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การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง
Estimating of the Stem Volume in Dry Dipterocarp Forest
อําไพ พรลีแสงสุวรรณ 1
สมชาย นองเนือง 1
วรพจน คําใบ 1

Ampai Pornleesangsuwan 1
Somchai Nongnuang 1
Worapoj Khambai 1

......................................
ABSTRACT
Estimating of the stem volume of tree species in dry dipterocarp forest was carried
out at Chiang Mai Silvicultural Research Station, Chiang Mai province. Ten sampling plots,
40 x 40 m2 in size were used to study growth. Stem diameter at breast high (DBH) and tree
height (H) of tree species were measured for classification with different stem-girth classes.
Three to twelve sample trees of each species were measured for tree volume according to a stratified
clip technique. Finally, the data collection was used to adjust allometric equation. The result
revealed that totally 23 power equations for evaluating the stem volume of 23 tree species
were constructed; and 1 represent equation for evaluating the stem volume of every tree species
of dry dipterocarp forest. Either a single independent variable DBH or a combination of variable
D2H was highly effective equation to estimate the individual stem volume. The more precise
stem volumes should be adjusted by using independence variable. This results indicated that
adjusted stem volume of tree species of dry dipterocarp forest at Chiang Mai Silvicultural
Research Station was 14.82 m3.rai-1 by using a single independent variable DBH, and 14.96 m3.rai-1
by using a combination of variable D2H. However, power equations for estimating the stem
volumes from this research only accurate for trees which have total height less than 15 meters.
Keywords: Dry dipterocarp forest, stem volume, Chiang Mai Silvicultural Research Station
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การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง
อําไพ พรลีแสงสุวรรณ และคณะ

บทคัดยอ
การประมาณปริมาตรลําตนของพันธุไ มในปาเต็งรัง ในครัง้ นีไ้ ดดาํ เนินการในปาเต็งรังทีม่ ไี มเหียง
เปนไมเดน บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด
40 x 40 เมตร จํานวน 10 แปลง วัดการเติบโตดานความสูงและขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอกของตนไม
ทั้งหมดทุกแปลง เพื่อนํามาจัดชั้นความโตและสุมเลือกตัวแทนตนไมชนิดละ 3-12 ตน แลววัดความโต
ที่ระดับตางๆ ของลําตน เพื่อหาสมการประมาณปริมาตรไม ตามวิธีการ stratified clip technique
ผลการศึกษาสามารถสรางสมการเพื่อใชประมาณปริมาตรไมรายตนได จํานวน 23 ชนิด และมีสมการ
รวมทุกชนิดพันธุเพื่อใชเปนตัวแทนในการประมาณปริมาตรไมทุกชนิดในปาเต็งรัง ในรูปของสมการ
ยกกําลัง (power equation) โดยใหขนาดเสนผานศูนยกลางทีค่ วามสูงเพียงอก (DBH) และผลคูณของกําลัง
สองของขนาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอกกับความสูงทั้งหมด (D2H) เปนตัวแปรอิสระ และให
ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตนเปนตัวแปรตาม และจะเพิ่มความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้นเมื่อคูณดวย
คาปรับแก ซึ่งผลการประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรังบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม โดยใชสมการ
แยกแตละชนิดพันธุที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.82 ลูกบาศกเมตรตอไร ซึ่งมี
คาใกลเคียงกัน เมื่อคํานวณโดยใชสมการที่มี D2H เปนตัวแปรอิสระ เทากับ 14.96 ลูกบาศกเมตรตอไร
อยางไรก็ตาม สมการประมาณปริมาตรลําตนของชนิดพันธุไ มในปาเต็งรังจากการศึกษานี้ ใชไดดกี บั ตนไม
ทีม่ ขี นาดความสูงไมเกิน 15 เมตร หากตนไมมขี นาดโตกวา การประมาณปริมาตรลําตนอาจจะมีความคลาด
เคลื่อนมากขึ้น
คําสําคัญ: ปาเต็งรัง ปริมาตรไม สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม
คํานํา
ป า เต็ ง รั ง (Dry dipterocarp forest)
เป น สั ง คมพื ช ป า ผลั ด ใบ (Deciduous forest)
ปกติจะขึ้นในพื้นที่แหงแลงที่มีระยะ 5-6 เดือน
ตอป ไดรับปริมาณนํ้าฝน 900-1,200 มิลลิเมตร
ตอป จัดเปนสังคมพืชปาไมถาวรที่มีไฟเปนปจจัย
กํ า หนด (Fire climax community) โดยไฟป า
เปนปจจัยสําคัญตอการจัดโครงสราง ชนิดไม และ
การสืบพันธุของตนไมในพื้นที่ หากไมมีไฟปา
สั ง คมป า เต็ ง รั ง คงไม ส ามารถคงสภาพอยู  ไ ด

(Cooling, 1968) ในภาคเหนือของประเทศไทย
ป า เต็ ง รั ง มั ก จะขึ้ น ตามภู เ ขาที่ มี โ ขดหิ น ดิ น ตื้ น
และมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ตํ่ า มี หิ น ลู ก รั ง ปะปน
ตนไมที่พบแคระแกรน คดงอ ขึ้นกระจายอยูหางๆ
ในพืน้ ทีค่ อ นขางราบจะเปนดินทราย ตนไมทขี่ นึ้ อยู
มีลําตนตรงและเจริญเติบโตคอนขางดี พรรณไม
เดนคือ ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) 4 ชนิด
ไดแก เต็ง (Shorea obtusa) รัง (S. siamensis)
เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) และพลวง
(D. tuberculatus)
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ป า เต็ ง รั ง ในประเทศไทยพบได ตั้ ง แต
จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงราย ตั้งแต
ระดั บ ความสู ง 50 เมตร จนถึ ง 1,000 เมตร
จากระดั บ นํ้ า ทะเลปานกลาง โดยป า เต็ ง รั ง ที่
อุดมสมบูรณที่สุดของประเทศไทยนั้นอยูที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
(Maksirisombat, 1997) จากขอมูลสถิติการปาไม
ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2545 พบว า มี เ นื้ อ ที่
ปาเต็งรังอยูประมาณ 11.61 ลานไร หรือประมาณ
3.60 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ปาทั้งหมดของประเทศ
ป า เต็ ง รั ง แบ ง ตามลั ก ษณะโครงสร า ง
ทางดานตั้งออกเปน 2 สังคมยอย คือปาเต็งรัง
สมบูรณ และปาเต็งรังแคระ แตถาหากนับปาสน
ผสมเต็งรังอยูภายใตสังคมหลักนี้ดวยก็อาจกลาว
ไดวา มี 3 สังคมยอย ลักษณะโครงสรางทั่วไป
ของปาเต็งรังสมบูรณมีเรือนยอด 3 ชั้นเรือนยอด
ไมนับพืชในชั้นพื้นปา พบในพื้นที่ที่มีดินลึกและ
อุดมสมบูรณ เรือนยอดชั้นบนมีความสูงประมาณ
25-30 เมตร ส ว นป า เต็ ง รั ง แคระ เป น สั ง คม
ป า เต็ ง รั ง ที่ อ ยู  ใ นสภาพแวดล อ มค อ นข า งเลว
ลักษณะโครงสรางทัว่ ไปมีเรือนยอด 2 ชัน้ เรือนยอด
เรือนยอดชั้นบนสุดสูงไมเกิน 15 เมตร ประกอบ
ดวยไมที่มีลักษณะคดงอ สังคมยอยของปาเต็งรังนี้
ปรากฏอยูในบริเวณสันเขาที่มีความแหงแลงจัด
หรือพืน้ ทีด่ นิ ตืน้ หินโผลคลุมดินบริเวณกวางขวาง
หรือบนยอดเขาทีม่ ลี มพัดจัด ถาอยูใ นทีร่ าบมักเปน
พืน้ ทีท่ เี่ ปนทราย ฝนตกนอย โดยเฉพาะพืน้ ทีอ่ บั ฝน
ปจจุบันอาจพบสังคมปาเต็งรังแคระที่อยูในขั้น
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การทดแทนได ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการตั ด ไม
ขนาดใหญออกไปหมดและมีไฟปารุนแรง
องคประกอบของชนิดพันธุไ มในปาเต็งรัง
แคระสวนใหญเหมือนกับปาเต็งรังสมบูรณเวนแต
ไมเรือนยอดเตี้ยกวามาก ไมเดนในสังคมมีความ
แปรผั น มากหรื อ น อ ยขึ้ น อยู  กั บ สภาพแวดล อ ม
ของพื้นที่และโอกาสของการยึดครองในขั้นแรก
บนสันเขาสูงที่มีหินโผลมากในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจพบไมรังเปนไมเดนขึ้น
ผสมกับไมเต็ง ลักษณะเปนปาที่มีไมกระจายอยู
หางๆ ปาเต็งรังแคระบนยอดเนินทีม่ คี วามแหงแลง
จัดอาจมีไมเหียง หรือ ไมพลวง เปนไมเดนแทนไม
รัง ซึ่งขึ้นผสมกับไมเต็งได เนื่องจากไมเหียงและ
ไมพลวงมีชว งทนทานทางนิเวศวิทยาคอนขางกวาง
พบไดทั้งในที่ราบชื้นจัดขึ้นไปจนถึงพื้นที่แหงแลง
และมีหนิ มาก แตขนาดของลําตนจะแปรผันไปตาม
ความแหงแลง
การเติบโตและการสืบพันธุของไมสวน
ใหญในสังคมนีข้ นึ้ อยูก บั ความชืน้ และคุณภาพของ
ดิน ปาชนิดนี้จะสมบูรณสุดเมื่อขึ้นอยูบนดินที่มี
โครงสรางเปน sandy clay loam ลักษณะคอนขาง
เปนกรด ปาเต็งรังในลุมนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
พบหมูไ มทวั่ ไปมีลกั ษณะโปรง มีเรือนยอดปกคลุม
ประมาณ ร อ ยละ 60 มี ค วามหนาแน น เฉลี่ ย
ของต น ประมาณ 496 ต น ต อ เฮกแตร มี พื้ น ที่
หนาตัดประมาณ 15.78 ตารางเมตรตอเฮกแตร
จากการวิเคราะหขอมูลปาเต็งรังที่กระจายอยูใน
ทางภาคเหนื อ ของประเทศในสั ง คมย อ ยต า งๆ
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มีความหนาแนนตั้งแต 410 ตนตอเฮกแตรขึ้นไป
จนถึง 602.50 ตนตอเฮกแตร พื้นที่หนาตัดตั้งแต
10-23.87 ตารางเมตรตอเฮกแตร คาที่ประเมิน
ไดจากตนไมทมี่ เี สนผานศูนยกลางเพียงอกเกินกวา
4.5 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งถือวาผานพนการทําลาย
ของไฟป า (เขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ตว ป  าห ว ยขาแข ง,
ม.ป.ป.)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ตองการหาสูตรหรือสมการ ในการประเมินผลผลิต
ของพั น ธุ  ไ ม แ ต ล ะชนิ ด ในป า เต็ ง รั ง ในรู ป ของ
ปริมาตรลําตนทั้งตน บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย
เชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใช
เปนขอมูลอางอิงในการประมาณปริมาตรไมใน
ปาเต็งรังบริเวณอื่นๆ ตอไป
วิธีการวิจัย
การวิจัยไดดําเนินการในพื้นที่สถานีวน
วัฒนวิจัยเชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ตัง้ อยู หมู 6 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม พื้นที่อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศา
เซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศา
เซลเซี ย ส และอุ ณ หภู มิ ตํ่ า สุ ด เฉลี่ ย 19.5 องศา
เซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปเทากับ 1,366
มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยตอป 97 วัน
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 86 สภาพพื้นที่เปน
เนินเขาลาดเอียงเล็กนอย ดินเปนดินลูกรังมีความ
อุดมสมบูรณตํ่า สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาเต็งรัง
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ที่กําลังฟนตัว วิธีการวิจัยไดดําเนินการในแปลง
ถาวรของป า เต็ ง รั ง บริ เ วณสถานี ว นวั ฒ นวิ จั ย
เชียงใหม ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร จํานวน
10 แปลง ดังนี้
1. เก็ บ ข อ มู ล การเติ บ โต โดยวั ด ขนาด
เสนผานศูนยกลางเพียงอก (ที่ระดับ 1.3 เมตร จาก
พื้นดิน: DBH) และความสูงของตนไม (H) ทุกตน
ในแปลงถาวรของปาเต็งรัง แลวนํามาจัดชั้นความ
สูงและความโตของตนไมแยกเปนรายชนิดพันธุ
2. ทําการสุมตัวแทนตนไมแตละชนิด
พั น ธุ  ที่ มี ข นาดต า งๆ กั น ทั้ ง ขนาดเล็ ก กลาง
และขนาดใหญ จํานวน 3-12 ตนตอชนิดพันธุ
(ขึ้ น กั บ จํ า นวนต น ไม ที่ พ บในแต ล ะชนิ ด พั น ธุ  )
เพื่ อ ใช ศึ ก ษาปริ ม าตรลํ า ต น ของไม ใ นป า เต็ ง รั ง
โดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนทีร่ ะดับตางๆ
ของตั ว แทนต น ไม ที่ คั ด เลื อ กไว ทุ ก ต น ได แ ก
ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางที่ ร ะดั บ ชิ ด ดิ น (D0)
ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางที่ ร ะดั บ สู ง จากพื้ น ดิ น
30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเสนผานศูนยกลางข
องลําตนที่ระดับสูงเพียงอก (ที่ระดับ 1.3 เมตร
จากพืน้ ดิน: DBH) และวัดขนาดเสนผานศูนยกลาง
ที่ระดับตางๆ ทุกความยาว 2.3, 3.3, 4.3, ... เมตร
ตลอดความยาวของลํ า ต น เพื่ อ สร า งสมการ
ปริมาตรไม
3. การคํ า นวณหาปริ ม าตรลํ า ต น ของ
ตนไมตวั อยางรายตนในแตละชนิดพันธุ โดยใชสตู ร
Samalian (Samalian’s Formula) (กาญจนา, 2528)
คํานวณหาปริมาตรรายทอนของแตละทอนตาม
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สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกโดยใชคาเฉลี่ย
ของขนาดเสนผานศูนยกลางที่โคนทอนและปลาย
ทอนของแตละทอน สําหรับทอนสุดทาย (ปลาย
ยอด) ให คํ า นวณหาปริ ม าตรของท อ นดั ง กล า ว
ตามสูตรการคํานวณหาปริมาตรของกรวย ซึ่งมีคา
เทากับ 1/3 ของปริมาตรทรงกระบอก จากนั้น
จึงหาปริมาตรรายตนของตนไมตัวอยางนั้นๆ โดย
รวมปริมาตรรายทอนของตนไมตวั อยางแตละทอน
เขาดวยกัน
4. จั ด สร า งสมการสํ า หรั บ ประมาณ
ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตน ทําการวิเคราะห
แยกแตละชนิดพันธุ และสรางสมการรวมของ
ทุกชนิดพันธุ โดยประยุกตใชความสัมพันธแบบ
allometric equation ในรูปของสมการยกกําลัง
(power equation : Y = aXb)
5. การประมาณปริมาตรของลําตนของ
ตนไมรายตน โดยใชคาขนาดเสนผานศูนยกลาง
ที่ความสูงเพียงอกของตนไมแตละตนไปแทนคา
ในสมการปริมาตรไมรายชนิดที่สรางขึ้นจากขอ 4
จะไดปริมาตรลําตนของตนไมในปาเต็งรัง
ผลและวิจารณ
ลักษณะของสังคมพืชในปาเต็งรัง
ลักษณะของสังคมพืชในปาเต็งรังทีส่ ถานี
วนวัฒนวิจยั เชียงใหม จากผลการศึกษาของ วรพจน
(2556) พบพันธุไมทั้งหมด 32 ชนิด ใน 31 สกุล
25 วงศ พันธุไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae)
และวงศเข็ม (Rubiaceae) พบมากที่สุดวงศละ
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3 ชนิด รองลงมา คือ วงศมะมวง (Anacadiaceae)
วงศมะขามปอม (Euphorbiaceae) และวงศถั่ว
(Leguminosae) พบวงศละ 2 ชนิด ที่เหลือจํานวน
20 วงศ พบวงศละ 1 ชนิด
พันธุไมที่มีคาความถี่ของการพบสูงกวา
รอยละ 60 ไดแก เหียง (D. tuberculatus) เต็ง
(Shorea obtusa) รักใหญ (Gluta usitata) และมะกอก
เกลื้อน (Canarium subulatum) รองลงมาเปนพันธุ
ไมที่พบรอยละ 40-60 ไดแก รัง (S. siamensis)
ตาลเหลื อ ง (Ochna integerrima) ละมุ ด ป า
(Manilkara littoralis) กระบก (Irvingia malayana)
เหมื อ ดจี้ (Memecylon scutellatum) มะห า
(Syzygium oblatum) สาน (Dillenia obovata)
และรักขี้หมู (Semecarpus albescens) นอกนั้น
เปนพันธุไมที่พบนอยกวารอยละ 40
พันธุไมที่พบมีความหนาแนนเฉลี่ย 339
ตนตอไร พันธุไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ
เต็ง (128 ตนตอไร) เหียง (108 ตนตอไร) รักใหญ
(56 ตนตอไร) ตามลําดับ ที่เหลือมีความหนาแนน
เฉลี่ยตํ่ากวา 10 ตนตอไร ที่มีความหนาแนนเฉลี่ย
น อ ยที่ สุ ด คื อ มะพอก พุ ท ราป า เหมื อ ดหอม
เสลา และยอปาพบเพียง 0.1 ตนตอไร
พันธุไ มทพี่ บมีความเดนมากทีส่ ดุ คือ เหียง
(รอยละ 45.90 ของพันธุไมทั้งหมด) รองลงมาคือ
เต็ง (รอยละ 26.84) และรักใหญ (รอยละ 15.04)
ตามลําดับ พันธุไมที่เหลือมีคาความเดนนอยกวา
รอยละ 3.0

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15

พันธุไมที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศ
มากที่สุดคือ เหียง (รอยละ 28.03 ของพันธุไม
ทั้งหมด) เต็ง (รอยละ 23.69 ของพันธุไมทั้งหมด)
และรักใหญ (รอยละ 12.64 ของพันธุไมทั้งหมด)
ตามลํ า ดั บ โดย พั น ธุ  ไ ม เ ด น ทั้ ง 3 ชนิ ด นี้ มี ค  า
ดัชนีความสําคัญทางนิเวศรวมกันเทากับรอยละ
64.36 ของพันธุไมทั้งหมด ดัชนีความหลากชนิด
ของ Shannon-Wiener function เทากับ 2.39
พันธุไ มทมี่ ขี นาดความสูง <5, 5-10, 10-15
และ 15-20 เมตร คิดเปนรอยละ 14.17, 68.20,
17.53 และ 0.10 ตามลํ า ดั บ และพั น ธุ  ไ ม ที่ มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง <30, 30-50, 50-75 และ
75-100 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 62.05, 32.67,
5.19 และ 0.09 ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากป า เต็ ง รั ง
บริ เ วณนี้ เ ป น ป า ที่ เ พิ่ ง ฟ  น ตั ว ส ว นใหญ จึ ง พบ
พันธุไมที่มีความสูงตํ่ากวา 10 เมตรและขนาด
เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 50 เซนติเมตรจํานวนมาก
สมการสําหรับประมาณปริมาตรรายตนของลําตน
ทั้งตน
ในการจัดสรางสมการสําหรับประมาณ
ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตนนั้น ไดทําการ
วิ เ คราะห แ ยกแต ล ะชนิ ด พั น ธุ  และวิ เ คราะห
รวมทุกชนิดพันธุ โดยใชความสัมพันธแบบของ
allometric equation ในรูปของ สมการยกกําลัง
(power equation) โดยใหขนาดเสนผานศูนยกลาง
ทีค่ วามสูงเพียงอก (DBH) และผลคูณของกําลังสอง
ของขนาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอก
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กับความสูงทั้งหมด (DBH2.H หรือ D2H) เปน
ตัวแปรอิสระ และใหปริมาตรรายตนของลําตน
ทัง้ ตนเปนตัวแปรตาม จากผลการศึกษาไดจดั สราง
สมการสําหรับประมาณปริมาตรรายตนของพรรณ
ไมในปาเต็งรังทั้งหมด 23 ชนิด โดยมีสมการรวม
ทุกชนิดพันธุเพื่อใชเปนตัวแทนในการประมาณ
ปริมาตรไมทุกชนิดในปาเต็งรัง (Figure 1 และ
Table 1) ดังนี้
V = 0.0002 (DBH)2.310
R² = 0.9260
0.8724
V = 0.0001 (D2H)
R² = 0.9590
เมื่อ V = ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศกเมตร)
DBH หรือ D = ขนาดเสนผานศูนยกลาง
เพียงอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงทั้งหมด (เมตร)
จาก Table 1 ดังกลาว จะเห็นวาสมการที่มี
D H เปนตัวแปรอิสระนั้นมีแนวโนมที่จะใหคา
r2 ซึง่ เปนคาสัมประสิทธิข์ องตัวกําหนด (coefficient
of determination) สูงกวาสมการที่มี DBH เพียง
ตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
ของตนไมตวั อยางมีความผันแปรสูงมาก แตอยางไร
ก็ตามสวนตางของคา r2 ระหวางสมการที่มี D2H
กับสมการทีม่ ี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ
นั้นมีไมมากนัก ดังนั้นถาหากไมสามารถทําการ
วัดขนาดความสูงของตนไมไดถูกตองแมนยําแลว
การประมาณปริ ม าตรรายต น ของลํ า ต น โดยใช
DBH เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็นาจะใหผล
ที่ถูกตองเพียงพอ
2
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การคํานวณคาปรับแกในการประมาณปริมาตร
ลําตน
ในการวิ เ คราะห ส มการการถดถอย
(regression analysis) โดยวิธกี ารแปลงคา (transformation) นัน้ จะกอใหเกิดความคลาดเคลือ่ นทางลบ
(negative bias) ขึ้น (Snowdon, 1991) ดังนั้น
การประมาณจากสมการที่ดําเนินการตามวิธีดัง
กลาว จึงจําเปนตองมีการปรับแก ซึง่ ในการจัดสราง
สมการประมาณปริมาตรของตนไมโดยใชความ
สัมพันธแบบ allometric equation ในรูปของสมการ
ยกกําลัง (power equation) นั้น เปนการวิเคราะห
สมการการถดถอยโดยวิธีการแปลงคา จึงจําเปน
ตองมีการปรับแกคา ทีไ่ ดจากการประเมิน (สมบูรณ
และ สมหมาย, 2537) ซึ่งคาปรับแกนั้นสามารถ
สรางไดโดยใชสัดสวนระหวางคาจริงของตัวอยาง
กับคาประมาณที่ไดจากสมการที่จัดสรางขึ้นของ
ตนไมตัวอยางนั้นๆ
สํ า หรั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การ
วิเคราะหเพือ่ คํานวณหาคาปรับแกสาํ หรับใชในการ
ประมาณปริ ม าตรรายต น โดยทํ า การประมาณ
ปริมาตรรายตนของตนไมตวั อยางแตละตน จากนัน้
จึงคํานวณหาคาปรับแก โดยคาปรับแกนั้นมีคา
เทากับสัดสวนของปริมาตรรายตนที่แทจริง (จาก
การคํานวณของแตละทอน) กับปริมาตรรายตน
ที่คํานวณไดจากสมการที่จัดสรางขึ้นจากตนไม
ตัวอยางคาปรับแกจากการหาผลผลิตในรูปของ
ปริมาตรลําตนของพรรณไมในปาเต็งรังที่ทําการ
ศึกษาจากสมการประมาณปริมาตรรายตน พบวา
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สมการที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ
มีคาระหวาง 0.8014 และ 1.3934 โดยมีคาปรับแก
ของสมการรวม 0.8975 สวนสมการที่มี D2H เปน
ตัวแปรอิสระมีคาระหวาง 0.7679 และ 1.4854
โดยมีคาปรับแกของสมการรวม 1.0845 (Table 1)
ค า ปรั บ แก สํ า หรั บ ใช ใ นการประมาณ
ปริมาตรลําตนรายตนของพรรณไมในปาเต็งรังมีคา
ประมาณ 1% ของคาที่ไดจากการคํานวณโดยใช
สมการ ซึ่งเปนคาที่นอยมาก แตอยางไรก็ตาม
การใชคาปรับแกนี้นาจะใหคาที่มีความถูกตอง
แมนยํามากกวา (สมบูรณ, 2534)
สําหรับคาปรับแกที่ไดแสดงไวนี้สามารถ
นําไปใชในขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดในการประมาณ
ปริมาตรลําตน เชน อาจจะใชคาปรับแกที่ไดนี้
ในการประมาณค า ปริ ม าตรของลํ า ต น รายต น
โดยการคูณคาปรับแกนี้เขากับคาปริมาตรรายตน
ที่ไดจากสมการ หรืออาจจะทําการปรับแกเมื่อได
คาผลผลิตในรูปของปริมาตรตอหนวยพื้นที่แลว
โดยคูณคาปรับแกนี้เขากับผลผลิตที่ประมาณได
ของพันธุไมแตละชนิด
การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรังบริเวณสถานี
วนวัฒนวิจัยเชียงใหม
ผลการคํ า นวณปริ ม าตรไม ใ นป า เต็ ง รั ง
บริเวณสถานีวนวัฒนวิจยั เชียงใหม จําแนกตามชัน้
ขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก <30, 30-50 และ
50-100 เซนติ เ มตร เมื่ อ คํ า นวณโดยใช ส มการ
ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ มีคา
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เทากับ 5.14, 7.02 และ 2.70 ลูกบาศกเมตรตอไร
ตามลําดับ รวมเปนปริมาตร 14.86 ลูกบาศกเมตร
ตอไร เมื่อคํานวณโดยใชสมการที่มี D2H เปน
ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 4.89, 6.21 และ 2.22
ลูกบาศกเมตรตอไร ตามลําดับ รวมเปนปริมาตร
13.33 ลูกบาศกเมตรตอไร
เมื่ อ ใช ค  า ปรั บ แก สํ า หรั บ ใช ใ นการ
ประมาณปริมาตรรายตน พบวา การคํานวณโดยใช
สมการ ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ
มีคา เทากับ 14.82 ลูกบาศกเมตร/ไร และเมือ่ คํานวณ
โดยใชสมการทีม่ ี D2H เปนตัวแปรอิสระ มีคา เทากับ
14.96 ลูกบาศกเมตร/ไร (Table 2) ซึ่งปริมาตร
ที่ ป ระมาณได มี ค  า ใกล เ คี ย งกั น อย า งไรก็ ต าม
เมื่อพิจารณาจากคา r2 ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์ของ
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ตัวกําหนด (coefficient of determination) จะเห็น
วาสมการทีม่ ี D2H เปนตัวแปรอิสระนัน้ มีแนวโนม
ที่จะใหคา r2 สูงกวาสมการที่มี DBH เพียงตัวเดียว
เปนตัวแปรอิสระ และตนไมในปาเต็งรังบริเวณ
สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหมเปนปาเต็งรังที่ฟนตัว
จากการถูกทําลาย ตนไมจึงมีความสูงไมมาก โดย
ตนไมเกือบทัง้ หมดมีความสูงไมเกิน 15 เมตร ทําให
การวัดความสูงของตนไมคอนขางแมนยํา ดังนั้น
ปริมาตรเนื้อไมที่คํานวณโดยใชสมการที่มี D2H
เปนตัวแปรอิสระ (14.96 ลูกบาศกเมตรตอไร)
นาจะมีคา ใกลเคียงความเปนจริงมากกวาการประมาณ
ปริมาตรรายตนของลําตนโดยใช DBH เปนตัวแปร
อิสระเพียงตัวเดียว (14.82 ลูกบาศกเมตรตอไร)
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สรุป
การประมาณปริมาตรลําตนของพันธุไม
ในปาเต็งรัง บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสภาพทั่วไปเปนปาเต็งรังที่มี
ไมเหียงเปนไมเดน โดยพบพันธุไ มทงั้ หมด 32 ชนิด
ใน 31 สกุล 25 วงศ มีความหนาแนนเฉลี่ย 339 ตน
ตอไร พันธุไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ เต็ง
เหี ย ง และรั ก ใหญ ตามลํ า ดั บ พั น ธุ  ไ ม ที่ พ บ
มีความเดนมากที่สุด คือ เหียง รองลงมาคือ เต็ง
และรักใหญ ตามลําดับ โดยพันธุไมเดนทั้ง 3 ชนิด
นีม้ คี า ดัชนีความสําคัญรวมกันเทากับรอยละ 64.36
ของพันธุไมทั้งหมด ปาเต็งรังบริเวณนี้มีคาดัชนี
ความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) เทากับ
2.39 พันธุไมที่มีขนาดความสูง <5, 5-10, 10-15
และ 15-20 เมตร คิดเปนรอยละ 14.17, 68.20, 17.53
และ 0.10 ตามลํ า ดั บ และพั น ธุ  ไ ม ที่ มี ข นาด
เสนผานศูนยกลาง <30, 30-50, 50-75 และ 75-100
เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 62.05, 32.67, 5.19
และ 0.09 ตามลําดับ จัดปาเต็งรังที่เพิ่งฟนตัว พบ
พันธุไมที่มีความสูงตํ่ากวา 10 เมตรและขนาด
เสนผานศูนยกลางตํา่ กวา 50 เซนติเมตรจํานวนมาก
สมการสําหรับประมาณปริมาตรรายตน
ของพรรณไมในปาเต็งรังที่มีไมเหียงเปนไมเดน ได
จัดสรางสมการทั้งหมด 23 ชนิด และสมการรวม
เพื่อใชเปนตัวแทนในการประมาณปริมาตรไมทุก
ชนิดพันธุในปาเต็งรัง โดยใชความสัมพันธแบบ
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ของ allometric equation ในรูปของ สมการยกกําลัง
(power equation) โดยใหขนาดเสนผานศูนยกลาง
ทีค่ วามสูงเพียงอก (DBH) และผลคูณของกําลังสอง
ของขนาดเสนผานศูนยกลางทีค่ วามสูงเพียงอกกับ
ความสูงทั้งหมด (DBH2.H หรือ D2H) เปนตัวแปร
อิสระ และใหปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตน
เป น ตั ว แปรตาม หากไม ส ามารถทํ า การวั ด
ขนาดความสูงของตนไมไดถูกตองแมนยําแลว
การประมาณปริ ม าตรรายต น ของลํ า ต น โดยใช
DBH เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวจะใหผลที่ถูก
ตองเพียงพอ และเมื่อใชคาปรับแกคูณกับปริมาตร
ที่คํานวณไดจากสมการจะใหความถูกตองแมนยํา
มากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม สมการประมาณปริมาตร
ลําตนของชนิดพันธุไมในปาเต็งรังจากการศึกษานี้
ใช ไ ด ดี กั บ ป า เต็ ง รั ง แคระ คื อ ต น ไม ที่ มี ข นาด
ความสูงไมเกิน 15 เมตร หากตนไมมีขนาดโต กวา
การประมาณปริมาตรลําตนอาจจะมีความคลาด
เคลื่อนมากขึ้น
การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง บริเวณ
สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม โดยใชสมการที่สราง
ขึ้ น คู ณ ด ว ยค า ปรั บ แก พบว า ปริ ม าตรลํ า ต น ที่
คํานวณโดยใชสมการ ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปน
ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.82 ลูกบาศกเมตร
ตอไร และเมื่อคํานวณโดยใชสมการที่มี D2H เปน
ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.96 ลูกบาศกเมตร
ตอไร ซึ่งปริมาตรที่ประมาณไดมีคาใกลเคียงกัน
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาความผั น แปรแก น ไม พ ะยู ง ในประเทศไทยโดยการพิ จ ารณาสี แ ละลวดลายวงป
ของชิ้นไมตัวอยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใชแบงกลุมลวดลายของแกน ผลการศึกษาพบวา
สีแกนไมพะยูงออกโทนสีสม แดงเลือดหมู แดงอมมวง มวงอมนํ้าตาลดํา หรือนํ้าตาลดํา มองเห็น
parenchyma line ในแนวนอนไม ชั ด เจนและ parenchyma line แนวตั้ ง มองเห็ น ได ไ ม ส มํ่ า เสมอ
และในรูพอรพบชันสีมวงแดง เมื่อสะทอนแสงเปนเงามันเมื่อสองดูกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ
การเรียงตัว parenchyma สวนใหญเปนแบบ aliform และ vasicentric หายากที่เปนแบบ aliform
confluent มีลายริว้ ซึง่ ตางแกนไมชงิ ชัน การแบงกลุม แกนตามสีและลวดลายวงปแกนของไมพะยูงสามารถ
แบงออกได 4 แบบคือ พะยูงไหม พะยูงลาย พะยูงดําและพะยูงทอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทยพบวากลุมพะยูงที่สีแกนลายมากที่สุด
คําสําคัญ: พะยูง ความผันแปรลวดลายและสี แกนไม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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ABSTRACT
Studied on color and tracery variation of Siamese rosewood (Dalbergia cochichinensis)’s
heartwood, was conducted from wood samples that obtained from northeastern part of Thailand
by color and marked pattern of growth ring to use for wood quality classify. The result showed
the heartwood of Siamese rosewood having orange, magneta, purple-red, black-dark brown
shades, unclear for parenchyma line, reflected magenta gummy deposits when observed under
macroscopic characteristics. The longitudinal parenchyma arrangement is paratracheal parenchyma,
mostly aliform and vasicentric, rarely for aliform confluent that has shown difference from common
rosewood (D. oliveri), its parenchyma line has clear square grid. The color and tracery of
heartwood were classified into 4 patterns viz; silk Siamese rosewood, stripped Siamese rosewood,
black Siamese rosewood and golden Siamese rosewood. The stripped Siamese rosewood is
found commonly in northeastern part of Thailand.
Keyword: Siamese rosewood, color and tracery variation, heartwood, Northeastern part of Thailand.

