะกระท�ำการจับ
ช้ า งป่ า มี ผู ้ ที่ เ รี ย นคาถา อาคม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ป้องกันภัยทัง้ จากภูตผี และสัตว์ปา่ ด้วยเวทมนต์ ใน
การออกจับช้างป่าแต่ละครั้ง ครูบาใหญ่จะต้อง
แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
เวิลด์เพรสดอทคอม (2557) ระบุไว้ว่า
ความเชือ่ ในการรักษาคนไข้ของชาวกูยก็มเี ช่นเดียว
กับกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน โดยมีประเพณี
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รักษาคนไข้ที่เรียกว่า “ร�ำผีฟ้า” หรือ “ร�ำแถน”
เป็นการรักษาไข้อย่างหนึ่งโดยเชื่อว่าคนไข้เกิด
อาการเจ็บป่วยเพราะการกระท�ำของผี หรือเกิดเจ็บ
ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ หมอที่ท�ำการรักษาไข้โดย
วิธีนี้เรียกว่า “หมอธรรม” พิธีรักษาเริ่มต้นด้วยการ
ตั้งขันห้า ขันแปดเป็นเครื่องบูชาพร้อมด้วยหมอ
แคน เจ้าพิธีหรือหมอธรรมจะร�ำแบบหมอล�ำ แต่
เนือ้ หาของข้อความจะเกีย่ วกับการขับไล่ผหี รือเชิญ
พระยาแถน ซึง่ ถือว่าเป็นผูส้ ร้างมนุษย์ให้ลงมาช่วย
ปกป้องและขจัดภยันตราย ขณะที่หมอธรรมหรือ
ผีฟ้าก�ำลังท�ำพิธีนั้น คนไข้จะมีอาการประหนึ่งอยู่
ในภวังค์เหมือนคนทรง สามารถถามไถ่สาเหตุของ
การเจ็บไข้ได้ป่วยได้ว่าเป็นเพราะผิดหรือมีเคราะห์
กรรม หลังจากได้ค�ำตอบแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการ
รักษาอาจเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ การเซ่นผี เสียผี
รวมความแล้วการร�ำผีฟ้าหรือผีแถนจัดเป็นส่วน
หนึง่ ของการรักษาไข้โดยใช้เสียงดนตรีหรือแคนเข้า
ช่วย นอกจากนี้ชาวกูยยังมีพิธีกรรมที่ส� ำคัญอีก
ดังนี้
“แกลมอ” เป็นภาษากูย “แกล” แปลว่า
เล่น ค�ำว่า “มอ” เป็นค�ำเฉพาะ แกลมอ หมายถึง
“การเล่นมอ” พิธกี รรมแกลมอมีมาตัง้ แต่เมือ่ ใดไม่มี
หลักฐานปรากฏทีแ่ น่ชดั ทราบแต่เพียงว่าพิธกี รรม
นี้มีมานานแล้ว ชาวกูยรับการถ่ายทอดต่อเนื่องกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น และปฎิบัติมาโดยตลอดจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ โดยจัดพิธนี ขี้ นึ้ เนือ่ งในโอกาส 3 ประการ คือ
1.เพือ่ เป็นการเคารพครูบาอาจารย์ ปูย่ า่ ตา
ยายที่ เ คยเคารพ เมื่ อ ถึ ง วั น ส� ำ คั ญ ในรอบปี ก็ จ ะ
ด�ำเนินพิธีกรรมขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร ขึ้น 8
หรือ 15 ค�่ำของเดือนยี่ ตรงกับเดือนมกราคมของ
ทุกปี
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2.เพื่อแก้บน ตามที่ได้บนบานไว้
3.เพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการอัญเชิญดวง
วิญญาณของบรรพบุรษุ มาให้ความช่วยเหลือ ขอค�ำ
แนะน�ำผ่านล่ามหรือคนทรง เพือ่ หาสาเหตุของการ
เจ็บป่วย และหาทางรักษาตามความเชือ่ ชาวไทยกูย
มีความเชื่อในเรื่องผีปู่ตา และเชื่อว่าตะกวด เป็น
ตัวแทนของผีปู่ตา เชื่อว่าตะกวดเป็นสัญลักษณ์
เกี่ยวกับน�้ำ และฝน อันเป็นที่มาของความอุดม
สมบูรณ์ โดยเซ่นไหว้ผปี ตู่ าประจ�ำหมูบ่ า้ น นอกจาก
นี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม การเล่นแกลมอ
ภูมปิ ญ
ั ญารักษาโรคด้วยเพลงดนตรีทสี่ บื สานกันมา
นานตัง้ แต่บรรพบุรษุ ซึง่ มีบทบาทต่อการด�ำรงชีวติ
ของชาวไทยกูย เป็นพิธีกรรมเพื่อช่วยคลี่คลาย
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
“แกลออ” การแกลออ หรือการเล่นออ
เป็นการละเล่นของชาวกูยอีกอย่างหนึง่ มีจดุ ประสงค์
เพื่อให้ขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วย 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 และเงิน 24 บาท เครือ่ งแต่งครูเหล่านีว้ างบน
ถาด สิง่ ที่สำ� คัญทีส่ ุด คือ ดนตรี เครื่องดนตรีมีแคน
เป็นหลัก นอกจากนีก้ ม็ กี ลอง โทน และพิณ หมอแคน
ต้องมีความสามารถเป่าแคนได้เร้าใจ ถ้าหมอแคน
ไม่ดี วิญญาณที่เชิญก็ไม่อยากเข้ามาในการเล่น ผู้ที่
เป็นหัวหน้าหรือ “ครูบา” จะเริ่มก่อน ครูบาส่วน
มากเป็นผู้หญิงที่มีอายุการสืบทอดต�ำแหน่งของ
ครูบา สืบทอดตามล�ำดับอาวุโส เมื่อครูบาเชิญ
วิญญาณบรรพบุรษุ เข้ามาแล้ว โดยสังเกตจากอาการ
สั่นของครูบา แสดงว่าวิญญาณเข้ามาแล้ว (อาการ
เช่นนี้เหมือนกับการเล่น “มะม็วด” ของเขมร)
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ลูกน้องจึงจะลงเล่น เมื่อวิญญาณเข้ามาก็จะมีการ
ฟ้อนและร�ำเป็นค�ำ “พะหยา” มีขอ้ ทีน่ า่ สังเกต ครูบา
มักจะถามลูกน้องว่ามาจากบ้านไหน เมืองไหน ลูก
น้องก็จะตอบว่ามาจากเมือง “ตาตูม” เมืองตาตูม
เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเหล่านั้น (กูยพูดว่ามา
จากเมืองค�ำหมายถึงทองค�ำถ้าท�ำพิธใี นการขึน้ บ้าน
ใหม่) ทีน่ า่ สนใจอย่างหนึง่ ก็คอื การพูดของวิญญาณ
แทนทีจ่ ะพูดเป็นภาษากูยกลับพูดเป็นลาวทุกค�ำ คง
เป็นลักษณะการเลียนแบบและการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมของความเชื่อ
ประเพณีที่ส�ำคัญของชาวกูย
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชาวกูยที่ต�ำบล
ตลิ่งชัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเรียกตัว
เองว่ากวยนั้นมีประเพณีส�ำคัญอย่างหนึ่งที่กระท�ำ
กันทุกปี เรียกว่า “ประเพณีไหว้พระแข” เป็นภาษา
เขมร ประเพณี นี้ เ ป็ น ประเพณี เ สี่ ย งทายเพื่ อ ดู
ปริมาณน�้ำฝนที่จะตกในเดือนต่าง ๆ ที่เป็นฤดูกาล
ท�ำนาในปีต่อไปพิธีไหว้พระแขท�ำในคืนวันเพ็ญ
เดือน 12 ชาวกูยจะเตรียมสิ่งของที่ใช้พิธีตั้งแต่เช้า
ของวันเพ็ญ คือ ตัง้ เทียน 6 เล่มมีนำ�้ หนักเท่ากันเป็น
สัญลักษณ์แทนเดือนต่าง ๆ 6 เดือนที่เป็นฤดูท�ำนา
ได้แก่ เดือน 6 ถึงเดือน 11 ตรงกลางเทียนจะผูก
กระดาษแดงไว้เพื่อแสดงการแบ่งเป็นข้างขึ้นและ
ข้างแรม บริเวณที่ใช้ท�ำพิธี คือ ลานวัด จัดปะร�ำพิธี
ตรงกลางบริเวณที่ทำ� พิธีจะจัดอาสนะส�ำหรับพระ
สงฆ์ 9 รูป หน้าอาสนะท�ำเป็นราวสูงซึ่งหมุนได้
และผูกเทียนพิธีทั้ง 6 เล่มไว้หน้าพระสงฆ์ จัดจาน
ใส่ขา้ วสารวางไว้ในมุมหนึง่ ของบริเวณทีจ่ ดั พิธี วาง
โต๊ะซึ่งมีกระจาดวางอยู่ส�ำหรับใส่ข้าวหลามซึ่ง
ถือว่าเป็นข้าวทิพย์รสที่ชาวบ้านน�ำมาถวายแด่
เทพยดา อีกมุมหนึง่ เป็นโต๊ะบวงสรวงเทพยดาต่าง ๆ

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14

พิธจี ะเริม่ ใกล้เวลาเทีย่ งคืนของคืนวันเพ็ญเดือน 12
โดยมีผกู้ ล่าวค�ำนมัสการพระรัตนตรัย เมือ่ พระสงฆ์
ให้ศลี พราหมณ์นงุ่ ขาวห่มขาวจะจุดธูปเทียนทีโ่ ต๊ะ
บวงสรวงเทพยดาและกล่ า วค� ำ สวด ซึ่ ง เป็ น ค� ำ
อัญเชิญเทพยดาและพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มา
รับเครื่องสังเวย แล้วกล่าวค�ำอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ เ ริ่ ม สวดมนต์ แ ละท� ำ น�้ ำ มนต์ ใ นขณะ
เดียวกันพราหมณ์กจ็ ดุ เทียนเสีย่ งทายทัง้ 6 เล่ม และ
หมุนราวเทียน 3 รอบแล้วคว�ำ่ ราวเทียนไว้ พระสงฆ์
ก็โปรยข้าวสารซึ่งสมมุติว่าเป็นฝนตก ในขณะนั้น
น�้ำตาเทียนจะตกลงมาบนใบตองที่วางไว้บนพื้น
ถ้ า น�้ ำ ตาเที ย นเล่ ม ใดหยดไหลเป็ น สาย
พราหมณ์ก็ท�ำนายว่าในเดือนนั้นจะมีฝนตก
ถ้าเทียนใดมีเปลวไฟวูบวาบ พราหมณ์ก็
ท�ำนายว่าในเดือนนั้นฟ้าจะคะนองมาก
ถ้าเทียนเล่มใดน�ำ้ ตาเทียนหยดทีละหยดก็
จะท�ำนายว่าในเดือนนั้นฝนไม่ค่อยตก
การเสีย่ งทายดูปริมาณน�ำ้ ในแม่นำ�้ ล�ำคลอง
จะดูจากใบตองที่รองรับน�้ำตาเทียนอยู่
ถ้าน�ำ้ ตาเทียนทีร่ อ่ งใบตองไหลมาจดกัน ก็
แสดงว่าในปีต่อไปน�้ำจะมาก
ถ้าน�้ำตาเทียนไม่จดกัน น�้ำจะน้อย
พิธจี ะสิน้ สุดลงเมือ่ พระสงฆ์สวดมนต์บท
ยะถาสัพพี ชาวกูยมีความเชื่อว่าพิธีเสี่ยงทายนี้มัก
จะตรงกับความเป็นจริงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปีตอ่ ไปเสมอ
การแต่งกาย และ ศิลปหัตถกรรม
สมทรง (2557) กล่าวไว้วา่ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ผู้หญิงสูงอายุชาวกูยส่วนใหญ่จะนุ่งผ้าที่มีลายเป็น
แบบเฉพาะของชาวกู ย และใส่ เ สื้ อ คอกระเช้ า
ธรรมดา บางคนก็ใส่เสื้อแบบชาวบ้านทั่วไป เป็นที่
น่าสังเกตว่าหญิงสูงอายุมักจะชอบใส่ดอกไม้หอม
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ไว้ที่ติ่งหูที่เจาะไว้ เช่น ดอกมะลิ บางคนก็ซื้อตุ้มหู
เงินมาใส่ เป็นต้น ซึ่งธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวกูย
นัน้ ก�ำหนดว่า ลูกหลานจะต้องมีหน้าทีด่ แู ลการแต่ง
กายของแม่ โดยให้แม่ที่มีอายุมากแล้วได้นุ่งผ้านุ่ง
ไหมลายพื้ น เมื อ ง บ้ า นใดที่ ผู ้ สู ง อายุ นุ ่ ง ผ้ า ด้ า ย
ธรรมดา แสดงว่าลูกหลานขาดการเอาใจใส่ ไม่ชว่ ย
รักษาศักดิ์ศรีของแม่
ผ้าไหมเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทอ
ขึน้ ใช้ในครอบครัว เมือ่ มีเวลาว่างจากการท�ำนา แม่
จะสอนให้ลกู สาวทอผ้าไหม เมือ่ ย่างเข้าวัยสาว เมือ่
แต่งงานออกจากเรือนพ่อแม่ก็จะแบ่งผ้านุ่งไหม
ผ้าโสร่ง ผ้าสไบให้เป็นมรดก รองจากมรดกประเภท
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ นอกจากนี้ พ่อแม่ยังมอบ
เรือนพักอาศัยพร้อมกี่ หูกทอผ้า และอุปกรณ์การ
ทอไหมให้ แ ก่ ลู ก สาวคนสุ ด ท้ อ งอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้
ในปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมเริ่มลดน้อยลง
ชาวกูยส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อด้ายจากตลาดมาทอ
เพราะสะดวกกว่า หมู่บ้านที่ยังคงมีการทอผ้าฝ้าย
และผ้าไหมอยู่และพบมากที่สุด คือ บ้านตรึมแตล
อ�ำเภอศรีขรภูมิ บ้านส�ำโรงทาบ อ�ำเภอส�ำโรงทาบ
บ้านตากแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ ตามล�ำดับ
การทอผ้าไหมของชาวกูย แบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ประเภทผ้านุง่ ผ้านุง่ สตรีมกั นิยมทอหมี่