คํานํา
ไมพะยูงมีชื่อพฤกษศาสตรคือ Dalbergia
cochinchinensis Pierre เปนไมตนเนื้อไมแข็งที่มี
สีแกนสวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกและ
เป น ชนิ ด ไม มี ถิ่ น กํ า เนิ ด อยู  ใ นเขตร อ นชื้ น ของ
ภูมิภาคอินโดจีน ดังนั้นเนื้อไมชนิดนี้จึงที่ตองการ
ของแหล ง รั บ ซื้ อ จากต า งประเทศ จากเหตุ ผ ล
ดั ง กล า วนํ า ไปสู  ค วามต อ งการปริ ม าณเนื้ อ ไม
สูงขึ้นเรื่อยในแตละป สงผลใหปริมาณตนพะยูง
ที่มีอยูในปาธรรมชาติลดลงเนื่องจากการลักลอบ
ตั ด ฟ น อย า งผิ ด กฎหมายและมี ก ารส ง ขายไปยั ง
แหลงรับซื้อตางประเทศ และปญหาคุกคามของ
การทํ า ลายถิ่ น กระจายพั น ธุ  ต ามธรรมชาติ เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
ปลู ก ยางพารา ปาล ม นํ้ า มั น และอื่ น ๆ การใช
ประโยชนทั้งในและตางประเทศเพื่อตอบสนอง
การนําไปใชในการทําเฟอรนิเจอร สวนแงของ

ขอกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม
พ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ได กํ า หนดให พ ะยู ง และพรรณไม ส กุ ล
Dalbergia เปนไมหวงหามธรรมดา ในลําดับที่ 53
ตอมาในป พ.ศ. 2557 ตามประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห ง ชาติ (คสช) ฉบั บ ที่ 106/2557
(สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2557) เรื่อง แกไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยป า ไม มี เ นื้ อ หา 6 ข อ
ดวยกันคือ
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา 7 ไม สั ก ไม ย าง ไม ชิ ง ชั น ไม เ ก็ ด แดง
ไม อี เ ม ง ไม พ ะยุ ง แกลบ ไม ก ระพี้ ไม แ ดงจี น
ไมขะยุง ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลู
ตั๊ ก แตน ไม ก ระพี้ เ ขาควาย ไม เ ก็ ด ดํ า ไม อี เ ฒ า
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และไมเก็ดเขาควาย ไมวา จะขึน้ อยูท ใี่ ดในราชอาณาจักร
เปนไมหวงหามประเภท ก ไมชนิดอื่นในปาจะให
เปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา"
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 48 ภายในเขตควบคุ ม การแปรรู ป ไม
หามมิใหผใู ดแปรรูปไม ตัง้ โรงงานแปรรูปไม ตัง้ โรง
คาไมแปรรูป มีไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง
ไม อี เ ม ง ไม พ ะยู ง แกลบ ไม ก ระพี้ ไม แ ดงจี น
ไมขะยุง ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง
ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา
ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย แปรรูป ไมวาจํานวน
เทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่น
เปนจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง
เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และ
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดในกฎกระทรวงและ
ในการอนุญาต”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ
มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณี ค วามผิ ด ตามมาตรานี้ ถ า ไม ที่ มี ไ ว ใ น
ครอบครองเปน
(1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง
ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง
ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพยุง ไมหมากพลู
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ตั๊ ก แตน ไม ก ระพี้ เ ขาควาย ไม เ ก็ ด ดํ า ไม อี เ ฒ า
ไมเก็ตเขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ
(2) ไมอนื่ เปนตนหรือเปนทอนอยางใด
อยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เกินยี่สิบตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสีล่ กู บาศกเมตร
หรือไมทไี่ ดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสีล่ กู บาศก
เมตร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง
สองลานบาท”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ
มาตรา 72 ทวิแหงพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช
2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีความผิดมาตรานี้ ถาไมทมี่ ไี วในครอบครอง
เปน
(1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง
ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง
ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพยุง ไมหมากพลู
ตั๊ ก แตน ไม ก ระพี้ เ ขาควาย ไม เ ก็ ด ดํ า ไม อี เ ฒ า
ไมเก็ตเขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ
(2) ไมอนื่ เปนตนหรือเปนทอนอยางใด
อยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เกินหาตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกิน
หนึ่ ง ลู ก บาศก เ มตร หรื อ ไม ที่ ไ ด แ ปรรู ป แล ว
รวมปริมาตรไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร ผูกระทํา
ความผิดตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสองปถงึ สิบหา
ป และปรับตัง้ แตหนึง่ แสนบาทถึงหนึง่ ลานหาแสน
บาท”
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ขอ 5 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ
มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 และใหใชความตอไปนี้แทนใน
กรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทําผิดนั้น
เกี่ยวกับ
(1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง
ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง
ไมชิก ไมกระชิก ไมกระชิบ ไมพยุง ไมหมากพลู
ตัก๊ แตน ไมกระพีเ้ ขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอเี ฒา ไมเก็ด
เขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ
(2) ไมอน่ื เปนตนหรือเปนทอนอยางใด
อยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เกินยี่สิบตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสีล่ กู บาศกเมตร
หรือไมที่ไดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสอง
ลูกบาศกเมตร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาหมื่น
บาทถึงสองลานบาท”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในลําดับที่ 53 ใน
ชองประเภท ก ไมหวงหามธรรมดาของบัญชีทาย
พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530
จากคําประกาศของคสช ฉบับที่ 106/2557
มีชอื่ ทองถิน่ หลายชือ่ ไมวา ไมพยุงแกลบ ไมแดงจีน
ไมขะยุง และไมพยุง ชื่อเรียกดังกลาวตางหมายถึง
พะยูง ทั้งสิ้น
ในป พ.ศ.2556 รัฐบาลไทยไดเสนอให
ประเทศทีเ่ ปนภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึง่ ชนิดสัตวปา และพืชปาทีใ่ กลจะสูญพันธุ
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หรือไซเตส (CITES) ไดขึ้นบัญชีเปนไมหวงหาม
ที่ ต  อ งมี ก ารควบคุ ม ต อ การค า ระหว า งประเทศ
โดยขึ้นใหพะยูงอยูในบัญชีที่ 2
การปลูกไมพะยูงในรูปแบบการปลูกสวนปา
เพื่อนําเอาผลผลิตเนื้อไมมาใชประโยชน จึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่จะชวยอนุรักษไมพะยูงไวไมให
สูญพันธุจ ากปาธรรมชาติ ดวยไมพะยูงเปนทีอ่ ตั รา
การโตปานกลางระยะทีเ่ วลาปลูกจนถึงรอบตัดฟน
ประมาณ 25-30 ป ยังไมเปนเหตุผลที่ดีนักตอชักจูง
ใจแกเกษตรกรตอการณรงคใหเกษตรกรรายยอย
มาลงทุนปลูกสรางสวนปา เพราะสวนที่ตลาด
รับเนื้อไมพะยูงนั้นไดรับซื้อเฉพาะสวนของแกน
เท า นั้ น ขณะเดี ย วกั น สี แ ก น ไม พ ะยู ง ยั ง มี ค วาม
ผันแปรทั้งลวดลายและสีไปตามทองที่ปลูกและ
พันธุกรรม ราคาซื้อ-ขายของไมพะยูงนอกจากขึ้น
อยูกับปริมาณแกนแลว สีและลวดลายของแกน
ยั ง เป น ส ว นหนึ่ ง ต อ การกํ า หนดราคาในดั ง นั้ น
การปลูกสวนปาพะยูงจําเปนตองมีการคัดเลือก
พันธุที่ดี สมควรอยางยิ่งมีการศึกษาความผันแปร
ลวดลายและสี แ ก น ไม พ ะยู ง เพื่ อ ให ผ ลผลิ ต
มีคุณภาพกับระยะเวลาที่ลงทุน
งานวิ จั ย ที่ ผ  า นมามี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง ดังรายงาน
ของ Yooyuen et al. (2011) และ ราตรี (2556)
จากการวิเคราะหดวย chlorplast DNA marker
จาก 3 บริเวณที่ไดเก็บตัวอยางศึกษาทั้งในประเทศ
ไทยและลาว พบความหลากหลายพั น ธุ ก รรม
อยูจํานวน 11 haplotype อนุกรมวิธานของพะยูง
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พะยูง เปนไมตน ถูกจําแนกทางอนุกรมวิธาน
อยูใ นสกุล Dalbergia วงศ Fabaceae (Leguminosae)
ซึ่งพรรณไมสกุลนี้มีวิสัยทั้งไมตน ไมเลื้อยเนื้อแข็ง
ทัว่ โลกมีสมาชิกประมาณ 100 ชนิด ในประเทศไทย
มีอยู 26 ชนิด (Niyomdham, 2002)
อันดับ (order): Fabales
วงศ (Family): Fabaceae (Leguminosae)
วงศยอย (Subfamily): Papilionoideae
สกุล (Genus): Dalbergia
ชนิด (Species): Dalbergia cochinchinensis
Pierre
ชื่ อ สามั ญ (common name): Siamese
rosewood
ชื่อพื้นบาน (Vernacular name): กระยง,
กระยุง (เขมร-สุรินทร); ขะยุง (อุบลราชธานี);
แดงจีน (ปราจีนบุร)ี ; ประดูต ม, ประดูน าํ้ (จันทบุร)ี ;
ประดูลาย (ชลบุรี); ประดูเสน (ตราด); พะยูงไหม
(สระบุรี); หัวลีเมาะ (จีน)
ชื่อไทย (Thai name): พะยูง
ชื่ อ เวี ย ดนาม (Vietnamese name):
ตรั๋ก (Trắc)
ลักษณะสัณฐานของพะยูง
วิ สั ย ไม ต  น ขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ
สูง15-35 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม
คอนขางโปรง กิง่ หอยยอยลง เปลือกลําตนสีนาํ้ ตาล
แดง เรียบ หรือแตกเปนสะเก็ดรอนรูปสี่เหลี่ยม
หรือลอกเปนแผนบาง
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ใบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ชอใบ
ยาว 10-15 ซม. มี ใ บย อ ย 7-9 ใบ เรี ย งสลั บ
กานใบยาว 2.5-5 ซม. แกนใบยาว 6.5-15 ซม.
แผ น ใบรู ป ไข จ นถึ ง รู ป ไข แ กมรู ป ขอบขนาน
กวาง 2-4 (-5) ซม. ยาว 3.5 – 8 (-10) ซม. ปลายใบ
แหลม โคนใบมน กลมหรื อ เป น รู ป ลิ่ ม กว า งๆ
ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสีเขียวเขม ดานลาง
สีขาวนวล ใบเหนียวคลายแผนหนังบางๆ เสน
แขนงใบเปนแบบรางแห มีเสนแขนงมี 7-9 คู
มองเห็นชัดเจนทัง้ สองดาน กานใบยอยยาว 2-5 มม.
(วิชาญ, 2554)
ดอก ออกเปนชอแยกแขนงตามซอกใบ
และปลายกิ่ง กานดอกยอยยาวประมาณ 1 มม.
กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. รูปถวย เกลี้ยง ปลาย
แยกเป น 5 แฉก กลี บ ดอกสี ข าว รู ป ดอกถั่ ว
มี 5 กลีบ กลีบบนรูปรางกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง
3.5 มม. กานกลีบดอกยาว 1.5 มม. กลีบขางรูปขอบ
ขนานประมาณ 1 X 3.5 มม. กานกลีบดอกขาง
ยาว 1.5 มม. กลี บ ล า งรู ป ขอบขนานประมาณ
2 X 3.5 มม. ก า นกลี บ ดอกล า งยาว 1.5 มม.
เกสรเพศผู 10 อันรวมกันเปนมัดเดียว รังไขเกลี้ยง
มี 4 ออวุล
ผล ผลเปนฝกแหงไมแตก แบนและบาง
รูปขอบขนานกึ่งแถบยาว ขนาด 1 X 4.5-8 ซม.
เปลือกฝกสีนํ้าตาลออนเมื่อแหง เปราะ เมล็ดรูปไต
สีนํ้าตาลเขมมี 1-4 เมล็ดตอฝก เมล็ดรูปไตขนาด
6 X 4 มม. สีนาํ้ ตาลอมแดง ชวงเวลาทีอ่ อกดอก-ผล:
ดอก; มี.ค.-ก.ค., ผล; ก.ย.-พ.ย.
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นิเวศ ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง สูง
จากระดับนํ้าทะเล 50 – 200 เมตร (Niyomdham,
2002)
เขตพื้นที่กระจายพันธุ ในประเทศไทย:
กระจายพันธุครอบคลุมจังหวัดตางๆ (Figure 1)
ตามระบบการแบ ง เขตภู มิ พ ฤกษ ข องไทยของ
สวนงานหอพรรณไม (2557) พบในแตละภาคดังนี้
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต ได แ ก ชลบุ รี ระยอง
จันทบุรี ตราด สระแกว ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
ภาคตะวันออก ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธรรอยเอ็ดและ
นครราชสี ม าภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได แ ก
บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน
มหาสารคาม และภาคกลาง ไดแก สระบุรี ลพบุรี
และนครนายก
เขตพื้ น ที่ ก ระจายพั น ธุ  ในต า งประเทศ
ไดแก ประเทศ ลาว (แขวงบอริคําไซ คํามวน ซาละ
วัน เซกอง จําปาสักและอัตตะพือ) กัมพูชา (อุดรมี
ชัย เสียมเรียบ สตรึงเตร็ง เสียมปาง) และเวียดนาม
(กวางนัม; เกียไล และคอนตูม)
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Figure 1 Worldwide distribution areas of
Siamese rosewood (Dalbergia
cochinchinensis Pierre).
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาการความผันแปรสีและลวดลายแกนไมพะยูง
จากแหลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ ใชเปนฐาน
ขอมูลตอคัดเลือกสายตนพันธุดีที่สรางปริมาณ
แกนมากและแกนมีลวดลายสวยงามตอการวางแผน
จัดการฐานทางพันธุกรรมของไมพะยูงตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บชิ้นตัวอยางแกนไมพะยูงที่ได
จากผลิตภัณฑเครือ่ งเรือนและชิน้ ไมของกลางทีย่ ดึ
จากการจับกุมและเปนของกลางที่ไดตามขั้นตอน
การดําเนินทางกฎหมายสิ้นสุดคดีความแลวใน
พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และอุ ท ยาน
แหงชาติบางแหง เชน ผาแตม ภูจองนายอย ทับลาน
ฯลฯ และเขตรักษาพันธุส ตั วปา ภูววั ยอดโดม ฯลฯ
ในการศึ ก ษาทํ า การไสตกแต ง ชิ้ น ตั ว อย า งให มี
ขนาด 1 x 1 x 1 ซม.
2. นําชิ้นตัวอยางไมพะยูงมาตัดแตงให
ผิวหนาดานตัดขวางใหเรียบดวยมีดไมโครโตม
เพื่อศึกษาความผันแปรของลวดลายและสีแกน
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอเพื่อทําการ
ศึกษา โครงสรางลักษณะกายวิภาคอยางหยาบ
(macroscopic characters)
3. เปรี ย บเที ย บสี แ ละลวดลายแก น ไม
พะยู ง จากแปลงทดลองปลู ก ที่ มี อ ายุ 13 ป ที่ ไ ด
จากการตัดสางขยายระยะของสถานีวนวัฒนวิจัย
ดงลาน จังหวัดขอนแกน ตนกลาพะยูงทีน่ าํ มาปลูก
นั้นไดมาจากแหลงแมไมทั่วภาคอีสาน การเก็บ
ตัวอยางเนื้อไมทําการตัดขวางโคนตนพะยูงที่สูง
จากพื้นดิน 30 ซม. แลวนําไปทําเปนชิ้นตัวอยาง
ขนาด 1 x 1x 1 ซม.แลวทําการศึกษาโครงสราง
ลักษณะกายวิภาคอยางหยาบตอไป
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ผลและวิจารณ
ความแตกตางของลักษณะกายวิภาคของดานตัด
ขวางระหวางพะยูงกับชิงชัน
หากพิจารณาถึงโครงสรางลักษณะกายวิภาค
อยางหยาบของพะยูงกับชิงชันมีความใกลเคียงกัน
มากพบวามีทอนไม หรือแผนไมพะยูงที่เปนของ
กลางที่ยึดไมจากการจับกุมมีการปนรวมอยูกับ
ทอนไมชิงชัน ดังนั้นเพื่อปองกันนําชิ้นตัวอยางไม
ผิดระหวางสองชนิด จึงทําการจําแนกถึงความ
แตกตางของลักษณะกายวิภาคของผิวหนาดานตัด
ขวางระหวางพะยูงกับชิงชันตามโครงสรางของ
ลักษณะกายวิภาคอยางหยาบสอดคลองกับรายงาน
ของกรมปาไม (2553) ไดดังนี้
ลักษณะแกนพะยูง
สีแกน: สีสม แดงเลือดหมู แดงอมมวง
มวงอมนํ้าตาลดํา หรือนํ้าตาลดํา เกลี้ยงเปนมัน
มี ล ายเส น วงสี เ ข ม ออกโทนนํ้ า ตาลอมดํ า หรื อ
สีนํ้าตาลออน เสี้ยนสนเปนริ้วแคบ (ripple mark)
เนื้ อ ละเอี ย ด แข็ ง ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคอย า ง
หยาบ ที่เห็นไดดวยกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ
กําลังขยายขนาด 10 - 40 เทา พอร (pore or vessel)
สวนใหญเปนพอรเดี่ยว (solitary pore) หายาก
ที่พบพอรแฝดเรียงตัวแนวดิ่ง (radial multiple
pore) และมีการเรียงตัวไมเดนชัด การกระจายแบบ
กระจัดกระจาย (diffuse porous) พอรใหญ (size 5,
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สุ พิ ช ญ , 2530) ทางภายในพอร มี ส ารตกค า ง
(gummy deposit) คลายชันสีมวงแดงเมื่อสะทอน
แสงเปนมันวาวอยูท กุ พอรในสวนทีเ่ ปนแกน แตไม
พบในสวนที่เปนกระพี้ การเรียงตัว parenchyma
สวนใหญเปนแบบ aliform และ vasicentric หายาก
ที่เปนแบบ aliform confluent มีลายริ้ว มองเห็น
parenchyma line ไมชัดเจนดังเชนในแกนพะยูง
(Figure 2)
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แบบสเตอริโอกําลังขยายขนาด 10 - 40 เทา พอร
สวนใหญเปนพอรเดี่ยว หายากที่พบพอรแฝดเรียง
ตัวแนวดิง่ และมีการเรียงตัวไมเดนชัด การกระจาย
พอรแบบกระจัดกระจาย พอรใหญ ภายในพอร
มี ส ารตกค า งคล า ยชั น สี นํ้ า ตาลอมเหลื อ งเป น
มันวาว อยูทุกพอรในสวนที่เปนแกน แตไมพบ
ชั น ในส ว นที่ เ ป น กระพี้ มองเห็ น parenchyma
line ชัดเจนในแกนชิงชัน ซึ่งมีสีเหลืองอมนํ้าตาล
ทั้งในสวนของแกนและกระพี้ เสน parenchyma
line เดนชัดทั้งแนวนอนและแนวตั้งตัดกันเปน
รูปตาราง การเรียงตัว parenchyma สวนใหญ
เปนแบบ vasicentric หายากที่เปนแบบ aliform
(Figure 3)

Figure 2 Macroscopic characteristics of
Siamese rosewood under stereo-micro
scope with difference magnified;
A) 10X, B) 20 X, C) 30X and D) 40X.
Its parenchyma line appeared unclearly
square grid.
ลักษณะแกนชิงชัน
สีแกน: สีมวงถึงมวงแก มีเสนแทรกสีดํา
ออนหรือแกกวาสีพื้น เสี้ยนสน เปนริ้วแคบ ๆ
เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งเหนียว ลักษณะทาง
กายวิภาคอยางหยาบ ทีเ่ ห็นไดดว ยกลองจุลทรรศน

Figure 3 Macroscopic characteristics of common
rosewood under stereo-microscope with
difference magnified; A) 10X, B) 20X,
C) 30X และ D) 40X. Its parenchyma
line appeared clearly square grid.
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ลวดลายและสีแกนพะยูง
ลวดลายของเนื้อไมเปนอีกคุณลักษณะ
หนึ่งที่ผูใชเนื้อไมใชเปนลักษณะในการคัดเลือก
คุณภาพไม ดังที่เกิดขึ้นกับไมเศรษฐกิจหลายชนิด
รวมทั้ ง ไม พ ะยู ง แต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ ประเภทของ
ชิน้ งานทีช่ า งไมตอ งนําไมพะยูงไปประดิษฐเชนในกรณี
ของไมพะยูงชางทําลูกระนาดคนไทยนิยมใชแกน
ไมพะยูงดํามากกวาพะยูงอื่นเพราะเนื้อไมพะยูงดํา
จะใหเสียงที่กองกังวานแกนพะยูงที่มีสีจาง ในทาง
กลับกันการทําเครื่องเรือนประดับมุกของชาวจีน
และเวียดนามกลับนิยมใชแกนไมพะยูงแดงมากวา
พะยูงสีอื่นเพราะสีแดงเปนสีมงคลตามความเชื่อ
ของชาวจีนและเวียดนามอีกทั้งเมื่อประดับเปลือย
หอยมุกลงในเนื้อไมทําใหเปลือกหอยที่ประดับขึ้น
ลายไดดี ดังนั้นลวดลายและสีแกนพะยูงมีความ
จําเปนตอการแบงชัน้ คุณภาพ เพือ่ คัดสรรและเลือก
ใชวัตถุดิบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑไมพะยูงและ
สงผลใหผลิตภัณฑไมพะยูงเมื่อเขาสูตลาดรับซื้อ
และสามารถตั้งราคาสินคาดังกลาวไดสูงไปดวย
ลั ก ษณะสี แ ละลวดลายของแก น พะยู ง
จากชิ้นตัวอยางที่ไดจากการศึกษาพบ ได 4 แบบ
(Figure 4) คือ
1. พะยูงไหม หรือ พะยูงแดงในบางทองที่
อาจเรียกวา แดงจีน แตคนจีนเรียกแกนพะยูงแบบ
นี้วา หงมู หรือ ลีหัวเมาะ สีพื้นแกนมีสีออกโทน
สีแดงเลือดหมู แดงเลือดนก หรือ Greyed - orange
Group 175 A - D ตามสีในสมุดเทียบสี The Royal
Horticultural Society สีสมํ่าเสมอกัน เห็นลายเสน
วงของการเจริญเติบโตไมชดั เจนสีนาํ้ ตาลแดงอมดํา
เสี้ ย นตรง แก น พะยู ง แดงป จ จุ บั น พบในท อ งที่
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ภาคอีสานตอนลาง (เทือกเขาพนมดงรัก และเทือก
เขาสันกําแพง) ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องอุทยานแหงชาติ
ผาแตม ภูจองนายอย เขตรักษาพันธุส ตั วปา ยอดโดม
อุ ท ยานแห ง ชาติ ทั บ ลานในท อ งที่ อํ า เภอครบุ รี
และอุทยานแหงชาติปางสีดา (Figure 4A)
จากขอมูลการตัดสางขยายระยะตนพะยูง
อายุ 13 ป ทีป่ ลูกไวบริเวณสถานีวนวัฒนวิจยั ดงลาน
จังหวัดขอนแกน โดยปลูกเปนสวนปาดวยเมล็ด
จากแม ไ ม ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด หลายจั ง หวั ด ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว า มี 26 แม ไ ม ที่ เ ป น
พะยูงแดง ไดแกหมายเลข 3 (ศรีขรภูมิ, สุรินทร)
หมายเลข 6 (ยโสธร) หมายเลข 11 (สําโรงเทพ,
สุรินทร) หมายเลข 13 (บัวใหญ, นครราชสีมา)
หมายเลข 16 (รอยเอ็ด) หมายเลข 17 (กาบเชิง,
สุรินทร) หมายเลข 22 (ศรีสะเกษ) หมายเลข 23
(ศรีสะเกษ) หมายเลข 27 (กาฬสินธุ) หมายเลข 28
(กาบเชิง, สุรนิ ทร) หมายเลข 30 (กาบเชิง, สุรนิ ทร)
หมายเลข 33 (ยโสธร)หมายเลข 37 (ทาตูม, สุรนิ ทร)
หมายเลข 38 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 42
(จอมพระ, สุ ริ น ทร ) หมายเลข 46 (ราศี ไ ศล,
รอยเอ็ด) หมายเลข 49 (คอวัง, ยโสธร) หมายเลข 51
(ศรีสะเกษ) หมายเลข 56 (โกสุมพิสยั , มหาสารคาม)
หมายเลข 58 (สหัสขันธุ, กาฬสินธุ) หมายเลข 62
(สตึก, บุรีรัมย) หมายเลข 66 (ศรีสะเกษ) หมายเลข
67 (สหัสขันธุ, กาฬสินธุ) หมายเลข 72 (รอยเอ็ด)
และ หมายเลข 80 (ชุมแพ ขอนแกน)
2. พะยูงลาย หรือ พะยูงแกลบ แกนที่มี
สีพื้นออกโทนสีเหลือง หรือ Greyed - orange
Group 170 A – B ตามสีในสมุดเทียบสี The
Royal Horticultural Society หรือ มีสีพื้นมากกวา
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สองสีขึ้นไป มีลายเสนวงของการเจริญเติบโต
ชัดเจนและไมชัดเจน โดยลักษณะของลวดลายมี
วงการเจริญเติบโตเรียงเปนวง และวงการเจริญ
เติบโตเรียงตัวไมเปนระเบียบ ในบางครัง้ พบวาแกน
มีสีที่คอนขางซีดจาง และมีกระพี้แทรกอยูในสวน
ของแกนอีกดวย เปนกลุมที่พบในประเทศไทย
กระจายอยูใ นพืน้ ทีห่ ลักของบริเวณเทือกเขาภูพาน
และเทือกเขาภูพานนอย (Figure 4D)
3. พะยูงดํา สีพนื้ แกนมีสที มี่ สี อี อกโทนสี
แดงอมมวงเขมจนถึงนํ้าตาลดํา มีแถบลายเสนวง
ของการเจริญเติบโตกวางพบมีทั้งเรียงเปนวงกลม
หรือวงไมเปนระเบียบ แกนพะยูงดําปจจุบนั พบใน
ทองที่ภาคอีสานตอนบน เชน อุทยานแหงชาติภู
พาน และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว (Figure 4B)

Figure 4 Four types of Siamese rosewood color
under stereo-microscope with magnified
30X; A) silk Siamese rosewood,
B) black Siamese rosewood, C) golden
Siamese rosewood and D) stripped
Siamese rosewood.
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4. พะยูงทอง สีพนื้ แกนมีสที มี่ สี อี อกโทน
สีเหลือง เหลืองทอง สม มีแถบลายเสนวงของการ
เจริญเติบโตแคบเปนเสนพบมีทั้งเรียงเปนวงกลม
พะยู ง ทอง ป จ จุ บั น ไม พ บป า ธรรมชาติ ผู  วิ จั ย
พบเห็นเฉพาะชิ้นงานเครื่องเรือนจากนักสะสม
เทานั้น แกนที่มีลวดลายนี้นับวาปนชั้นภาพแกน
ที่หายากที่สุดในปจจุบัน ในอดีตมีรายงานพบใน
ทองที่จังหวัดนครนายกและสระบุรี (Figure 4C)
จากขอมูลการตัดสางขยายระยะตนพะยูง
อายุ 13 ปที่ ปลูกไวบริเวณสถานีวนวัฒนวิจยั ดงลาน
จังหวัดขอนแกน โดยปลูกเปนสวนปาดวยเมล็ด
จากแม ไ ม ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด หลายจั ง หวั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวามี 70 แมไมที่เปนพะยูง
แกลบ ไดแก หมายเลข 2 (กุดชุม, มหาสารคาม)
หมายเลข 3 (ศรีขรภูมิ, สุรินนทร) หมายเลข 5
(บรบื อ , มหาสารคาม) หมายเลข 6 (ยโสธร)
หมายเลข 7 (ศรี ษ ะเกษ) หมายเลข 8 (เมื อ ง,
มหาสารคาม) หมายเลข 9 (คําเขื่อนแกว, ยโสธร)
หมายเลข 10 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 11
(สําโรงเทพ, สุรนิ ทร) หมายเลข 12 (ทาตูม, สุรนิ ทร)
หมายเลข 13 (บัวใหญ, นครราชสีมา) หมายเลข 15
(ทาตูม, สุรินทร) หมายเลข 16 (รอยเอ็ด) หมายเลข
17 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 18 (ศรีษะเกษ)
หมายเลข 20 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 21 (รอยเอ็ด)
หมายเลข 22 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 23 (ศรีษะเกษ)
หมายเลข 24 (พยั ค ฆภู มิ พิ สั ย , มหาสารคาม)
หมายเลข 25 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 26 (กาบเชิง,
สุรินทร) หมายเลข 27 (กาฬสินธุ) หมายเลข 28
(กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 29 (พยัคฆภูมิพิสัย,
มหาสารคาม) หมายเลข 30 (กาบเชิง, สุรินทร)
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หมายเลข 3 (เมือง, มหาสารคาม) หมายเลข 32
(กาบเชิ ง , สุ ริ น ทร ) หมายเลข 34 (ศรี ษ ะเกษ)
หมายเลข 35 (ยางสีสุราช, มหาสารคาม) หมายเลข
36 (สตึก, บุรีรัมย) หมายเลข 37 (ทาตูม,สุรินทร)
หมายเลข 38 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 40
(ร อ ยเอ็ ด ) หมายเลข 42 (จอมพระ, สุ ริ น ทร )
หมายเลข 43 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 44 (โกสุมพิสัย
มหาสารคาม) หมายเลข 45 (กาบเชิง, สุรินทร)
หมายเลข 46 (ราษีไศล,รอยเอ็ด) หมายเลข 48 (ยาง
สีสรุ าช, มหาสารคาม) หมายเลข 49 (คอวัง, ยโสธร)
หมายเลข 50 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 51 (ศรีษะเกษ)
หมายเลข 52 (ขุนหาญ, ศรีสะเกษ), หมายเลข 53
(กุ ด ชุ ม , ยโสธร), หมายเลข 55 (บรบื อ ,
มหาสารคาม), หมายเลข 56 (โกสุ ม พิ สั ย
มหาสารคาม) หมายเลข 57 (ท า ตู ม ,สุ ริ น ทร )
หมายเลข 58 (สหัสขันธุ, กาฬสินธุ) หมายเลข 59
(คอวัง, ยโสธร) หมายเลข 60 (สหัสขันธุ, กาฬสินธุ)
หมายเลข 61 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 62 (สตึก,
บุรีรัมย) หมายเลข 63 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 64
(วาปปทุม, มหาสารคาม) หมายเลข 65 (ราษีไศล,
รอยเอ็ด) หมายเลข 66 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 67
(สหัสขันธุ, กาฬสินธุ) หมายเลข 68 (ศรีษะเกษ)
หมายเลข 69 (รอยเอ็ด) หมายเลข 70 (กาบเชิง,
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สุรนิ ทร) หมายเลข 71 (คอวัง, ยโสธร) หมายเลข 72
(ร อ ยเอ็ ด ) หมายเลข 74 (กาบเชิ ง , สุ ริ น ทร )
หมายเลข 75 (ชุมแพ, ขอนแกน) หมายเลข 76
(ชุมแพ, ขอนแกน) หมายเลข77 (ชุมแพ, ขอนแกน)
หมายเลข 78 (ชุมแพ, ขอนแกน) หมายเลข 79
(ชุมแพ, ขอนแกน) และหมายเลข 80 (ชุมแพ,
ขอนแกน)
การกระจายของชิ้นตัวอยางแกนไมของ
สีแกนพะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
(Figure 5) ราตรี (2556) ไดศึกษาความหลากหลาย
และโครงสรางทางพันธุกรรมของพะยูงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยและ
บางสวนจากประเทศลาวจํานวน 108 ตัวอยาง
จาก 10 ประชากรพบวา มีรูปแบบดีเอนเอทั้งหมด
11 แฮปโลไทป (haplotype) โดยที่แฮปโลไทป
ที่พบมากที่สุดคือ H1 มี 7 แฮปโลไทปที่พบเฉพาะ
พื้นที่ (Figure 6) หากพิจารณาสีแกนพะยูงกับ
รู ป แบบดี เ อนเอของดี เ อนเอตามการศึ ก ษาของ
ราตรี (2556) กลาววาพันธุกรรมแบบแฮปโลไทป
H1 เปนขอสังเกตุนา จะเกีย่ วของกลุม ประชากรของ
กลุมพะยูงลาย และแฮปโลไทป H3 เปนขอสังเกตุ
นาจะเกี่ยวของกลุมประชากรของกลุมพะยูงทอง
แตยังไมมียืนยันที่ชัดเจนตอขอสังเกตดังกลาว
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Figure 5 Distribution areas in northeastern
Thailand of 4 types of Siamese
rosewood color; Red = silk Siamese
rosewood, Purple = stripped Siamese
rosewood , Black = black Siamese
rosewood and Blue = Golden Siamese
rosewood.

(A)

(B)
Figure 6 Haplotype distribution map (A)
and haplotype network (B) in Siamese
rosewood followed Yooyuen (2014).
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นอกจากนี้ยังพบวาไมพะยูงบางตนไมมี
การสรางแกนก็มีทั้งนี้การสรางแกนของตนไมมี
ปจจัยเกี่ยวของหลัก 3 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัย
พันธุกรรม สิง่ แวดลอม และการจัดการทางวนวัฒน
ในกรณีของสีแกนไมพะยูงพบวาแกนไมพะยูงที่มี
สีโทนเขมสวนใหญขนึ้ อยูใ นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณนํา้ ฝน
นอย (มีคาเฉลี่ยนํ้าฝนรายปอยูในชวง 1,000-1,200
มม.) และสงใหแกนไมลวดลายที่ความกวางของ
แถบลายสีเขมกวางกวาแถบสีเขมของไมพะยูงทีข่ นึ้
ในพืน้ ทีม่ ปี ริมาณนํา้ ฝนมาก (มีคา เฉลีย่ นํา้ ฝนรายป
> 1,200 มม.) ดังที่มีงานวิจัยของ Berthier et al.
( 2001) ระบุวา การสรางแกนของตนสนพินสั เตอร
(Pinus pinaster) ขึ้ น อยู  กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ
ซึ่ง Cordero and Kanninen (2003) ระบุวาตนสัก
ที่ปลูกในประเทศคอสตาริกา ระหวางพื้นที่ในเขต
แหงแลงกับพืน้ ทีเ่ ขตชืน้ พบวาตนสักในเขตแหงแลง
มีการสรางแกนมากกวา และการจัดการทางววัฒน
ดังเชน Pilai et al. (2013) รายงานวาการกําจัด
วั ช พื ช ในสวนป า ต น ยู ค าลิ ป ตั ส เตเรตติ ค อนิ ส
(Eucalyptus tereticornis) ในประเทศอิ น เดี ย
มีผลตอความหนาแนนของเนือ้ ไม และเพิม่ คุณสมบัติ
ใหแกแกน การเปลี่ยนของแกนมีการศึกษาในไม
วอลนัท (Juglans nigra) พบวาเอนไซม peroxidase
มีผลตอการสีของแกน (Dehon et al., 2002) และ
Nilsson et al. (2002) ระบุวาสารเอทิลีนเปนสาร
ที่สําคัญที่มีผลของการการสรางแกนไมสนสกอต
(Pinus sylvestris) ดังการใสสารดังกลาวเขาไปใน
ตนไมทําใหเนื้อไมเพิ่มปริมาณแกนใหมากขึ้น
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สรุป
ความแตกตางของแกนไมพะยูงกับแกนไม
ชิงชันพบวา สีแกนไมชงิ ชันออกโทนสีมว งอมนํา้ ตาล
สามารถมองเห็น parenchyma line ชัดเจนทั้งแนว
นอน และแนวตั้งที่มีลักษณะตาราง และในรูพอร
พบชันสีนาํ้ ตาลอมเหลือง การเรียงตัว parenchyma
สวนใหญเปนแบบ vasicentric หายากที่เปนแบบ
aliform ขณะที่ แ ก น ไม พ ะยู ง ออกโทนสี ส  ม
แดงเลือดหมู แดงอมมวง มวงอมนํ้าตาลดํา หรือ
นํ้าตาลดํา มองเห็น parenchyma line แนวนอน
ไมชัดเจนและ parenchyma line แนวตั้งมองเห็น
ไดไมสมํ่าเสมอ และในรูพอรพบชันสีมวงแดง
การเรี ย งตั ว parenchyma ส ว นใหญ เ ป น แบบ
aliform และ vasicentric หายากทีเ่ ปนแบบ aliform
confluent มีลายริ้ว สีและลวดลายแกนไมพะยูง
สามารถแบงออกได 4 แบบคือ พะยูงไหม พะยูงลาย
พะยูงดําและพะยูงทอง โดยที่พบตนพะยูงที่มีแกน
แบบพะยูงลายมากที่สุดในประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว จิ ยั ขอขอบคุณหัวหนาและเจาหนาที่
ของสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน อุทยานแหงชาติ
ผาแตม ภูจองนายอย ทับลาน ภูผายล และเขตรักษา
พันธุส ตั วปา ภูววั ทีส่ นับสนุนชิน้ ไมตวั อยางตอการ
ดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
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รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
Patterns of Community Participation in Forest Resource Conservation
at Mae Thang - Mae Kumpong Head Watershed, Rong Kwang District,
Phrae Province
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the socio-economic condition level
of people participation, and factors affecting the patterns of community participation in field
restoration, conservation projects, and readiness and potential for forest resource conservation
at Mae Thang–Mae Kumpong Head Watershed, Rong Kwang District, Phrae Province. Questionnaires
were designed for data collection and distributed to about 350 households. The collected data were
analyzed using the various statistical analysis methods namely calculating descriptive statistics
(percentages and means) and t-tests and F-tests (at significance level of 0.05).
The results of this study found that 54.00% of the respondents were male, have average
aging 55.55 years old, most people were aboriginal and lived at their own homes, 86.00% attained
primary school level of education, 73.10% engaged in annual crops cultivation and 76.00%
have subsidiary occupation. About 76.00% of the respondents were members of agricultural
cooperative, and the average monthly household income was 10,939.91 baht. The frequency
of access to information was 1-2 times/month. Average score of the knowledge about watershed
and forest resource conservation was 25.12. The community participation was at a low level
with an average score of 2.59. Based on hypothesis test (significance level 0.05), main occupation,
duration of resettlement, receiving news and information about watershed and forest resource
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conservation familiarity and interaction with forest officer environmental training, and comprehension
of conservation of forest resource at the watershed, were the main factors affecting participation
in forest resource conservation at the head watershed. Head watershed restoration and conservation
projects involve six main activities, including maintenance of the head watershed forest, restoration
of forest ecosystem, soil and water conservation, forest fire prevention, encouragement the plan
consistent ecosystem and the local nursery seedling production. Moreover, readiness and potential
of community participation includes three main factors, namely, leadership role, social grouping
and knowledge and local wisdom.
Keywords:
Patterns of community participation, Forest resource conservation, Head watershed,
Phrae province

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีสวนรวม ปจจัยที่มี
ผลตอการมีสว นรวม รูปแบบการมีสว นรวมดานโครงการอนุรกั ษฟน ฟูความพรอมและศักยภาพของชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร การศึกษา
ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง จํานวน 350 ครัวเรือน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา t-test คา F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่
ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.00 มีอายุเฉลี่ย 55.55 ป
ภูมิลําเนาเดิมเปนคนทองถิ่น รอยละ 86.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 73.10 มีอาชีพหลักทํา
ไร รอยละ 64.00 และรอยละ 76.00 มีอาชีพรอง เปนสมาชิกกลุมสหกรณทางการเกษตรรอยละ 76.00
มีรายไดเฉลี่ย 10,939.91 บาทตอเดือน ไดรับขอมูลขาวสาร 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 63.10 มีคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม เฉลี่ย 25.12 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ อยูใ นระดับนอย มีคา คะแนนเฉลีย่ เทากับ 2.59 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ ดังกลาว ไดแก อาชีพหลัก ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน การไดรบั ขอมูลขาวสาร
ความคุนเคยกับเจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม และความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํา้ โครงการอนุรกั ษฟน ฟูปา ตนนํา้ มี 6 กลุม คือ กลุม ดูแลรักษาปาตนนํา้ กลุม การฟน ฟูระบบนิเวศตนนํา้
กลุมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า กลุมการปองกันไฟปา กลุมการสงเสริมการปลูกพืช
ที่สอดคลองกับระบบนิเวศตนนํ้า และกลุมการสงเสริมเพาะชํากลาไมในทองถิ่น สวนความพรอมและ
ศักยภาพของชุมชนประกอบดวย 3 ปจจัยหลักคือ บทบาทผูน าํ การรวมกลุม ทางสังคม ความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น
คําสําคัญ: รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาไม พื้นที่ตนนํ้า จังหวัดแพร
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คํานํา
พืน้ ทีต่ น นํา้ ลําธารของประเทศไทยจัดเปน
พื้นที่คุมครอง และในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางถึงความสําคัญของการรักษาความเปน
ธรรมชาติและระบบนิเวศของพื้นที่ตนนํ้าใหคง
สภาพไว เพราะป า ต น นํ้ า ทํ า หน า ที่ ดู ด ซั บ นํ้ า
เมื่อฝนตกและคอยๆ ปลอยไหลมาตามธรรมชาติ
ช ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการป อ งกั น ภาวะนํ้ า ท ว ม
ฉับพลัน ตลอดจนภัยและหายนะอื่นๆ เชน วาตภัย
ดินถลม และภาวะความแหงแลงเปนตน แตใน
ความเปนจริง พื้นที่ปาตนนํ้าไดถูกบุกรุกทําลาย
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินจนอยูในขั้นวิกฤต
เปนผลทําใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติทงั้ ภาวะแหงแลง
และนํ้าทวม รวมถึงภาวะโลกรอนที่รุนแรงขึ้น
สงผลกระทบและความเสียหายตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยรวม จากขอมูล
การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2547 พบวาพื้นที่
ตนนํา้ ลําธารจํานวน 84.78 ลานไร ยังคงมีสภาพเปน
ปาตนนํ้าจํานวน 72.04 ลานไร และไมมีสภาพ
เป น ป า หรื อ พื้ น ที่ ต  น นํ้ า ที่ เ สื่ อ มสภาพจํ า นวน
12.74 ลานไร (กรองแกว, 2549) ซึ่งเกิดจากการ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรและการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ
ของชุมชน มีการทําการเกษตรอยางเขมขน (intensive)
และขยายพื้นที่ทําการเกษตร โดยบุกรุกพื้นที่ปา
ตนนํ้า สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรง
ลุมนํ้าแมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร เปนลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้ายมอยูใน
ความรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลของหน ว ยศึ ก ษาการ
พัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถาง อําเภอรองกวาง
จั ง หวั ด แพร เป น ลุ  ม นํ้ า ที่ ไ ด เ กิ ด วิ ก ฤตการณ
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อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินกิจกรรม
เชนการบุกรุกทําลายปาตนนํ้า เพื่อทําการเกษตร
เชิงเดี่ยว การทําไรเลื่อนลอย กอใหเกิดผลกระทบ
กับพื้นที่ลุมนํ้าตอนกลางและตอนลาง โดยปญหา
ดานตางๆ เชน นํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลม
ปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง การแยงชิงนํ้า
เนือ่ งจากนํา้ ไมเพียงพอตอความตองการ ดังนัน้ การ
ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าจึงเปนสิ่ง
จําเปนทีต่ อ งศึกษาเพือ่ เปนแนวทางการสงเสริมการ
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํ้าใหสอดคลองกับบริบทชุมชนใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีสวนรวม ปจจัย
ทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมและรูปแบบการมีสว นรวม
ในดานของโครงการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้าและ
ความพรอมและศักยภาพของชุมชนในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษากับ
ราษฎร ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยูอ าศัยในพืน้ ทีต่ น นํา้ แมถางแมคําปอง จํานวน 17 หมูบาน ใน 3 ตําบล ไดแก
ตําบลนํ้าเลา ตําบลบานเวียง ตําบลไผโทน อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,269
ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลบานเลา,
2555; องคการบริหารสวนตําบลบานเวียง, 2555
และองคการบริหารสวนตําบลไผโทน, 2555)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ปจจัยทางดานปริมาณซึ่งเปนปจจัย
พื้นฐาน ประกอบไปดวย 11 ตัวแปรหลักคือ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดครัวเรือน ระยะ
เวลาในการตั้งถิ่นฐาน การไดรับขอมูลขาวสาร
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ความคุนเคยกับ
เจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม และ การมีความ
รูท างดานการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้
2. ปจจัยดานคุณภาพในดานรูปแบบของ
โครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าของหนวยศึกษา
การพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง
อํ า เภอร อ งกวาง จั ง หวั ด แพร แ ละหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
3. ปจจัยดานคุณภาพในดานความพรอม
และศักยภาพของชุมชนตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
สมมติฐาน
ประชาชนทองถิน่ ทีม่ คี วามแตกตางเกีย่ วกับ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก จํ า นวนสมาชิ ก ใน
ครัวเรือน จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดใน
ครัวเรือน ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน การไดรับ
ข อ มู ล ข า วสาร การเป น สมาชิ ก กลุ  ม ทางสั ง คม
ความคุนเคยกับเจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม
และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง แตกตางกัน
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โครงการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนา
การอนุรักษตนนํ้าแมถาง - แมคําปองและหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของความพรอมและศักยภาพของชุมชน
ตนนํ้าแมถาง - แมคําปองสงผลตอรูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนในการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร
อุปกรณและวิธีการ
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ชแบบสอบถามในการ
เก็ บ ข อ มู ล แบบสอบถามที่ ส ร า งจะผ า นการ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของเนื้ อ หา และนํ า ไป
ทดสอบ (pretest) จํ า นวน30 ชุ ด จากนั้ น นํ า มา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (พวงรัตน, 2540)โดยมีคา
ความเชื่อมั่นดานการมีสวนรวมเทากับ 0.943 และ
วิธีของ Kuder Richardson : KR 20 ในดานความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า
เทากับ 0.807
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ศึกษา
จากหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ไ ด แ ก แ นวคิ ด และ
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การมี ส  ว นร ว มแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ก ารจั ด การลุ  ม นํ้ า
โดยการมีสวนรวมงานวิจัยตางๆและขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน
ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการนําแบบ
สอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบความ
ถูกตองเทีย่ งตรงไปเก็บขอมูลประกอบการสัมภาษณ
กับประชากรตัวอยางในพื้นที่ศึกษา ตามจํานวน
ประชากรตัวอยางแตละหมูบานที่ไดกําหนดไว
การสุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีต่ น นํา้ แมถาง - แมคาํ ปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 17 หมูบาน
รวมทั้งสิ้น 2,269 ครัวเรือนกําหนดขนาดตัวอยาง
ทีเ่ หมาะสมโดยใชสตู รของ Yamane (1973) ทีร่ ะดับ
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ความเขาใจมากและมีคะแนนตํา่ กวาคาเฉลีย่ มีความ
รูความเขาใจนอย
2. คําถามวัดระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํ้าแบงออกเปน 4 ดาน รวมทั้งหมด 25 ขอ โดย
แต ล ะข อ มี เ กณฑ ก ารให ค ะแนนตามแบบของ
Likert’s scale (พวงรัตน, 2540) คือ ระดับการมี
สวนรวมมากที่สุด มากปานกลางนอย และนอย
ที่สุด/ไมมีสวนรวม ไดคะแนนเทากับ 5, 4, 3, 2
และ 1 คะแนน ตามลํ า ดั บ และหาค า เฉลี่ ย ของ
กลุมตัวอยางเพื่อวัดระดับการมีสวนรวมของกลุม
ตัวอยาง โดยใชเกณฑการหาอันตรภาคชั้นมาใช
กําหนดระดับการมีสวนรวม ดังนี้

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 = 0.80
จํานวนชั้น
5
ความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 หรือนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05ไดจาํ นวนตัวอยาง 350 ครัวเรือน
และใช สู ต รการกระจายตามสั ด ส ว น (สุ บ งกช,
2526) เพื่อคํานวณหาจํานวนครัวเรือนของกลุม
ตัวอยางในแตละหมูบาน
การวิเคราะหขอมูล
1. คําถามวัดความรูความเขาใจในการ
อนุรกั ษทรัพยากรปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ โดยขอคําถาม
ที่ใชมีลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน 30ขอ ตอบถูก
ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนประชาชน
ทองถิ่นที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยถือวามีความรู

เกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับ
การมีสวนรวมไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับ
การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร อยูใ นระดับตํา่ หรือนอยมาก
คะแนนเฉลี่ย > 1.80–2.60 หมายถึง ระดับ
การมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรปาไมพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับคอนขาง
ตํ่าหรือนอย
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คะแนนเฉลี่ย > 2.60–3.40 หมายถึง การมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร
ป า ไม พื้ น ที่ ต  น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง อํ า เภอ
รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย > 3.40 - 4.20 หมายถึ ง
การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากร
ป า ไม พื้ น ที่ ต  น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง อํ า เภอ
รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ ย > 4.20 - 5.00 หมายถึ ง
การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากร
ป า ไม พื้ น ที่ ต  น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง อํ า เภอ
รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับสูงมาก
3. นําขอมูลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถาม
ไปประมวลผล โดยใช โ ปรแกรมสถิ ติ สํ า เร็ จ รู ป
เพื่ อ คํ า นวณหาค า ทางสถิ ติ ได แ ก ค า ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน โดยใช
คาสถิติt-test และคา F-test ทดสอบความแตกตาง
รายคูดวยวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s Least
Significant Difference : LSD) (กัลยา, 2550)
ผลและวิจารณ
ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมและขอมูลทัว่ ไป
ของประชาชน
จากการศึกษาประชากรกลุม ตัวอยางทีเ่ ปน
หั ว หน า ครั ว เรื อ นหรื อ ผู  แ ทนครั ว เรื อ น พบว า
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.00
และเปนเพศหญิง รอยละ 46.00 มีอายุมากที่สุด
85 ป อายุ น  อ ยที่ สุ ด 21 ป อายุ เ ฉลี่ ย 55.55 ป
สวนใหญมีอายุอยูในชวง 51 - 60 ป รอยละ 31.70
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รองลงมาคือชวงอายุ 41 - 50 ป รอยละ 24.60
ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา
ร อ ยละ 73.10 รองลงมาคื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตน รอยละ 10.30 สถานภาพในครัวเรือน
สวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 71.70
และเปนผูแทนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 26.90
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ
49.10 รองลงมามี จํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
5 - 6 คน รอยละ 23.70 จํานวนแรงงานในครัวเรือน
มีจํานวนแรงงาน 2 คน รอยละ 34.60 และ 3 คน
ร อ ยละ 24.30 ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ทํ า ไร
รอยละ 64.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจาง
ในภาคเกษตรกรรม รอยละ 6.90 มีการประกอบ
อาชีพรอง รอยละ 76.00 โดยมีอาชีพรองคือรับจาง
ในภาคเกษตรกรรม รอยละ 37.10 รายไดเฉลี่ย
ต อ ครั ว เรื อ นมากที่ สุ ด 60,000 บาทต อ เดื อ น
น อ ยที่ สุ ด 3,500 บาทต อ เดื อ นเฉลี่ ย เดื อ นละ
10,939.91 บาท สวนใหญมรี ายไดเฉลีย่ ตอครัวเรือน
5,001 - 10,000 บาทต อ เดื อ น ร อ ยละ 41.40
รองลงมามีรายได 10,001- 15,000 บาทตอเดือน
รอยละ 23.40 ระยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐานสวนใหญ
อาศัยอยูในพื้นที่ มากกวา 50 ป รอยละ 52.60
รองลงมาอาศัยอยูในพื้นที่ 26 - 50 ป รอยละ 39.40
เปนสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร รอยละ 76.00
และเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย รอยละ 22.00
เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษตนนํ้า
การรั ก ษาป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ร อ ยละ 90.60
โดยมีความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสารเดือนละ
1 - 2 ครั้ ง ต อ เดื อ น ร อ ยละ 63.10 เคยได รั บ

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15

การฝ ก อบรม ร อ ยละ62.60 และไม เ คยได รั บ
การฝกอบรม รอยละ 37.40 มีความคุนเคยกับ
เจาหนาที่ รอยละ 92.00 และไมมีความคุนเคย
รอยละ 8.00
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ตนนํ้า
ความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ตนนํ้าจากคําถาม จํานวน 30 ขอ มีคะแนน
30 คะแนน พบวา ประชากรสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ในระดับมาก รอยละ 56.00 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 25.12
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า
การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย มีคาเฉลี่ยรวม 2.59 เมื่อพิจารณาการมี
สวนรวมเปนรายดานพบวา สวนใหญมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็นในการอนุรกั ษทรัพยากร
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ปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ มากทีส่ ดุ อยูใ นระดับปานกลาง
มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.74 รองลงมาคือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
พื้นที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง อยูในระดับปาน
กลาง มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.65 การวางแผนหรือจัดทํา
โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า
แมถาง - แมคําปอง อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.52 และการรวมลงมือปฏิบัติหรือสละ
ทรัพยและแรงงาน อยูใ นระดับนอยทีส่ ดุ มีคา เฉลีย่
เทากับ 1.90
การทดสอบสมมติฐาน
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
พื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง กําหนดตัวแปร
อิสระไว 11 ตัวแปร แลวนํามาหาความสัมพันธกับ
ตั ว แปรตาม คื อ การมี ส  ว นร ว มของประชาชน
ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า
แมถาง - แมคําปองโดยใชสถิติ t-test และ F-test
ที่กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 จาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงใน Table1
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Table1 Factors affecting people participation in forest resource conservation at Mae Thang - Mae
Kumpong head watershed Rong Kwang district, Phrae province.
Independent factors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Education level
Occupation
Number of household member
Number of household labor
Income of household per month
Duration of resettlement
Receiving news and information
Social group membership
Interaction with forest officer
Environmental training
Comprehension and understanding

The results of hypothesis test
F
t
p-value
0.522
0.759ns
2.301
0.016*
0.687
0.561ns
0.298
0.879ns
0.415
0.838ns
5.823
0.003*
2.615
0.009*
0.893
0. 872ns
3.379
0.001*
4.230
<0.001*
-5.645
<0.001*

Remark: * = significance level at 0.05 (p < 0.05)
ns
= non significance level at 0.05 (p > 0.05)
จาก Table 1 พบวาปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพรมีดังนี้
อาชีพหลัก การวิเคราะหไดแบงอาชีพหลัก
ออกเปน 10 กลุม ไดแก ทําไร เลี้ยงสัตวทําสวน
คาขาย ทํานา รับจางในภาคเกษตรกรรม เก็บหา
ของปา รับจางนอกภาคเกษตรกรรมขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ เมื่อทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ F-test
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
ปรากฏวาประชากรตัวอยางที่มีอาชีพหลักตางกัน
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ต น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (F = 2.301; p-value = 0.016)
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไวเมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูพบวา กลุมอาชีพทําไร
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