คั่นเป็นทางแนวดิ่งใช้ไหมควบ ยืนพื้นสีน�้ำตาลอม
ด�ำ มีหัวซิ่นที่ยีนพื้นสีแดง ลายขิด ตีนซิ่นพื้นด�ำ
ขนาด 2 - 3 นี้ว มีริ้วสีขาวเหลืองแดง แบ่งออกเป็น
4 ชนิด คือ
		 1.1 จิกกะน้อย เป็นผ้าทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
ผ้าหางกระรอกหรือผ้ากะเนียวของชาวไทยเขมร
มีสีเดียวลักษณะจะออกเหลือบมัน เป็นผ้าส�ำหรับ
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ผู้ชายนุ่งในพิธีการส�ำคัญต่าง ๆ ลักษณะการนุ่งจะ
นุง่ พับ จับจีบด้านหน้าเหมือนการนุง่ โสร่งของกลุม่
ชาวไทยเขมร นอกจากนี้ยังน�ำไปใช้ในการคลุมศพ
คนตายด้วย
		 1.2 โสร่ง เป็นผ้าตารางสีเ่ หลีย่ มใหญ่ มี
หลายสีในการทอผ้าจะน�ำเส้นไหมมา “กวี” หรือมา
ควบกัน 2 เส้นเพือ่ ให้เกิดความมันและหนาลักษณะ
การทอเหมือกับผ้าโสร่งของชาวไทยลาวหรือเขมร
		 1.3 จะกวี เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้า
อันลูซมี ของชาวไทยเขมร จะมีลายทางยาวเป็นร่อง
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 ผ้าสไบทีใ่ ช้พาดบ่าหรือ
เป็นผ้าเบี่ยงของชาวกูย จะทอเป็นผ้ายกดอกหรือ
ยกเขา เรียกว่า “ตะกอ” ผ้าสไบที่มีลักษณะการทอ
เช่นนี้เรียกว่า “ผ้าแก็บ” จะทอแล้วน�ำมาตัดเป็นตัว
เสื้อและผ้าสไบ ตัวเสื้อนิยมเป็นสีด�ำ โดยน�ำผ้าไหม
ที่ทอเป็นสีขาวหรือเหลืองตามลักษณะของไหม
แล้วไปย้อมมะเกลือให้เป็นสีด�ำ ผู้ชายจะใช้ผ้าขาว
2 ผืน เป็นผ้าเบีย่ งในการแต่งกายออกงานพิธี ผูห้ ญิง
ใช้ ผ ้ า ไหมยกดอกสี ด� ำ หรื อ สี ข าวเป็ น ผ้ า เบี่ ย ง
เรียกว่า “สไบแวง” (สไบด�ำ) หรือ “สไบบัวะ” (สไบขาว)
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นอกจากนี้ยังมีผ้าสไบโพกหัว เรียกว่า “สไบเจียด
ตรุย” ทอด้วยฟืมสั้นขนาด 12 ล็อบ เก็บลายขิด
4 – 5 ลาย จัดระยะสวยและเป็นระบบ มีชายครุยทัง้
สองข้างห้อยลูกปัดเล็ก ๆ เรียกว่า ปอนจุ๊ ใช้โพก
ศีรษะทั้งชายหญิง เวลาออกงาน เช่น การแห่บั้งไฟ
งานบวชนาค
3. ประเภทหัวซิน่ และตีนซิน่ แบ่งออกเป็น
		 3.1 ประเภทหัวซิน่ เรียกว่า อึมเปิล จะ
ทอเป็นลายขิด คล้ายของชาวไทยลาวซึ่งใช้ส�ำหรับ
ต่อเป็นหัวซิ่น เวลานุ่งจะทิ้งชายลงมาให้ห้อยเป็น
พกไว้ใส่เงินหรือสิง่ ของอย่างอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น ผ้าคาดเอว
ของผู้ชาย จะทอเหมือนหัวซิ่นแต่มีความกว้าง
มากกว่า เช่น หัวซิ่นขนาดพื้น 4 - 5 ล็อบ แต่ผ้าคาด
เอาใช้ขนาดฟืม 7 - 8 ล็อบ โดยยืนพื้นสีแดงเช่นกัน
เก็บลาย (แกะเลีย) เป็นขิดเป็นระยะ ๆ วิธีใช้จะท�ำ
ผ้าซับในก่อน แล้วน�ำว่านหรือหรือเครื่องรางของ
ขลั ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ของดี ส� ำ หรั บ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ต่าง ๆ มาห่อด้วยผ้าผืนนี้แล้วใช้เขาวง (กวางหรือ
เก้ง) หรือเถาวง (เถาวัลย์ของพืชบางชนิด) มามัด
เป็นเปลาะ ห่างกันเป็นระยะไว้คาดเอาเวลาจะออก
ไปจับช้างในป่า ซึง่ ผูช้ ายกูยถือว่าการมัดเป็นเปลาะ
โดยเขาวงหรือเถาวงนั้นมีความหมายมาก เพราะ
เชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ ป็นวงกลมนัน้ แทน วงเวียน เมือ่ เห็นช้าง
และช้ า งเห็ น ตนแล้ ว ก็ จ ะวนกลั บ มาหาตนใหม่
ของดีทใี่ ช้ปอ้ งกันตัวนัน้ คนไทยเขมรจะใช้คล้องคอ
แต่ชาวกูยจะใช้คาดเอว ผ้าคาดเอวจะแขวนไว้ที่สูง
ห้ามสตรีจับต้องการท�ำผ้าคาดเอวจากผ้าขิดหัวซิ่น
ของผู้หญิงนั้นก็เพื่อเป็นสิ่งแทนตัวในยามห่างไกล
จากบ้าน ค�ำว่าหัวซิ่นก็เป็นของสูงและดี ฝ่ายชาย
จึงใช้ห่อเครื่องรางของขลัง
		 3.2 ประเภทตีนซิ่น มี 2 ชนิด คือ เจิง
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หรือ ยืง เป็นตีนซิ่นที่มีความกว้างประมาณ 2 นิ้ว
นิยมสีด�ำ โดยทอเป็นผ้าฝ้าย ริมขอบล่างสุดใช้ไหม
สีเหลือง - แดง การน�ำเส้นไหมมาทอเป็นริมของซิน่
อาจเป็นเพราะไหมทนและเหนียวกว่า ส่วนการใช้
ผ้ า ฝ้ า ยทอเป็ น เชิ ง นั้ น ก็ เ พื่ อ ให้ ผ ้ า ซิ่ น มี น�้ ำ หนั ก
กระบูล เป็นตีนซิน่ ทีม่ ลี ายเป็นผ้ามัดหมีเ่ หมือนกะโบล
ของชาวไทยเขมร อาจเพราะรับเอาวัฒนธรรมมา
จากชาวไทยเขมร เพราะชาวกู ย จะเรี ย กผ้ า ที่ มี
ลวดลายทั้งหลายว่า ผ้าโฮล หรือ จิกโฮล
อาหารการกิน
สมทรง (2557) กล่าวไว้ว่า ชาวกูยจะรับ
ประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก และรับประทานข้าว
เหนียวเป็นครัง้ คราว อาหารทีพ่ บว่ารับประทานกัน
เป็นประจ�ำในหลาย ๆ พืน้ ที่ คือ พริกต�ำและแกงกบ
หรือกบย่าง พริกต�ำจะใส่พริกสด เกลือ และหัวหอม
ต�ำเข้าด้วยกัน แกงกบเหมือนต้มโคล้ใส่ใบที่มีรส
ชาดเปรี้ยว เช่น ใบมะขาม ใส่พริกสด ใส่หัวหอม
กับข้าวเหล่านีจ้ ะรับประทานกับพืชผักตามรัว้ บ้าน
เท่าที่หาได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกผักสวนครัว
เช่น ผักชี กระเพรา ต้นหอม การจับกบหน้าเกี่ยว
ข้าวจะใช้เหล็กซึ่งเรียกว่า “ตาห์” เกี่ยวเอากบออก
มาจากรู หน้าฝนจะจับกบโดยวางวางเบ็ดสั้น ๆ ซึ่ง
เรียกว่า “ตะบะฮะ” ไว้ตามเนินดินในทุ่งนา
นอกจากกบแล้ว กับข้าวอาจจะเป็นสัตว์
หรือแมลงที่จับได้ในท้องถิ่นนั้น เช่น เขียด กิ้งก่า
เอามาย่าง สับต�ำพริก หนูนาเอามาย่างบ้าง แกงบ้าง
งูเห่าหรือตามทุง่ นาเอามาสับท�ำแกงคัว่ ใส่ขา้ วคัว่ ต�ำ
ใส่ใบกระสัง ตะไคร้ ผักชี ฝรั่ง รสเผ็ด ๆ เปรี้ยว ๆ
มดแดงทีท่ ำ� รังตามต้นสะแก ตันมะม่วงเอามาคัว่ ต�ำ
พริก ใส่พริก มะนาว น�้ำปลา กะปิ หรือเอามาคั่วใส่
เกลือก็ได้ ไข่มดแดงมักจะรับประทานดิบ ๆ หรือ
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บางคนอาจเอามาต้ม ต�ำพริก แมลงกีนูนหรือที่
เรียกว่า “กันเจียงเจียง” (แมลงช้าง) อยูต่ ามใบอ่อนข
องต้นบกเอามาคั่ว ต�ำพริก หรือต้มแกง ใส่หน่อไม้
ใส่พริกเผ็ด ๆ และให้มรี สเปรีย้ ว ๆ แมลงจีกดุ จี่ หรือ
ที่เรียกว่า “กันอึมโผง” อยู่ตามขี้ควายก็เอามารับ
ประทานเหมือนแมลงอืน่ ๆ นอกจากนี้ ชาวกูยยังมี
การเลีย้ งหมู เลีย้ งเป็ด ไก่ ไว้รบั ประทานอาหารและ
จ�ำหน่าย การเลี้ยงวัวควาย นอกจากเอาไว้ใช้ทำ� นา
แล้วยังใช้ในการบริโภคโดยมีการล้มวัวล้มควาย
แล้วแล่วางไว้เป็นกอง ๆ จ�ำหน่ายให้แก่ชาวบ้าน
บางส่วนก็เก็บไว้บริโภคเอง ในเวลาที่จัดงานพิธี
เช่น วันเซ่นผีบรรพบุรุษ วันบวช ก็จะมีการล้มวัว
ควาย และฆ่าหมูเพื่อใช้ประกอบอาหารเช่นกัน
การรั บ ประทานอาหารดิ บ ยั ง คงมี อ ยู ่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในหมู ่ ช าวกู ย ที่ นิ ย มดื่ ม สุ ร า
อาหารดิบที่บริโภคกันนั้น ได้แก่ กุ้งตัวเล็ก ปลาซิว
ตัวเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “กาผุห์” ปลาและกุ้งเหล่านี้จับ
ได้จากที่ลุ่มหนองน�้ำในนา วิธีการปรุงก็เช่นเดียว
กับการท�ำลาบ คือ มีการใส่นำ�้ ปลา มะนาว พริกป่น
ผักชีฝรั่ง และสาระแหน่ ดีหมูก็เป็นอาหารดิบซึ่ง
นิ ย มผสมกั บ สุ ร า นอกจากนี้ ก็ มี ป ลาร้ า ซึ่ ง นิ ย ม
บริโภคดิบ ๆ ใส่มะนาว พริก หอมแดง ส่วนเนื้อไก่
และเป็ดไม่เป็นที่นิยมบริโภคดิบ จะน�ำมาต้มหรือ
ท�ำลาบสุก ส�ำหรับผู้หญิงสูงอายุส่วนมากจะเคี้ยว
หมากและพลู มีการปลูกต้นพลูกันมาก นอกจากนี้
ยั ง เก็ บ ไม้ ช นิ ด หนึ่ ง มาเคี้ ย วกั บ หมากและพลู
เรียกว่า “ปลัยการ” /plaj kaar/ ซึ่งมีสีเขียวอ่อน ๆ
ออกไปทางสีขาว กะเทาะมาจากฝักยาวสีด�ำแล้วเอา
มาตาก
ลักษณะหมู่บ้านที่อาศัย
สมทรง (2557) กล่าวไว้วา่ บ้านของชาวกูย
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ดัง้ เดิมจะมีลกั ษณะทรงใต้ถนุ สูง บ้านชาวกูยทีเ่ ลีย้ ง
ช้างจะยกส่วนด้านหน้าให้สงู กว่าส่วนอืน่ เพือ่ ทีช่ า้ ง
จะลอดหรือยืนอยู่ได้ โดยปรับดินใต้ถุนเรือนใน
ส่วนนั้นให้มีลักษณะเป็นหมอนส�ำหรับช้างหนุน
นอนกลางคืน ส่วนชาวบ้านกูยทีไ่ ม่เลีย้ งช้างก็สร้าง
ให้ใต้ถุนสูงเช่นกัน เพื่อวัวควายจะเข้าไปอยู่ได้
ชาวกูยจะใช้ประโยชน์จากบริเวณใต้ถุนเรือนอย่าง
เต็มที่ โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 3 - 4 ส่วน ส่วนแรกด้าน
หน้าที่พื้นยกสูงกว่าส่วนอื่นจะเป็นที่นอนของช้าง
ด้านหลังเป็นส่วนของวัวควาย ส่วนที่ 3 วางหูกทอ
ผ้าทีพ่ าดเส้นยืนยาวมากไปผูกกับคอกวัวควาย ส่วน
ที่ 4 เป็นร้านวางกระด้งไหม และวัสดุเครื่องใช้ที่
สานด้วยหวาย หรือไม้ไผ่ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนใต้
ร้านอาจเลีย้ งเป็ดหรือไก่ได้อกี บ้านชาวกูยบางบ้าน
จะแบ่งส่วนหนึ่งที่ติดกับตัวบ้านเป็นยุ้งเก็บข้าว
บางบ้านจะสร้างยุ้งข้าวแยกออกจากบ้าน
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชาวกูยใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับ คน
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คืออาศัยน�้ำฝน
เป็นหลัก ยกเว้นผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ กล้แหล่งน�ำ้ แม่นำ�้ มูล
หรือแม่นำ�้ สุพรรณบุรี ปลูกข้าวท�ำนาด�ำและนาปรัง
ปลูกมันส�ำปะหลัง ปลูกปอ พืชผักสวนครัว เช่น
ผักชี ต้นหอม กระเทียม กะเพรา กล้วย ส่วนใหญ่
ปลู ก ไว้ เ พื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ นและแบ่ ง ปั น
ญาติมิตร บางครอบครัวเคยปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส
ปั จ จุ บั น มี ก ารปลู ก ยางพาราหลายครั ว เรื อ น
เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นดินลูกรัง การเกษตร
จึงให้ผลผลิตต�่ำ
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มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนคนต่างด้าว
ในธุรกิจค้าที่ดิน
ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล1
.........................................