วารสารการจัดการปาไม
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ตนนํา้ แมถาง - แมคาํ ปอง มากกวา กลุม อาชีพคาขาย
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ สาเหตุอาจเกิดจากสภาพ
พื้นที่ปาในปจจุบันถูกบุกรุกทําลายหรือมีสภาพ
ที่เสื่อมโทรม ซึ่งเปนสาเหตุที่สงผลใหชุมชนเกิด
ความตระหนักและเกิดความวิตกเกี่ยวกับความ
เสื่ อ มโทรมของสภาพป า ไม ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง จะมี ผ ล
กระทบตอผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรง
ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะห
ไดแบงระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานออกเปน 3 กลุม
คื อ ระยะเวลาในการตั้ ง ถิ่ น ฐานไม เ กิ น 26 ป
26 - 50 ป และมากกวา 50 ป เมื่อทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลีย่ ของการมีสว นรวม โดยใชสถิติ
F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบปรากฏวา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
ตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ แมถาง - แมคาํ ปอง แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.823, p-value = 0.003)
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไวเมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวากลุมที่มีระยะเวลา
การตัง้ ถิน่ ฐานมากกวา 50 ป มีสว นรวมในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
มากกวา กลุม ทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน 26 - 50 ป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยจะสังเกตไดวาระยะ
เวลาในการตั้ ง ถิ่ น ฐานจะทํ า ให เ กิ ด ความผู ก พั น
และหวงแหนถิ่นฐานของตนเอง ทําใหเกิดความ
ตองการที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนยิ่งขึ้น
การไดรบั ขอมูลขาวสาร การวิเคราะหไดแบง
การได รั บ ข อ มู ล ข า วสารออกเป น 2 กลุ  ม คื อ
ไดรับขอมูลขาวสารและไมไดรับขอมูลขาวสาร
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เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของการมี
ส ว นร ว ม โดยใช ส ถิ ติ t-test ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบปรากฏวา การไดรับ
ขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.615,
p-value = 0.009) ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ าน
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารมีคาเฉลี่ยการมี
สวนรวมมากกวาประชาชนทีไ่ มไดรบั ขอมูลขาวสาร
ทั้งนี้ การใหขอมูลขาวสารแกประชากรในพื้นที่
ทําใหประชาชนทราบถึงความเคลือ่ นไหว ผลกระทบ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรในถิ่นฐานของตน
ซึ่ ง ช ว ยให เ กิ ด การมี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรมการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ความคุน เคยกับเจาหนาที่ การวิเคราะหได
แบงความคุนเคยกับเจาหนาที่ออกเปน 2 กลุม คือ
มีความคุนเคยกับไมมีความคุนเคย โดยสอบถาม
ประชากรตัวอยางเกี่ยวกับการรูจักหนวยศึกษา
การพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถางหรือเคยติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่หนวยฯ หรือเจาหนาที่
ปาไมในพื้นที่หรือไม เมื่อทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ t-test
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
ปรากฏว า ความคุ  น เคยกั บ เจ า หน า ที่ ต  า งกั น
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (t = 3.379, p-value = <0.001)
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อทําการทดสอบความ
แตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวม พบวา
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ประชาชนที่มีความคุนเคยกับเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย
ของการมีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ไมมีความ
คุนเคยกับเจาหนาที่ ทั้งนี้ความรูจักหรือคุนเคย
กับเจาหนาที่มีสวนทําใหเกิดความสัมพันธซึ่งจะมี
ผลตอการใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
ตางๆกับทางหนวยงาน
การไดรบั การฝกอบรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ การวิเคราะหไดแบง
การได รั บ การฝ ก อบรมออกเป น 2 กลุ  ม คื อ
เคยได รั บ การฝ ก อบรมและไม เ คยได รั บ การฝ ก
อบรม เมื่ อ ทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย
ของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบปรากฏวา
การได รั บ การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ของประชากร
ตัวอยางตางกัน มีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ แมถาง - แมคาํ ปอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.230, p-value =
<0.001) ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ าน เมื่ อ ทํ า การ
ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยการมี
สวนรวม พบวาประชาชนที่ไดรับการฝกอบรม
มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ไมไดรับการฝก
อบรม ทั้งนี้ประชนที่เคยไดรับการฝกอบรมดาน
การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม จะทําใหมคี วามรูค วาม
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอมและตองการทีจ่ ะมี
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สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ตนนํ้าของตนเอง
ความรูค วามเขาใจดานการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ตนนํ้า การวิเคราะหไดความรูความ
เขาใจออกเปน 2 กลุม คือ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับ
น อ ยและมี ค วามรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ด า นการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับมาก เมื่อทดสอบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ของการมี ส  ว นร ว ม
โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบปรากฏวา ความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -5.645,
p-value = <0.001) ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉลี่ยการมีสวนรวม พบวาประชาชนที่มีความรู
ความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยของการมีสวน
รวมมากกวา ประชาชนที่มีความรูความเขาใจนอย
ทั้ ง นี้ ก ารที่ ส มาชิ ก ชุ ม ชนที่ มี ค วามรู  ค วามเข า ใจ
ด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นระดั บ มาก
ทํ า ให ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และต อ งการมี
สวนรวมในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและ
ความยากลําบากในปองกันและฟนฟูทรัพยากรใน
พื้นที่ตนนํ้าที่มีความสําคัญยิ่ง
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รูปแบบของโครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าของ
หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถาง
อํ า เภอร อ งกวาง จั ง หวั ด แพร แ ละหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
รู ป แบบของโครงการด า นการอนุ รั ก ษ
ฟน ฟูของหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรกั ษตน นํา้
แมถางและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถสรุป
ไดดังตอไปนี้
1. พื้นที่ของตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เปนสวนหนึ่งของ
ลุมนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม เมื่อพิจารณากลุมกิจกรรม
ที่ดําเนินการในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
ชี้ใหเห็นวามีกลุมกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 กลุม การดูแลรักษาพืน้ ทีป่ า ตนนํา้
โดยเนนกระบวนการในการปองกันรักษา การปองกัน
ปราบปราม การติดตามและเฝาระวังการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ตนนํ้าลําธาร
1.2 กลุมกิจกรรมที่วาดวยเรื่องของ
การฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าอันไดแก การจัดทําฝาย
ดักตะกอนในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงการปลูกปา
ฟ  น ฟู ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพเสื่ อ มโทรม รวมไปถึ ง
การบริ ก ารจั ด การนํ้ า ให เ อื้ อ ต อ การสร า งความ
ชุมชื้นของระบบนิเวศ
1.3 กลุม กิจกรรมวาดวยการปลูกแฝก
เพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา้ โดยผสมผสานชนิดของ
แฝกที่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
ลาดชันและสอดแทรกหญาแฝกในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ของเกษตรกรที่มีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
ตนนํ้า
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1.4 กิ จ กรรมการป อ งกั น ไฟป า โดย
ชุมชนมีสวนรวม โดยเนนการจัดทําแนวกันไฟ
และการจัดทําปาเปยก ขณะเดียวกันก็สรางบทบาท
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และอาสาสมั ค รในการเฝ า ระวั ง
ไมใหมไี ฟเขาไปคุกคามในพืน้ ทีธ่ รรมชาติหรือพืน้ ที่
ชุมชน
1.5 กิจกรรมการสงเสริมการปลูกพืช
ทีส่ อดคลองกับระบบนิเวศตนนํา้ สอดแทรกเขาไป
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ เพือ่ ใหมคี วามหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่ปาและปาใชสอยอันเปนประโยชนตอ
การอนุรักษดินและนํ้า และการปกปองมิใหมีการ
ชะลางพังทลายของดิน
1.6 การส ง เสริ ม เพาะชํ า กล า ไม ใ น
ทองถิ่น โดยใหราษฎรในทองถิ่นมีบทบาทในการ
จัดหาเมล็ดพันธุร ว มกับเจาหนาทีป่ า ไม และรวมกัน
จัดทําเรือนเพาะชํากลาไมที่หายาก เพื่อเปนการ
ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เสื่อมโทรม ขณะเดียวกัน
ก็ผสมผสานทั้งไมปาและไมที่ชุมชนสามารถใช
ประโยชนไดดวย
2. รูปแบบในการสงเสริมกระบวนการ
มีสว นรวมของชุมชนทองถิน่ ในการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ จากการดําเนินการหนวยศึกษาฯ
เนนวาบทบาทเจาหนาที่จะมีบทบาทในเรื่องของ
สงเสริม ถายทอดองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาในเรือ่ ง
ของการจั ด การพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ลํ า ธาร แต ด  ว ยที่ มี
ขอจํากัดในเรื่องของบุคลากร ทําใหประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของเจาหนาทีย่ งั มีขอ จํากัดอยูห ลาย
ประการ ไมวา จะเปนเรือ่ งของอัตรากําลัง การกระจาย
ของหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ รวมไปถึ ง
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ความรูความเขาใจ ทักษะในการทํางานดานการ
สงเสริมการมีสวนรวม ดวยเหตุนี้กระบวนการ
พัฒนาศักยภาพของหนวยจัดการตนนํา้ จึงใหความ
สําคัญกับการสรางเครือขายชุมชนเขามามีสว นรวม
กับหนาทีข่ องรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรปาตนนํา้
โดยผสมผสานรวมกับบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและผูนําชุมชน รวมถึงอาสาสมัคร
ทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งของการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้า
เมือ่ พิจารณารูปแบบของโครงการอนุรกั ษ
ฟนฟูในพื้นที่ปาตนนํ้าของหนวยศึกษาฯ ที่มีตอ
รูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิน่ ชีใ้ หเห็นวากิจกรรมการพัฒนารูปแบบของ
โครงการนัน้ มีความสัมพันธกบั กระบวนการมีสว น
รวมของชุมชนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง เหตุผลสําคัญ
ของรูปแบบของโครงการทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับรูปแบบ
ของการมี ส  ว นร ว มนั้ น ต อ งมุ  ง เน น การพั ฒ นา
โครงการหรือบทบาทการทํางานของหนวยจัดการ
ตนนํา้ ทีส่ อดคลองกับแนวทางปฏิบตั โิ ดยการมีสว น
รวมของชุมชนเปนสําคัญ
ความพรอมและศักยภาพของชุมชนตนนํา้ แมถาง แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ปจจัยดานความพรอมและศักยภาพชุมชน
ถือเปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญในการเขามามีสว นรวม
กับเจาหนาทีร่ ฐั ในการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรปาไม
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลําธาร ความพรอมและศักยภาพของ
ชุมชนหมายรวมถึงขีดความสามารถ การใหความ
รวมมือรวมถึงการดึงศักยภาพที่มีอยูภายในชุมชน
เขามาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ
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ฟน ฟูทรัพยากรตนนํา้ ลําธารรวมกับเจาหนาทีร่ ฐั หรือ
หนวยงานอื่นใดอันเปนประโยชนตอการไดรับ
ประโยชนรวมกันกับกิจกรรมการพัฒนาเหลานั้น
ซึ่งปจจัยดานความพรอมและศักยภาพชุมชนนั้น
สามารถจําแนกมาเปน 3 ปจจัยหลักดังตอไปนี้
1. บทบาทผูน าํ ผลจากการศึกษาบทบาท
ผู  นํ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง
ชี้ใหเห็นบทบาทผูนําประกอบไปดวยผูนําที่เปน
ทางการ และผูนําโดยธรรมชาติ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ
ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนางานดานการอนุรกั ษ
เป น อย า งดี รวมตลอดจนเป น ผู  ที่ มี โ อกาสและ
มีประสบการณในการปฏิบตั งิ านรวมกับเจาหนาที่
รัฐมาโดยตลอด นอกจากนี้บทบาทผูนํายังมีสวน
สําคัญกับการริเริ่มใหเกิดการเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติจริงในเรื่องของการอนุรักษ
2. ป จ จั ย ด า นการรวมกลุ  ม ทางสั ง คม
ถื อ เป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งยิ่ ง ต อ การสร า ง
ความเขมแข็งของชุมชน ปจจัยที่จะสงผลตอการ
รวมกลุมทางสังคมนั้นประกอบไปดวย บทบาท
ของผู  นํ า ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ
สภาพป ญ หาและความต อ งการร ว มกั น ของ
มวลสมาชิ ก ที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ อยู  ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชน
การสงเสริมของเจาหนาที่หรือภาคีตางๆ ที่จะ
นําไปสูก ารสรางกลุม ทางสังคม กระบวนการจัดการ
กลุ  ม และการกํ า หนดกติ ก าของกลุ  ม ตลอดจน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการบริหารกลุม
การรวมกลุ  ม ทางสั ง คมมี ผ ลดี ใ นด า นของการ
ชวยใหเกิดการระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย
และนําไปสูการวางแผนและพัฒนากิจกรรมดาน
การอนุรักษรวมตลอดจนการกําหนดรูปแบบใน
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การตัดสินใจในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ในชุมชน
3. ปจจัยดานความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตนนํ้า
องคความรูแ ละภูมปิ ญ ญาทองถิน่ เปนชุดประสบการณ
ที่สั่งสมโดยผูใชทรัพยากรหรือผูที่มีการตั้งถิ่นฐาน
อยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งยอมมีความสัมพันธกับ
การใชทรัพยากรทั้งโดยตรงและโดยออม การใช
ทรัพยากรในรูปแบบที่สอดคลองกับภูมินิเวศของ
ทองถิ่นเปนระยะเวลายาวนานสามารถรวบรวม
เปนชุดความรูทองถิ่นที่สามารถนํามาประยุกตใช
กับการดูแลรักษาทรัพยากรไดเปนอยางดี อีกทั้ง
เปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหชุมชนมีศักยภาพ
และสามารถสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีด่ าํ เนินการโดยเจาหนาที่
ของรั ฐ ได เ ป น อย า งดี สามารถแบ ง องค ค วามรู 
และภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ออกเป น สาขาต า งๆ ได
ดังตอไปนี้
3.1 องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
3.2 องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าและการบริหาร
จัดการนํ้า
3.3 องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานการปลูกพืชและการฟน ฟูระบบนิเวศปาตนนํา้
3.4 องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานยาและสมุนไพร
3.5 องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานความเชื่อ พิธีกรรมและจารีตของชุมชน
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อนึง่ การสงเสริมองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร นอกเหนือจากการสงเสริม
ใหผรู ใู นทองถิน่ ไดเปนผูป ระยุกตใชองคความรูแ ละ
ภูมปิ ญ
 ญาในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
แลว จะตองมีกระบวนการในการถายทอดความรู
นั้นใหกับมวลสมาชิกในชุมชนรวมถึงเยาวชนใน
ทองถิน่ ของตนดวย เพราะหากประชาชนในทองถิน่
มีการใชทรัพยากรบนพืน้ ฐานภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่
จะทําใหมคี วามเขาใจในคุณคาของทรัพยากรไดเปน
อย า งดี รวมตลอดจนสามารถที่ จ ะผสมผสาน
ความรูท างวิทยาศาสตร ความรูท างนิเวศและความ
รูทางภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมมาผสมผสานกัน
ทีจ่ ะนําไปสูก ารดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มให ส อดคล อ งกั บ สภาพภู มิ นิ เ วศได
ตอไป
สรุป
ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ
54.00) มีอายุเฉลี่ย 55.55 ป มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (73.10) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อยู  ร ะหว า ง 3 - 4 (ร อ ยละ 49.10) ทํ า ไร เ ป น
อาชีพหลัก (รอยละ 64.00) และรอยละ 76.00
มีอาชีพรอง โดยสวนใหญรบั จางในภาคเกษตรกรรม
(รอยละ 37.10) มีรายไดเฉลี่ย 10,939.91 บาท
ต อ เดื อ น เป น สมาชิ ก กลุ  ม สหกรณ ก ารเกษตร
(รอยละ 76.00) ประชากรสวนใหญไดรับขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม 1 - 2 ครัง้
ตอเดือน (รอยละ 63.10) เคยไดรับการฝกอบรม
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เกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม (รอยละ 62.60)
มีความคุนเคยกับเจาหนาที่ (รอยละ 92.00) และ
ประชากรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพืน้ ทีต่ น นํา้ ในระดับมาก (รอยละ
56.00)
การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.59 เมื่อพิจารณา
การมี ส  ว นร ว มเป น รายด า นพบว า ส ว นใหญ มี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ
ทรั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า มากที่ สุ ด อยู  ใ น
ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.74
ส ว นการร ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ สละทรั พ ย แ ละ
แรงงานอยูในระดับนอยที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 1.90
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของประชาชน
ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า
แมถาง - แมคําปองอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปจจัย
ดานอาชีพหลักระยะเวลาในการตัง้ ถิน่ ฐาน การไดรบั
ขอมูลขาวสาร ความคุน เคยกับเจาหนาที่ การไดรบั
การฝกอบรมและ การมีความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตน นํ้า
รูปแบบของโครงการดานการอนุรกั ษฟน ฟู
อนุรักษ สามารถแบงการดําเนินการออกตามกลุม
กิจกรรมตางๆ 6 กลุมกิจกรรม คือ กลุมการดูแล
รักษาปาพื้นที่ตนนํ้า กลุมกิจกรรมดานการฟนฟู
ระบบนิเวศตนนํ้า กลุมกิจกรรมการปลูกแฝกเพื่อ
อนุรักษดินและนํ้า กลุมกิจกรรมการปองกันไฟปา
กลุมกิจกรรมการสงเสริมการปลูกพืชที่สอดคลอง
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กั บ ระบบนิ เ วศ และกลุ  ม กิ จ กรรมการส ง เสริ ม
เพาะชํากลาไมทองถิ่น
ป จ จั ย ด า นความพร อ มสามารถจํ า แนก
เปน 3 ดานคือ ดานบทบาทผูนํา ดานการรวมกลุม
ทางสังคม และดานความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบวา การมีสว นรวม
ในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า
ของประชาชนในเขตตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร อยูใ นระดับนอย ดังนัน้
หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะตองเขาไปดําเนินการ
ประชาสัมพันธสงเสริมการใหความรู เกี่ยวกับ
การมีสว นรวมในชุมชนมากขึน้ โดยสงเสริมใหเกิด
เครือขายชุมชน และสนับสนุนสงเสริมใหชุมชน
เข า มี ส ว นร ว มโดยเป นส ว นหนึ่ งในแผนพั ฒนา
โครงการตางๆ และทําความเขาใจเกี่ยวกับความ
สําคัญและจําเปนในการที่จะตองมีบทบาทหรือ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือเปน
สวนหนึง่ ของโครงการ เพือ่ รวมกันอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ตนนํ้าใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการศึกษาพบวา การไดรบั ขอมูล
ขาวสาร การไดรบั การฝกอบรม และความรูเ กีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนปจจัยที่มีผลตอ
การมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมในพืน้ ที่
ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับทางดานปาไม
ควรจะส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู 
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า
มากขึ้ น รวมถึ ง ให มี ก ารจั ด โครงการฝ ก อบรม
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หลักสูตรที่เกี่ยวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมขึน้ ในพืน้ ทีอ่ ยางจริงจังและตอเนือ่ ง
และรณรงคดานการสงเสริมความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม
อยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ
ตามห อ งสมุ ด หมู  บ  า น การจั ด ตารางให ค วามรู 
เกี่ยวกับการอนุรักษในวิทยุชุมชนหรือการประชุม
ประจําเดือนของหมูบาน และเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมของประชาชนมากขึน้ ควรจะจัดใหมกี าร
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือปญหาตางๆ
ของชาวบาน ทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบของสิง่ แวดลอม
ตอชุมชน
3. จากผลการศึกษาพบวา ความคุนเคย
กับเจาหนาที่ เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที ต  น นํ้ า
แมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ดังนัน้ หนวยงานควรสงเสริมจัดใหมกี ารสรางความ
สัมพันธระหวางเจาหนาทีแ่ ละชุมชนมากขึน้ อาจจะ
เปนไปในรูปแบบการออกประชาสัมพันธขาวสาร
การรวมกิจกรรมของชุมชน หรือการเชิญชาวชุมชน
รวมกิจกรรมของทางหนวยงาน เพื่อสรางความ
สัมพันธที่ดียิ่งขึ้น
4. จากผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาใน
การตั้งถิ่นฐาน เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า
แมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ดังนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรจัดใหมกี ารสงเสริม
ใหมีโครงการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษใหกับ
เด็ ก ที่ ยั ง อยู  ใ นวั ย เรี ย น รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป
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โดยเนนใหชุมชนมีความรักและหวงแหนในพื้นที่
ถิ่นอาศัยเดิม
5. การศึกษาในสวนของขอเสนอแนะ
พบวา ประชาชนขาดแคลนกลาไมในการปลูกซอม
ซึ่งหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษพื้นที่ตนนํ้า
แมถาง - แมคําปองควรใหการสนับสนุนกลาไม
นานาพันธุ รวมถึงพืชผักสวนครัวใหกับประชากร
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การปลู ก ต น ไม รวมถึ ง
การอนุรักษไว
6. จากการศึกษาในสวนของขอเสนอแนะ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาสวนใหญขาดแคลน
แหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตรในฤดูแลง หนวยงาน
ภาครัฐ ทีเ่ กีย่ วของ อาทิเชน หนวยศึกษาการพัฒนา
การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ต  น นํ้ า แม ถ าง - แม คํ า ปอง
กรมชลประทาน หนวยงานภาคอําเภอ ควรจัดใหมี
การศึกษาการจัดหาแหลงเก็บนํา้ ไวใชทาํ การเกษตร
ในหนาแลง เพื่อประชาชนจะไดมีนํ้าใชไดตลอดป
7.ในสวนของรูปแบบของโครงการอนุรักษฟนฟู
ปาตนนํ้าและปจจัยความพรอมและศักยภาพของ
ชุมชน การพัฒนาโครงการแผนงานหรือกิจกรรม
ใดๆตองคํานึงโครงการทีต่ อบสนองตอสถานการณ
ปญหาและความตองการของประชาชนทองถิ่น
เปนสําคัญ กระบวนการไดมาซึ่งโครงการหรือ
กิจกรรมจะตองทํากระบวนการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและวางแผนในการริเริ่มใหเกิดโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมในสาขาต า งๆ ไม ว  า จะเป น สาขา
การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ตนนํ้า สาขาการวางแผน
การใชประโยชนที่ดิน สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอาชีพ สาขาการเสริมสรางการเรียนรูและ
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จิตสํานึกดานการอนุรกั ษ ตลอดจนสาขาการพัฒนา
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรตนนํ้า นอกจากนี้ควรมี
การอบรมพัฒนาศักยภาพใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
งานของหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษพื้นที่
ตนนํ้าแมถาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดาน
ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิบัติงานดานการจัดทําเวทีชาวบาน การเปน
วิทยากรกระบวนการ การสงเสริมกิจกรรมการอนุรกั ษ
ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม รวมตลอดจนการพัฒนา
อาชีพตางๆ สําหรับบทบาทของชุมชนนั้นควรจะ
เชือ่ มประสานการทํางานระหวางบทบาทของผูน าํ
ทองถิ่นและผูนําโดยธรรมชาติรวมถึงการสงเสริม
เรือ่ งการรวมกลุม ทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม
อนุรักษตางๆ ทั้งกลุมอนุรักษปาไม กลุมผูใชนํ้า
และกลุม เกษตรกรทีส่ ง เสริมการปลูกทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อใหเปนการริเริ่มใหเกิด
กิจกรรมที่เอื้อตอการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่
ตนนํา้ แมถาง - แมคาํ ปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ไดอยางยั่งยืนตอไป
เอกสารและสิ่งอางอิง
กรองแกว ศรีพระราม. 2549. การคํานวณพื้นที่
ฟน ฟูปา ตนนํา้ ลําธารในพืน้ ที่ 25 ลุม นํา้ หลัก
ของประเทศไทย และการกําหนดขอบเขต
หนวยฟน ฟูตน นํา้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
โดยใชเทคนิคดาน GIS. สํานักอนุรกั ษและ
จัดการตนนํา้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช, กรุงเทพฯ.
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The Participation of Farmers Water User Group on Irrigation
Water Management of Thintiengtay Irrigation Project, Pakngum District,
Vientiane Capital, Lao People Democracy Republic
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ABSTRACT
This research study were generality and socio-economic status of farmer, knowledge
and understanding of farmer, level farmers’ participation on irrigation water management
and factors related to farmers’ participation on irrigation water management, Thintiengtay Irrigation
Project, Pakngum district, Vientiane capital, Lao People Democracy Republic. The designed
questionnaire were using for interviewing 258 farmer user group of irrigation water management
of Thintiengtay Irrigation Project. Statistical package for social science were using for data
analysis of frequency, percentages, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test with
statistical significant level of 0.05.
The study revealed that most of the sample group about 81.4 percent were male, 58.5 percent
completed lower middle school and 31.0 percent, major occupation were farmers and had average
household casual labor 3 persons. About 64.4 percent of farmers had received water distribution
between 3-5 rai, 99.6 percent of water resource used from Irrigation water which used for rice
planting 66.7 percent and, their average earned income 86,555.45 baht. In overall, they had
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knowledge and understanding about irrigation water management at the high level. This research
also found that the sample group had participated at the moderately level (X=2.98) as well as they
had participated at the moderately level in all aspects which were following; gaining advantage
from irrigation water distribution, irrigation water utilization planning and participation
on irrigation system maintenance. Factors affected farmers’ participation on irrigation
water management were as follow; level of their education, major occupation, minor occupation,
household labor, water distribution, location of cultivated area, household income and indebt
with the statistical significant level of 0.05.
Keywords: participation, water management, irrigation

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สถานสภาพทั่วไป ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความรูค วามเขาใจ ระดับการมีสว นรวม และปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของเกษตรกรในการจัดการนํา้
ชลประทานโครงการชลประทานถิน่ เทีย่ งใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยแบบสัมภาษณกบั กลุม เกษตรกรผูใ ชนาํ้ ชลประทานในโครงการชลประทานถิน่ เทีย่ งใต
จํานวน 258 ราย ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช ประกอบดวย
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอ ยละ 81.4 เปนเพศชาย รอยละ 58.5 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 31.0 อาชีพหลักทํานา แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนรอยละ 64.4
ไดรับการจัดสรรนํ้า 3-5 ไร รอยละ 99.6 ของแหลงนํ้าที่ใชคือ จากนํ้าชลประทาน ชนิดพืชที่ปลูกคือ
ขาว รอยละ 66.7 และมีรายไดเฉลี่ย 86,555.45 บาท มีความรูในการจัดการนํ้าชลประทานอยูในระดับมาก
การมีสวนรวมในการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.98 และ
มีสวนรวมในระดับปานกลางทุกดาน คือ ดานการไดรับประโยชนจากการจัดสรรนํ้าชลประทาน
ดานการวางแผนการใชนํ้าชลประทาน และดานการมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทาน
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของเกษตรกรในการจัดการนํา้ ชลประทานไดแก ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
อาชีพรอง แรงงานในครัวเรือน การจัดสรรนํ้าใชในที่ดิน ที่ตั้งแปลงเพาะปลูก รายไดของครัวเรือน
และภาระหนี้สิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การมีสวนรวม การจัดการนํ้า ชลประทาน
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คํานํา
“นํา้ ” เปนทรัพยากรทีม่ คี วามสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปนประเทศหนึ่งที่มีความอุดม
สมบูรณ ทางดานทรัพยากรแหลงนํ้า กลับตอง
ประสบป ญ หาการขาดแคลนนํ้ า เนื่ อ งจากการ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรและการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหความตองการนํ้าเพิ่มขึ้น
ทุกป ขณะเดียวกันมีคนบางกลุม ทีใ่ ชนาํ้ ไมประหยัด
และใช นํ้ า ไม ถ นอมทํ า ให นํ้ า มี คุ ณ ภาพที่ ไ ม ดี
โดยปลอยนํ้าเสีย ขยะ และสารเคมี ตาง ๆ ลงสู
แหลงนํา้ ทําใหคณ
ุ ภาพนํา้ เสือ่ มโทรมลง นอกจากนี้
การทําลายปาที่เปนแหลงตนนํ้าลําธารเปนสาเหตุ
ทํ า ให ดิ น ถู ก ชะล า งพั ง ทลาย แหล ง นํ้ า ตื้ น เขิ น
ประสิทธิภาพในการเก็บกักนํา้ ลดลง นําไปสูป ญ
 หา
อุทกภัยตามมา การจัดการนํ้าที่ผานมาโดยทั่วไป
เป น ระบบการเข าถึง ไดโดยเสรี (open access)
สําหรับทุกคนที่ตองการ โดยที่ภาครัฐมีบทบาทนํา
ในการจัดการนํ้า ซึ่งเนนหนักดานการลงทุนขนาด
ใหญและการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยอาศัย
เครื่ อ งมื อ ทางด า นวิ ศ วกรรมและกฎหมายเป น
สําคัญ ขาดมิติการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ
ในสังคม รวมทัง้ ชุมชนทองถิน่ ทีไ่ ดสรางกติกาเพือ่
การจัดหาและจัดสรรนํ้าในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
ลงตั ว ก็ ล ดน อ ยลง ส ง ผลให ป  ญ หาเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรนํ้ามีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น
ปญหานํา้ ไมใชปญ
 หาเฉพาะหนาเพียงปใด
ปหนึ่ง แตเปนปญหาตอเนื่องระยะยาว และมิใช
มีสาเหตุมาจากปญหาทางกายภาพหรือการจัดหานํา้
(provision) ไม เ พี ย งพอเท า นั้ น แต เ กิ ด จากการ
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แบงปนนํ้า (allocation) ที่ไมมีประสิทธิภาพเปน
สําคัญดวย ซึง่ หากปลอยไปโดยปราศจากระบบการ
จั ด การที่ เ หมาะสมสถานการณ ก็ จ ะรุ น แรงขึ้ น
นอกจากทําใหการจัดหาและการใชประโยชนนํ้า
ขาดประสิทธิภาพแลวยังเปนสาเหตุใหเกิดความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและความขัดแยงในสังคม
เพิ่มขึ้นอีกดวยจึงจําเปนตองมีการปรับระบบการ
บริหารจัดการนํ้าเพื่อประโยชนในการผลิตการ
บริโภค และการปองกันอุทกภัยแบบบูรณาการ
เพื่อเพิ่มหรือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ดวยเหตุนรี้ ฐั บาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จึงทําโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญเพื่อใชทางการเกษตร
และมีการจัดตัง้ กลุม ผูใ ชนาํ้ ขึน้ มาเพือ่ แบงเบาภาระ
งานของเจาหนาที่ โดยการสงเสริมใหเกษตรกร
เขามามีบทบาทรวมกันในการจัดการนํ้าเพื่อการ
พัฒนาชลประทานแบบยั่งยืน ซึ่งไดมุงเนนดาน
การพัฒนากลุม ผูใ ชนาํ้ ใหมคี วามเขมแข็ง (กระทรวง
เกษตรกรรมและปาไม, 2540) เนื่องจากโครงการนี้
เปนครั้งแรกที่ไดมีการศึกษาการมีสวนรวมของ
กลุม เกษตรกรในการจัดการนํ้าชลประทาน เปน
วิธกี ารหนึง่ ทีท่ าํ ใหกลุม เกษตรกรสามารถจัดการนํา้
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว
ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการมีสว นรวมของ
กลุมเกษตรกรในการจัดการนํ้าชลประทานโดย
เลือกศึกษาในเขตพื้นที่ของโครงการชลประทาน
ถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ในการศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา
สถานสภาพทั่ ว ไป เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกร ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการ
จัดการนํ้าชลประทาน ระดับการมีสวนรวมของ
เกษตรกร และปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของชาวเกษตรกรในการจัดการ
นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต
อํ า เภอเมื อ งปากงึ ม นครหลวงเวี ย งจั น ทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรอบแนวคิดการวิจัย 1) ตัวแปรอิสระ
ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก
อาชีพรอง แรงงานเกษตรในครัวเรือน การจัดสรรนํา้
ใชในที่ดินสําหรับการเกษตร ที่ตั้งแหลงเพาะปลูก
รายได ข องครอบครั ว ภาระหนี้ สิ น สถานภาพ
การเปนผูน าํ ทางสังคมของเกษตรกรการเปนสมาชิก
กลุม ผูใ ชนาํ้ และความรูค วามเขาใจในการจัดการนํา้
ชลประทาน และ 2) ตัวแปรตาม ไดแก การมี
สวนรวมของเกษตรกรผูใชนํ้าในการจัดการนํ้า
ชลประทาน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง แรงงานเกษตร
ในครั ว เรื อ น การจั ด สรรนํ้ า ใช ใ นที่ ดิ น สํ า หรั บ
การเกษตร ทีต่ งั้ แหลงเพาะปลูก รายไดของครอบครัว
ภาระหนี้สิน สถานภาพการเปนผูนําทางสังคม
ของเกษตรกรการเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า และ
ความรูความเขาใจในการจัดการนํ้าชลประทาน
แตกตางกัน มีสว นรวมในการจัดการนํา้ ชลประทาน
โครงการชลประทานถิน่ เทีย่ งใต อําเภอเมืองปากงึม
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นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแตกตางกัน
อุปกรณและวิธีการ
การสรางและทดสอบแบบสัมภาษณ
ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณเปน
เครือ่ งมือในการเก็บขอมูลโดยสรางแบบสัมภาษณ
จากแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ตอบ
วัตถุประสงคการวิจัย โดยแบบสัมภาษณแบงออก
ไดเปน 4 ตอน ดังนี้ 1) สถานภาพทั่วไป เศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร 2) ความรูความเขาใจของ
เกษตรกรตอการจัดการนํา้ ชลประทานเพือ่ การเกษตร
3) การมี ส  ว นร ว มของเกษตรกรในการจั ด การ
นํ้ า ชลประทาน และ 4) ป ญ หาและอุ ป สรรค
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการมีสวนรวม
ของเกษตรกรในการจัดการนํา้ ชลประทานโดยแบบ
สั ม ภาษณ ผ  า นความเห็ น ชอบของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จํานวนสองทาน และนําไปทดสอบ (pre-test) กับ
ประชากรตัวอยางหมูบานหนองเขียวที่มีลักษณะ
ใกล เ คี ย งกั บ ประชากรที่ ทํ า การศึ ก ษาที่ จํ า นวน
30 ชุด หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา ความเชือ่ มัน่
ดานการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าชลประทาน
เทากับ 0.801 โดยคาความเชื่อมั่นที่ไดมีคามากกวา
0.75 ยอมรับได (ธานินทร, 2550) และทดสอบ
คา KR-20 ของความรูความเขาใจในการจัดการ
นํ้าชลประทานไดคา KR-20 เทากับ 0.836 จากนั้น
ทําการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณอกี ครัง้ กอนนํา
ไปเก็บขอมูล
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ประชากร ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
กลุ  ม เกษตรกรผู  ใ ช นํ้ า ชลประทานในโครงการ
ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวง
เวียงจันทน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธี
การทําการสุม ตัวตัวอยางแบบแบงชัน้ ภูมิ (stratified
sampling) และใช สู ต รของ Yamane (1973)
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง
ที่ 285 ครัวเรือนจากประชากร 728 ครัวเรือน และ
ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526)
เพื่อใหจํานวนตัวอยางกระจายในการเก็บขอมูล
ทั้ง 6 หมูบาน ไดแก บานถิ่นเที่ยง บานทาเดื่อ
บานดงสาน บานโดน บานดงกะลืม และบานวังโพ
ขนาดตัวอยางเทากับ 31 38 13 9 82 และ 85 ครัวเรือน
ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
นํ า ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ เ กษตรกร
ตัวอยางจํานวน 258 ชุด นํามาลงรหัส ประมวลผล
โดยใชคอมพิวเตอร มีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ความรูของเกษตรกรตอการจัดการ
นํ้ า ชลประทานเพื่ อ การเกษตรถ า ตอบถู ก ได
1 คะแนน แสดงวามีความรูความเขาใจ ถาตอบผิด
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ได 0 คะแนน แสดงว า ไม มี ค วามรู  ค วามเข า ใจ
พิจารณาระดับความรูใ นการจัดการนํา้ ชลประทาน
โดยใช ค  า เฉลี่ ย (X) เป น เกณฑ ใ นการแบ ง ถ า
คะแนนความรูม คี า ตํา่ กวาคาเฉลีย่ แสดงวามีความรู
นอย และมีคา มากกวาคาเฉลีย่ แสดงวามีความรูม าก
2. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
จัดการนํ้าชลประทาน ไดแก การมีสวนรวมในการ
วางแผนการใชนํ้าชลประทาน การมีสวนรวมใน
การรับประโยชนจากการจัดสรรนํ้าชลประทาน
และการมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาระบบ
นํ้าชลประทาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) กําหนดคานํ้าหนักตามวิธีลิเคิรต
(Likert’s scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการมีสวนรวม คานํ้าหนักของตัวเลือก
มากที่สุด/บอยที่สุด
5
มาก/บอยครั้ง
4
ปานกลาง/พอสมควร
3
นอย/นานๆ ครั้ง
2
นอยที่สุด/ไมเคย
1
พิ จ ารณาระดั บ การมี ส  ว นร ว มในการ
จัดการนํ้าชลประทาน โดยแบงอันตรภาคชั้นออก
เปน 5 ระดับ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) = 5 - 1 = 0.80
จํานวนชั้น
5
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จากนั้นนํามากําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายระดั บ การมี ส  ว นร ว มในการจั ด การ
นํ้าชลประทาน ดังนี้
ความหมาย
ระดับคาเฉลี่ย
มีสวนรวมนอยที่สุด
1.00 – 1.80
มีสวนรวมนอย
1.81 –2.60
มีสวนรวมปานกลาง
2.61 –3.40
มีสวนรวมมาก
3.41 – 4.20
มีสวนรวมมากที่สุด
21.– 5.00
3. การวิเคราะหขอมูลจะเปนเชิงพรรณา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด และคา
เบี่ยงเบน มาตรฐาน สวนการทดสอบสมมุติฐาน
ใชสถิติ t-test และ F-test โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยใชวิธี Scheffe
พื้นที่ศึกษา
โครงการชลประทาน ถิ่นเที่ยงใต เมือง
ปากงึม นครหลวงเวียงจันทน เปนโครงการหนึ่ง
ที่อยูในแผนพัฒนาของรัฐบาลตั้งอยูในเขตที่ราบ
และหางจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน ไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 90 กิโลเมตร ระบบหัวงาน
ตั้งอยูบ ริเ วณบ า นปากงึม (เป นโครงการเครื่ อง
สูบนํ้า) โครงการมีพื้นที่นาประมาณ 300 เฮกแตร
(1,875 ไร) วัตถุประสงคในการกอสรางโครงการ
เพื่อเพิ่มรอบการเพาะปลูกจากหนึ่งฤดูผลิตเปน
สองฤดูการผลิต และเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
โครงการได เ ริ่ ม ก อ สร า งในป พ.ศ 2547-2548
(โดยไดรบั ทุนจาก ADB) เปนชลประทานขนาดกลาง
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เพื่อสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแลง (นาปรัง)
จํานวน 6 หมูบานไดแก บานถิ่นเที่ยง บานทาเดื่อ
บานดงสาน บานโดน บานดงกะลืม และบานวังโพ
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต สิงหาคม ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ 2556 (แผนกเกษตรกรรมและปาไม
นครหลวงเวียงจันท, 2547)
ผลและวิจารณ
สถานภาพทั่วไปของเกษตรกร
เพศ เกษตรกรผูใชนํ้าสวนใหญ รอยละ
81.4 เปนเพศชาย และรอยละ 18.6 เปนเพศหญิง
อายุ ข องเกษตรกรผู  ใ ช นํ้ า ร อ ยละ 58.5 มี อ ายุ
45 - 55 ป รองลงมารอยละ 21.3 มีอายุมากกวา
55 ป และรอยละ 20.2 มีอายุ 35 - 45 ป ระดับ
การศึกษาพบวา เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 31.0
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมา
ร อ ยละ 26.0 จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย รอยละ 22.1 จบการศึกษาระดับประถม
ศึ ก ษา และร อ ยละ 20.9 จบการศึ ก ษาสู ง กว า
มัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพหลักของเกษตรกร
ผูใชนํ้าพบวา รอยละ 79.1 มีอาชีพทํานา รองลงมา
รอยละ 17.1 รับราชการ และรอยละ 3.9 มีอาชีพ
รับจาง อาชีพรองเกษตรกรผูใชนํ้าพบวารอยละ
32.2 ไมมีอาชีพรอง มีอาชีพรองทํานา รอยละ 18.6
รองลงมาเลี้ยงสัตว รอยละ 17.8 รับจางทั่วไป
รอยละ 8.9 อาชีพคาขาย และรอยละ 1.6 อาชีพ
ปลูกพืชผักสวนครัว ประสบการณในดานการใช
นํ้าชลประทานพบวา รอยละ 38.4 มีประสบการณ
การใชนํ้าชลประทาน 10 - 15 ป รองลงมารอยละ
37.2 รอยละ 15.1 และรอยละ 9.3 มีประสบการณ
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การใชนํ้า 15 - 20 ป 20 ปขึ้นไป และตํ่ากวา 10 ป
ตามลําดับ โดยมีประสบการณในดานการใชนํ้า
ชลประทานเฉลี่ย 16 ป ตํ่าสุด 2 ป สูงสุด 30 ป
สภาพทางเศรษฐกิจของกลุมผูใชนํ้า
แรงงานในครั ว เรื อ น เกษตรกรผู  ใ ช นํ้ า
รอยละ 62.0 มีแรงงานในครัวเรือน 3 คน รองลงมา
รอยละ 28.3 จํานวน 2 คน และรอยละ 9.7 จํานวน
4 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน สูงสุด
4 คน ตํ่าสุด 2 คน
การไดรับการจัดสรรนํ้าในที่ดินเกษตรกร
ผูใชนํ้ารอยละ 64.0 ไดรับการจัดสรรนํ้า 3 - 5 ไร
รองลงมารอยละ 24.0 ไดรบั การจัดสรรนํา้ 6 - 10 ไร
รอยละ 8.1 ตํ่ากวา 3 ไร และรอยละ 3.9 มากกวา
10 ไร
จํานวนที่ดินที่ใชประโยชน เกษตรกรผูใช
นํ้ารอยละ 73.6 ใชประโยชนตํ่ากวา 5 ไร รองลงมา
รอยละ 22.5 ใชประโยชน 6 - 10 ไร และรอยละ 3.9
ใชประโยชนมากกวา 10 ไรขึ้นไป โดยมีการใช
ประโยชนเฉลี่ย 4.89 ไร สูงสุด 18 ไร ตํ่าสุด 1 ไร
พื้นที่ตั้งของแปลงเพาะปลูก เกษตรกร
ผูใชนํ้ารอยละ 46.9 พื้นที่ตั้งแปลงอยูปลายคูสงนํ้า
รองลงมารอยละ 41.5 กลางคูสง นํา้ และรอยละ 11.6
ตนคูสงนํ้า
แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตร เกษตรกรผูใช
นํา้ รอยละ 99.6 แหลงนํา้ ทีใ่ ชคอื จากนํา้ ชลประทาน
และรอยละ 66.7 จากนํ้าฝนและลํานํ้าในลุมนํ้า
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ชนิดพืชที่ปลูก เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ
66.7 ปลูกขาว และรอยละ 33.3 ปลูกพืชชนิดอื่น
รายไดของครอบครัวตอป เกษตรกรผูใ ชนาํ้
รอยละ 59.7 มีรายได 60,000 บาทขึ้นไป รองลงมา
รอยละ 11.2 มีรายไดไมเกิน 30,000 บาท และ
มีรายได 40,000 - 50,000 บาท รอยละ 9.4 มีรายได
50,000 - 60,000 บาท และรอยละ 8.5 มีรายได
30,000 - 40,000 บาท โดยมีรายไดเฉลี่ย 86,555.45
บาท รายได สู ง สุ ด 575,000 บาท และตํ่ า สุ ด
3,700 บาท
การเปรียบเทียบรายได เกษตรกรผูใชนํ้า
รอยละ 49.2 มีผลกําไร 50,000 บาท ขึน้ ไป รองลงมา
รอยละ 16.3 มากกวา 40,000 - 50,000 บาท รอยละ
12.4 มากกวา 20,000 - 30,000 บาท รอยละ 11.2
มากกวา 30,000 - 40,000 บาท และรอยละ 10.9
ไมเกิน 20,000 บาท โดยมีผลกําไรเฉลี่ย 72,068.52
บาท สูงสุด 1,250,302 บาท ตํ่าสุด 2,419 บาท
มีเกษตรกรผูใชนํ้าเพียงรอยละ 0.4 ที่ขาดทุน
ภาระหนีส้ นิ เกษตรกรผูใ ชนาํ้ รอยละ 76.0
ไมมภี าระหนีส้ นิ มีเพียงรอยละ 24.0 มีภาระหนีส้ นิ
โดย รอยละ 50.0 ภาระหนี้สินที่เกิดจากการเกษตร
รองลงมารอยละ 32.3 คาใชจายในครัวเรือน และ
รอยละ 17.7 ภาระหนี้สินที่เกิดจากอื่น ๆ
แหลงเงินกู เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 87.1
กูจากธนาคารสงเสริมกสิกรรม และรอยละ 12.9
กูจากเพื่อนบานผูปลอยเงินกู (นอกระบบ)

วารสารการจัดการปาไม
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ราคาคาบริการนํา้ เกษตรกรผูใ ชนาํ้ รอยละ
99.2 เห็นวาเหมาะสมแลว และรอยละ 0.8 ไม
เหมาะสม
อัตราการชําระคานํา้ ชลประทาน เกษตรกร
ผูใ ชนาํ้ รอยละ 77.5 ชําระ โดยชําระในอัตรา 480 บาท/
เฮกแตร และมี เ พี ย งร อ ยละ 22.5 ที่ ไ ม ไ ด ชํ า ระ
คานํ้าชลประทาน
ทางสังคมของกลุมผูใชนํ้า
ขอมูลทางสังคมของกลุมผูใชนํ้า พบวา
เกษตรกรผูใชนํ้ามีสถานะผูนําทางสังคมสวนใหญ
รอยละ 93.4 เปนลูกบาน รองลงมารอยละ 3.1
เปนผูชวยผูใหญบาน รอยละ 2.3 เปนหัวหนา
กลุมผูใชนํ้า และรอยละ 1.2 เปนผูใหญบาน
การเปนสมาชิกกลุม ผูใ ชนาํ้ พบวาเกษตรกร
ผูใชนํ้าทุกราย รอยละ 100 เปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า
โดยสวนใหญรอยละ 96.1 เปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า
และรอยละ 3.9 เปนกรรมการผูใชนํ้า
หนวยงานทีม่ สี ว นชวยในการบริหารจัดการ
นํ้า พบวา เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 100 เห็นวา
ผูม สี ว นชวยในการบริหารจัดการนํา้ คือ กลุม ผูใ ชนาํ้
บทบาทหญิงชายที่มีผลดีตอการบริหาร
จัดการนํ้า พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าทุกราย รอยละ
100 เห็นวาบทบาทหญิงชายมีผลดีตอการบริหาร
จัดการ โดยใหเหตุผลวา ทําใหผหู ญิงและชายเขามา
มีสวนรวมมากขึ้น
การจัดประชุมและวางแผนในการใชนํ้า
พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าทุกราย รอยละ 100 มีการ
ประชุมและวางแผนในการใชนํ้า โดยรอยละ 59.7
มีการประชุมไมเกิน 35 ครั้ง รองลงมารอยละ 25.2
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ระหวาง 36 - 40 ครัง้ รอยละ 8.5 ระหวาง 41 - 45 ครัง้
และรอยละ 6.6 มีการประชุมและวางแผนการใชนาํ้
46 ครั้งขึ้นไป โดยเฉลี่ย 36.53 ครั้ง สูงสุด 49 ครั้ง
และตํ่าสุด 28 ครั้ง
บทบาทการจัดการนํ้าของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน
บทบาทการจั ด การของกลุ  ม ผู  ใ ช นํ้ า
ชลประทาน พบวา เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 66.7
ทราบบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการในการ
บริหารจัดการนํ้า และรอยละ 33.3 ไมมีความเห็น
ขอดีของกลุมผูใชนํ้า พบวา เกษตรกร
ผูใ ชนาํ้ รอยละ 99.6 มีตารางการสงนํา้ และการวางแผน
ปลูกพืชทีเ่ หมาะสม รองลงมารอยละ 98.8 มีกองทุน
บริหารภายในกลุม รอยละ 61.6 มีการฝกอบรมทาง
วิชาการใหสมาชิกกลุม รอยละ 58.1 มีการประชุม
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และรอยละ 33.3 มีระเบียบ
ขอบังคับของกลุมผูใชนํ้า
เจาของระบบชลประทาน พบวา เกษตรกร
ผูใ ชนา้ํ รอยละ 53.5 ไมมคี วามเห็น รองลงมารอยละ
33.3 เจ า ของคื อ ประชาชน และร อ ยละ 13.2
เจาของคือ รัฐบาล
บทบาทการจั ด การของกลุ  ม ผู  ใ ช นํ้ า
ชลประทาน ประกอบดวย บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการนํ้า จุดดีของ
กลุมผูใชนํ้า เจาของระบบชลประทาน การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชลประทาน ความรู
ความเขาใจของเกษตรกรในการจัดการนํา้ ชลประทาน
และการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการนํ้า
เพื่อการเกษตร

วารสารการจัดการปาไม
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ความรูของเกษตรกรในการจัดการนํ้าชลประทาน
ระดับความรูใ นการจัดการนํา้ ชลประทาน
ของเกษตรกร โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.95 พบวา
กลุมตัวอยางมีความรูระดับมากรอยละ 55.4 และ
ระดับนอยรอยละ 44.6
การมี ส  ว นร ว มของเกษตรกรในการจั ด การนํ้ า
เพื่อการเกษตร
การมีสว นรวมของเกษตรกรในการจัดการ
นํ้าเพื่อการเกษตรดานภาพรวมพบวา เกษตรกร
ผูใ ชนาํ้ มีสว นรวมอยูใ นระดับปานกลาง (X = 2.98)
เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา มีสว นรวมในระดับ
ปานกลางทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ การมีสวนในการไดรับประโยชนจากการ
จัดสรรนํ้าชลประทาน (X = 3.37) รองลงมา การมี
สวนรวมดานการวางแผนการใชนํ้าชลประทาน
(X = 2.92) และการมีสวนรวมในการดูแลบํารุง

รักษาระบบชลประทาน (X = 2.66) รายละเอียดดัง
Table 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมสิทธิ
(2552) ไดทําการวิจัย การมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการจัดการนํ้าชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการ
ชลประทานกิโลเมตรที่ 6 อําเภอชัยธานี นครหลวง
เวียงจันทน การศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวม
ของเกษตรกรในการจัดการนํา้ ชลประทานภาพรวม
อยูใ นระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจยั
ของทิพพาพร (2553) ไดทาํ การวิจยั การใชประโยชน
ทรัพยากรนํ้าของกลุมผูใชนํ้าชลประทานรวมทั้ง
บทบาทของกลุมผูใชนํ้าชลประทานและปจจัยที่มี
ผลตอการบริหารจัดการนํา้ ในโครงการชลประทาน
จอมทอง นครหลวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับบทบาทการ
จั ด การนํ้ า ชลประทานของกลุ  ม ผู  ใ ช นํ้ า ในการ
บริหารจัดการชลประทาน พบวา กลุมผูใชนํ้ามี
ความคิดเห็นตอภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

Table 1 Mean, standard deviation and level of farmers’ participation on Irrigation water
Management.

X

S.D.

2.92
3.37

1.10
1.34

(n = 258)
Level of
farmers’
participation
moderately
moderately

2.66
2.98

1.04
1.15

moderately
moderately

Farmers’ participation
Participation on irrigation water utilization planning
Participation on gaining advantage from irrigation water
distribution
Participation on irrigation maintenance system
Mean

วารสารการจัดการปาไม
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ปญหาและอุปสรรคของกลุมผูใชนํ้า
ป ญ หาและอุ ป สรรคของกลุ  ม ผู  ใ ช นํ้ า
ตัวอยาง พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าตัวอยางรอยละ
57.8 มีอุปสรรคในการใชนํ้าเพื่อการเกษตร โดย
รอยละ 42.5 นํ้าไมเพียงพอ รองลงมารอยละ 8.00
ไดรับนํ้าไมตรงเวลา รอยละ 3.54 การรั่วซึมของ
คลอง รอยละ 3.39 การแยงนํ้า และรอยละ 0.37
มีวัชพืชในคูนํ้า
สภาพระบบสงนํ้าเพื่อการเกษตร พบวา
เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 45.3 มีประสิทธิภาพดี
รองลงมารอยละ 51.2 ควรมีการปรับปรุง รอยละ 2.3
ไมมีความคิดเห็น และรอยละ 1.2 ประสิทธิภาพ
ใชการไมดี
การจัดรอบเวรการสงนํ้า พบวา เกษตรกร
ผู  ใ ช น้ํ า ส ว นใหญ ร  อ ยละ 99.2 เห็ น ว า การจั ด
รอบเวรการสงนํา้ เหมาะสม และรอยละ 0.8 เห็นวา
ไมเหมาะสม
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การทดสอบสมมติฐาน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู  ศึ ก ษาได ทํ า การ
วิเคราะห การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า
ในการจั ด การนํ้ า ชลประทานของโครงการ
ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อจะไดทราบ
วาตัวแปรอิสระใดบาง ที่ทําใหเกษตรกรผูใชนํ้ามี
สวนรวมในการจัดการนํา้ ชลประทานของโครงการ
ชลประทานถิน่ เทีย่ งใตแตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานสรุปไดวา
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง
แรงงานในครั ว เรื อ น การจั ด สรรนํ้ า ใช ใ นที่ ดิ น
ที่ตั้งแปลงเพาะปลูก รายไดของครอบครัว และ
ภาระหนี้สินแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการ
นํ้าชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15
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Result of the hypothesis testing
Independent variable

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gender
Age
Level of their education
Major occupation
Minor occupation
Household casual labor
Water distribution
Plots Location
Household income
Indebt
Leadership in society status
Water user group membership
Knowledge and understanding on irrigation
water management
* statistical significant level of 0.05.
ns
no statistical significant level of 0.05.

เพศ อายุ สถานภาพการเปนผูน าํ ทางสังคม
การเปนสมาชิกกลุม ผูใ ชนาํ้ และความรูค วามเขาใจ
ในการจัดการนํา้ ชลประทานแตกตางกันมีสว นรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังใน Table 2
จาก Table 2 เปรียบเทียบการมีสวนรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานของเกษตรกรผูใชนํ้า
โครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต พบวา
ระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ
จัดการนํา้ ชลประทานโครงการชลประทานถิน่ เทีย่ งใต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Result of hypothesis testing
F
t
p-value
ns
0.520
0.603
ns
0.976
0.378
4.034*
0.008
4.412*
0.013
14.561*
0.000
5.431*
0.005
4.168*
0.007
7.843*
0.000
21.699*
0.000
-7.854*
0.000
ns
0.968
0.408
ns
1.390
0.166
ns
-0.101
0.919

จํานวน 2 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่จบ
การศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(X = 3.35) มี ส  ว นร ว มในการการจั ด การนํ้ า
ชลประทานมากกวากลุมตัวอยางที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (X = 2.64) และ คูที่ 2 พบวา
กลุม ตัวอยางทีจ่ บการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย (X = 3.35) มีสว นรวมในการการจัดการ
นํา้ ชลประทานมากกวากลุม ตัวอยางทีจ่ บการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (X = 2.80)
อาชีพหลักตางกันมีสว นรวมในการจัดการ
นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 คู พบวา กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพรับราชการ
(X = 3.29) มีสว นรวมในการการจัดการนํา้ ชลประทาน
มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพทํานา (X = 2.83)
อาชีพรองตางกันมีสว นรวมในการจัดการ
นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 3 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มี
อาชีพรองทํานา (X = 3.27) มีสวนรวมในการการ
จัดการนํ้าชลประทานมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมี
อาชีพรอง (X = 2.30) คูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มี
อาชีพรองเลี้ยงสัตว (X = 3.15) มีสวนรวมในการ
การจัดการนํา้ ชลประทานมากกวากลุม ตัวอยางทีไ่ มมี
อาชีพรอง (X = 2.30) และคูท ี่ 3 พบวา กลุม ตัวอยาง
ที่มีอาชีพรองรับจางทั่วไป (X = 3.36) มีสวนรวม
ในการการจัดการนํา้ ชลประทานมากกวากลุม ตัวอยาง
ที่ไมมีอาชีพรอง (X = 2.30)
แรงงานเกษตรในครัวเรือนตางกันมีสว นรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานโครงการชลประทาน
ถิ่นเที่ยงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน (X = 2.97)
มี ส  ว นร ว มในการการจั ด การนํ้ า ชลประทาน
มากกวากลุม ตัวอยางทีม่ แี รงงานในครัวเรือน 3 คน
(X = 2.60) และคูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มี
แรงงานในครัวเรือน 2 คน (X = 2.97) มีสวนรวม
ในการการจั ด การนํ้ า ชลประทานมากกว า กลุ  ม
ตัวอยางที่มีแรงงานในครัวเรือน 4 คน (X = 2.16)
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การจัดสรรนํา้ ใชในทีด่ นิ สําหรับเกษตรกร
ตางกันมีสวนรวมในการจัดการนํ้าชลประทาน
โครงการชลประทานถิ่ น เที่ ย งใต แตกต า งกั น
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จํ า นวน 1 คู 
พบวา กลุมตัวอยางที่มีการจัดสรรนํ้าใชในที่ดิน
สําหรับเกษตรกรตํา่ กวา 3 ไร (X = 3.33) มีสว นรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานมากกวากลุมตัวอยาง
ทีม่ กี ารจัดสรรนํา้ ในทีด่ นิ สําหรับเกษตรกรระหวาง
6 - 10 ไร (X = 2.61)
ที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตางกันมีสวนรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานโครงการชลประทาน
ถิน่ เทีย่ งใต แตกตางกันแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 จํานวน 2 คู โดย คูท ี่ 1 พบวา
กลุมตัวอยางที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกกลางคูสงนํ้า
(X = 3.04) มีสว นรวมในการการจัดการนํา้ ชลประทาน
มากกวากลุมตัวอยางที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตนคู
สงนํา้ (X = 2.26) และคูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกปลายคูสงนํ้า (X = 2.98)
มีสว นรวมในการการจัดการนํา้ มากกวากลุม ตัวอยาง
ที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตนคูสงนํ้า (X = 2.26)
รายไดของครอบครัวตางกันมีสวนรวม
ในการจัดการนํ้าชลประทานโครงการชลประทาน
ถิ่นเที่ยงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุม
ตัวอยางทีม่ รี ายไดของครัวเรือน 50,000 - 60,000 บาท
(X = 2.82) มีสว นรวมในการการจัดการนํา้ ชลประทาน
มากกวากลุม ตัวอยางทีม่ รี ายไดของครัวเรือนไมเกิน
30,000 บาท (X = 1.86) คูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยาง
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ที่ มี ร ายได ข องครั ว เรื อ นมากกว า 60,000 บาท
ขึ้นไป (X = 3.32) มีสวนรวมในการการจัดการ
นํ้าชลประทาน มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได
ของครัวเรือนไมเกิน 30,000 บาท (X = 1.86) คูที่ 3
พบวา กลุม ตัวอยางทีม่ รี ายไดของครัวเรือนมากกวา
60,000 บาท ขึ้นไป (X = 3.32) มีสวนรวมในการ
การจัดการนํ้าชลประทานมากกวากลุมตัวอยาง
ที่มีรายไดของครัวเรือน 30,000 - 40,000 บาท
(X = 2.33) และคูที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่มี
รายไดของครัวเรือนมากกวา 60,000 บาท ขึ้นไป
(X = 3.32) มีสว นรวมในการการจัดการนํา้ ชลประทาน
มากกว า กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ร ายได ข องครั ว เรื อ น
40,000 - 50,000 บาท (X = 2.40)
ภาระหนี้ สิ น ต า งกั น มี ส  ว นร ว มในการ
การจัดการนํ้าชลประทานโครงการชลประทาน
ถิ่นเที่ยงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 พบว า กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ห นี้ สิ น
(X = 3.44) มีสวนรวมมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมี
หนี้สิน (X = 2.76)
สรุป
เกษตรกรผูใชนํ้าสวนใหญ รอยละ 81.4
เป น เพศชาย ร อ ยละ 31.0 จบการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 79.1 มีอาชีพหลัก
ทํานา มีประสบการณในดานการใชนาํ้ ชลประทาน
เฉลี่ย 16 ป มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน
รอยละ 64.0 ไดรับการจัดสรรนํ้า 3 - 5 ไร เปน
ของตนเองทั้ ง หมด มี ที่ ดิ น เฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ น
เกษตรกรมีที่ดิน 4.89 ไร รอยละ 46.9 มีพื้นที่
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ตัง้ แปลงอยูป ลายคูสง นํา้ รอยละ 99.6 ของแหลงนํา้
ทีใ่ ชคอื จากนํา้ ชลประทาน รอยละ 66.7 ของชนิด
พืชที่ปลูกคือ ขาว โดยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
86,555.45 บาท มี ผ ลกํ า ไรเฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ น
72,068.52 บาท รอยละ 76.0 ไมมีภาระหนี้สิน
เกษตรกรผู  ใ ช นํ้ า ส ว นใหญ ร  อ ยละ 93.4 เป น
ลูกบาน สวนใหญรอยละ 96.1 เปนสมาชิกกลุม
ผูใชนํ้า เกษตรกรผูใชนํ้าเห็นวาผูมีสวนชวยในการ
บริหารจัดการนํ้าคือ กลุมผูใชนํ้า
ความรู  ข องเกษตรกรในการจั ด การ
นํ้าชลประทานมีความรูระดับมาก รอยละ 55.4
และระดับนอย รอยละ 44.6
การมีสว นรวมของเกษตรกรในการจัดการ
นํา้ เพือ่ การเกษตรดานภาพรวมพบวา เกษตรกรผูใ ช
นํ้ามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ทุ ก ด า นโดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ยดั ง นี้
การมีสวนในการไดรับประโยชนจากการจัดสรร
นํ้าชลประทาน รองลงมา การมีสวนรวมดานการ
วางแผนการใชนํ้าชลประทาน และการมีสวนรวม
ในการดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทานตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร
ผู  ใ ช นํ้ า ในการจั ด การนํ้ า ชลประทาน ระดั บ
การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก อาชี พ รอง แรงงานใน
ครัวเรือน การจัดสรรนํ้าใชในที่ดิน ที่ตั้งแปลง
เพาะปลูก รายไดของครอบครัว และภาระหนี้สิน
ตางกันมีสวนรวมในการจัดการนํ้าชลประทาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ แผนกเกษตรกรรม
และปาไมจงั หวัด เกีย่ วกับการจัดการนํา้ ชลประทาน
ควรมีการสงเสริมการใชสื่อเพื่อใหขอมูลขาวสาร
ไดเขาถึงเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทานอยางทั่วถึง
ตอไป
2. เจ า หน า ที่ ผู  รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
ใช น้ํ า ชลประทาน ควรชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ
เกษตรกรผูใชนํ้าเกี่ยวกับการวางแผนการใชนํ้า
การเลือกกิจกรรมและขอความรวมมือกับเกษตรกร
ดังกลาวใหมสี ว นรวมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ในท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เ ป น กิ จ กรรมของท อ งถิ่ น และ
เปนประโยชนของเกษตรกรผูใชนํ้าเอง
3. เจ า หน า ที่ ผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ควรทํ า ความเข า ใจให กั บ เกษตรกรผู  ใ ช นํ้ า ว า
เมื่อคลองสงนํ้าเกิดความเสียหายใครพบเห็นควร
แจงใหเจาหนาที่ทราบอยางเรงดวน และใหความ
รวมมืออยางทั่วถึง
4. เจ า หน า ที่ ผู  รั บ ผิ ด ชอบชลประทาน
จังหวัดควรชีแ้ จงทําความเขาใจใหกบั เกษตรกรผูใ ช
นํา้ ใหเขาใจถึงการดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทาน
วาทุกคนมีความเปนเจาของตองชวยกันดูแลรักษา
ถึงแมจะเปนสมบัติของทางราชการ เกษตรกรก็มี
สวนเปนเจาของ ดังนั้นจึงควรชวยกันดูแลสมบัติ
ของทางราชการ
5. หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบควรมีมาตรการ
ในการจัดสงนํา้ และสํารวจปริมาณนํา้ ใหเพียงพอใจ
การจ า ยให กั บ เกษตรกรในการประกอบอาชี พ
อีกทั้งมีการตรวจดูการชํารุดทรุดโทรมของคลอง
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สงนํ้า เพื่อใหมีการจายนํ้าใหถึงแปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ
6. เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบโครงการควรให
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ABSTRACT
The objectives of this study were to determine the socio-economic condition and factors
affecting water resources utilization in the head watershed of Mueang Trat River Watershed
as well as to formulate guideline for water resources utilization management in the head watershed.
A questionnaire was employed for data collection by interviewing 389 respondents out of total
of 14,829 peoples who resided in 10 villages located in the study area. The data were analyzed
using various statistical analysis methods to identify factors affecting on water resources namely,
calculating descriptive statistics (percentages and; means) and F-tests at significance level of 0.05.
The results of this study indicated that most respondents (63.5%) were male 36.5%
were of age ranging from 30 to 39 years old, and 30.6% attained primary school level of education.
Most respondents (71.7%) had no social position, 58.40% were aboriginal living in their own homes,
98.0% were landowners. The main occupation was working in plantation (32.4%) and 62.0%
did not have subsidiary occupation. About, 54.8% of the people had a high level of understanding
about the water resources and head watershed, 69.0% of the respondents had access to information,

1

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: pooksuphitsara@gmail.com
รับตนฉบับ 15 กรกฎาคม 2557
รับลงพิมพ 8 สิงหาคม 2557

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15

69

ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้า...
ศุภิสรา กลิ่นโสภณ และคณะ

and the main method to get the information was through meetings or training sessions (53.5%),
and 47.3% accessed information with a frequency of 1-2 times/month. About 73.5% of the
respondents accessed information from government officer, and 77.6% listened to stakeholders
opinions of those who were more aware about resource management. Hypothesis tests
(significance level 0.05) indicated that the status factor, level of education, domicile, main
occupation, subsidiary occupation, comprehension and access to information and news, were the
main factors affecting water resources utilization in the head watershed of Mueang Trat river
watershed.
Keywords : Utilization, Water resource, Head watershed, Trat province