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบอย่าง
กว้างขวางจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มีการ
กู ้ ยื ม เงิ น จากต่ า งประเทศจ� ำ นวนมาก นั่ น ก็
หมายความว่าในสภาพการณ์เช่นนี้ประเทศไทย
ต้องการแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศจ�ำนวนไม่
น้ อ ยเพื่ อ น� ำ เม็ ด เงิ น เข้ า มาใช้ จ ่ า ยเพื่ อ กระตุ ้ น
เศรษฐกิจในภาพรวมท�ำให้ประเทศไทยเลือกที่จะ
ส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น อย่ า งจริ ง จั ง ในขณะ
เดียวกันนักลงทุนต่างชาติกแ็ สวงหาประเทศทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเทีย่ ว
เพื่ อ เข้ า ไปลงทุ น ท� ำ ธุ ร กิ จ หลากหลายประการ
โดยเฉพาะประเทศไทย ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี
กฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว คือ พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญ
มากในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาดุลยภาพ
ระหว่างความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ และ
ปัญหาที่เกิดจากการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
วัตถุประสงค์หลัก มีอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อจ�ำกัด
ควบคุมผลกระทบภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดประเภทธุรกิจ
ตามความหนักเบาของผลกระทบภายนอกและ
อ�ำนาจการอนุมตั ิ และเพือ่ บังคับควบคุมการลงทุน
จากต่างประเทศให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมากขึ้ น โดยการก� ำ หนดเงื่ อ นไขการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น การร่วมทุน
ทุนขั้นต�่ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น หากแต่
ปั จ จุ บั น กฎหมายหลั ก ฉบั บ ดั ง กล่ า วหาได้ มี
ประสิทธิภาพบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลไม่ กล่าว
คือ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการควบคุมผลกระ
ทบภายนอกโดยการก�ำหนดค�ำนิยาม “คนต่างด้าว”
ของบุคคลสมมติที่จะเน้นควบคุมเฉพาะสัดส่วน
ของคนต่างด้าวที่เข้าไปถือหุ้นในนิติบุคคลซึ่งได้มี
การจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลไทยโดยถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 49 เท่านั้น แต่กลับไม่ควบคุมนิติบุคคลที่มี
คนต่ า งด้ า วเป็ น กรรมการและมี อ� ำ นาจในการ
บริหารกิจการ ซึง่ น่าจะถือว่าเป็นคนต่างด้าว แต่รฐั
ละเลยหรือละเว้น ที่จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าว ท�ำให้ดูเสมือนว่าเป็นนิติบุคคลไทย ที่จะ
เข้าด�ำเนินธุรกิจต้องห้ามได้ ซึ่งการที่นิติบุคคล
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ดังกล่าวเป็นนิติบุคคลไทย แต่การด�ำเนินกิจการ
กลับอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคนต่างด้าวโดยสิน้ เชิง
เป็นการเปิดช่องว่างให้มีการครอบง�ำการจัดการ
นิ ติ บุ ค คลไทย จึ ง ท� ำ ให้ ก ารควบคุ ม ผลกระทบ
ภายนอกอันเกิดจากการกระท�ำอันไม่สจุ ริตของคน
ต่างด้าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์แห่งเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ส่วนการน�ำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ
นัน้ ก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีผลประโยชน์สงู สุดและ
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง อีกทั้ง ช่องว่างของค�ำนิยาม
ดังกล่าว ยังส่งผลให้คนต่างด้าวใช้นิติบุคคลไทย
เป็นการอ�ำพรางการถือหุน้ แทนกัน อย่างแพร่หลาย
ด้วยความสลับซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายใน
การประกอบธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีต่างๆ โดยมี
นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน
เพื่อช่วยเหลือในการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาการบังคับใช้ และตีความ
ทางกฎหมายก็ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ชั ด เจนท� ำ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงเพิกเฉย
โดยถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารการจด
ทะเบียนเป็นหลักไม่มีการสืบค้นเพื่อหาความจริง
ประกอบกับรัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติการณ์ของ
คนต่ า งชาติ ไ ด้ รุ ก คื บ เข้ า มาถื อ ครองที่ ดิ น ใน
ประเทศไทยด้วยรูปแบบ และวิธีการต่างๆ โดยยัง
ไม่ปรากฏหนทางเยียวยาและแก้ไขที่จริงจัง ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของชาติ จึงควรมี
แนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นดังกล่าว
ปัจจุบนั ได้มขี อ้ เท็จจริงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า
ปัญหาที่ส�ำคัญซึ่งควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ถึงต้นเหตุ และความเป็นมาของสภาพปัญหาที่เกิด
ขึน้ ดังกล่าว มีสาเหตุอนั สืบเนือ่ งมาจากปัญหาหลัก
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อย่างไร และควรมีวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร กล่าว
คื อ ปั จ จุ บั น ได้ มี นั ก ธุ ร กิ จ ชาวต่ า งชาติ ม ากมาย
ประเทศ ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหา
ริมทรัพย์ ซึ่งกฎหมายเรียกว่า “การค้าที่ดิน” โดย
ผู้วิจัยพบว่า คนต่างด้าวได้ใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทน
ด้วยการร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายคนไทย เพื่อ
หาช่องทางกระท�ำผิดด้วยวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนโดยการ
ใช้ผถู้ อื หุน้ อ�ำพรางทีเ่ ป็นคนไทยแทนคนต่างด้าวใน
รู ป นิ ติ บุ ค คลไทย โดยจะใช้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แทนที่ เ ป็ น
ลูกจ้างของบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย ซึง่ ไม่มบี ทบาท
ต่อการบริหารธุรกิจ และไม่มีการลงทุนในตัวหุ้น
รวมทัง้ มีการก�ำหนดสภาพของหุน้ ทีค่ นต่างด้าวถือ
ให้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ จากนั้นด�ำเนินการประกอบ
ธุรกิจค้าที่ดินโดยการ “ขายหุ้นนิติบุคคล” มาใช้
อ�ำพรางในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ โดยหลัก
แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1299 การซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินในลักษณะแบบ
บ้านจัดสรรถือว่าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ที่กฎหมายได้ก�ำหนดให้การได้มาโดยนิติกรรมซึ่ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น จะบริ บู ร ณ์ ไ ด้ เมื่ อ ท� ำ เป็ น
หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นการได้ ม ากั บ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละเป็ น หนทางที่ รั ฐ จะเป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ
ควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ในทะเบียน
หากแต่การที่กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติได้มีวิธีการ
ที่ซับซ้อนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ท�ำการจัดสรรที่ดินโดยการแบ่งแยก
ที่ดินจากที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย
2) ก่ อ สร้ า งบ้ า นหนึ่ ง หลั ง ลงในที่ ดิ น ที่
จัดสรรแบ่งแยกออกมา
3) จัดตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทโดยระบุ
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ว่าบ้านที่สร้างพร้อมที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของ
บริษัท
4) มีการตั้งบริษัทโดยมีการก�ำหนดผู้ริเริ่ม
ก่อการไว้ 7 คน โดย 6 คนแรกเป็นคนไทย จะถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 51 คนต่างด้าวถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 49
5) กรรมการผู้มีอ�ำนาจจะก�ำหนดเป็นคน
ต่างด้าวไว้
6) หากมีการตกลงซื้อขายบ้านกันได้ก็จะ
ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท
7) เมื่อช�ำระเงินก็จะด�ำเนินการเปลี่ยนชื่อ
ผูซ้ อื้ บ้านพร้อมทีด่ นิ เป็นผูถ้ อื หุน้ แทนพร้อมกับอาจ
มีการเปลีย่ นผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ด้วย ซึง่ ถือได้วา่ กรณีดงั
กล่าว ก็เป็นวิธกี ารในการด�ำเนินการ “การค้าทีด่ นิ ”
นั่นเอง
การกระท�ำดังกล่าวเชือ่ ว่าผูท้ ใี่ ห้คำ� แนะน�ำ
และบอกวิธีการอันแยบยลให้กับนักธุรกิจต่างชาติ
นั้นต้องเป็นส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มีความ
ช�ำนาญเกีย่ วกับกฎหมายธุรกิจ ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจกับชาวต่างชาติมานานมีลูกค้า
จ�ำนวนมากมายจึงรูไ้ ด้ถงึ วิธกี ารหลบเลีย่ งกฎหมาย
ในเรื่องธุรกิจค้าที่ดิน อันเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าว
ไม่อาจประกอบได้เนือ่ งจากเป็นธุรกิจต้องห้ามและ
สงวนไว้ให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นด้วย
เหตุผลพิเศษ ซึ่งการใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนเพื่อ
ประกอบธุรกิจค้าทีด่ นิ ของคนต่างด้าวนัน้ เป็นการ
หลี ก เลี่ ย งกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยพบ
ว่าวิธีการกระท�ำผิดจะเริ่มจากโครงสร้างรูปแบบ
ของการถื อ ครองที่ ดิ น ของนิ ติ บุ ค คลไทยที่ มี
คนต่ า งด้ า วถื อ หุ ้ น ซึ่ ง ถู ก ควบคุ ม โดยประมวล
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กฎหมายที่ดิน และผลจากการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้คนต่างด้าวเข้ามาควบคุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทย และเป็นปัญหา
ต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ การกระท�ำ
ดั ง กล่ า วเป็ น ความเสี ย หายต่ อ ภาครั ฐ อย่ า งมาก
โดยจะเห็นได้ว่าการซื้อขายบ้านที่ดินไม่มีการจด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ท�ำให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเสียภาษี อันเป็นภาระ
หน้าที่ในการเสียภาษีที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ
พึ ง ต้ อ งมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งช� ำ ระภาษี ใ ห้ กั บ รั ฐ เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการขายที่ ดิ น ประมาณร้ อ ยละ 2
(คิดจากราคาประเมิน) ค่าภาษีเงินได้ร้อยละ 30
(คิดจากราคาประเมิน) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 50
สตางค์ (คิดจากราคาทีส่ งู กว่าของราคาขายกับราคา
ประเมิ น ) และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะกิ จ ร้ อ ยละ 3.3
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะศึกษา
ปัญหาทางกฎหมาย และหาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้องกันการกระท�ำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อ� ำ พรางแทนคนต่ า งด้ า วในธุ ร กิ จ
ค้าที่ดิน
จากการศึกษาวิจยั สรุปได้วา่ “การค้าทีด่ นิ ”
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วประกอบ
กิจการด้วยเหตุผลพิเศษตามบัญชีหนึง่ (9) ของพระ
ราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ.2542 แต่ปัจจุบัน พบว่าได้มีกลุ่มชาวต่างชาติ
ทีแ่ ฝงมากับนักท่องเทีย่ วเข้ามาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีเ่ ป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอาทิ อ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และใช้ชอ่ งว่าง
ของกฎหมายไทยท�ำธุรกิจ “ค้าทีด่ นิ ” เลีย่ งกฎหมาย
โดยมีที่ปรึกษากฎหมายคนไทยเป็นผู้สนับสนุน
ชี้แนะแนวทางโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
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ซึ่งรูปแบบที่พบเห็นก็คือการตั้งบริษัทเพื่อเข้าซื้อ
ที่ดินและถือครองที่ดิน โดยคนต่างด้าวได้ถือหุ้น
ร้อยละ 49 ตามกฎหมาย แต่ได้นำ� เอาชือ่ ของ คนไทย
ซึ่งมิได้ร่วมลงทุนและถูกน�ำชื่อมาถือหุ้นรวมร้อย
ละ 51 เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย โดยคน
ไทยดังกล่าวเข้ามาท�ำนิติกรรมอ�ำพรางให้ดูเสมือน
ว่ามีการร่วมลงทุนกับคนต่างด้าวในการซื้อขาย
ที่ดินกันจริง แต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นการถือครอง
ที่ ดิ น แทน จากนั้ น จึ ง ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ ป็ น
นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 และ
มีคนไทยทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ อ�ำพรางถือหุน้ ร้อยละ 51 ซึง่
ส่วนใหญ่คนต่างด้าวมักจะเป็นคนต่างด้าวทีม่ ชี อื่ ใน
เอกสารสิทธิที่ดินก่อนมีการแบ่งแยก ส่วน คนไทย
มักจะเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มี
การน�ำชือ่ มาใส่โดยไม่ได้มกี ารลงทุน โดยนิตบิ คุ คล
ไทยดังกล่าวจะเข้ามาครอบครองที่ดินที่มีการแบ่ง
แยกนั้น และเมื่อท�ำการขายบ้านพร้อมที่ดินให้กับ
ลูกค้าชาวต่างชาติ ก็ใช้วิธีการโอนหุ้นให้ชาวต่าง
ชาติ แ ละเปลี่ ย นแปลงกรรมการในส่ ว นที่ เ ป็ น
คนต่างด้าวให้กับลูกค้าโดยไม่ได้สำ� แดงว่าเป็นการ
ซือ้ ขายบ้านและทีด่ นิ ท�ำให้คน ต่างด้าวสามารถเข้า
มาท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้โดยการ
อ� ำ พรางสิ ท ธิ ม าเป็ น คนไทยในรู ป แบบของ
นิติบุคคลไทย และรูปแบบนี้ได้มีการด�ำเนินการ
อย่างแพร่หลายและใช้จนถึงทุกวันนี้อย่างเปิดเผย
จนท�ำให้มองว่าการด�ำเนินการดังกล่าวกลายเป็นสิง่
ที่ถูกกฎหมายไปแล้ว พฤติการณ์เช่นว่านี้ถือได้ว่า
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ยังท�ำให้
รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจ�ำนวนมาก
โดยการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่างนายทุนคนต่างด้าว และบริษัทที่ปรึกษา
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กฎหมาย เพื่ อ ด� ำ เนิ น การหลี ก เลี่ ย งกฎหมาย
ทุ ก ประเภท ซึ่ ง พฤติ ก ารณ์ แ ละการกระท� ำ ของ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอยู่ในข่ายความผิดฐานให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542(ค้าที่ดิน) โดยคนต่างด้าวนั้น
มิได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือเป็น
นิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
ในการค้าที่ดินนั้นคนต่างด้าวได้ใช้วิธีการ
อันแยบยลที่เรียกว่าการขายหุ้นนิติบุคคล ในการ
อ�ำพรางธุรกิจค้าทีด่ นิ ของคนต่างด้าว โดยการจัดตัง้
บริษัทเพื่อถือครองที่ดินแปลงที่แบ่งแยกไว้แล้ว
และมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายบ้าน
พร้อมทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1299 ซึง่ มาตรา 1299 ได้มกี ารก�ำหนดให้การ
ได้มาโดยนิตกิ รรมซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ จะบริบรู ณ์
เมื่อได้ท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นหนทางที่รัฐจะเป็น
ผู้ก�ำกับควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ใน
ทะเบียนเพื่อใช้ตรวจสอบการถือครองที่ดินที่แท้
จริงตามกฎหมายและด�ำเนินการจัดเก็บรายได้สว่ น
ต่างๆ อันเป็นภาระภาษีทปี่ ระชาชน พึงต้องมีหน้าที่
ต้องช�ำระภาษีให้กับรัฐ ซึ่งการเสียภาษีที่ดินให้กับ
รัฐในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าจะขายให้
กับคนต่างด้าว ก็สามารถกระท�ำได้โดยผ่านทางช่อง
ทางตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ผู้กระท�ำผิดก็
เลือกทีจ่ ะใช้รปู แบบของนิตบิ คุ คลไทยทีม่ คี นไทยที่
เป็นผู้ถือหุ้นอ�ำพรางร้อยละ 51 คนต่างด้าวร้อยละ
49 มาใช้ในการเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ด้วย
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การเปลีย่ นแปลงกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ในส่วนของ
คนต่างด้าว หลีกเลี่ยงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ตามนิตินัย แต่ในทาง พฤตินัยนั่นคือการซื้อขาย
ท�ำให้รัฐสูญเสียรายได้จ�ำนวนมาก
ซึง่ หากท�ำการวิเคราะห์ถงึ วิธกี ารทีผ่ ตู้ อ้ งหา
ได้ใช้ในการกระท�ำความผิดกรณีบริษัทค้าที่ดินที่มี
ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน
ก็จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิดฐาน
“เป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น
แทนในบริษัทจ�ำกัดเพื่อให้ตนประกอบธุรกิจโดย
หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย, เป็นคนต่างด้าว
ประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ที่ ดิ น ซึ่ ง ต้ อ งห้ า มโดยฝ่ า ฝื น
กฎหมาย, ท�ำการจัดสรรทีด่ นิ โดยไม่ได้รบั อนุญาต”
ตามพระราชบั ญ ญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36, 37, ตามพระราช
บัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 21, 59
และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายกระท�ำผิดฐาน “เป็น
ผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยร่ ว มกั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ
สนับสนุนคนต่างด้าวเพือ่ ค้าทีด่ นิ โดยผิดกฎหมาย”
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว
พ.ศ.2542 มาตรา 36 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
โดยผู้วิจัยเห็นว่า ในการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด
เกี่ยวกับการใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนคนต่างด้าวใน
ธุรกิจการค้าที่ดินนั้น ค่อนข้างยากในการพิสูจน์
เนื่องจากคนต่างด้าวได้ใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทน
ด้วยการร่วมมือกับ ที่ปรึกษากฎหมาย คนไทย เพื่อ
หาช่องทางกระท�ำผิดด้วยวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนโดยการ
ใช้ผู้ถือหุ้น อ�ำพรางที่เป็นคนไทยแทนคนต่างด้าว
ในรูปนิตบิ คุ คล โดยจะใช้ผถู้ อื หุน้ แทนทีเ่ ป็นลูกจ้าง
ของบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย ซึง่ ไม่มบี ทบาทต่อการ
บริหารธุรกิจ และไม่มกี ารลงทุนในตัวหุน้ รวมทัง้ มี
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การก�ำหนดสภาพของหุ้นที่คนต่างด้าวถือให้เป็น
หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ จากนั้ น จึ ง เข้ า ถื อ ครองที่ ดิ น และ
ด� ำ เนิ น การค้ า ที่ ดิ น โดยการแบ่ ง แยกที่ ดิ น ให้
นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนท�ำการถือครอง
จากนั้ น เมื่ อ จะท� ำ การซื้ อ ขายที่ ดิ น ก็ จ ะโอนหุ ้ น
บริษัทในส่วนของคนต่างด้าวให้กับลูกค้าท�ำการ
เปลี่ ย นแปลงกรรมการนิ ติ บุ ค คล และแจ้ ง การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวในสารบบทีด่ นิ แต่เมือ่ ท�ำการ
สอบสวนจึงทราบว่าเป็นการขายบ้านและที่ดินให้
กับคนต่างด้าว ซึง่ ในการพิสจู น์ถงึ การกระท�ำความ
ผิดดังกล่าวจะต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ นิตบิ คุ คลทีม่ กี าร
ถือหุ้นอ�ำพรางแทนนั้นเป็น “คนต่างด้าว” และ
กิจกรรมที่คนต่างด้าวกระท�ำนั้นคือ “การค้าที่ดิน”
โดยการพิสจู น์ถงึ ความเป็นคนต่างด้าวนัน้ มีความ
ส�ำคัญที่ว่าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านิติบุคคลนั้น
มีอ�ำนาจการบริหารจัดการและแหล่งเงินทุนที่แท้
จริงเป็นของคนต่างด้าว และลักษณะของการขาย
หุ้นบริษัทดังกล่าว เป็นลักษณะของการค้าที่ดิน
ซึ่งการกระท�ำผิดดังกล่าวถือเป็นเรื่องปลายเหตุ
เมือ่ ถึงเวลานัน้ ตัวการทีเ่ ป็นคนต่างด้าวได้ขายทีด่ นิ
และหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ทิ้งภาระให้กับ
ลูกค้าของคนต่างด้าวต่อไป
นอกจากนี้ ค�ำว่า “บริษทั ” ทีจ่ ดทะเบียนใน
ประเทศไทย ก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับกรมทะเบียนธุรกิจ
การค้า แต่บริษทั ต่างด้าวทีเ่ ข้ามาถือครองทีด่ นิ ไม่มี
การด�ำเนินธุรกิจ เป็นเพียงการเข้ามาถือครองบ้าน
และที่ดินเท่านั้น และในบางโครงการ บริษัทที่
ปรึ ก ษากฎหมายได้ คิ ด แผนธุ ร กิ จ ให้ กั บ บริ ษั ท
ต่างด้าว ด้วยการให้เช่าบ้านและทีด่ นิ กับลูกค้าทีม่ า
ซือ้ บ้าน กล่าวคือ เมือ่ ลูกค้ามาซือ้ บ้านก็จะได้รบั การ
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โอนหุ้นของบริษัทมาเป็นชื่อของลูกค้า และบริษัท
ก็จะท�ำนิติกรรมให้ลูกค้าที่มาถือหุ้นแทนการเช่า
บ้านและทีด่ นิ กับบริษทั ของตัวเอง จึงเกิดธุรกิจการ
ให้เช่าบ้านและที่ดินขึ้น แต่หากมาวินิจฉัยตาม
ข้อเท็จจริง จะเห็นว่าเหตุใดเจ้าของบริษัท จึงต้อง
มาเช่าบ้านและที่ดินของบริษัทของตนเอง หาก
ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การซื้ อ ขายบ้ า นและที่ ดิ น นั้ น การท�ำ
นิตกิ รรมดังกล่าวจึงเป็นนิตกิ รรมอ�ำพรางเพือ่ หลีก
เลี่ยงข้อกฎหมาย และอีกกรณีหนึ่งอาจเป็นการ
ป้องกันหุน้ ส่วนคนไทยกระท�ำการอันฉ้อฉลกับคน
ต่ า งด้ า วในฐานะผู ้ ซื้ อ บ้ า นและที่ ดิ น อี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ยังพบว่าเพื่อเป็นการป้องกันหุ้นส่วน
ของคนไทยโกง ก็ให้หุ้นส่วนคนไทยท�ำการกู้เงิน
จากคนต่ า งด้ า วเพื่ อ เป็ น ทุ น ในการลงทุ น ใน
นิตบิ คุ คลไทยดังกล่าว ซึง่ แท้จริงแล้วไม่มกี ารกูเ้ งิน
กันจริง
จากการศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสหรัฐอเมริกา ซึง่
เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว จะไม่มกี ารก�ำหนดนิยาม
เกีย่ วกับคนต่างด้าวด้วยวิธกี ารก�ำหนดสัดส่วนการ
ถื อ หุ ้ น ในนิ ติ บุ ค คล แต่ จ ะใช้ ม าตรการควบคุ ม
พฤติกรรมการลงทุนของคนต่างด้าว เมือ่ การลงทุน
นัน้ มีผลต่อความมัน่ คงของชาติ (National Security)