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของ
ประชาชนในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชวางแผนการจัดการ
ในการใชทรัพยากรนํ้าในบริเวณพื้นที่ตนนํ้าลุมแมน้ําเมืองตราด ทั้งนี้ไดสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย
(simple random sampling) กับประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด ทีม่ ที งั้ หมด
10หมูบาน จํานวน 389 ตัวอยาง จากทั้งหมด 14,829 คน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือและประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 63.5 อายุระหวาง 30 - 39 ป
รอยละ 36.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 30.6 มีสถานภาพในชุมชนเปนลูกบาน รอยละ
71.7 มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนตําบลนี้แตกําเนิดรอยละ 58.4 พื้นที่ทํากินเปนที่ดินของตนเอง รอยละ 98.0
มีอาชีพหลักทําพืชสวนของตนเอง รอยละ 32.4 ไมมีอาชีพรอง รอยละ 62.0 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า และป า ต น นํ้ า อยู  ใ นระดั บ มาก ร อ ยละ 54.8 ได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
รอยละ 69.0 โดยไดรับจากการประชุม/อบรม รอยละ 53.5 ความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร เดือนละ
1 - 2 ครั้ง รอยละ 47.3 ชองทางการรับรูจากเจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 73.5 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการฯ ไดแก เวทีประชาคม รอยละ 77.6 การทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยดานสถานภาพทางการสมรสระดับการศึกษาภูมิลําเนาเดิม อาชีพหลัก อาชีพรองความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัย
ที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด กรณีศึกษา
ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การใชประโยชน ทรัพยากรนํ้า พื้นที่ตนนํ้า จังหวัดตราด
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คํานํา
พื้นที่ตนนํ้าลําธาร หมายถึงพื้นที่ลุมนํ้า
บริเวณทีเ่ ปนแหลงกําเนิดของลําธาร อันมีขอบเขต
จากแนวสันปนนํา้ ลงมา จนถึงบริเวณทีเ่ ริม่ มีนาํ้ ไหล
ในลําธารนั้นๆ และพื้นที่ที่กําหนดไวเปนพื้นที่
ลุมนํ้าชั้นที่ 1 และพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 2 ที่อยูในเขต
พืน้ ที่ปาไมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2556)
ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ยภู เ ขาหรื อ เนิ น สู ง ที่ มี
ความลาดชั น ค อ นข า งมากสํ า หรั บ พื้ น ที่ ต  น นํ้ า
ลําธาร ซึ่งปกคลุมดวยสภาพปาไมตามธรรมชาติ
ทีม่ คี วามสมบูรณปา ไมชว ยปองกันนํา้ ฝนขณะฝนตก
มิใหกัดเซาะชะพาดินผิวหนาและชวยรักษาความ
สมบูรณและความชุมชื้นมิใหเสื่อมสูญไป สวน
เศษไม ใบไม ที่ ทั บ ถมผุ พั ง อยู  บ นผิ ว ดิ น นั้ น ก็ จ ะ
ชวยดูดซับนํ้าฝนทําใหนํ้ามีโอกาสไหลซึมลงไป
เก็บสะสมอยูในดินไดมากแลวจึงคอยไหลระบาย
ออกจากดินลงสูลําธารและลําหวยอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดเวลา
ปจจุบนั พืน้ ทีต่ น นํา้ จํานวนมากทัว่ ทุกภาค
ของประเทศไทยเกิ ด ความเสื่ อ มโทรม จากการ
ตัดไมทําลายปา เผาปา บุกรุกครอบครองพื้นที่ปา
เพื่อนํามาใชทําการเกษตร หรือทําไรเลื่อนลอย
เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การกั ด เซาะหน า ดิ น และทํ า ลาย
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ต  น นํ้ า จนดิ น เสื่ อ ม
คุณภาพ นํ้าฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูใน
ดินมีปริมาณลดลงมากกวาเดิม ฝนตกถึงพื้นก็ชะ
ผิวดิน เกิดนํ้าทวมฉับพลัน และการพังทลายของ
หนาดินก็ตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้นไมเพียง
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แตพนื้ ทีแ่ หงแลงเทานัน้ ทีต่ อ งมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ เพือ่ แกไขปญหาขาดแคลนนํา้ ในพืน้ ที่
ตนนํ้าก็เชนกัน จึงมีความจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเชนเดียวกัน เพื่อฟนฟูและ
รักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนนํ้า
ทีเ่ สมือนอางเก็บนํา้ ตามธรรมชาติ ทีค่ อยปลดปลอย
นํ้าใหไหลลงสูแมนํ้าลําธาร หลอเลี้ยงชีวิตอยาง
สมํ่าเสมอ
พืน้ ทีใ่ นแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย
ก็ถือเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการทําลายปาตนนํ้าอยู
ไมนอย โดยสวนใหญเกิดจากการบุกรุก ทั้งคนใน
พืน้ ทีแ่ ละคนนอกพืน้ ที่ เมือ่ ปาตนนํา้ ลดปริมาณลง
บวกกับการใชประโยชนทรัพยากรนํา้ อยางฟุม เฟอย
และไมมีความเหมาะสม จึงทําใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าได และในบางครั้งก็เขาขั้นวิกฤตใน
ชวงฤดูแลง สงผลใหชาวบานไดรบั ความเดือดรอน
ในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด
ถือเปนอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีใ่ นบางหมูบ า นมีพนื้ ทีต่ งั้ ทีอ่ ยู
ใกลชิดกับพื้นที่ตนนํ้า ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมนํ้า
เมืองตราด จังหวัดตราด และไดประสบกับปญหา
ภั ย แล ง อยู  บ  อ ยครั้ ง ทรั พ ยากรนํ้ า มี ไ ม เ พี ย งพอ
สําหรับการอุปโภคและการบริโภค อาจเนือ่ งมาจาก
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ที่ ยั ง ไม มี ค วาม
เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ สภาพแวดล อ ม และ
ปริมาณการใชของชาวบานในชุมชนที่อยูบริเวณ
พืน้ ทีต่ น นํา้ รวมไปถึงชาวบานทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีก่ ลางนํา้
และปลายนํา้ ประกอบกับชาวบานอาจยังขาดความ
รูในเรื่องการอนุรักษและการดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ถูกตอง จึงทําใหมีการใชทรัพยากรนํ้าและพื้นที่
ปาตนนํ้าอยางประมาทโดยที่ไมทราบวาจะทําให
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เกิดผลกระทบในอีกหลายๆ ดานตามมา ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผล
ตอการใชทรัพยากรนํา้ ของประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้
แมนํ้าเมืองตราด เพื่อจะไดนําผลการศึกษาวิจัย
ที่ไดไปประยุกตใชในการบริหารจัดการในการใช
ทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม
ในพื้นที่เปาหมายตอไป

สมมติฐาน
ประชาชนที่ มี ค วามแตกต า งเกี่ ย วกั บ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม
ขนาดพื้นที่ทํากิน อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารการจัดการทรัพยากรนํา้
และปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสารจะมีผลตอ
การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุม
แมนํ้าเมืองตราด แตกตางกัน

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษากับ
ประชาชนที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู  อ าศั ย ในชุ ม ชนที่ ตั้ ง
อยูบริเวณพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด จํานวน
10 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานมะนาว หมูที่ 2
บานปะอา หมูที่ 3 บานบอไร หมูที่ 4 บานตากแวง
หมูที่ 5 บานตางาม หมูที่ 6 บานคลองแอง หมูที่ 7
บานตากแวงลาง หมูที่ 8 บานหมื่นดานหมูที่ 9
บานจัดสรร และหมูที่ 10 บานคลองยอ

อุปกรณและวิธีการ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดั บ การศึ ก ษา ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม
ขนาดพื้นที่ทํากิน อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารการจัดการทรัพยากรนํา้
และปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสาร
2. ตัวแปรตาม ไดแก การใชประโยชน
ทรัพยากรนํา้ ของประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้
เมืองตราด

อุปกรณ
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึง่ แบบสอบถามทีส่ รางไดผา น
การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและนําไป
ทดสอบ(pretest) กับประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะ
พืน้ ทีใ่ กลเคียงกับพืน้ ทีศ่ กึ ษา จํานวน 30 ราย จากนัน้
นํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยใชสูตรการทดสอบ KR-20 ของKuder-Richardson คํานวณหาคาเฉลี่ย (mean) และคาความ
แปรปรวน (variance) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ แลวแทนคาที่ไดในสูตร KR-20 ซึ่งคา
ความเชื่อมั่นตองไมตํ่ากวา 0.60 (ยุทธ และกุสุมา,
2553)จากการทดสอบปรากฏวา คําถามความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
และปาตนนํ้าไดคาความเชื่อมั่นของคําถาม เทากับ
0.611จากนั้ น นํ า การทดสอบมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ใหถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อเปน
แบบสอบถามที่ เ ป น มาตรฐานสํ า หรั บ การเก็ บ
รวบรวมขอมูลในภาคสนาม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก
ขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจสอบเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของ
ประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้ ตราด แนวความคิด
ดานการการใชประโยชน การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ พื้ น ที่ ต  น นํ้ า ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน
ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการนําแบบ
สอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบความ
ถูกตองเทีย่ งตรงไปเก็บขอมูลกับประชากรตัวอยาง
ในพื้นที่ศึกษา ตามจํานวนประชากรตัวอยางแตละ
หมูบานที่ไดกําหนดไว

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
โดยการนําขอมูลมารวบรวมแจกแจงในรูปของคา
สถิติอยางงาย เชน การแจกแจงความถี่ (frequency
distribution) ค า สู ง สุ ด (maximum) ค า ตํ่ า สุ ด
(minimum) คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percent)
ของขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคมและคําถามอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ แจกแจงรายละเอียดในรูปของตาราง
ประกอบคําอธิบาย
2. เกณฑการตัดสินคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและ
ปาตนนํา้ ซึง่ ผูศ กึ ษาไดนาํ มาจัดกลุม โดยมีอนั ตรภาค
ชั้น (class interval) ใหชวงคะแนนทุกชั้นเทากับ
ดังนี้

การสุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู  ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลบ อ พลอย
อําเภอบอไร จังหวัดตราด จํานวน 10 หมูบาน
รวมทั้งสิ้น 14,829 คน (สํานักงานเกษตรอําเภอ
บอไร, 2555) กําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสม
โดยใช สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 หรือนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไดจํานวนตัวอยาง 389 คน และ
ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526)
เพื่อคํานวณหาจํานวนของกลุมตัวอยางในแตละ
หมูบาน

ระดับความเขาใจ = คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชั้น
หลักเกณฑในการใหคะแนนมีรายละเอียด
ดังนี้
ไดคะแนน 16 - 22 หมายถึง มีความรู
ความเขาใจมาก
ได ค ะแนน 8 - 15 หมายถึ ง มี ค วามรู 
ความเขาใจปานกลาง
ได ค ะแนน 0 - 7 หมายถึ ง มี ค วามรู 
ความเขาใจนอย
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3. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ของการศึกษา เพือ่ หาปจจัยทีม่ ผี ลตอการใชประโยชน
ทรัพยากรนํา้ ของประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้
เมืองตราด : กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย อําเภอ
บอไร จังหวัดตราด โดยใชคาสถิติ F-test กับ
ตัวแปรอิสระทีแ่ บงกลุม ไดมากกวา 3 กลุม กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ 0.05 (p = 0.05) หรือ
ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95

เกษตรกรรม ร อ ยละ 20.1 และส ว นใหญ ไ ม มี
อาชีพรอง รอยละ 62.0 รายไดของครัวเรือนตอเดือน
สวนใหญคอื ระหวาง 5,000 - 10,000 บาท รอยละ 64.0
รองลงมา มีรายไดระหวาง 10,000 - 20,000 บาท
ตอเดือน รอยละ 20.8 และสวนใหญมีรายจายของ
ครัวเรือนตอเดือนคือ ระหวาง 5,000 - 10,000 บาท
ร อ ยละ 73.3 รองลงมาคื อ มี ร ายจ า ยระหว า ง
10,000 - 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 14.1

ผลและวิจารณ
ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ สั ง คมและข อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ประชาชน
จากผลการศึกษา พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 63.5 เปนเพศหญิง
รอยละ 36.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 30 - 39 ป
รอยละ 36.5 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 40 - 49 ป
รอยละ29.8สวนใหญมีสถานภาพสมรสรอยละ
78.0 ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนรอยละ 30.6 รองลงมาคือระดับประถม
ศึกษาตอนตน รอยละ 19.3 มีสถานภาพในชุมชน
เป น ลู ก บ า นร อ ยละ 71.7 มี จํ า นวนสมาชิ ก ใน
ครั ว เรื อ น 4-6 คน ร อ ยละ 60.4 รองลงมาคื อ
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 30.6
มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนตําบลนี้แตกําเนิดรอยละ
58.4 ระยะเวลาตั้งถิ่นฐาน 30 ปขึ้นไปรอยละ 63.0
รองลงมาคือ 21- 25 ป รอยละ 18.4 พื้นที่ทํากิน
เป น ที่ ดิ น ของตนเอง ร อ ยละ 98.0 และมี ที่ ดิ น
อยูอาศัยเปนของตนเองรอยละ 90.2 สวนใหญ
ประกอบอาชี พ หลั ก คื อ ทํ า พื ช สวนของตนเอง
รอยละ 32.4 รองลงมาคืออาชีพรับจางนอกภาค

ความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า
พบวาประชาชนสวนใหญ มีความรูความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า
และป า ต น นํ้ า อยู  ใ นระดั บ มาก ร อ ยละ 54.8
รองลงมามีความรูความเขาใจปานกลาง รอยละ
42.9 และมีความรูความเขาใจนอย รอยละ 2.3
ตามลํ า ดั บ และจากข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย
พบวาความรูค วามเขาใจและการรับรูข อ มูลขาวสาร
เกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ และปาตนนํา้
ของประชาชนทีต่ า งกัน มีการใชประโยชนทรัพยากร
นํา้ ในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน
เปนเพราะวาประชาชนในพื้นที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกตางกัน อาจเกิดการเขาถึงขอมูลและการ
ทํ า ความเข า ใจในสื่ อ ต า งๆ แตกต า งกั น แต โ ดย
องครวมพบวาสวนใหญมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการมีสวนรวม สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของรักษกลา (2547) ศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรั พ ยากร ป า ไม ข องราษฎรที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่
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โครงการพัฒนาหวยแมเพรียงตามพระราชดําริ
ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากหัวหนาครัวเรือน
ตัวอยาง จํานวน 234 ครัวเรือน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ คาสูงสุด คาตํ่าสุด และ
ค า สถิ ติ F-test ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 จากผล
การวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม
ไดแก อาชีพหลัก ขนาดการถือครองพื้นที่ และ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ
การรับรูขาวสาร
จากการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ
ไดรับขอมูลขาวสารรอยละ 69.0 โดยสวนใหญ
ไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/อบรม รอยละ
53.5 รองลงมาคื อ ได รั บ ข า วสารจากโทรทั ศ น
รอยละ 50.9 ความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร
สวนใหญไดรับ เดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 47.3
โดยชองทางการรับรูส ว นใหญไดจากเจาหนาทีข่ อง
รัฐ รอยละ 73.5 รองลงมาคือจากกํานัน/ผูใ หญบา น
รอยละ 72.2 สําหรับชองทางการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํา้ และปาตนนํา้ สวนใหญคอื เวทีประชาคม เพือ่ รับ
ฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรง รอยละ
77.6 รองลงมาคื อ ราษฎรในพื้ น ที่ แ สดงความ
คิดเห็นผานผูนําชุมชน รอยละ 58.1
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การใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า
พบวาประชาชนสวนใหญไมมปี ญ
 หาเรือ่ ง
นํา้ ดืม่ นํา้ ใช รอยละ 55.6 และมีปญ
 หาเรือ่ งนํา้ ดืม่ นํา้
ใช รอยละ 44.4 ซึ่งสวนใหญเห็นวาเกิดจากปญหา
นํา้ ไมสะอาด คุณภาพนํา้ ไมเหมาะสม รอยละ 17.12
รองลงมานํ้ามีราคาแพง รอยละ 12.61 ไมมีที่เก็บ
นํ้าฝน รอยละ 9.01 อื่นๆ รอยละ 3.3 ระยะทาง
ที่นํานํ้ากลับไกลเกินไป รอยละ 1.5 และขาดแคลน
นํ้า รอยละ 0.9
สวนการแกปญหาดานนํ้าดื่มนํ้าใช พบวา
ประชาชนสวนใหญแกปญหานํ้าดื่มนํ้าใชดวยการ
ขอความชวยเหลือจากทางราชการรอยละ 38.1
รองลงมาไมแกไข/ใชเทาที่มี รอยละ 29.1 ซื้อจาก
เอกชน รอยละ 28.3 และอื่นๆ รอยละ 4.5
นอกจากนัน้ การใชประโยชนจากทรัพยากร
นํา้ เพื่อการเกษตร พบวาประชาชนสวนใหญใช
ประโยชนจากนํ้าฝนรอยละ 61.6 รองลงมาจาก
แมนํ้า/ลําธาร/ลําคลอง รอยละ 27.5 สระนํ้า/บอขุด
รอยละ 4.0 นํ้าบาดาล รอยละ 3.6 และนอยที่สุด
ใชทรัพยากรนํ้าจากคลองชลประทาน รอยละ 3.3
โดยมีปริมาณการใชอยางเพียงพอ รอยละ 87.1
ตามลําดับ
การใชประโยชนจากทรัพยากรนํา้ เพือ่ การ
เลี้ยงสัตว พบวาประชาชนสวนใหญใชประโยชน
จากนํา้ ฝน รอยละ 40.5 รองลงมาจากแมนาํ้ /ลําธาร/
ลําคลอง รอยละ 32.4 นํ้าบาดาล รอยละ 14.9
และนํ้าประปา รอยละ 12.2 โดยมีความเพียงพอ
รอยละ 78.4
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การใชประโยชนจากทรัพยากรนํา้ เพือ่ การ
บริการพบวาประชาชนสวนใหญใชประโยชนจาก
ทรัพยากรนํา้ เพือ่ การบริการเปนนํา้ จากการประปา
รอยละ 85.7 และรองลงมานํ้าฝน รอยละ 14.3
โดยมีความเพียงพอรอยละ 85.3
ปญหาที่เกิดจากการใชนํ้าเพื่อการเกษตร/
เลี้ยงสัตว พบวาประชาชนสวนใหญไมมีปญหา
จากการใชนาํ้ เพือ่ การเกษตร/เลีย้ งสัตว รอยละ 77.0
การแก ป  ญ หาการใช นํ้ า เพื่ อ การเกษตร
พบว า ประชาชนส ว นใหญ แ ก ป  ญ หาการใช นํ้ า
เพื่ อ การเกษตรโดยการขอความช ว ยเหลื อ จาก
ทางราชการ รอยละ 67.8
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และปาตนนํ้า
พบวาประชาชนสวนใหญในชุมชนไมเคย
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการนํ้า/ปาตนนํ้ารวมกับ
หนวยงานอื่นที่นอกเหนือจากภาครัฐ รอยละ 48.3
และรองลงมาเคยจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอืน่
รอยละ 46.5 โดยประชาชนในชุมชนทีเ่ คยจัดกิจกรรม
การบริหารจัดการนํ้า/ปาตนนํ้ารวมกับหนวยงาน
ภาครัฐบาลรอยละ 29.8 โดยประชาชนทีเ่ คยเขารวม
โครงการนิเวศพัฒนารอยละ 58.9 และกิจกรรม
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ในชุมชนสวนใหญเปนกิจกรรมปลูกปา/ปลูกตนไม
ร ว มกั น ในชุ ม ชน ร อ ยละ 83.8 รองลงมาคื อ
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน
การเพิม่ เรือ่ งการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติในการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 33.7 โดยมี
ความถี่ ใ นการร ว มจั ด กิ จ กรรมของชุ ม ชนอยู  ที่
ประมาณ 1 - 2 ครั้งตอปรอยละ 42.9
การทดสอบสมมติฐาน
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปจจัยที่มีผล
ตอการใชประโยชนทรัพยากรนํา้ ของประชาชนใน
พื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดที่มีกําหนดตัวแปร
อิสระไว 9 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม ขนาดพื้ น ที่ ทํ า กิ น
อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริ ห ารทรั พ ยากรนํ้ า และป า ต น นํ้ า และ
การไดรับขอมูลขาวสาร จากนั้นนํามาหาความ
สัมพันธกับตัวแปรตาม นั่นคือ การใชประโยชน
ทรัพยากรนํา้ ของประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้
เมืองตราดโดยใชสถิติ F-test ที่กําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ไ ว ที่ ร ะดั บ 0.05 จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังแสดงใน Table1
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Table1 Factors affecting water resources utilization in Head Watershed of Mueang Trat River
Watershed.
The results of hypothesis test
Independent factors
F
p-value
1. Age
1.295
0.27ns
2. Marital Status
6.719
0.00*
3. Education level
25.759
0.00*
4. Domicile
11.257
0.00*
5. Productive land
0.366
0.54ns
6. Main occupation
17.192
0.00*
7. Subsidiary occupation
7.469
0.01*
8. Comprehension and understanding
15.082
0.00*
9. Received news and information
21.845
0.00*
Remark: * = significant level at 0.05 (p < 0.05)
ns
= non significant level at 0.05 (p > 0.05)
จาก Table 1 พบวา ปจจัยทีม่ ผี ลตอการการ
ใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่
ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดตําบลบอพลอย อําเภอ
บอไร จังหวัดตราดมีดังนี้
สถานภาพทางการสมรสการวิ เ คราะห
ไดแบงตัวแปรออกเปน 4 ตัวแปร คือ โสด สมรส
หยา/แยกกันอยู และมายเมื่อทําการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ
พบวา สถานภาพทางการสมรสของประชาชน
แตกตางกันมีผลทําใหการใชประโยชนทรัพยากร
นํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติ (F = 6.719; p-value = 0.00)
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว เมือ่ ทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าจําแนก
ตามสถานภาพทางการสมรสเป น รายคู  พบว า
กลุม ทีม่ สี ถานภาพโสดมีการใชประโยชนทรัพยากร
นํา้ ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้ เมืองตราดนอยกวากลุม
ที่มีสถานภาพหยารางและสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาของประชาชน การวิเคราะห
ได แ บ ง ตั ว แปรออกเป น 10 ตั ว แปร คื อ ไม จ บ
ชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนตน ประถม
ศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา/เที ย บเท า
ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก และอื่ น ๆ
เมื่ อ ทํ า การทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย
โดยใชสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ พบวา ระดับการศึกษา
แตกตางกันมีการใชประโยชนทรัพยากรนํา้ ในพืน้ ที่
ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกันอยางมีนัย
ทางสถิติ (F = 25.759; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลีย่
ของการใชประโยชนทรัพยากรนํา้ จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด เปนรายคู พบวากลุม ทีม่ กี ารศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต น มี ก ารใช ป ระโยชน
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด
มากกว า กลุ  ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี
โดยสั ง เกตได ว  า ระดั บ การศึ ก ษานั้ น มี ส  ว นช ว ย
ในการตระหนั ก ถึ ง การใช ป ระโยชน ท รั พ ยากร
ในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
ภูมิลําเนาเดิม การวิเคราะหไดแบงตัวแปร
ออกเป น 7 ตั ว แปร คื อ เป น คนตํ า บลนี้ โ ดย
กํ า เนิ ด เกิ ด ในอํ า เภอ/ตํ า บลอื่ น ในจั ง หวั ด ตราด
เกิดในจังหวัดในภาคกลาง เกิดในจังหวัดในภาคใต
เกิดในจังหวัดในภาคอีสาน เกิดในจังหวัดในภาคเหนือ
และเกิดในจังหวัดในภาคตะวันออก เมื่อทําการ
ทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยใช ส ถิ ติ
F-test ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
ผลการทดสอบ พบวา ภูมลิ าํ เนาเดิมของประชาชน
แตกตางกันมีการใชประโยชนทรัพยากรนํา้ ในพืน้ ที่
ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกันอยางมีนัย
ทางสถิติ (F = 11.257; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตก
ตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลี่ย
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การใชประโยชนทรัพยากรนํา้ จําแนกตามภูมลิ าํ เนา
เดิมเปนรายคูพ บวาคือกลุม ทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาเดิมมาจาก
ภาคอีสานเปนกลุมที่มีการใชประโยชนทรัพยากร
นํ้ า ในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ลุ  ม แม นํ้ า เมื อ งตราดมากกว า
กลุม ทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาเปนคนตําบลนีแ้ ตกาํ เนิด คนทีเ่ กิด
ในตําบลอื่นในจังหวัดนี้ คนภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคใต
อาชีพหลักการวิเคราะหไดแบงตัวแปร
ออกเปน 16 ตั วแปร คือ ไมไดประกอบอาชีพ
ทําไร/ปลูกพืชไรของตนเอง ทําพืชสวนของตนเอง
รับจางนอกภาคเกษตรกรรม พนักงานบริษทั เอกชน/
โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจสวนตัว รับเหมากอสราง
ทํานาของตนเอง ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เก็บของปา/
ลาสัตว ทําสวนปา รับจางในภาคเกษตรกรรม
ดานบริการ/บันเทิง และอื่นๆ เมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยใช ส ถิ ติ F-test
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
ทดสอบ พบวา อาชีพหลักของประชาชนแตกตางกัน
มี ก ารใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรนํ้ า ในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า
ลุม แมนาํ้ เมืองตราดแตกตางกันอยางมีนยั ทางสถิติ
(F = 17.192; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว เมือ่ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลี่ยการใช
ประโยชนทรัพยากรนํ้าจําแนกตามอาชีพหลักเปน
รายคู พบวาคือกลุม ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจาง
รัฐบาลเปนกลุมที่มีการใชประโยชนทรัพยากรนํ้า
ในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดนอยกวากลุม
ทํ า พื ช สวนของตนเองและกลุ  ม รั บ จ า งในภาค
เกษตรกรรม และนอกจากนี้กลุมรับเหมากอสราง
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และงานประเภทชางตางๆ มีการใชทรัพยากรนํ้า
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ มากกวากลุม รับจางในภาคเกษตรกรรม
และกลุมรับเหมากอสรางและงานประเภทตางๆ
อาชีพรอง การวิเคราะหไดแบงตัวแปร
ออกเป น 10 กลุ  ม อาชี พ คื อ รั บ เหมาก อ สร า ง
เลี้ยงสัตว เก็บหาของปา คาขาย/ประกอบธุรกิจ
สวนตัว รับจางในภาคเกษตรกรรม ดานการเกษตร
กรรมตางๆ ดานบริการ/บันเทิงตางๆ อื่นๆ และ
ไมมีอาชีพรอง เมื่อทําการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ผลการทดสอบ พบวา อาชีพ
รองของประชาชนแตกตางกันมีการใชประโยชน
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย ทางสถิ ติ (F = 7.469;
p-value = 0.01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรนํา้ จําแนกตามอาชีพรองเปนรายคู พบวา
คือกลุมรับจางในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมที่มี
การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุม
แมนํ้าเมืองตราดมากกวากลุมคาขาย/ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม รับจางในภาค
เกษตรกรรมนัน้ ตองใชนาํ้ ในการดูแลพืชผลทางการ
เกษตรซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการประกอบอาชีพ
ความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้าซึ่งแบงออกเปน
3 ระดับ คือ มีความรูความเขาใจมาก มีความรู
ความเขาใจปานกลาง และมีความรูค วามเขาใจนอย
จากการวิเคราะหความแปรปรวน ดวยคาสถิติ
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F - test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบ
พบว า ระดั บ การมี ค วามรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้าของ
ประชาชนทีต่ า งกัน มีการใชประโยชนทรัพยากรนํา้
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้ เมืองตราดแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 15.082; p-value = 0.00)
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไวเมือ่ ทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้าเปนรายคู พบวา คือ
กลุมที่มีความรูความเขาใจมากเปนกลุมที่มีการใช
ประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้า
เมืองตราดไดอยางเห็นประโยชนมากกวากลุมที่มี
ความรูค วามเขาใจนอย ทัง้ นีก้ ารทีป่ ระชาชนมีความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
นํา้ และปาตนนํา้ มากเทาใด ก็จะทําใหการตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้าใน
พื้นที่มากเทานั้น
การรับรูข อ มูลขาวสาร แบงออกเปน 5 ระดับ
คือ ไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/อบรม
จากกํานัน/ผูใ หญบา น จากโทรทัศน จากหนังสือพิมพ
และไมไดรบั ขอมูลขาวสาร จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนดวยคาสถิติ F - test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ผลการทดสอบพบวา การรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชนทีต่ า งกัน มีการใชประโยชนทรัพยากร
นํา้ ในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 21.845; p-value =
0.00) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเมื่อทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตาง
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ของคาเฉลี่ยในการรับรูขอมูลขาวสารเปนรายคู
พบวาคือกลุม ทีไ่ ดรบั ขอมูลขาวสารจากการประชุม/
อบรม เปนกลุมที่มีการจัดการการใชประโยชน
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด
มากกวากลุม ทีไ่ ดรบั ขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ
ทั้งนี้เนื่องจาก การประชุม/อบรม เปนการสื่อสาร
และใหขอมูลโดยตรงจากผูใหขอมูล จึงทําใหมี
การรับรู การสื่อความหมาย และความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
สรุป
ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ
ประชาชน
ผลการวิ จั ย พบว า ผู  ต อบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 63.5 อายุระหวาง
30-39 ป รอยละ 36.5 สถานภาพสมรส รอยละ 75.8
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 30.6
มี ส ถานภาพในชุ ม ชนเป น ลู ก บ า นร อ ยละ 71.7
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รอยละ 60.4
มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนตําบลนี้แตกําเนิดรอยละ
58.4 ระยะเวลาตั้งถิ่นฐาน 30 ป ขึ้นไป รอยละ 63.0
พืน้ ทีท่ าํ กินเปนทีด่ นิ ของตนเอง รอยละ 98.0 มีทดี่ นิ
อยูอาศัยเปนของตนเอง รอยละ 90.2 มีอาชีพหลัก
ทําพืชสวนของตนเอง รอยละ 32.4 ไมมีอาชีพรอง
รอยละ 62.0 มีรายไดของครัวเรือนตอเดือนมากกวา
5,000-10,000 บาท รอยละ 64.0 และมีรายจาย
ของครัวเรือนตอเดือน มากกวา 5,000 - 10,000 บาท
รอยละ 73.3 ตามลําดับ และชาวบานมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
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และปาตนนํ้าอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 และ
ประชาชนสวนใหญไดรบั ขอมูลขาวสาร รอยละ 69.0
โดยสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/
อบรม รอยละ 53.5
ความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า
พบวาประชาชนสวนใหญ มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและ
ปาตนนํ้าอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 รองลงมา
มีความรูความเขาใจปานกลาง รอยละ 42.9 และ
มีความรูความเขาใจนอย รอยละ 2.3
การรับรูขาวสาร
พบว า ประชาชนส ว นใหญ ไ ด รั บ ข อ มู ล
ขาวสาร รอยละ 69.0 โดยไดรับจากการประชุม/
อบรม รอยละ 53.5 ความถี่ในการไดรับขอมูล
ขาวสาร เดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 47.3 ชองทาง
การรับรูจากเจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 73.5 และ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ในการบริหารจัดการฯ ไดแกเวทีประชาคม เพื่อรับ
ฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรง รอยละ
77.6
การใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า
จากผลสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญ
ใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าเพื่อเปนนํ้าดื่มจาก
แหลงนํ้าคลองชลประทาน รอยละ 45.5 และนํ้าใช
นํ้าจากแหลงนํ้านํ้าบาดาล/บอนํ้าตื้นรอยละ 73.6
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การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และปาตนนํ้า
จากผลสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญ
ในชุมชน ไมเคยจัดกิจกรรมการบริหารจัดการนํ้า/
ป า ต น นํ้ า ร ว มกั บ หน ว ยงานอื่ น ร อ ยละ 52.1
โดยสวนใหญจะเปนการจัดกิจกรรมรวมกับภาครัฐ
ร อ ยละ 81.2 ซึ่ ง กิ จ กรรมส ว นใหญ จ ะเป น การ
ปลูกปา รอยละ 83.8
การทดสอบสมมติฐาน
1. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรนํา้ ของประชาชนในพืน้ ทีต่ น นํา้ ลุม แมนาํ้
เมืองตราด ในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร
จังหวัดตราดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
คื อ ป จ จั ย ด า นสถานภาพทางการสมรสระดั บ
การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม อาชีพหลัก อาชีพรอง
ความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า และการไดรับขอมูล
ขาวสาร
2. ปจจัยที่ไมมีผลตอการใชประโยชน
ทรั พ ยากรนํ้ า ของประชาชนในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า คื อ
ปจจัยดานอายุ และพื้นที่ทํากิน
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบวาประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรนํ้าและปา
ตนนํ้าวาเปนสมบัติสวนรวม ทุกคนสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ
ควรสงเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องของ
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สิทธิการใชนํ้า ซึ่งปจจุบันรางพระราชบัญญัตินํ้า
ยังไมมีขอยุติการใชทรัพยากรนํ้า ซึ่งแบงเปนสาม
ประเภทคือ
การใชทรัพยากรนํ้าประเภทที่ 1 ไดแก
การใชทรัพยากรนํ้า ที่อยูในแหลงนํ้าสาธารณะ
เพื่อการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
การเกษตรหรื อ การเลี้ ย งสั ต ว เ พื่ อ ยั ง ชี พ การ
อุตสาหกรรม ในครัวเรือนและการใชทรัพยากรนํา้
ในปริมาณเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การใชทรัพยากรนํ้าประเภทที่ 2 ไดแก
การใชทรัพยากรนํ้า ที่อยูในแหลงนํ้าสาธารณะ
เพื่อ การเกษตร หรือการเลี้ยงสัตว เพื่อการพาณิชย
การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน
ไฟฟา การประปา และกิจการอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาต จากคณะ
กรรมการลุม นํา้ ทีแ่ หลงนํา้ สาธารณะนัน้ ตัง้ อยู ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การใชทรัพยากรนํ้าประเภทที่ 3 ไดแก
การใชทรัพยากรนํ้า ที่อยูในแหลงนํ้าสาธารณะ
เพื่อ กิจการขนาดใหญที่ใชนํ้าปริมาณมาก หรือ
อาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุม นํา้ หรือครอบคลุม
พืน้ ทีอ่ ยางกวางขวางตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ตองไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากร
นํา้ แหงชาติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีทนี่ าํ้ ขาดแคลน
ไมชัดเจนวาผูใชนํ้าทั้ง 3 ขนาดใครจะมีสิทธิใชนํ้า
กอนกัน จะใหอปุ โภคบริโภคมีสทิ ธิใชกอ น หรือจะ
ใหลดการใชนํ้าในสัดสวนเดียวกัน
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2. จากการศึกษาพบวาประชาชนยังขาด
ความรูใ นเรือ่ งการใชประโยชนจากนํา้ แตละประเภท
และขาดความเขาใจในเรื่องในพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุมนํ้าชั้นที่ 2 ซึ่งจะมีพื้นที่ปาไมที่มีความลาดชัน
ที่มากกวา 25% สามารถใชทําประโยชนในดานใด
ไดบา ง ดังนัน้ องคการบริหารสวนตําบล และสํานัก
อนุรกั ษและจัดการตนนํา้ รวมถึงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ควรจัดการอบรมถึงวิธีการใชนํ้าประเภทตางๆ ให
เหมาะสมกับลักษณะการใชงาน เชน พื้นที่ลุมนํ้า
ชั้นที่ 2 เปนพื้นที่ที่เหมาะตอการเปนตนนํ้าลําธาร
ในระดับรองจากลุม นํา้ ชัน้ ที่ 1 สามารถนําพืน้ ทีล่ มุ นํา้
ชั้นนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอื่นได เชน
การทําเหมืองแร เปนตน
เอกสารและสิ่งอางอิง
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช. 2556.
การจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้า. ม.ป.ท.
ยุทธ ไกยวรรณ และ กุสมุ า ผลาพรม. 2553. พืน้ ฐาน
การวิจยั . ศูนยสง เสริมกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ.
รักษกลา สถานสุข. 2547. ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไมของราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีโ่ ครงการ
พั ฒ นาห ว ยแม เ พรี ย งตามพระราชดํ า ริ
ตําบลหวยแมเพรียงอําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี.วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร.
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สุบงกช จามีกร. 2526. สถิติวิเคราะหสําหรับงาน
วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร . ภาควิ ช าสถิ ติ
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
สํานักงานเกษตรอําเภอบอไร. 2555. แผนพัฒนา
การเกษตร.แหลงที่มา: http://borai.trat.
doae.go.th/, 19มีนาคม 2556.
Yamane, T. 1973. Statistic : An Introductory
Analysis. (3rd ed.).Harper & Row,
New York.
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ของพรรณไมสกุลยางนาในประเทศไทย
วิชาญ เอียดทอง 1