และการลงทุ น นั้ น มี อ� ำ นาจบริ ห ารจั ด การและ
การควบคุมการซื้อขายของโดยคนต่างด้าว รวมทั้ง
ก� ำ หนดวิ ธี ก ารในการตรวจสอบการลงทุ นของ
คน ต่างด้าว ส่วนรูปแบบการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวในสหรัฐอเมริกา จะค�ำนึงถึง
การควบคุมความเป็นเจ้าของ (Ownership) และการ
ควบคุมด้านอ�ำนาจบริหารจัดการควบคูก่ นั ไป ส่วน
มาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ผู้วิจัยเห็นว่า แม้ตาม The Foreign Investment Act
1991 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะมีการบัญญัติ
กฎหมายที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากทีส่ ดุ
เช่น การก�ำหนดนิยามค�ำว่า “คนชาติฟิลิปปินส์”
หรื อ การก� ำ หนดประเภทกิ จ การที่ จ� ำ กั ด การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม Foreign Negative
List เหมือนกับการก�ำหนดนิยามค�ำว่า “คนต่างด้าว”
และการก� ำ หนดบั ญ ชี ท ้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ก็ตาม
แต่ในแง่ของรูปแบบการควบคุม จะเห็นได้ว่า ตาม
The Foreign Investment Act มุ่งควบคุมทั้งความ
เป็นเจ้าของกิจการ และอ�ำนาจบริหารจัดการของ
คนต่างด้าว โดยก�ำหนดไปถึงเรื่องสิทธิออกเสียง
ของคนต่างด้าวในนิตบิ ุคคลฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งตาม
มาตรา 4 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 นั้น เป็นไปในมิติเดียวคือ
การควบคุมด้านความเป็นเจ้าของบริษัทเท่านั้น
จะเห็นได้วา่ บทบัญญัตขิ อง The Foreign Investment
Act 1991 แม้ไม่ได้บญ
ั ญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับการเป็น
ผู้ถือหุ้นแทนไว้โดยตรง แต่ก็ได้มีการบัญญัติให้
การกระท�ำใดๆ ก็ตามทีฝ่ า่ ฝืน The Foreign Investment
Act 1991 ไม่ ว ่ า จะเป็ น การกระท� ำ ของคนชาติ
ฟิลิปปินส์เอง หรือเป็นการกระท�ำของคนต่างด้าว
รวมไปถึงบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับการกระท�ำผิด
นัน้ ๆ ด้วย ซึง่ การบัญญัตติ าม The Foreign Investment
Act 1991 นัน้ เป็นการบัญญัตคิ วามผิดไว้อย่างกว้าง
และเมื่ อ พิ จ ารณาจากนิ ย ามของค� ำ ว่ า “คนชาติ
ฟิลิปปินส์” ประกอบด้วยแล้ว ย่อมวิเคราะห์ได้ว่า
ในการควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ โดยบุ ค คล
ธรรมดาหรือ นิตบิ คุ คลต่างด้าวก็ตามในองค์กรธุรกิจ
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หรือนิติบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์นั้น มิได้มุ่งก�ำกับ
และจ�ำกัดเพียงแต่ความเป็นเจ้าของในรูปของการ
ถือหุ้นทุนเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงการมี
อ�ำนาจบริหารจัดการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ส�ำหรับสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจคือ The Industrial Coordination
Act 1975 และ Guidelines on Foreign Equity พบว่า
กฎหมายและแนวทางดังกล่าว เมือ่ พิจารณาประกอบ
กันจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ครอบคลุมทั้งด้านความเป็น
เจ้าของด้วยการก�ำหนดสัดส่วนการ ถือหุ้นทุน
ส�ำหรับประเภทกิจการผลิตเพือ่ การส่งออก อันเป็นการ
ควบคุมด้านความเป็นเจ้าของบริษัท เนื่องจากหุ้น
ย่อมแสดงออกถึงทุนของบริษทั และทุนของบริษทั
ก็คือสินทรัพย์ของบริษัทนั่นเอง นอกจากนี้ ยัง
ก�ำหนดให้ต้องแสดงรายละเอียดของการได้มาซึ่ง
สิทธิออกเสียง หรือกรณีที่มีการครอบง�ำกิจการ
แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบด้านอ�ำนาจบริหาร
จัดการบริษัทด้วยเนื่องจาก กรณีของการครอบง�ำ
กิจการนั้นย่อมเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทรวม
ถึงอ�ำนาจการบริหารจัดการบริษทั ด้วย อันหมายถึง
การครอบง�ำกิจการนั้นย่อมมีผลต่อสิทธิออกเสียง
และอ�ำนาจบริหารจัดการบริษัทนั่นเอง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ตามกฎหมายทัง้ ของประเทศ
พัฒนา และประเทศก�ำลังพัฒนา ต่างก็ให้ความ
ส�ำคัญกับการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวทัง้ ด้านความเป็นเจ้าของ และอ�ำนาจบริหาร
จัดการ ขณะที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ควบคุมเฉพาะด้านความ
เป็นเจ้าของ ตามมาตรา 4 เท่านั้น จึงควรตรวจสอบ
ถึงอ�ำนาจบริหารจัดการทีไ่ ม่จำ� กัดเฉพาะการถือหุน้
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โดยตรงแต่เพียงอย่างเดียว หากควรตรวจสอบถึง
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั โฮลดิง้ ส์ หรือในบริษทั
แม่ที่เข้าถือหุ้นในนิติบุคคลเป็นล�ำดับชั้นด้วย
ผู้วิจัยจึงพอจะสรุปถึงสภาพปัญหาของ
การใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจ
ค้าทีด่ นิ เพือ่ จะได้นำ� มาเป็นแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้
1. ปัญหาอันเกิดจากสภาพการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งมีช่องว่างในการพิสูจน์ถึงการกระท�ำ
ผิดของคนต่างด้าว
ผู้วิจัยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจาก
การเข้าครอบครองที่ดินของนิติบุคคลไทยที่มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 และมีคนไทยถือหุ้น
อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวร้อยละ 51 ซึ่งการครอบ
ครองโดยการซือ้ ทีด่ นิ นัน้ ถูกควบคุมโดยหน่วยงาน
กรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจะมีการ
พิจารณาแต่เพียงสัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ในอัตราร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ส�ำหรับ คนไทย
เท่ า นั้ น หากมี ก ารถื อ หุ ้ น ของคนต่ า งด้ า วเกิ น
สัดส่วนจะเป็นเรื่องที่ผิดตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ ซึง่ จะไม่มโี ทษทางกฎหมาย เพียงแต่จะถูกลด
สัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวลงไม่เกิน ร้อยละ
49 แต่ไม่ได้ตรวจสอบถึงเรื่องการลงทุน และการ
บริหารกิจการทีแ่ ท้จริงของนิตบิ คุ คลนัน้ ว่าเป็นของ
คนต่างด้าวหรือไม่ สภาพปัญหาที่ศึกษานี้พบว่า
นิติบุคคลไทยที่มาซื้อที่ดินมีการใช้ชื่อคนไทยถือ
หุ้นอ�ำพรางแทนคนต่างด้าว และเมื่อได้เข้ามาถือ
ครองทีด่ นิ ดังกล่าว ก็จะท�ำการแบ่งแยกทีด่ นิ โดยใช้
นิตบิ คุ คลไทยทีเ่ ป็นบริษทั ลูกทีม่ คี นต่างด้าวถือหุน้
ร้ อ ยละ 49 และคนไทยถื อ หุ ้ น อ� ำ พรางแทน
คนต่างด้าวร้อยละ 51 เข้ามาถือครองทีด่ นิ ทีแ่ บ่งแยก
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ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า คนไทยผู้ถือหุ้นแทนและ
คนต่ า งด้ า วในบริ ษั ท ลู ก มั ก จะมี ชื่ อ เดี ย วกั น กั บ
นิติบุคคลไทยที่ถือครองที่ดินก่อนมีการแบ่งแยก
จากนัน้ ก็จะมีการขายบ้านและทีด่ นิ ให้กบั ลูกค้าชาว
ต่างชาติ ด้วยการขายหุ้นบริษัท ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึง
นิติกรรม ดังนั้นการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมทีด่ นิ จะรูเ้ รือ่ งเมือ่ มีการมาขอให้นำ� เอกสารการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นมาแจ้งและใส่
ในสารบบที่ดิน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพ
การบังคับใช้กฎหมายที่มีช่องว่างในการพิสูจน์ถึง
การกระท�ำผิดของคน ต่างด้าว หากได้มีการตรวจ
สอบกั น อย่ า งจริ ง จั ง ในเรื่ อ งการลงทุ น และการ
บริหารกิจการ ก็อาจพิสจู น์ได้วา่ นิตบิ คุ คลไทยดังกล่าว
แท้จริงแล้วคือคนต่างด้าว ซึง่ ถ้าคนต่างด้าวซือ้ ทีด่ นิ
ประมวลกฎหมายที่ดิน ก็เปิดโอกาสให้ซื้อขายอยู่
แล้ ว โดยจะต้ อ งผ่ า นตามขั้ น ตอนที่ ป ระมวล
กฎหมายทีด่ นิ ก�ำหนด แต่คนต่างด้าวก็ไม่เลือกเดิน
ตามช่องทางที่ถูกต้อง กลับเลือกใช้แนวทางการใช้
นิตบิ คุ คลไทยทีม่ ี คนไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ อ�ำพรางแทน
คนต่างด้าว ซึ่งมีพฤติการณ์เสมือนอ�ำพรางสิทธิมา
เป็นคนไทยเพือ่ เข้าท�ำนิตกิ รรมต่างๆ ตามสิทธิของ
คนไทยทุกประการ
2. ปั ญ หาอั น เกิ ด จากบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายให้คำ� แนะน�ำและร่วมมือในการกระท�ำผิด
กับคนต่างด้าว
จากการศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น
อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน จะพบว่า
คนต่างด้าวได้กระท� ำผิดโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย
โดยมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ
เนือ่ งจากทีป่ รึกษากฎหมายมีความช�ำนาญเกีย่ วกับ
กฎหมายธุรกิจ ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบ
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ธุรกิจกับชาวต่างชาติมานานมีลกู ค้าจ�ำนวนมากมาย
จึงรูไ้ ด้ถงึ วิธกี ารหลบเลีย่ งกฎหมายในเรือ่ งธุรกิจค้า
ที่ดิน อันเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวไม่อาจประกอบได้
เนื่องจากเป็นธุรกิจต้องห้ามและสงวนไว้ให้กับ
บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นด้วยเหตุผลพิเศษ
3. ปั ญ หาอั น เกิ ด จากช่ อ งว่ า งในการ
ประสานในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ
จากการที่ ผู ้ วิ จั ย มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
สืบสวนสอบสวนพฤติการณ์การกระท�ำผิดของ
คนต่างด้าว และได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง พบว่าเกิดช่องว่างในการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
กรมทีด่ นิ , กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ซึง่ ช่องว่างในการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าว จะเป็นในลักษณะทีแ่ ยกจากกันไม่มี
การเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน
4. ปัญหาอันเกิดจากการขาดจิตส�ำนึกใน
การเฝ้าระวังการกระท�ำผิดของคนต่างด้าว
จากกรณีศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น
อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าทีด่ นิ จะพบด้วย
ว่า ลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นคน
ไทย ยอมที่จะใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอ�ำพราง จน
เป็นเหตุให้คนต่างด้าวกระท�ำผิดเกิดขึ้น ตลอดจน
จากการรวบรวมข้อมูลในการสอบสวนของกรณี
ศึกษาดังกล่าว จะพบว่ามีการตั้งนิติบุคคลไทยใน
ลักษณะเดียวกันนีโ้ ดยใช้ชอื่ ลูกจ้างคนไทยทีม่ ชี อื่ ซ�ำ้ ๆ
กั น อี ก มากมาย โดยไม่ มี ใ ครสนใจที่ จ ะแจ้ ง การ
กระท� ำ ผิ ด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทราบนั้ น เห็ น ได้ ว ่ า
ประชาชนขาดจิตส�ำนึกในการร่วมกันเฝ้าระวังเพือ่
ป้องกันไม่ให้ คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจ
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ค้าที่ดินโดยการใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทนดังกล่าว
5. ปัญหาอันเกิดจากความต้องการของ
นั ก ลงทุ น ต่ า งด้ า วในการค้ า ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากกรณีศึกษาบริษัทค้าที่ดินที่มีผู้ถือหุ้น
อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน จะพบว่า
เกาะสมุย ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้น เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของคนไทยและคนต่างด้าว มีการ
ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มาก เงินทุนจากต่างประเทศ
จ� ำ นวนมากได้ ห ลั่ ง ไหลเข้ า มายั ง เกาะสมุ ย โดย
ปราศจากการตรวจสอบแหล่งทีม่ า ซึง่ กรมสอบสวน
คดีพิ เ ศษได้ รั บ ข้ อมูลจากต� ำรวจต่างประเทศว่า
มีการเข้ามาสร้างเครือข่ายในเกาะสมุยโดยกลุ่มค้า
ยาเสพติดระดับโลกชือ่ ว่า แบนดิดอส และมีการน�ำ
เงินทีไ่ ด้จากการค้ายาเสพติดมาฟอกเป็นธุรกิจต่างๆ
โดยเฉพาะธุรกิจค้าที่ดิน ซึ่งกลุ่มคนต่างด้าวเหล่านี้
กล้าที่จะซื้อที่ดินในราคาสูงเพราะเงินหาง่ายและ
เป็นการป้องกันนักลงทุนไทยมาท�ำธุรกิจแข่งขัน
ด้วย จนปัจจุบันมีการปั่นราคาที่ดินในระดับสูงจน
นักลงทุนไทย ไม่กล้าทีจ่ ะลงทุน และท�ำให้คนต่างด้าว
เข้ามาครอบครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทย
จากการศึกษาวิจัยถึง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมถึงการ
ลงทุนและการบริหารจัดการของคนต่างด้าวในรูป
นิ ติ บุ ค คลไทยที่ เ ข้ า ถื อ ครองที่ ดิ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า
ปัญหาผูถ้ อื หุน้ อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้า
ที่ดินถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ ซึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากการลงทุนนัน้
มีผลต่อความมั่นคงของชาติ จะต้องถูกตรวจสอบ
ถึงการลงทุน ซึ่งทั้งประเทศที่พัฒนา และประเทศ
ทีก่ ำ� ลังพัฒนา ต่างให้ความส�ำคัญถึงรูปแบบในการ
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ควบคุมการลงทุนของคนต่างด้าวทัง้ ด้านความเป็น
เจ้าของ และอ�ำนาจบริหารจัดการ โดยสภาพการ
บังคับใช้กฎหมายของการใช้ผู้ถือหุ้นอ�ำพรางแทน
คนต่างด้าวในธุรกิจค้าทีด่ นิ มีชอ่ งว่างในการพิสจู น์
ถึงการกระท�ำผิด ผูว้ จิ ยั จึงมีขอเสนอแนะให้ปอ้ งกัน
โดยเริ่มจากต้นทางของปัญหา คือการตรวจสอบ
การเข้าถือครองที่ดินของนิติบุคคลไทยซึ่งมีผู้ถือ
หุน้ เป็นคนต่างด้าว โดยจะต้องควบคุมถึงแหล่งเงิน
ทุน และการบริหารจัดการทีแ่ ท้จริงของคนต่างด้าว
ซึ่งควรก�ำหนดให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มีอำ� นาจ
หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบถึ ง เรื่ อ งการลงทุ น ของ
นิติบุคคลไทยซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้น เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์มีฐานข้อมูลนิติบุคคล สามารถ
ตรวจสอบได้งา่ ยกว่าหน่วยงานอืน่ ๆ และกรมทีด่ นิ
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีจ่ ะต้องพบการท�ำนิตกิ รรมเกีย่ ว
กับทีด่ นิ ก่อน ควรก�ำหนดหน้าทีท่ จี่ ะต้องส่งเรือ่ งมา
ให้ตรวจสอบก่อนที่จะท�ำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องท�ำการสอบสวน
ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของหุ ้ น ส่ ว นคนต่ า งด้ า วและ
คนไทย และอ�ำนาจในการบริหารนิตบิ คุ คลไทยของ
คนต่างด้าว เพื่อเป็นการควบคุมแหล่งเงินทุนและ
ป้องกันมิให้คนต่างด้าวเข้ามาบริหารจัดการในภาย
หลั ง และเมื่ อ ได้ รั บ รองผลแล้ ว จึ ง จะท� ำ การจด
ทะเบียนซื้อขายกันได้ ฉะนั้นควรก�ำหนดหน้าที่
ของ กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องได้รับ
ข้อมูลเป็นหน่วยงานแรก ส่งข้อมูลให้กระทรวง
พาณิชย์ทำ� การตรวจสอบ เมือ่ ได้หนังสือรับรองแล้ว
จึงจะมาท�ำการท�ำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่อไป
2. มาตรการควบคุมเกี่ยวกับนิติกรรมจด
ทะเบียนการถือครองทีด่ นิ ของนิตบิ คุ คลไทยทีม่ คี น
ต่างด้าวถือหุ้น กรณีที่มีการแบ่งแยกที่ดนิ จากที่ดิน
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ที่ได้มีการจดทะเบียนการซื้อขายตามข้อ 1. เสร็จ
แล้ว ควรให้กรมทีด่ นิ มีหน้าทีแ่ จ้งกระทรวงพาณิชย์
เพื่อเฝ้าระวัง และถ้าเป็นนิติบุคคลเดิม เข้าครอบ
ครองทีด่ นิ ทีแ่ บ่งแยก ก็ให้แจ้งกระทรวงพาณิชย์เป็น
ระยะ กรณีทเี่ ป็นนิตบิ คุ คลเดิมแต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือ กรณีที่เป็นนิติบุคคล
ใหม่ ที่ มี ค นต่ า งด้ า วถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 49 ก่ อ นท� ำ
นิติกรรมจดทะเบียนการถือครองที่ดินต้องส่งให้
กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบทุกครั้ง กิจกรรมใน
เรือ่ งการถือครองทีด่ นิ การแบ่งแยกทีด่ นิ ให้ถอื เป็น
เรือ่ งพิเศษทีจ่ ะต้องก�ำกับ ควบคุม ทุกขัน้ ตอนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้คนต่างด้าวเข้าทางช่องทาง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. มาตรการเพิ่ ม การลงโทษที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า จากกรณีศกึ ษาบริษทั ค้าทีด่ นิ
ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ อ�ำพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจ ค้าทีด่ นิ
ดังกล่าว คนต่างด้าวสามารถกระท�ำผิดโดยหลีก
เลี่ยงกฎหมาย เพราะว่ามีบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ และบอกวิธีการอันแยบยลให้
กับคนต่างด้าว ซึ่งในการด� ำเนินคดีกับบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายนัน้ ค่อนข้างยาก เนือ่ งจากบริษทั ที่
ปรึกษากฎหมายใช้วธิ อี �ำพรางตนเองเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ ง
หลังการกระท�ำผิด และมักจะอ้างว่าได้กระท�ำตาม
หน้าทีต่ ามปกติของบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย ดังนัน้
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ที่ปรึกษากฎหมายให้
ค�ำปรึกษาคนต่างด้าวในการหลีกเลีย่ งกฎหมายเพือ่
กระท�ำความผิดดังกล่าว จึงควรมีมาตรการลงโทษ
ทีป่ รึกษากฎหมายโดยการแก้ไขกฎหมายเพิม่ โทษที่
ปรึกษากฎหมายให้ได้รบั โทษเสมือนเป็นตัวการซึง่
เป็นคนต่างด้าวด้วย
4. การบูรณาการร่วมกันในการควบคุม
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และตรวจสอบการถือหุน้ อ�ำพรางแทนคนต่างด้าว
ในการค้าที่ดิน ในการตรวจสอบถึงเรื่องการลงทุน
และการบริหารกิจการของคนต่างด้าวตามที่ผู้วิจัย
ได้ เ สนอไว้ แ ล้ ว นั้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น การลดช่ อ งว่ า งในการ
ประสานการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะท�ำงานในส่วนของกระทรวง
พาณิชย์ ควรจะมีคณะท�ำงานทีป่ ระกอบด้วยหน่วย
ตรวจสอบต่างๆ ทีต่ งั้ ขึน้ เป็นบอร์ดในการพิจารณา
ซึ่งอาจประกอบด้วย ข้าราชการจากส� ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ซึง่ จะตรวจ
สอบเกี่ยวกับประวัติของบุคคลทั้งคนไทยและคน
ต่างด้าว ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ทีจ่ ะต้องดูถงึ รายละเอียดของเงิน
ลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม ซึง่ อาจดูรายละเอียด
ของคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวว่าเป็นลูกจ้าง
ของนิติบุคคลใดหรือไม่ เป็นต้น โดยมีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานกลาง
5. การสร้างแรงจูงใจในการเฝ้าระวังการก
ระท�ำผิดของคนต่างด้าว ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า บุคคลทีม่ สี ว่ น
ส�ำคัญในการกระท�ำผิดคือตัวคนไทยซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นแทนซึ่งมักจะใช้ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งไม่มี
ส่ ว นในการลงทุ น มาเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น แทน ซึ่ ง ทาง
นิตนิ ยั จะถือว่าเป็นนิตบิ คุ คลไทย แต่ทางพฤตินยั จะ
เป็นคนต่างด้าว โดยบุคคลทัว่ ไปก็ไม่สามารถพิสจู น์
ถึงการกระท�ำผิดดังกล่าวได้ แต่คนไทยทุกคนควร
จะใส่ใจหรือตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับพฤติกรรมการถือ
หุ้นอ�ำพรางของคนต่างด้าวเหล่านี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
แสนอแนะให้มกี ารสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ และประชาชนช่วยตรวจสอบด้วยการให้รางวัล
หรือสินบนน�ำจับ กรณีพบการกระท�ำผิดโดยการ
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ถือครองทีด่ นิ แทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าทีด่ นิ และ
มีการสร้างจิตส�ำนึกให้คนไทยไม่ควรให้ความช่วย
เหลือคนต่างด้าวกระท�ำผิดกฎหมายในการค้าทีด่ นิ
โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
6. มาตรการก�ำหนดเขตที่ดิน (Zoning)
แบบเฝ้ า ระวั ง จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในการ
ควบคุมเรื่องการครอบครองที่ดินของต่างประเทศ
และประเทศไทย มีวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน
สหรัฐอเมริกาจะก�ำหนดเขตที่ดินเพื่อการควบคุม
และตรวจสอบคนต่างด้าวโดยให้รายงานพฤติกรรม
การถือครองทีด่ นิ เกษตรกรรม สหพันธรัฐมาเลเซีย
จะก�ำหนดเขตที่ดินเพื่ออนุญาตและไม่อนุญาตให้
คนต่างด้าวเข้าถือครองทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีก่ �ำหนดไว้
ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทยจะมีการก� ำหนดเขต
ทีด่ นิ เพือ่ มีการจ�ำกัดประเภทของทีด่ นิ ทีส่ ามารถเข้า
ถือครอง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่ประเทศไทยใช้วิธี
การก�ำหนดเขตที่ดินในปัจจุบัน เพื่อจะได้ควบคุม
เฉพาะเขตที่ดินนั้น ถือเป็นวิธีการที่ดี แต่ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ ระบบได้ ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าถึงแม้
จะก�ำหนดเขตที่ดินแบบเฝ้าระวัง การกระท�ำผิด
นอกพื้นที่ก�ำหนดเขตที่ดินก็ยังคงมีอยู่ เช่น ที่นา
ตามทีม่ ขี า่ วว่าทีน่ าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้
ถูกต่างชาติใช้นอมินีเข้าฮุบซื้อที่ดิน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าควรด�ำเนินมาตรการดังกล่าวควบคูไ่ ปกับ
การตรวจสอบแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการ
ของหุ้นส่วนทั้งของคนไทยและคนต่างด้าว
เอกสารและสิ่งอ้างอิง
จเร จารุวงั สันติ. 2551. การก�ำหนดสิทธิในทีด่ นิ ของ
คนต่ า งด้ า ว. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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การออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ์หรือ
นอกขอบอ�ำนาจของกฎหมายแม่ : ตอนที่ 2
พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์1
............................................