......................................
คํานํา
พรรณไม ว งศ ย าง (Dipterocarpaceae)
อั น ดั บ Malvales (Stevens, 2012) ทั่ ว โลกพบ
17 สกุลมีจํานวน 680 ชนิดโดยที่พรรณไมวงศนี้ถือ
ไดวา เปนไมดชั นีของปาเขตรอนชืน้ ของเขตโลกเกา
ที่มีพื้นที่กระจายพันธุครอบคลุมทวีปเอเชียและ
อัฟริกา ในประเทศไทย Poopath et al. (2012) และ
จินตนาและคณะ (2556) ไดรายงานพบ 8 สกุล
พบ 79 ชนิ ด 1 ชนิ ด ย อ ย ได แ ก สกุ ล กะบาก
(Anisoptera) พบ 4 ชนิด สกุลยางนา (Dipterocarpus)
พบ 16 ชนิด สกุลเคี่ยม (Cotylelobium) พบ 1 ชนิด
สกุ ล พั น จํ า (Vatica) พบ 4 ชนิ ด สกุ ล ไข เ ขี ย ว
(Parashorea) พบ 2 ชนิด สกุลตะเคียนชันตาแมว
(Neobalanocarpus) พบ 1 ชนิ ด สกุ ล ตะเคี ย น

(Hopea) พบ 18 ชนิด และสกุลเต็ง-รัง (Shorea)
พบ 24 ชนิด
พรรณไมสกุลยางนาเปนไมที่มีเรือนยอด
สูงเดน (Emergent species) ในสังคมพืชปาในเขต
รอนชื้นของทวีปเอเชีย สวนใหญเปนไมตนที่มี
ขนาดลําตนขนาดใหญ ตัวอยางเชน ตนยางนา
บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มีขนาดเสน
รอบวงที่ความสูงเพียงอกถึง 13.6 เมตร พรรณไม
ในสกุลนี้พบวามีทั้งชนิดที่ผลัดใบ เชน ยางนา
พลวง และกราด ฯลฯ และชนิดที่ไมผลัดใบ เชน
ยางวาด ยางมันหมู เปนตน ยางนา เปนหนึ่งใน
จํานวน 69 ชนิดของพรรณไมสกุลนี้ (Dayanandan
et al., 1999; Pooma and Newman, 2001) ที่มา
ของชื่อสกุลมาจากภาษากรีก หมายถึง ผลมีปกยาว

1 ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: fforwce@ku.ac.th
รับตนฉบับ 28 ตุลาคม 2557 รับลงพิมพ 28 พฤศจิกายน 2557

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15

จํ า นวนสองป ก (Figure 1) แต บ างครั้ ง พบว า
บางชนิดมีความผันแปรของจํานวนปกยาวอาจจะ
พบถึงสามปก (Figure 2) Pooma (2002) รายงาน
ถึงความหลากชนิดของพรรณไมสกุลยางนาใน
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ประเทศไทยพบวามีอยู 14 ชนิด ตอมา Poopath
et al. (2012) ไดรายงานพบเพิ่มอีก 2 ชนิด รวมแลว
16 ชนิด ดวยกัน (Table 1)

Figure 1 Fruits of some Dipterocarpus species which have occurred in Thailand; A) Dipterocarpus
grandiflorus, B) D. turbinatus, C) D. tuberculatus, D) D. obusifolius, E) D. alatus,
F) D. intricatus and G) D. costatus

Figure 2 Variation of number of long wing fruit of Dipterocarpus tuberculatus ; A) double long
wing fruit (normal characters), B) triple long wing fruit

Botanical name
Dipterocarpus acutangulus Vesque
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus baudii Korth.
Dipterocarpus chartaceus Symington
Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn.
Dipterocarpus crinitus Dyer
Dipterocarpus dyeri Pierre
Dipterocarpus gracilis Blume
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco
Dipterocarpus hasseltii Blume
Dipterocarpus intricatus Dyer
Dipterocarpus kerrii King
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Dipterocarpus retusus Blume
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
Dipterocarpus turbinatus C.F. Gaertn.

Thai name
ยางบูเกะ, ยางชัน
ยางนา
ยางขน
ยางวาด
ยางปาย
ยางคาย
ยางกลอง
ยางเสียน
ยูง
ยางมันใส
กราด
ยางมันหมู
เหียง
ยางควน
พลวง
ยางแดง

Distribution areas
References
Lower peninsular part
Poopath et al., 2012
Nationwide
Pooma, 2002
Peninsular part
Pooma, 2002
Peninsular part
Pooma, 2002
Nationwide
Pooma, 2002
Peninsular part
Poopath et al., 2012
Southeastern & Peninsular part
Pooma, 2002
Southeastern & Peninsular part
Pooma, 2002
Peninsular part
Pooma, 2002
Peninsular part
Pooma, 2002
Northeastern, Eastern and Southeastern parts
Pooma, 2002
Peninsular part
Pooma, 2002
Nationwide
Pooma, 2002
Northern, Northeastern, Eastern and Southeastern parts
Pooma, 2002
Northern, Central, Northeastern, Eastern and Southeastern parts Pooma, 2002
Nationwide
Pooma, 2002

Table 1 List of Dipterocarpus species in Thailand and their distribution areas.
วารสารการจัดการปาไม
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เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ข องพรรณไม ส กุ ล นี้ จ าก
หลั ก ฐานซากดึ ก ดํ า บรรพ พ บว า ขึ้ น มาตั้ ง แต ยุ ค
ไมโอซีนตอนกลาง ดังที่คนพบในมณฑลฟูเจี้ยน
ประเทศจีน (Shi and Li, 2010) ประเทศอินเดีย
(Srivastava et al. , 2012) ขณะที่ในประเทศไทย
มีรายงานการคนพบหลักฐานจากซากดึกดําบรรพ
ของยางปายพบอยูยุคพลิสโตซีน (Pleistocene)
เปนหลักฐานซากดึกดําบรรพชนิ้ ดังกลาวขุดคนพบ
ไดจากบริเวณบานโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา
(Grote, 2006) มี อ ายุ ป ระมาณ 400,000 ป
(Figure 3) สําหรับเขตกระจายพันธุพรรณไมสกุล
ยางนาในปจจุบนั จํากัดอยูเ ฉพาะบริเวณเขตรอนชืน้
ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศรีลงั กา อินเดีย
และตอนใตของจีนโดยมีศนู ยกลางกระจายพันธุอ ยู
บนเกาะบอรเนียว (Ashton, 1980; 1982)

85

ความใกลชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการ...
วิชาญ เอียดทอง

ยางนาในประเทศไทยพบขึน้ อยูท วั่ ประเทศ
และคนไทยรูจักนําทั้งเนื้อไมใชกอสรางและนํ้ามัน
ยาง เปนเชื้อเพลิง อุดชันเรือ และเปนยาสมุนไพร
มาครั้งแตโบราณกาล โดยที่เนื้อไมเหมาะแกการ
ใชสอยทัว่ ไป จากความสําคัญดังกลาวกรมปาไมได
ประกาศออกมาเปนพระราชบัญญัตปิ า ไม พ.ศ. 2484
เพื่อใหความสําคัญตอไมยางนา เทาเทียมกับไมสัก
โดยการกําหนดวา “ทั้งไมสักและไมยางทั่วไปใน
ราชอาณาจักร ไมวาจะขึ้นอยูที่ใด (รวมทั้งในที่
เอกชน) เปนไมหวงหามประเภท ก. ซึ่งหากมีการ
ทําไมจะตองไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที”่
ผลจากการทีไ่ มยางนาเปนตนไมมปี ระโยชน สามารถ
ใชงานไดทงั้ ทางตรงและทางออม จากอดีตทีผ่ า นมา
สงผลใหมีการตัดตนไมยางนาเพื่อนํามาใชงานกัน
อยางแพรหลาย จนเปนที่มาใหพระบาทสมเด็จ

Figure 3 Fruit fossil of Dipterocarpus costatus from Pleistocene period (ca. 400, 000 years)
was collected at Ban Kok Sung, Muang distric, Nakhon Ratchasima province
(Grote, 2006)
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พระเจาอยูห วั ไดมพี ระราชปรารภเมือ่ ป พ.ศ. 2504
ด ว ยทรงห ว งใยในสถานการณ ข องไม ย างนา
เมื่อ 53 ปที่ผานมาวา “ ไมยางนาในประเทศไทย
ไดถูกตัดฟนไปใชสอย และทําเปนสินคากันเปน
จํานวนมากขึน้ ทุกป เปนทีน่ า วิตกวาหากมิไดทาํ การ
บํารุงสงเสริม และดําเนินการปลูกไมยางนาขึน้ แลว
ปริมาณไมยางนา ก็จะลดนอยลงไปทุกที จึงควร
ที่จะไดมีการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม
ยางนาเพื่ อ จะได นํ า ความรู  ไ ปใช ใ นการปฏิ บั ติ ”
(อําพล, 2542) ความหวงใยจากพระราชปรารภ
ของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องยางนา
ดังกลาวจึงเปนการยํ้าเตือนใหคนไทยไดตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของพรรณไม ส กุ ล นี้ ใ ห ค นไทย
ต อ งหั น มาคํ า นึ ง ต อ การอนุ รั ก ษ ช นิ ด ไม ใ นวงศ
ยางนามากขึ้น และใหมีการปลูกไมยางนามากขึ้น
(Figure 4)
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นอกจากยางนาแลวพรรณไมสกุลยางนา
ชนิ ด อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ถี ค นไทยอี ก หลายชนิ ด
โดยทีพ่ บวาเนือ้ ไมของพรรณไมสกุลยางนาทุกชนิด
ในประเทศไทยสามารถใชประโยชนไดดีในงาน
กอสราง และใหนํ้ามันยางเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
เชนเดียวกับยางนา สวนการใชประโยชนอื่นๆ
พบวาใบพลวงใชในการมุงหลังคา และใชเปนวัสดุ
หอผักและหอขาวไดอีกดวย (Figure 5) ประโยชน
ทางอ อ มของพรรณไม ส กุ ล ยางนาพบว า มี เ ห็ ด
ราไมคอรไรซาทีอ่ าศัยอยูร ว มกับพรรณไมในสกุลนี้
ทีส่ ามารถนํามาบริโภคเปนอาหารมนุษยได มีหลาย
ชนิด ไมวาเห็ดราในวงศเห็ดไคลและเห็ดนํ้าหมาก
(Russulaceae) วงศเห็ดผึง้ และเห็ดปอดมา (Boletaceae)
วงศเห็ดขี้เถา (Cortinariaceae ) และวงศเห็ดเผาะ
(Sclerodermataceae) (กิตติมา, 2548) (Figure 6)

Figure 4 Dipterocarpus alatus plantations; A) planted on 28 July 1961 at the Chitralada Royal Villa,
(photographed in August 2011) and B) planted in 1902 along Lamphun- Chiangmai Road
(Highway no. 16).
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Figure 5 Non-wood forest products from some dipterocarps; A) oleoresin tapping, B) resinous torch,
C) glutinous rice wrapping using fresh leaves and D) roofing material.

Figure 6 Some edible ectomycorrhizal mushrooms which are symbiosis with dipterocarp trees;
A) Het Phod ma (Heimiella retispora (Pat. & Bak.) Boedijn.); Boletaceae), B) Het Daeng
Nammak (Russula emetica (Schaeff. & Fr.) S.F. Gray.; Russulaceae), C) Het Lommuang
Nam Paeng (Russula vinosa Lindl.; Russulaceae), D) Het Phoh Hnang (Astraeus
hygrometricus (Pers.) Morgan; Sclerodermataceae).
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ตาม IUCN (2013) ของสหภาพเพื่อการ
อนุรักษธรรมชาติไดระบุวาพรรณไมสกุลยางนา
ที่มีสถานภาพของประชากรในปาธรรมชาติลดลง
และถูกจัดอยูในสถานภาพดังนี้
สถานภาพมีความเสีย่ งตํา่ ตอการสูญพันธุ
(Lower Risk: Least Concern) ไดแก กราด เหียง
พลวง
สถานภาพอยูในระดับเสี่ยงสูงตอการ
สูญพันธุ (Vulnerable) ไดแก ยางควน
สถานภาพอยู  ใ นระดั บ ใกล สู ญ พั น ธุ 
(Endangered) ไดแก ยางนา ยางปาย ยางคาย
สถานภาพอยู  ใ นระดั บ ขั้ น วิ ก ฤติ ใ กล
สูญพันธุ (Critical Endangered) ไดแก ยางขน
ยางวาด ยางกลอง ยางเสียน ยางยูง ยางมันใส
ยางมันหมู และยางแดง
มี 1 ชนิดไมสามารถจัดสถานภาพได
เพราะมีขอมูลไมเพียงพอและเปนชนิดที่หายาก
อยางยิ่งในประเทศไทยคือ ยางชัน เพราะเปนชนิด
ที่เพิ่งคนพบถิ่นกระจายพันธุใหมในประเทศไทย
Poopath et al. (2012)
จะเห็ น ได ว  า พรรณไม ส กุ ล ยางนาใน
ประเทศไทยทั้งหมดมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ
อยางยิง่ ตามระดับความมากนอยของขนาดประชากร
และความสามารถในการสืบพันธุไ ดเองตามธรรมชาติ
โดยที่มีเพียง 3 ชนิดเทานั้นที่มีความเสี่ยงตอการ
สูญพันธุตํ่าคือ กราด เหียง พลวง
●

●

●

●

●
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ลักษณะทางพันธุกรรมของพรรณไมสกุลยางนา
Cao et al.(2006) ระบุวา จํานวนโครโมโซม
พื้นฐานของพรรณไมสกุลยางนาและสมาชิกเผา
Dipterocarpeae ที่เปนสกุลอื่น (กลาวเฉพาะสกุล
ที่ พ บในประเทศไทยคื อ สกุ ล กะบาก สกุ ล เคี่ ย ม
และสกุลจันทนกะพอ) x = 10 แตบางชนิดพบวา
มีจํานวนโครโมโซมผันแปรทั้งในระดับตนและ
ระดับชนิดตางกัน เชนยางนาพบวา 2n = 20, 22
และพลวง 2n = 20, 30 จัดไดวาทั้งสองชนิดมีชุด
โครโมโซมแบบโพลีพอยด แบบ Aneuploid ยังพบวา
ยางขน (Bawa, 1998) พลวง และยางนาพบวาเมล็ด
มีพฤติกรรมแบบโพลีเอมบริโอนี (polyembryony)
สวนสมาชิกของเผา Shoreae (กลาวเฉพาะสกุล
ที่พบในประเทศไทยคือสกุลไขเขียว สกุลเต็ง-รัง
สกุลตะเคียนและสกุลตะเคียนชันตาแมว) มีจาํ นวน
โครโมโซมพื้นฐาน x= 7 (Cao et al., 2006)
การผสมข า มชนิ ด ในพรรณไม ส กุ ล นา
ที่ในประเทศไทยมีอยูหลายชนิด
ยางนา X ยางปาย และ ยางปาย X เหียง
พบตัวอยางลูกผสมของชนิดดังกลาวอยูใ นอุทยาน
แหงชาติผาแตม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
(Pooma, 2002)
ยางขน X ยาง พบตัวอยางลูกผสมของ
ชนิ ด ดั ง กล า วอยู  ใ นอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาคิ ช กู ฏ
จังหวัดจันทบุรี (Pooma, 2002)
ยางกลอง X ยางมันหมู พบตัวอยาง
ลูกผสมของชนิดดังกลาวอยูในอุทยานแหงชาติ
เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ (Pooma, 2002)
●

●

●
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ยางเสียน X ยางปาย พบตัวอยางลูกผสม
ของชนิดดังกลาวอยูที่ปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
(Pooma, 2002) และในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติเขาใหญ
จังหวัดนครนายก (จากการพบตัวอยางของผูวิจัย)
พลวง X กราด พบตัวอยางลูกผสมของ
ชนิดดังกลาวอยูในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา(จากการพบตัวอยาง
ของผูวิจัย)
พลวง X ยางปาย พบตัวอยางลูกผสม
ของชนิดดังกลาวอยูที่สถานีดูดาว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม(จากการพบตัวอยางของผูวิจัย)
พลวง X เหียง พบตัวอยางลูกผสมของ
ชนิดดังกลาวอยูใ นพืน้ ทีบ่ ริเวณเขือ่ นนํา้ พุง จังหวัด
สกลนคร (Pooma, 2002)
●

●

●

●

ความใกลชิดทางพันธุกรรม
ของพรรณไมสกุลยางนา
ความใกลชิดทางพันธุกรรมกับสกุลอื่น
Dayanandan et al. (1999) ไดศึกษาความ
ใกลชดิ ทางพันธุกรรมของพรรณไมวงศยางนาโดยการ
แจกแจงลําดับเบสในตําแหนงยีนคลอโรพลาสต
rbcL พบวาพรรณไมสกุลยางนามีตําแหนงของ
ความใกลชิดทางพันธุกรรมอยูกึ่งกลางระหวาง
กลุมสกุลกะบากที่ประกอบไปดวยสกุลกะบาก
สกุลจันทนกะพอ สกุลเคี่ยม สกุล Stemonoporus
สกุ ล Upuna และสกุ ล Vateria สอดคล อ งกั บ
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน เพราะสกุลดังกลาว
เปนสมาชิกของเผา Dipterocarpeae กับสกุลเต็ง-รัง
ที่ เ ป น สมาชิ ก ของเผ า Shoreae ขณะที่ Yuwa-
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amornpitak et al. (2006) ไดศึกษาความใกลชิดทาง
พันธุกรรมของพรรณไมวงศยางนาในประเทศไทย
จํานวน 7 สกุล 23 ชนิด โดยใชเทคนิคโดยการ
แจกแจงลําดับเบสในตําแหนงยีนคลอโรพลาสต
ดีเอนเอ trnL-trnF spacer และ atpB-rbcL พบวา
พรรณไมสกุลยางนามีตําแหนงความใกลชิดทาง
พันธุกรรมกับกลุมสกุลกะบากที่ประกอบไปดวย
สกุ ล กะบาก สกุ ล จั น ทน ก ะพ อ และสกุ ล เคี่ ย ม
สอดคลองกับการศึกษาของ Dayanandan et al.,
1999; Cao et al., 2006) (Figure 7 & 9) ผลการศึกษา
วิวฒ
ั นาการระหวางสกุลของวงศยอ ย Dipteropoideae
ของ Gamage et al. (2006) ดวยการแจกแจงลําดับ
เบสในคลอโรพลาสตดเี อนเอ ทีต่ าํ แหนง trnL-trnF
spacer, trnL intron และ ยีน matK โดยพบวา
พรรณไมสกุลยางนาเปนกลุมรองของเผา Shoreae
โดยใหผลวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ Yurita
(2013)
ความใกลชดิ ทางพันธุกรรมภายในสกุล
Yuwa-amornpitak et al. (2006) ไดแสดง
ความใกล ชิ ด ทางพั น ธุ ก รรมของพรรณไม ส กุ ล
ยางนาจํานวน 10 ชนิดในประเทศไทย ออกเปน
สองกลุมดวยกันคือ กลุมที่ 1 ประกอบดวย 3 ชนิด
คื อ ยางปาย กราด และยางวาด ส ว นกลุ  ม ที่ 2
ประกอบดวย 7 ชนิดคือ ยางมันหมู ยางขน ยางนา
ยางกลอง เหียง พลวง และยางแดง (Figure 8)
ขณะที่ผลการศึกษาของ Kojita et al. (1998) และ
Gamage et al. (2006) ยืนยันวายางขนและยาง
มันหมูทั้งสองชนิดอยูในกลุมเดียวกัน ถึงแมวา
ในผลงานวิจัยดังกลาวมีจํานวนตัวอยางพรรณไม
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สกุ ล ยางนาที่ นํ า มาศึ ก ษาอยู  น  อ ยกว า การศึ ก ษา
ของYuwa-amornpitak et al. (2006) ที่ไดแสดง
ความใกลชดิ ทางพันธุกรรมของพรรณไมสกุลยางนา
พบว า เหี ย งที่ มี ค วามคงเป น ดั้ ง เดิ ม เหมื อ นกั บ
บรรพบุรุษ (primitive) กวาชนิดอื่น (Figure 7)
ในสวนของยางยูงที่ไมไดนําตัวอยางมาเคราะหใน
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การวิจัยในผลงานของ Yuwa-amornpitak et al.
(2006) มีรายงานเพิม่ ในสวนของผลงานของ Indrioko
(2005) และ Cao et al. (2006) พบวายางยูงมีความ
สัมพันธทางพันธุกรรมกับ D. oblongifolius และ
ยางควน (Figure 9)

Figure 7 The strict consensus tree of 124 most parsimonious trees of combined non-coding
regions trnL- trnF and atpB-rbcL of Dipterocarpaceae. The total length is 752, Consistency
Index and Retention Index are 0.871 and 0.736, respectively (Yuwa-amornpitak et al., 2006).
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Figure 8 The Neighbor-joining tree of combined non-coding regions trnL- trnF and atpB-rbcL of
Dipterocarpaceae (Yuwa-amornpitak et al., 2006).
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Figure 9 The UPGMA dendrogram generated with program PAUP ver. 4.0 using 81 samples
of 54 species in 9 genera of the Dipterocarpaceae and based on 125 AFLP fragments.
Numbers at branch nodes indicate UPGMA bootstrap support (1000 replicates).
Small vertical bars on branches show clusters or species that are supported by diagnostic
AFLP bands [Consistency Index (CI) = 1] (Cao et al., 2006).
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สรุปและขอเสนอแนะ
ความหลากชนิดของพรรณไมสกุลยางนา
ในประเทศไทยพบวามี 16 ชนิด ในการศึกษาความ
ใกลชิดทางพันธุกรรมระหวางสกุลยางนากับสกุล
อืน่ พบวามีความใกลชดิ ทางพันธุกรรมกับกลุม สกุล
ภายในเผา Dipterocarpeae ทีแ่ สดงผลสอดคลองกับ
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน โดยที่สกุลกะบากมี
ความใกลชดิ ทางพันธุกรรมมากทีส่ ดุ กับสกุลยางนา
ในสวนของการศึกษาความใกลชิดทางพันธุกรรม
ภายในสกุลยางนา 10 ชนิดในประเทศไทยสามารถ
แบงออกได 2 กลุม คือ กลุม ที่ 1 ประกอบดวย 3 ชนิด
คื อ ยางปาย กราด และยางวาด ส ว นกลุ  ม ที่ 2
ประกอบดวย 7 ชนิดคือ ยางมันหมู ยางขน ยางนา
ยางกลอง เหียง พลวง และยางแดง
ป จ จุ บั น พรรณไม ส กุ ล ยางนากํ า ลั ง ถู ก
คุกคามอยางหนักทีเ่ กิดจากการทําลายพืน้ ทีก่ ระจาย
พันธุ และถูกนํามาใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงการ
อนุรักษ จนนําไปสูอยูใหประชากรลดจํานวนลง
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิง่ ตนไมทมี่ ขี นาดใหญ
และยังเปนการทําใหแหลงพันธุกรรมแมไมที่ดีลด
ลงตามไปดวยจนทาง IUCN ไดประกาศใหพรรณ
ไมสกุลยางนาหลายชนิดมีรายชือ่ อยูใ น IUCN RED
LIST (2013) ดังนั้นหากเราไมสนใจและปลอย
ละเลยใหสถานภาพยังเกิดขึ้นตอเนื่องและตอไป
อาจนําไปการสูสูญพันธุ ดวยพรรณไมสกุลยางนา
สมควรใหมกี ารอนุรกั ษอยางตอเนือ่ ง ดังการจัดการ
ที่ผานมาตอการปลูกยางนาในพระตําหนักสวน
จิตรลดา และ ขางถนนสายลําพูน-เชียงใหม เมือ่ เรา
ทราบความใกลชิดทางพันธุกรรมของพรรณไม
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สกุลยางนาแลว นําไปสูการอนุรักษตอพรรณไม
สกุลยางนาชนิดอื่นควบคูไปดวยเพื่อรักษาไวซึ่ง
พันธุกรรมและยีนที่ดีที่จะไดนําในการปรับปรุง
พันธุพรรณไมสกุลนี้ในอนาคตตอไป
เอกสารและสิ่งอางอิง
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......................................
คํานํา
กระดาษเป น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก าร
บริโภคมากที่สุดในโลก มนุษยมีการใชกระดาษใน
ชีวิตประจําวันมากมาย เชน มีการใชกระดาษเปน
สือ่ กลางในการถายทอดความรู ทัง้ ในดานการศึกษา
เลาเรียน การสื่อสาร และขาวสารตางๆ ในรูปแบบ
ของหนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร เอกสาร และ
จดหมาย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการใชกระดาษ
เพื่อการคากันอยางกวางขวาง เชน การใชกระดาษ
ลังสําหรับบรรจุสินคา ใชกระดาษพิมพและเขียน
กระดาษอนามัยและกระดาษชําระตางๆ เปนตน
(The Thai Pulp and Paper Industries Association,
2012)
ในป ค.ศ. 2012 พบวา ปริมาณความตองการ
กระดาษและกระดาษแข็งของโลกอยูท ี่ 385 ลานตัน
และไดมีการทํานายวาจะมีปริมาณความตองการ

เพิ่มขึ้นเปน505 ลานตัน ในปค.ศ. 2025 (Kahn,
2012) สําหรับประเทศไทย ในป ค.ศ. 2009 มีมูลคา
สินคาของผลิตภัณฑกระดาษสูงถึง 229,000 ลานบาท
โดยคิดเปนรอยละ 2.5 ของรายไดประชาชาติ (Gross
Domestic Product, GDP) และมี บุ ค ลากรใน
อุ ต สาหกรรมถึ ง 14,400 คน จากโรงงานเยื่ อ
และกระดาษทั้งสิ้น 59 แหงสําหรับป ค.ศ. 2011
ประเทศไทยมีการผลิตเยื่อกระดาษถึง 1.1 ลานตัน
มีการบริโภค 1.5 ลานตัน การนําเขา 404,000 ตัน
และการสงออก 152,000 ตัน ในอุตสาหกรรม
กระดาษและกระดาษแข็ง มีการผลิต 4.4 ลานตัน
การบริโภค 3.8 ลานตัน โดยมีการใชกระดาษที่
59 กิโลกรัมตอคนตอป และคาดการณวา ในป
ค.ศ. 2016 จะมีการใชกระดาษถึง 72 กิโลกรัมตอคน
ตอป เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ ในโลก
พบวา ป ค.ศ. 2009 ประเทศฟนแลนดมีการใช