ค�ำน�ำ
หลั ง จากที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ เ ขี ย นบทความ
เรือ่ งการออกกฎหมายลูกขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
หรือเจตนารมณ์หรือนอกขอบอ�ำนาจของกฎหมาย
แม่ : ตอนที่ 1 และได้เผยแพร่เป็นที่ทราบส�ำหรับ
ผูท้ อี่ า่ นบทความดังกล่าวแล้ว เสียงสะท้อนกลับมา
ในกลุ่มของผู้อ่านบทความดังกล่าวที่ศึกษามาทาง
ด้านนิตศิ าสตร์ ต่างก็มคี วามเห็นพ้องด้วยและได้ให้
ข้อคิดเห็นพร้อมเสนอแนะว่า การออกกฎหมายลูก
ในลักษณะทีผ่ เู้ ขียนได้อธิบายความไว้ ยังปรากฏอยู่
อีกหลายหน่วยงานของทางราชการที่จ�ำเป็นต้อง
บังคับใช้กฎหมาย ซึง่ สร้างปัญหาให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นอย่างยิง่ การทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจะบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติ
กฎหมายนั้น ๆ จึงเป็นไปได้ยาก พร้อมกับขอให้
ผูเ้ ขียนได้เขียนบทความในลักษณะดังกล่าวออกมา
บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตระหนัก
ว่ า มี ป ั ญ หาดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น และควรที่ จ ะแก้ ไ ข
ปัญหาเสียในเบื้องต้น ผู้เขียนได้แจ้งให้พวกเขา
เหล่านั้นทราบว่า ได้อธิบายหลักการในการออก
กฎหมายลูกไว้อย่างละเอียด ชัดเจนแล้วในตอนที่ 1

ส�ำหรับตอนต่อ ๆ ไป หากจะเขียนเรื่องเดียวกันนี้
อี ก ก็ จ ะเป็ น การน� ำ กฎหมายลู ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น มายก
ตัวอย่างเพือ่ การวินจิ ฉัยเป็นกรณีศกึ ษา ส�ำหรับเสียง
สะท้อนกลับมายังผูเ้ ขียนอีกส่วนหนึง่ มาจากผูอ้ า่ น
บทความของผู้เขียน ซึ่งไม่ได้ศึกษามาทางด้าน
นิตศิ าสตร์ ดูจะมีความรูส้ กึ ทุกข์รอ้ นเป็นอย่างยิง่ ว่า
หากกฎหมายลูกที่ออกมาโดยขัดกับวิธีการในการ
บัญญัตกิ ฎหมายทีถ่ กู ต้อง อาจเป็นบ่อเกิดแห่งความ
อยุติธรรม สังคมก็ไม่เป็นสุข เพราะผู้ที่ถูกบังคับใช้
กฎหมายจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
และจะไม่ ย อมรั บ หนั ก เข้ า อาจถึ ง ขั้ น ต่ อ ต้ า น
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ ผู้เขียนขอเรียน
ว่าปัญหาที่ผู้อ่านกลุ่มนี้ได้สะท้อนให้ผู้เขียนทราบ
และแสดงความเป็นห่วง ความจริงได้เกิดขึ้นแล้ว
และก็ด�ำรงอยู่ในปัจจุบันนี้ นักกฎหมายบางคนมี
ประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายมาเป็น
เวลานาน เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อัยการ ป่าไม้
ศุ ล กากร และบางคนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง
ผูพ้ พิ ากษามาแล้ว ซึง่ เชือ่ ได้วา่ รูก้ ฎหมายเป็นอย่างดี
ก็ใช้กฎหมายบังคับกับผู้กระท�ำความผิดแตกต่าง
จากบทบั ญ ญั ติ แ ละเจตนารมณ์ ข องการบั ญ ญั ติ
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กฎหมายนั้น และถึงขั้นบังคับใช้กฎหมายโดยอ้าง
บทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
หนักเข้าถึงกับใช้อ�ำนาจโดยไม่อ้างอิงกฎหมายเลย
ก็มี แม้กระทั่งการมาด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บังคับใช้
กฎหมายนั้นๆ ไม่ถูกต้องตามวิธีการในการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ก็ มี เมื่ อ เสี ย งสะท้ อ นนั้ น ตั้ ง ค� ำ ถามว่ า
แล้วจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรดี เพือ่ ให้ประเทศไทย
เป็นสังคมที่ปกครองกันด้วยกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม (Rule of Law) เมื่อตั้งค�ำถามผู้เขียนมาเช่นนี้
ผู้เขียนก็ตั้งค�ำถามกับตัวเองต่อไปว่า แล้วกูจะถาม
ใครดีวะ
เรือ่ งที่ 1 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื เรือ่ งห้ามมิให้นำ� เข้าไปหรือจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ
เมื่อระเบียบฯ ออกมาใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั งิ านตามอุทยานแห่งชาติตา่ ง ๆ และนักท่องเทีย่ ว
มี ค วามสั บ สน ปรากฏว่ า มี ทั้ ง ผู ้ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ
ประกาศดังกล่าว และผูค้ ดั ค้านไม่เห็นด้วย ข้อเท็จจริง
ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ รั บ ทราบมาก็ ห ลากหลาย บ้ า งก็ ว ่ า
เป็นการประกาศห้ามน�ำเหล้าเข้าไปในเขตอุทยาน
แห่ ง ชาติ บ้ า งก็ ว ่ า ไม่ ไ ด้ ห ้ า มน� ำ เข้ า ไปแต่ ห ้ า ม
จ�ำหน่าย บางคนก็ให้ข้อเท็จจริงว่าเป็นการห้ามดื่ม
เหล้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้เขียนไม่อาจตอบ
ค�ำถามผูท้ มี่ าขอความเห็นได้ เนือ่ งจากข้อเท็จจริงมี
หลากหลายจนไม่ทราบว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
และประกาศหรือระเบียบที่เป็นต้นเหตุดังกล่าวก็
ยังไม่เคยเห็นหรือรับทราบมาก่อน ประกอบกับ
ในระยะเวลานั้น ผู้เขียนมีภารกิจเรื่องอื่นที่เร่งด่วน
และส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งไปจั ด การหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หา
เสี ย ก่ อ น จึ ง ได้ แ ต่ ผั ด ผ่ อ นการให้ ค วามเห็ น กั บ
คูส่ นทนาไปก่อน และรับปากว่าได้เวลาทีเ่ หมาะสม
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เมื่อไหร่จะให้ความเห็นและแจ้งให้ทราบ
ผู้เขียนขอเรียนว่า การดื่มเหล้าหรือสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นประเพณีนิยม
ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเราเท่านั้น ผู้เขียนได้
เดินทางไปหลายประเทศทั้งเอเชียและประเทศใน
ทวีปอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เขมร
ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร หรือ ออสเตรเลีย ก็สังเกตเห็น
ว่าวันแรกที่เดินทางไปในการเลี้ยงอาหารเย็นที่
เจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อต้อนรับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้า
ส�ำหรับประเทศไทยก็ดื่มกินกันทุกวาระโอกาส
ทัง้ งานแต่งงาน งานขึน้ บ้านใหม่ งานศพ แม้กระทัง่
งานวันเกิดก็ไม่เว้นละครับ ดังนัน้ ถ้าไม่ดดั จริตหรือ
สร้างภาพอย่างทีค่ นส่วนใหญ่ชอบกระท�ำกันก็ตอ้ ง
ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิทธิส่วนตัวถ้ามี
การดื่ ม กิ น ในโอกาสและสถานที่ เ หมาะสม แต่
สาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริง และ
สนใจรูปแบบมากกว่าเนื้อหาให้ความสนใจแต่จะ
สร้างภาพที่ดี ๆ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง จึงเกิดความ
สับสนเข้าใจผิดและไม่อาจแยกแยะข้อเท็จจริงได้
ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เวลานี้น่าจะ
เหมาะสม เนื่องจากขณะที่ระเบียบฉบับนี้ออกมา
บังคับใช้ใหม่ ๆ ได้สร้างปัญหาอย่างยิ่งทั้งผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
แต่ละแห่งทั่วประเทศ และนักท่องเทีย่ วที่ยังพิศมัย
ความสุขจากการดืม่ สุราก็ดจู ะได้รบั ความเดือดร้อน
กันพอสมควรอย่างทั่วหน้า จึงเห็นควรน�ำมาเป็น
กรณีศึกษา
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
เรื่ อ งห้ า มมิ ใ ห้ น� ำ เข้ า ไปหรื อ จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยในอุทยานแห่งชาติ และป้องกันมิให้เกิด
การส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน ร�ำคาญแก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและรบกวนสั ต ว์ ป ่ า ตลอดจน
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จึงอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และข้อ 5 ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ห้ามมิให้นำ� เข้าไปหรือจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ประเภทในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และต้องได้รับโทษ
ตามมาตรา 25 ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สุนันต์ อรุณนพรัตน์
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื เรือ่ งห้ามมิให้นำ� เข้าไปหรือจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติที่
ผู้เขียนยกมาเพื่อเป็นกรณีศึกษานี้ ปรากฏเป็นที่
ชัดเจนตามข้อ 1 ว่า “ห้ามมิให้นำ� เข้าไปหรือจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่ง
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ชาติ” ดังนัน้ ข้อเท็จจริงทีพ่ ดู กันว่าห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ทุ ก ประเภทในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จึ ง
เป็ น การพู ด เกิ น เลยกว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏใน
ประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตามการห้ามน�ำเข้าไปซึง่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กเ็ ท่ากับเป็นการห้ามดืม่ ไปในตัว
ถ้าอยากดืม่ และไม่ตอ้ งการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวก็
คงเป็นการเข้าไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แต่ ผู ้ จ� ำ หน่ า ยก็ ถู ก บั ง คั บ มิ ใ ห้
จ�ำหน่ายตามประกาศนี้ ถ้าไม่น�ำเข้าไปซึ่งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และไม่ซื้อจากผู้จ�ำหน่ายในอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อมิให้เป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว
และอยากดื่มมากก็คงต้องเข้าไปเสาะหาเอาเมื่อไป
ถึงทีพ่ กั ในอุทยานแห่งชาติ ถ้าต้องพยายามถึงขนาด
นั้ น และต้ อ งล� ำ บากมากกว่ า จะไปพั ก ผ่ อ นใน
อุทยานแห่งชาติได้ อย่างที่ตัวเองต้องการ ผู้เขียนก็
ขอแนะน�ำให้กลับบ้านเถอะครับ หรือไปสถานทีอ่ นื่
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ น่าจะ
มีความสุขมากกว่า
ความในประกาศดังกล่าวได้ อ้างถึงอ�ำนาจ
ในการออกประกาศว่า “อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9)
และข้อ 5” ดังนั้นเพื่อให้การวินิจฉัยการน�ำเข้าหรือ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในเขต
อุทยานแห่งชาติ ตามประกาศฯ ดังกล่าวเป็นกรณี
ศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล จึงเห็นควรจะน�ำ
ระเบียบฯ ดังกล่าวมาเพื่อการวินิจฉัยไปพร้อมกัน
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก� ำ หนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ให้
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เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับ
การโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และค�ำสัง่ อืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 บุคคลซึง่ เข้าไปหรือใช้สถานทีต่ า่ ง ๆ
ในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังนี้
		 (1) ห้ า มมิ ใ ห้ น� ำ ยานพาหนะที่ ใ ช้
เครือ่ งยนต์มเี สียงดังหรือควันด�ำผิดปกติวสิ ยั เข้าไป
		 (2) การขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติ
ตามกฎ หรือเครื่องหมายการจราจรที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก�ำหนดไว้ การจอดยานพาหนะต้องไม่
กีดขวางทางจราจร
		 (3) การเข้าออกให้กระท�ำได้เฉพาะตาม
เส้นทางทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำหนดไว้ และเมือ่ ถึง
ด่านตรวจต้องหยุดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ด่านตรวจก่อน
		 (4) ห้ามน�ำสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
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พืชหรือสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
		 (5) การอาบน�้ ำ หรื อ ลงไปในล� ำ น�้ ำ
ให้กระท�ำได้เฉพาะบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก�ำหนดไว้
		 (6) การเล่นกีฬา ให้กระท�ำได้ในบริเวณ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�ำหนดไว้
		 (7) การพักแรมค้างคืนโดยการจอดยาน
พาหนะนอน ใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง หรือโดยวิธี
อื่น ๆ ให้กระท�ำได้ในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก�ำหนดไว้
		 (8) การก่อไฟเพื่อการใด ๆ ให้กระท�ำ
ได้เฉพาะในเขตทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำหนดไว้และ
ต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้ว
ต้องดับไฟให้เรียบร้อย
		 (9) การใช้สถานที่เพื่อการใด ๆ ต้องมิ
ให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรม อันดี
งามและต้องไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระท�ำการ
อันเป็นการรบกวน หรือเป็นทีเ่ ดือดร้อนร�ำคาญแก่
คนหรือสัตว์
		 (10) การเดินเที่ยวชมธรรมชาตินอก
ทางถาวร ให้ ใ ช้ เ ส้ น ทางที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ก�ำหนดหรือท�ำเครื่องหมายไว้
		 (11) เรือที่เข้าไปด�ำเนินกิจการบริการ
น�ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
		 (12) เรือจะต้องมีอุปกรณ์และวิธีการ
เพือ่ ความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับอนุญาต
จากกรมการขนส่งทางน�ำ้ และพาณิชยนาวีให้ใช้เรือได้
		 (13) เรือทุกล�ำต้องใช้ความเร็วในการ
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เดินเรือไม่เกิน 3 นอต บริเวณใกล้ชายฝั่ง แนว
ปะการัง ป่าชายเลน จุดด�ำน�้ำ หรือบริเวณอื่นที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก�ำหนด
		 (14) เรือที่เข้าไปจะต้องอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ มีความมัน่ คงแข็งแรง ไม่มกี ารรัว่ ไหลของ
น�้ำมันเชื้อเพลิง หรือน�้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ไม่มี
เสียงดัง หรือควันด�ำผิดปกติวิสัย
		 (15) เรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียจากห้องน�้ำ ห้องครัว
ขยะหรือสิ่งอื่นใดลงทะเล
		 (16) การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณ
ทุ่น ท่าเรือ หรือบริเวณที่อุทยานแห่งชาติกำ� หนด
ห้ามไม่ให้ทิ้งสมอในแนวปะการัง และในการเดิน
เรือหรือจอดเรือจะต้องห่างจากบริเวณทีม่ กี ารด�ำน�ำ้
หรือบริเวณที่มีทุ่นหรือธงด�ำน�้ำแสดงอยู่ไม่น้อย
กว่า 50 เมตร
		 (17) การด�ำน�ำ้ ทัง้ ชนิดด�ำน�ำ้ ลึกและด�ำ
น�้ ำ ตื้ น ให้ ด� ำ น�้ ำ ได้ ใ นบริ เ วณที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ก�ำหนด
		 (18) ก่อนที่จะไปด�ำน�้ำลึกจะต้องส่ง
หรือแจ้งแผนการด�ำน�้ำให้อุทยานแห่งชาติท้องที่
ทราบก่อน
		 (19) ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิด
		 (20) ห้ า มจั ด กิ จ กรรมแข่ ง รถยนต์
แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน
วิ่งและเดินการกุศล หรือกิจกรรมอื่นที่ท�ำให้เกิด
ความร�ำคาญ รบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติ
และรบกวนสัตว์ปา่ เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้น เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ ให้อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื หรือผูท้ ี่
อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
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		 (21) เมื่อเกิดเหตุหรืออันตรายใด ๆ
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู ้ พ บเห็ น แจ้ ง ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ทราบ
โดยด่วน เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วย
เหลือได้ทันท่วงที
ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใด
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตราย
แก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวนหรือ
เดือดร้อนร�ำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะท�ำให้เสีย
หายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด พนักงานเจ้า
หน้าทีม่ อี ำ� นาจสัง่ ห้ามมิให้ผนู้ นั้ กระท�ำการดังกล่าว
ต่อไปได้
ข้ อ 6 ให้ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบนี้และ
มีอ�ำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เกษมสันต์ จิณณวาโส
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อวินิจฉัย ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
การที่ จ ะท� ำ ความเข้ า ใจ ประกาศกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามมิ
ให้น�ำเข้าไปหรือจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นต้นเหตุของ
ประเด็นข้อถกเถียง อ้างอิงของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย และนักท่องเทีย่ ว เพือ่ การวินจิ ฉัย
อย่ า งถู ก ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลจ� ำ เป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณา
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เนื่องจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อ้างอ�ำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และข้อ 5 ใน
การออกประกาศดังกล่าว
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ออกโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั น ธุ ์ พื ช โดยอนุ มั ติ ข องรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อ้างอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 18 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ เข้าไป
ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ทีอ่ ธิบดีกำ� หนดโดยอนุมตั ขิ องรัฐมนตรี” ผูเ้ ขียนขอ
เรียนข้อวินิจฉัยดังนี้
1. ความในพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 18 มิได้บญ
ั ญัตใิ ห้ตอ้ งน�ำระเบียบ
ดั ง กล่ า วไปลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
อธิบายว่าหนังสือของทางราชการที่ออกเป็นราย
สัปดาห์โดยส�ำนักงานราชกิจจานุเบกษา ส� ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) การลงประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้
ด�ำเนินการ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 มาตรา 10 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดขนาดจ�ำกัดไม้หวงห้าม โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” มาตรา 34 บัญญัติว่า “ตราประทับ
ไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใดจะให้
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มีลักษณะอย่างใด ให้รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา” มาตรา 47 บั ญ ญั ติ ว ่ า “ให้
รั ฐ มนตรี มี อ� ำ นาจก� ำ หนดท้ อ งที่ ใ ดให้ เ ป็ น เขต
ควบคุมการแปรรูปไม้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศนัน้ ให้ใช้บงั คับได้เมือ่ พ้นก�ำหนด
เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ” พระราชบั ญ ญั ติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5 บัญญัติว่า
“…กฎกระทรวง เมื่ อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้” พระราชบัญญัตสิ งวน
และคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บัญญัตวิ า่
“…กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับ
ตั้งแต่วันใดให้ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น แต่จะ
ก� ำ หนดให้ ใ ช้ บั ง คั บ ก่ อ นหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได้”
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ได้นำ� ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126
ตอนพิเศษ 174ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 น.1
เป็ น การด�ำ เนิ น การโดยกฎหมายมิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ด�ำเนินการตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ผูเ้ ขียนเข้าใจว่าผูท้ ี่
รับผิดชอบในการร่างระเบียบดังกล่าวตามทีผ่ บู้ งั คับ
บัญชาสั่งการได้ด�ำเนินการส่งเรื่องเพื่อลงประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น การอาศั ย หน่ ว ยงาน
ราชการอื่น สร้างความชัดเจนให้เพราะถ้าหน่วย
งานที่รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่กรณีที่
กฎหมายบั ง คั บ ให้ ต ้ อ งประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาก็จะต้องส่งเรือ่ งกลับมาให้กรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแจ้งเหตุผลของข้อ
ขัดข้องให้ทราบอันจะเป็นเหตุผลให้ผรู้ า่ งระเบียบฯ
อ้างกับผู้บังคับบัญชาผู้สั่งการได้ แต่กลับไม่เป็นไป
ตามกรณี ที่ ค วรจะเป็ น เพราะส่ ว นราชการที่
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เกี่ ย วข้ อ งและมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกลั บ น� ำ ไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผู้เขียนก็ยังติดใจ
สงสัยอยู่ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
2. ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 18 บัญญัติความไว้ว่า “บุคคลซึ่ง
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตาม
ระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก� ำ หนดโดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ”
เป็นกรณีทกี่ ฎหมายแม่บญ
ั ญัตคิ วามไว้ชดั เจนว่าให้
อธิ บ ดี ก� ำ หนดระเบี ย บซึ่ ง เป็ น กฎหมายลู ก โดย
อนุมัติรัฐมนตรีเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค�ำสั่ง
โดยอ้างอิงระเบียบดังกล่าว ส�ำหรับบุคคลซึง่ เข้าไป
ในเขตอุทยานแห่งชาติ ระเบียบทีอ่ อกตามความใน
บทบัญญัติ มาตรา 18 นี้ ต้องมีเนือ้ หาสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 มี ค วามว่ า “เพื่ อ คุ ้ ม ครองรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ เช่น พันธุไ์ ม้และของป่า
สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ใน
สภาพธรรมชาติ เ ดิ ม มิ ใ ห้ ถู ก ท� ำ ลายหรื อ
เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออ�ำนวยประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป” แต่ความ
ในระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้อ 4(9) ทีว่ า่ “…ต้องมิให้เป็นการเสือ่ มเสียศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงาม…” เป็นการร่างระเบียบที่
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การที่กล่าวอ้างว่าต้อง
มิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า
“ความประพฤติที่ดี ที่ชอบ ศีลและธรรม ธรรมใน
ระดับศีล”) และวัฒนธรรม (หมายความว่า “สิ่งที่
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ท� ำ ความเจริ ญ งอกงามให้ แ ก่ ห มู ่ ค ณะ เช่ น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิต
ของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม
ชาวเขา) เป็นการอ้างเหตุที่ทำ� ให้ดูดี ตามปกติของ
สังคมไทยที่ชอบสร้างภาพ แต่ในความเป็นจริงนั้น
เป็นการบัญญัติความที่เกินกว่าและไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายแม่ หากเอาทัง้ สองเรือ่ งมา
ปนกันก็เหมือนกับการเอาข้าวไปกินในโรงหนังไม่
ถูกต้องทั้งกาละและเทศะ
3. การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ภ ายในเขต
อุทยานแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของการประการใช้พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้กระท�ำความผิดที่มีการกระท�ำฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อ
ให้การจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นไปตามเจตนารมณ์
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วซึง่ มิใช่กรณีทกี่ ล่าวอ้างว่า “…ต้อง
มิให้เป็นการเสือ่ มเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี
งาม…”
เนือ่ งจากประกาศฉบับนีไ้ ด้ออกโดยอ้างอิง
อ�ำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ข้อ 4(9) และข้อ 5 โดยผู้เขียนได้อธิบาย
ความระเบียบฯ ดังกล่าวมาแล้วว่า เป็นการออกระ
เบี ย บฯ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายลู ก เกิ น กว่ า อ� ำ นาจที่
กฎหมายแม่ ใ ห้ ไ ว้ ผ ลกระทบย่ อ มส่ ง ต่ อ มาถึ ง
ประกาศฉบับนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนี้
1. ความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 ได้บัญญัติให้
อ�ำนาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14

พั น ธุ ์ พื ช โดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกระเบียบ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มิได้มี
บทบัญญัตสิ ว่ นใดให้อำ� นาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช ออกประกาศ หรื อ ออก
ประกาศโดยอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบแต่อย่างใด
2. ประกาศฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมาย
ตามค�ำนิยามว่า กฎหมาย หมายความถึงรูปแบบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับพฤติกรรมมนุษย์ใน
สั ง คมที่ มี ลั ก ษณะจริ ง จั ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลในการ
ลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน กรณีจะเห็นได้ว่ามีความ
ตามข้อ 1 ว่า “…หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และ
ต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ระวางโทษจ�ำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ การออกประกาศโดยไม่มีกฎหมาย
รองรับหรือให้อ�ำนาจไว้ และมีบทลงโทษบังคับ
กรณีที่มีการกระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม
โดยให้รบั โทษ ตามมาตรา 25 เป็นการออกประกาศ
ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายโดยไม่ชอบด้วยวิธีการ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย และบทลงโทษตามพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นกรณีที่มี
การกระท�ำฝ่าฝืนมาตรา 18 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ได้ สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” เป็น
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า ต้ อ งเป็ น การกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น
ระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีไม่ใช่
ฝ่าฝืนประกาศ
3. ประกาศฉบับนี้ได้มีการลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150ง ลว.
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28 ธันวาคม 2553 น.23 โดยไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายให้ ไ ปด� ำ เนิ น การเช่ น นั้ น ได้ เนื่ อ งจาก
ประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบ
ซึง่ ได้วนิ จิ ฉัยไว้แล้วว่าระเบียบทีอ่ อกมานัน้ ไม่ชอบ
ด้วยวิธีการออกกฎหมายอย่างไร
4. ตามข้อวินิจฉัย ข้อ 2 ความในประกาศ
กรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
ก�ำหนดว่าเป็นเรื่องห้ามมิให้น�ำเข้าไปหรือจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่ง
ชาติ และความในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ก็เป็น
ข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่ กรณีมิได้เป็นไปตาม
ความในพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 18 ซึ่ ง ต้ อ งก� ำ หนดเป็ น ระเบี ย บเพื่ อ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยการออก
ค� ำ สั่ ง ตามระเบี ย บ ส� ำ หรั บ บุ ค คลซึ่ ง เข้ า ไปใน
อุทยานแห่งชาติ
แต่ความในประกาศฉบับนีก้ ำ� หนดว่าหาก
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 1 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้น�ำ
เข้ า ไปหรื อ จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก
ประเภทในอุทยานแห่งชาติ” “และถ้าฝ่าฝืนจะมี
ความผิดตาม มาตรา 18 และต้องได้รับโทษตาม
มาตรา 25 ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” เป็น
กรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการขยาย
ความโดยเอาข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่แต่ให้ไปรับ
โทษตาม มาตรา 18 ซึ่งเป็นกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
มีค�ำสั่งส�ำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่ง
ชาติแล้วผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนค�ำสั่ง
ข้อพิจารณา เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ออกระเบียบและประกาศดังกล่าว
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้วนิ จิ ฉัยให้ทราบแล้วว่า
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ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังกล่าวออกมาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ ว
และการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายดังนั้น
1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการที่
มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการร่างประกาศดังกล่าว
ควรมีประกาศยกเลิก ประกาศฯ ฉบับที่บกพร่อง
เพื่อมิให้เป็นต้นเหตุของปัญหาอันจะตามมาภาย
หลัง และควรจะได้แก้ไขระเบียบฯ โดยตัดข้อความ
ในส่ ว นที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เองซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และความในมาตรา 18
2. ในส่วนของประชาชนหรือนักท่องเทีย่ ว
ที่ระเบียบฯ หรือประกาศดังกล่าว กระทบสิทธิ
ของตนสามารถด�ำเนินการทางคดีได้ตามกฎหมาย
2.1 ด�ำเนินคดีทางเพ่งกับผู้ที่ลงนามใน
ค�ำสั่งคือ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล และนิติบุคคลคือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐาน
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�ำต่อ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต
ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน
หรื อ สิ ท ธิ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดก็ ดี ท ่ า นว่ า ผู ้ นั้ น ท�ำ
ละเมิด จ�ำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
2.2 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายได้อา้ งประกาศดังกล่าวจับกุม ผูท้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบมีสิทธิด�ำเนินคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเป็น
เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
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โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ต้องระวางโทษ…”
สรุป
การบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระท�ำความผิด
จะต้องอ้างบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างถูก
ต้อง การจะอ้างศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีโดยน�ำ
ไปผู ก หรื อ โยงกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ มี
บทบัญญัตขิ องกฎหมายให้ท�ำเช่นนัน้ ได้และก็ไม่ได้
ท�ำให้ระเบียบฯ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายขึน้ มาได้
ดังนัน้ การร่างกฎหมาย ออกกฎหมายลูก หรือบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำความผิดจะต้องใช้วิธีการ
หรือแนวทางของกฎหมายจะใช้แนวทางอื่นโดย
อ้างเพื่อให้ดูดี สร้างภาพพจน์ที่ดี หรือจะให้เหตุผล
ใดก็ตามก็ไม่ท�ำให้กรณีที่ไม่ถูกต้องเป็นกรณีที่ถูก
ต้องไปได้
เอกสารและสิ่งอ้างอิง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
เรือ่ งห้ามมิให้นำ� เข้าไปหรือจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ประเภทในอุ ท ยาน
แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2553.
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 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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พลวัตของพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี ในป่าเต็งรัง เซคเตอร์แม่หวด
ป่าสาธิตงาว จังหวัดล�ำปาง
Vegetation Dynamics Over 10 – Year Period in a
Dry Dipterocarp Forest in
Mae – Huad Sector, Ngao Demonstration Forest, Lampang Province.

ธเนศ ไชยสุนทรกิตติ1

ขวัญชัย ดวงสถาพร2
.........................................

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพลวัตของพืชพรรณในป่าเต็งรังเซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธิตงาว
จังหวัดล�ำปาง โดยศึกษาจากแปลงตัวอย่างถาวรทีส่ ร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2544 จ�ำนวน 14 แปลง โดยการสนับสนุน
ขององค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ท�ำการส�ำรวจและเก็บข้อมูลซ�้ำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ประกอบด้วยข้อมูล ชนิดพันธุ์ของต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอก สถานะของต้นไม้ (มีชีวิต ตายหรือถูกตัดฟัน) จ�ำนวนของไม้ต้น (Tree) ไม้รุ่น (Sapling) และกล้า
ไม้ (Seedling) แล้ววิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของต้นไม้ต่อเนื้อที่ ดัชนีความส�ำคัญ ดัชนีความหลาก
หลาย การเติบโตของหมู่ไม้ และการกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ผลการศึกษาพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี 2555 ความหนาแน่นของไม้ตน้ เพิม่ ขึน้ จาก 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�ำคัญของชนิดพันธุ์แตกต่างกันในบางชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยลดลงจาก 2.19±0.16 เป็น
2.06±0.20 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 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 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีไม้ทถี่ กู ตัดไปเฉลีย่ 0.27±0.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีไม้เลือ่ นชัน้ (Ingrowth)
1
2
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ขึน้ มาเฉลีย่ 1.26±0.21 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และมีการเปลีย่ นแปลงปริมาตรเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 0.83±0.27 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 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 collected 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 decreased 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).
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