1 สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: fforsap@ku.ac.th
รับตนฉบับ 19 พฤศจิกายน 2557
รับลงพิมพ 19 ธันวาคม 2557
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กระดาษมากที่สุดอยูที่ 282 กิโลกรัมตอคนตอป
สหรัฐอเมริกา สวีเดน แคนาดา และอังกฤษ มีปริมาณ
231 210 190 และ 169 กิโลกรัมตอคนตอป ตามลําดับ
สําหรับในเอเชีย พบวา ประเทศที่มีการใชกระดาษ
มากกวาประเทศไทยไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน
มาเลเซีย และจีน มีปริมาณ 215 173 153 109
และ 64 กิโลกรัมตอคนตอป สวนประเทศที่มีการ
ใชกระดาษนอยกวาประเทศไทย ไดแก อินโดนีเซีย
และเวียดนาม มีการใช 24กิโลกรัมตอคนตอป และ
ฟลิปปนสมีการใช 17 กิโลกรัมตอคนตอป สําหรับ
การใชกระดาษ ป ค.ศ.2009 เฉลีย่ ของประชากรโลก
อยูที่ 54 กิโลกรัมตอคนตอป (The Thai Pulp and
Paper Industries Association, 2012) จะเห็นไดวา
ปริ ม าณการใช เ ยื่ อ และกระดาษทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศมีปริมาณมาก และมีแนวโนมจะ
มีปริมาณการใชเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ (Figure 1)

Figure 1 Global paper demand 1990 - 2020.
ที่มา: Kahn (2012)
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โดยปกติ ใ นอุ ต สาหกรรมใดๆ ก็ ต าม
จะประกอบไปดวยหลายๆ อุตสาหกรรมเขาดวยกัน
ในอุตสาหกรรมกระดาษนัน้ จะเริม่ ตนตัง้ แตผผู ลิต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งไดแก กลุม
ผูปลูกไมโตเร็ว ตอมาก็เปนกลุมผูผลิตเยื่อและ
กระดาษ กลุม ผูแ ปรรูปผลิตภัณฑกระดาษประเภท
ตางๆ เชน กลุมกระดาษพิมพและกระดาษเขียน
กลุม กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ และกลุม กระดาษอนามัย
สุดทายจะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม
กระดาษที่ใชแลว เพื่อนํากลับมาแปรสภาพเปน
กระดาษใหม ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยูในวงจรชีวิตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษ (Figure 2) การจะทํ า ให
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษมีการพัฒนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืนนั้น ทุกสวนที่เกี่ยวของกับวงจร
ชีวิตของกระดาษตองมีการบริหารจัดการและการ
ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ดังนี้
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Figure 2 Paper life cycle.
ที่มา: Pisutpiched (2013)
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ
แบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ เยื่อเสนใยสั้น
และเยื่อเสนใยยาว โดยทั้ง 2 ประเภทนี้จะไดมาจาก
เยือ่ ใหม (virgin pulp) กับเยือ่ เวียนทําใหม (recycled
pulp) โดยเยื่อใหมจะแบงออกไดอีก 2 จําพวก คือ
เยื่อจากเสนใยไม (pulp from wood fiber) และ
เยื่อจากเสนใยพืชที่ไมใชไม (pulp from non-wood
fiber) สําหรับประเทศไทยเยื่อที่สามารถผลิตได
จะเปนพวกเสนใยสัน้ โดยในป ค.ศ. 2011 มีปริมาณ

1.4 ลานตัน ซึ่งเปนเสนใยจากไมยูคาลิปตัสถึงกวา
รอยละ 90 และเสนใยพืชทีไ่ มใชไมประมาณรอยละ
10 โดยเปนเสนใยจากชานออยเปนหลักและมีเสนใย
จากไผเพียงเล็กนอย ในขณะที่เสนใยจากเยื่อเวียน
ทําใหมนั้น มีปริมาณการใชสูงถึง 2.8 ลานตัน
โดยได จ ากรวบรวมเศษกระดาษใช แ ล ว ภายใน
ประเทศเปนปริมาณ 1.9 ลานตัน หรือคิดเปนอัตรา
การหมุนเวียน (recovery rate) ที่รอยละ 51 สวนที่
เหลือจะเปนการนําเขาจากตางประเทศเปนปริมาณ
กวา 1 ลานตัน
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จะเห็นไดวา การบริหารจัดการวัตถุดบิ ทีใ่ ช
ผลิตเยื่อใหมีความยั่งยืนนั้น จะตองมีการจัดการ
2 สวน คือ ในสวนของวัตถุดิบเนื้อไม และวัตถุดิบ
จากเยือ่ เวียนทําใหม สําหรับวัตถุดบิ เนือ้ ไมซงึ่ ถือวา
เปนวัตถุดิบประเภทสรางขึ้นใหมได (renewable
material) จะมีการใชไมจากปาปลูก ที่มีการบริหาร
จัดการใหครบรอบหมุนเวียน จะทําใหมีวัตถุดิบ
ไวใชผลิตอยางยัง่ ยืน นอกจากนี้ การใชไมเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตเยือ่ กระดาษยังมีสว นชวยในการกักเก็บ
คารบอนไดออกไซดไวในเนื้อไม ซึ่งคารบอนได
ออกไซด นั้ น เป น ตั ว การสํ า คั ญ ทํ า ให เ กิ ด ภาวะ
เรือนกระจกและภาวะโลกรอน เพื่อใหการผลักดัน
ดานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนในประเทศไทย
สัมฤทธิ์ผล บริษัทที่ทําธุรกิจดานสวนปาจึงทํา
ขอตกลงใชมาตรฐานรับรองแหลงที่มาของเนื้อไม
ที่ออกโดยสถาบันทางดานปาไมที่เปนที่ยอมรับ
ของสากลที่มีชื่อวา Forest Stewardship Council
(FSC) ซึ่ง FSC Standard นั้น จะกําหนดแนวทาง
ในการจั ด การสวนป า ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ทั้ ง ต น ทุ น กํ า ไร
ของกิจการ ควบคูไ ปกับการคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม โดยโรงงานผูผ ลิต
เยือ่ กระดาษจะใชวตั ถุดบิ จากสวนปาทีไ่ ดใบรับรอง
FSC (FSC Forest Management Certification)
หรือจะเปนใบรับรอง CoC (Chain-of-Custody
Certification) ซึ่งเปนการรับรองกระบวนการผลิต
ทีม่ กี ารจัดการกระบวนการทีด่ ี เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
มีการใชวัตถุดิบที่ไดรับการรับรองจาก FSC
สําหรับวัตถุดบิ จากเยือ่ เวียนทําใหม จะเปน
การสงเสริมในเรื่องการลดขยะจากเศษกระดาษ
ทีใ่ ชแลว ซึง่ ขยะเหลานีห้ ากเขาสูก ระบวนการกําจัด
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เชนการเผา ก็จะเปนการปลดปลอยแกสคารบอนได
ออกไซด ออกสูช นั้ บรรยากาศ การนําขยะเศษกระดาษ
กลับมาใชใหม จึงเปนกระบวนการทีท่ าํ ใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ลดการใชตนไม และยังชวยลด
ตนทุนวัตถุดบิ อีกดวย ดังนัน้ หากมีการเพิม่ ปริมาณ
การนําเศษกระดาษกลับมาใชใหมไดมากขึ้น ก็จะ
ทําใหความยั่งยืนทางดานวัตถุดิบดีขึ้นดวยเชนกัน
ในป ค.ศ. 2009 อัตราการเก็บเศษกระดาษใชแลว
ในประเทศไทยอยูท รี่ อ ยละ 51 ซึง่ ทางอุตสาหกรรม
การผลิ ต กระดาษ ได ว างเป า หมายการเก็ บ เศษ
กระดาษกลับมาใชเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 ในป
ค.ศ. 2014 การจะเพิ่มปริมาณการเก็บเศษกระดาษ
ไดนั้น จําเปนที่จะตองมีระบบการจัดเก็บ รวบรวม
เศษกระดาษที่ดี ซึ่งสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ
และรีไซเคิลเพือ่ สิง่ แวดลอมของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยก็ใหมีการรณรงคในเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ ทางอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษยังมี
การเขารวมในการจัดทํา ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต
กระดาษกับโครงการการพัฒนาฐานขอมูลวัฏจักร
ชีวิตของประเทศไทย (Thai National Life Cycle
Inventory Database) โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ (National Metal and Materials
Technology Center, MTEC) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพือ่
ใหเกิดการนําขอมูลนี้มาใชในการพัฒนาศักยภาพ
ของกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของในอุตสาหกรรม
ที่ ทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ยที่ สุ ด
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมกระดาษยังพยายามใช
เยื่อเวียนทําใหมในการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปแบบของกระดาษพิมพ
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และเขี ย น กระดาษแข็ ง กระดาษคราฟท และ
กระดาษชํ า ระ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล า นี้ ไ ด รั บ การ
สงเสริมใหมีการผลิตภายใตสัญลักษณฉลากเขียว
(Green Label) ที่ออกใหโดยสํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ แหงประเทศไทย และสถาบันสิง่ แวดลอม
ไทย (The Thai Pulp and Paper Industries Association, 2012)
การผลิตเยื่อและกระดาษ
กระบวนการในการผลิตเยื่อและกระดาษ
จะมีการพัฒนาอยางยั่งยืนได ตองคํานึงถึงตั้งแต
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิต
จนกระทั่งถึงของเสียที่จะออกมาจากกระบวนการ
ผลิต เชน เชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการ จะตองมี
การจั ด การให ใ ช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไมมีพลังงานรั่วไหลจากกระบวนการผลิต (เชน
เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย หรือมีลักษณะ
ทีท่ าํ ใหการใชพลังงานไมมปี ระสิทธิภาพ) สามารถ
ผลิตทั้งความรอน ไอนํ้า ตลอดจนกระแสไฟฟา
ไวใชในกระบวนการผลิตได ปริมาณการใชไฟฟา
ตอการผลิตกระดาษหนึ่งตันลดลง มีการพัฒนา
ใชพลังงานชีวมวลทดแทนพลังงานจากฟอสซิล
(เชน ถานหิน นํ้ามัน และแกส เปนตน) นอกจาก
เชื้อเพลิงแลว วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต
หากเป น เนื้ อ ไม ต อ งใช ไ ม ที่ ม าจากสวนป า ที่ มี
การดูแลอยางดี เชน มีมาตรฐาน FSC รองรับ
เศษเหลือจากการทําชิน้ ไมสบั เชน เปลือกไม ชิน้ ไม
ที่มีขนาดเล็กเกินไป สามารถที่จะนํามาทําเปนเชื้อ
เพลิงไวใชในโรงงาน หรืออาจนําไปทําเปนปุยได
เปนตน หรือวัตถุดบิ ในการผลิตสามารถเลือกใชจาก
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เยือ่ เวียนทําใหม ก็จะลดปริมาณการใชไม ลดตนทุน
การผลิต และลดการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด
ออกสูชั้นบรรยากาศ
ในสวนของกระบวนการผลิตเอง ตองมี
การเลือกใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม โดยใชทรัพยากร
นอยที่สุด แตสามารถผลิตผลิตภัณฑไดปริมาณ
มากที่สุดและมีคุณภาพที่ดี การดูแลเครื่องจักร
ใหอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เสมอ มีระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
ลดความเสียหายจากการผลิต เปนตน
สุดทายจะตองมีการจัดการเกี่ยวกับของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยใชเทคโนโลยี
การผลิตทีก่ ระบวนการผลิตจะตองมีของเสียออกมา
นอยที่สุด เชน กากตะกอนของแข็ง ตองทําใหแหง
แลวจะนําไปถมที่ นํากลับไปทําเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิต
ความรอนและกระแสไฟฟาไวใชในโรงงาน สวนเถา
ทีเ่ หลือจากเตาเผาสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรม
ซีเมนต และอุตสาหกรรมทําอิฐกอนได หรือจะนํา
เศษของแข็งอินทรียเหลานี้ไปทําปุย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ
สมบั ติ ข องเศษของแข็ ง หรื อ กากตะกอนนั้ น ๆ
ส ว นของเสี ย ที่ เ ป น ของเหลว เช น นํ้ า ที่ ใ ช จ าก
กระบวนการผลิ ต ที่ ส มบั ติ ยั ง ดี อ ยู  จ ะต อ งมี ก าร
วนกลั บ ไปใช ใ นการผลิ ต อี ก (short and long
circulation) ส ว นนํ้ า เสี ย ที่ จ ะต อ งทิ้ ง ออกจาก
กระบวนการผลิ ต จะต อ งมี ก ระบวนการบํ า บั ด
เพื่อปรับคุณภาพนํ้าใหดีกอนปลอยออกสูลําราง
สาธารณะ หรืออาจใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมมี
นํ้ า เสี ย ออกจากโรงงานเลย (zero discharge)
(Tuderman, 2008)
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การเก็บเศษกระดาษและแปรสภาพกลับมาใชใหม
ตองมีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
มีการรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยในการ
คัดแยกขยะและนําขยะเหลานัน้ ไปหมุนเวียนใชใหม
ทําใหอตั ราการจัดเก็บเศษกระดาษเพือ่ เวียนใชใหม
มีปริมาณสูงขึน้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารเคมี
ที่ทําใหกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อเวียน
ทําใหมมีประสิทธิภาพดี ไดเยื่อที่มีความสะอาด
ผลิตกระดาษที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใช
งาน สามารถผสมเยื่อเวียนทําใหม (recycled fiber)
ลงไปในผลิตภัณฑกระดาษตางๆ ในสัดสวนที่สูง
ขึ้น จนถึงปริมาณรอยละ 100 โดยไมเสียสมบัติ
ดานตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน เปนตน
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งาชาง
พยงค ฉัตรวิรุฬห 1

......................................
คํานํา
“งาชาง” เปนทรัพยสินที่มีคาและหายาก
จึงเปนที่สนใจของคนกลุมหนึ่งที่มีศักยภาพสูง
ทางดานการเงิน พยายามที่จะซื้อหรือจัดหามาไว
ในครอบครอง ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
ผู  เ ขี ย นได รั บ เชิ ญ ให เ ป น คณะทํ า งานในคณะ
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎร ในการประชุมครั้งหนึ่ง ขณะ
ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนคณะทํางานฯ ดังกลาว ไดรบั ทราบ
ขอเท็จจริงวามีองคกรเอกชน (Non Governmental
Organization : NGOs) ประมาณ 30 องคกร เสนอ
ขอแกไขพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 ประมาณ 32 ประเด็น “งาชาง” เปน
ประเด็นสําคัญที่มีผูแทนองคกรเอกชนหนึ่ง ซึ่งมี
สํานักงานอยูใ นประเทศฟลปิ ปนสไดเสนอขอแกไข
โดยกลาววา “ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา

1

งาชาง และเปนแหลงกระจายงาชางในประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย” ประกอบกับการประชุม
CITES ครัง้ ที่ 16 ทีจ่ ดั ขึน้ ทีห่ อประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
ประเทศไทย ระหวางวันที่ 3 - 14 มีนาคม 2556
มีตัวแทนรัฐบาล 177 ประเทศประมาณ 1,000 คน
เขารวมประชุม “งาชาง” เปนเรื่องหนึ่งที่เปนสาระ
สําคัญในการประชุมครัง้ นี้ ผูเ ขียนจึงมีความเห็นวา
ควรจะนํามาเขียนเปนบทความในครัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน
ในการศึกษา และวิทยาทาน วันที่ 1 พฤศจิกายน
2557 ในระหวางที่เขียนบทความนี้ผูเขียนไดรับ
ทราบวาเรือ่ ง “งาชาง” เปนประเด็นทีอ่ ยูใ นระหวาง
การพิจารณาเพื่อแกไขกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับ
“งาช า ง” ถ า มี ก ารแก ไ ขกฎหมายฉบั บ นี้ เ ป น
ประการใด และเมื่ อ ถึ ง เวลาที่ เ หมาะสมผู  เ ขี ย น
จะนํามาอธิบายอีกครั้งหนึ่ง

อาจารยพิเศษภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corresponding e-mail: wiroon_chat4u@hotmail.come
รับตนฉบับ 11 พฤศจิกายน 2557 รับลงพิมพ 28 ธันวาคม 2557
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การบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 มาตรา 2 บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้
ใหใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป”
กฎหมายฉบับนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 109 ตอนที่ 15 วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
จึงมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายตัง้ แตวนั ที่ 29 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2535 เปนตนไป
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชตามพื้นที่
ภูมศิ าสตรทเี่ ปนประเทศไทย ตามหลักการบังคับใช
กฎหมายที่วา รัฐใดประกาศใชกฎหมายฉบับใด
จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายในพื้นที่ที่รัฐนั้นมี
อํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น (รัฐ ประกอบดวย
1. มีพลเมืองจํานวนหนึ่ง 2. มีอาณาเขตที่แนนอน
3. มีอาํ นาจอธิปไตยเหนือพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ นอาณาเขตนัน้
และ 4. มีรัฐบาลบริหารประเทศ)
แตการกระทําความผิดตอกฎหมายฉบับนี้
ผูกระทําความผิดอาจไมไดอยูในประเทศไทย เชน
นายหมองเอ นายหมองบี และนายทารุณ ทั้งสาม
คนอยูในพื้นที่ประเทศสหภาพพมา (Union of
Myanmar) ที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุ
สัตวปา แหงหนึง่ ในประเทศไทย ไดรว มกันใชอาวุธ
ปนยิงสัตวปา ทีอ่ ยูใ นเขตรักษาพันธุส ตั วปา ดังกลาว
ที่ อ ยู  ใ นประเทศไทย ทั้ ง สามคนต อ งรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายฉบับนี้

ดังนี้
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ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4-6

มาตรา 4 บัญญัติวา “ผูใดกระทําความผิด
ในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย
การกระทํ า ความผิ ด ในเรื อ ไทยหรื อ
อากาศยานไทยไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทํา
ความผิดในราชอาณาจักร”
มาตรา 5 บัญญัตวิ า “ความผิดใดทีก่ ารกระทํา
แมแตสวนหนึ่งสวนใด ไดกระทําในราชอาณาจักร
ก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักร โดย
ผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร
หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นนั้น
ควรเกิดในราชอาณาจักรหรือยอมจะเล็งเห็นไดวา
ผลนัน้ จะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถอื วาความผิด
นั้นไดกระทําในราชอาณาจักร
ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายาม
กระทํ า การใดซึ่ ง กฎหมายบั ญ ญั ติ เ ป น ความผิ ด
แมการกระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร
ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึง
ขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
ใหถือวา การตระเตรียมการหรือพยายามกระทํา
ความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร
และมาตรา 6 บัญญัติวา “ความผิดใดที่ได
กระทําในราชอาณาจักร หรือทีป่ ระมวลกฎหมายนี้
ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของ
ผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุนหรือของผูใช
ใหกระทําความผิดนัน้ จะไดกระทํานอกราชอาณาจักร
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ก็ใหถอื วา ตัวการ ผูส นับสนุนหรือผูใ ชใหกระทําได
กระทําในราชอาณาจักร”
1. สัตวปาที่มีแหลงกําเนิดในปาในประเทศไทย
การเปนสัตวปาคุมครองตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา สัตวปาชนิด
หรือประเภทนัน้ ตองเปน “สัตวปา ” ตามความหมาย
ในมาตรา 4 และถูกกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง
โดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6
ผูเขียนขอเรียนวา การทําความเขาใจกับ
ความหมายของสัตวปาและสัตวปาคุมครองเปน
ประเด็นสําคัญ คําวาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น
ไมใชชนิดพันธุซึ่งประเด็นนี้ไดมีการสรางความ
เขาใจ ทีผ่ ดิ พลาดขึน้ แมกระทัง่ ในการประชุมคณะ
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎรที่ผูเขียนเปนคณะทํางานอยูดวย
ซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายความโดยละเอียดตอไป
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติวา ในพระราช
บัญญัตินี้
“สัตวปา ” หมายความวา สัตวทกุ ชนิดไมวา
สัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก แมลง หรือแมง ซึ่งโดย
สภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปา
หรือในนํา้ และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปา
เหลานัน้ ทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตว
พาหนะทีไ่ ดจดทะเบียนทําตัว๋ รูปพรรณตามกฎหมาย
วาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมา
จากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว
“สัตวปาคุมครอง” หมายความวา สัตวปา
ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปา คุม ครอง”
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และ มาตรา 6 บัญญัติวา “การกําหนดให
สัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง ใหกระทําโดย
กฎกระทรวงและโดยความเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการ
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช
บังคับตั้งแตวันใดใหกําหนดไวในกฎกระทรวงนั้น
แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได”
คณะกรรมการ หมายความถึ ง “คณะ
กรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ”
ตามความในมาตรา 9
จากความในมาตรา 4 ที่ผูเขียนไดยกมา
สาระสําคัญของสัตวปาความวา “…ซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปา หรือ
ในนํ้า และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปา
เหลานั้นทุกชนิดดวย…” ตามที่ผูเขียนไดอธิบาย
ความมาแลววา การบังคับใชกฎหมายดังกลาว
ที่ ป ระกาศใช โ ดยประเทศไทยจึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช
ในประเทศไทยเท า นั้ น ดั ง นั้ น คํ า ว า “ป า ” จึ ง มี
ความหมายถึง “ปา” ในประเทศไทย และ “นํ้า”
ก็หมายความถึงในพื้นที่ที่เปนประเทศไทย กรณี
ที่ มี นิ ติ ก รท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการฯ วา สามารถกําหนดใหเสือโครง
อินเดีย (หมายความถึงสภาพธรรมชาติ เกิดและ
ดํารงชีวิตอยูในปาในประเทศอินเดีย) เปนสัตวปา
คุมครองตามมาตรา 6 ได โดยอางวามีชนิดพันธุ
เดียวกัน คือ genus และ species เดียวกับ Panthera
tigris นัน้ จึงเปนความเห็นทีไ่ มถกู ตอง และความเห็น
นี้ไดมีการขยายแพรหลาย ไปในสื่ อ สารมวลชน
และสื่อสิ่งพิมพจํานวนมาก โดยหลักการที่ผิดนี้
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ข า ราชการชั้ น ผู  ใ หญ ท  า นหนึ่ ง ได ใ ห สั ม ภาษณ
สื่อมวลชนวา “ลิงชิมแปนซี่ซึ่งมีแหลงกําเนิดใน
ประเทศอินโดนีเซีย และถูกลักลอบนําเขามาใน
ประเทศไทย สามารถแกไขปญหา โดยการประกาศ
ให เ ป น สั ต ว ป  า คุ  ม ครองตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงวนและคุ  ม ครองสั ต ว ป  า ” ด ว ยอิ ท ธิ พ ล
ของเทคโนโลยีปจจุบัน ความเห็นดังกลาวไดมีการ
ถู ก ส ง ต อ และแพร ห ลายไปอย า งรวดเร็ ว เป น
วงกวาง เพื่อนผูเขียนชาวอินโดนีเซียทานหนึ่งเปน
คนที่ทํางานใน NGOs ไดสง e-mail มาถึงผูเขียน
ตั้งคําถามแกมประชดวา “ลิงซิมแปนซี่มีแหลง
กําเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยประกาศ
ใหเปนสัตวปาคุมครองตามกฎหมายไทยไดหรือ
ประเทศอินโดนีเซียเปนเมืองขึน้ ประเทศไทย ตั้งแต
เมื่อไหร”
ผูเขียนจึงขอเรียนวา
1. “…สภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารง
ชีวติ อยูใ นปาหรือในนํา้ …” ตามมาตรา 4 หมายความ
ถึ ง ป า และนํ้ า ที่ อ ยู  ใ นประเทศไทยตามที่ ผู  เ ขี ย น
ไดอธิบายมาแลว ดังนั้นการประกาศกําหนดให
เสือโครงที่มีแหลงกําเนิดในอินเดีย เปนสัตวปา
คุมครองโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6 จึงเปน
เรื่องที่กระทํามิได ผูเขียนไดตั้งคําถามไววา หากจะ
แปลความวา ปาหรือนํ้านี้คือพื้นที่ของประเทศ
อินเดียไดก็ตองแปลความวา เปนปาและนํ้าใน
ประเทศอืน่ ไดดว ยใชหรือไม ดังนัน้ เราจึงอาศัยหลัก
การนี้ ป ระกาศให เ สื อ ชาวไซบี เ รี ย เป น สั ต ว ป  า
คุมครองตามกฎหมายดังกลาวไดดวยใชหรือไม
กรณี ลิ ง ซิ ม แปนซี่ ก็ มี เ หตุ ผ ลอธิ บ ายได ทํ า นอง
เดียวกัน
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กรณีที่อางวาเปนสัตวปาที่มี genus และ
species เดียวกันจึงประกาศใหเปนสัตวปา คุม ครอง
โดยกฎกระทรวงมาตรา 6 ได จึงเปนเรื่องไกล
เกินกวาที่เหตุและผลของนักกฎหมาย เชน ผูเขียน
จะยอมรับได
2. ประเทศไทยมีอาํ นาจอธิปไตยเหนือพืน้ ที่
ทางภูมศิ าสตรทมี่ อี าณาเขตทีแ่ นนอนของประเทศไทย
ไมไดมอี าํ นาจอธิปไตยเหนือพืน้ ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย
อินเดียหรือประเทศอื่นๆ การออกกฎกระทรวง
ซึ่งเปนกฎหมายประเภทหนึ่งกําหนดใหสัตวปา
เปนสัตวปาคุมครองจึงกระทํากับพื้นที่ที่มีอํานาจ
อธิปไตยของประเทศอื่นไมได
ตามทีผ่ เู ขียนใหความเห็นและอธิบายความ
มานี้ ผูอานใชวิจารณญาณตรองดูหากเห็นวาเปน
เรื่องที่ถูกตองและมีเหตุผลก็คงตองขอแรงใหชวย
อธิบายความในสิ่งที่ถูกตองนี้ใหเปนที่เขาใจกัน
แพรหลายตอไป
การกําหนดสัตวปา ใหเปนสัตวปา คุม ครอง
โดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6 มีผลใหการลาสัตว
ปาคุม ครองมีความผิดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว ในมาตรา 16
วา “หามมิใหผูใดลาหรือพยายามลา…สัตวปา
คุมครอง เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการ
ที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 26”
“ลา” มีความหมายตาม มาตรา 4 หมายความ
วา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการ
อื่นใดแกสัตวปาที่ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ
และหมายความรวมถึงการไล การตอน การเรียก
หรือการลอเพื่อการกระทําดังกลาวดวย
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การกํ า หนดชนิ ด ของสั ต ว ป  า คุ  ม ครอง
เปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได ดําเนินการตาม
มาตรา 17 ซึ่งบัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิด
ของสัตวปา คุม ครองใหเปนสัตวปา ชนิดทีเ่ พาะพันธุ
ไดโดยกําหนดเปนกฎกระทรวง”
การครอบครองสั ต ว ป  า คุ  ม ครองต อ ง
ดําเนินการตาม มาตรา 19 การคาสัตวปาคุมครอง
ตามมาตรา 20
การนําสัตวปา คุม ครองเคลือ่ นทีเ่ พือ่ การคา
ตองดําเนินการตาม มาตรา 25 เปนตน
อนึ่ง ผูเขียนขอเรียนวา บทความนี้ผูเขียน
มุง ทีจ่ ะอธิบายกฎหมายทีใ่ ชบงั คับเกีย่ วกับ “งาชาง”
ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น สั ต ว ป  า
คุมครองของชาง แตไมมีประเด็นไปถึงสัตวปา
สงวนจึงเวนที่จะกลาวถึงสัตวปาสงวน
2. สัตวปาที่มีแหลงกําเนิดนอกประเทศไทย
กอนทีจ่ ะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เดิมประเทศไทย
มีพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2503
ใชบงั คับโดยมีเจตนารมณคมุ ครองสัตวปา 3 ประเภท
คือ สัตวปาคุมครองประเภทที่ 1 สัตวปาคุมครอง
ประเภทที่ 2 และสัตวปาสงวน ระยะเวลาผานมา
ได มี ก ารพั ฒ นาระบบการขนส ง การเดิ น ทาง
การขนยายสัมภาระสงผลใหการสงหรือเคลือ่ นยาย
สัตวปา กระทําไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สัตวปาหลายชนิดที่มีแหลงกําเนิดในทวีปอัฟริกา
ไดถกู ขนสง เคลือ่ นยายหรือนําเขาไปในประเทศตางๆ
ทั่วโลก การที่พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
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สัตวปา พ.ศ. 2503 ไมสามารถบังคับใชหรือใหความ
คุมครองกับสัตวปาที่มีแหลงกําเนิดโดยธรรมชาติ
นอกประเทศไทยได สงผลใหประเทศไทยตองรับ
แรงกดดันจากนานาชาติใหมีการแกไขกฎหมาย
โดยยกประเด็นเรื่องอวนจับปลาของชาวประมง
ไทยทีม่ ขี นาดชวงหางของตาขนาดเล็กเกินไปทําให
เตาทะเลถูกจับขึ้นมาดวย อาจเปนเหตุใหสูญพันธุ
และจะมีการประทวงประเทศไทย โดยใชวิธีการ
ทางระบบภาษีเพื่อบีบบังคับใหประเทศไทยตอง
แกไขกฎหมาย การทีป่ ระเทศไทยเปน สมาชิก CITES
(The Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
อันดับที่ 80 ประเทศไทยจึงตองแกไขกฎหมาย
เพื่อใหความคุมครองกับสัตวปาที่มีแหลงกําเนิด
นอกประเทศไทย กรณีนเี้ ปนการแกไขหลักการของ
กฎหมาย เจตนารมณของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ไปทํ า ให ต  อ งยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 ตามความในมาตรา 3
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ซึ่งตางจากการแกไขกฎหมาย กรณีทไี่ มใชหลักการ
แตเปนการแกไขในรายละเอียด จะใชวิธีการบัญญัติ
เพิ่มเติม เชน มาตรา 14 ทวิ มาตรา 29 ทวิ มาตรา 39
ทวิ หรือ มาตรา 39 ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484
ดั ง นั้ น การประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ
สงวนและคุ  ม ครองสั ต ว ป  า พ.ศ. 2535 จึ ง นํ า
หลั ก การคุ  ม ครองสั ต ว ป  า ที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด นอก
ประเทศไทยมาบั ญ ญั ติ ไ ว ด  ว ยใน มาตรา 23
และมาตรา 24 ดังนี้
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มาตรา 23 บัญญัตวิ า “ภายใตบงั คับมาตรา 24
หามมิใหผใู ดนําเขา หรือสงออกซึง่ สัตวปา หรือซาก
ของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ
นําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก
ของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดี
การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน
สั ต ว ป  า คุ  ม ครองหรื อ ซากของสั ต ว ป  า ดั ง กล า ว
จะกระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออก
ซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตาม
มาตรา 18(1) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ได
มาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดี
การขออนุญาต และการอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง และวรรคสองให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 24 บัญญัติวา “การนําเขา สงออก
หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่
ตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก
หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวย
การค า สั ต ว ป  า และซากของสั ต ว ป  า ต อ งได รั บ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และ
การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง”
กรณี “งาชาง” ที่นําเขามาจากประเทศ
อัฟริกา มีประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับความใน มาตรา 23
และมาตรา 24 ผูเขียนจึงยกมากลาวไวในที่นี้ซึ่งจะ
ไดอธิบายความโดยละเอียดตอไป
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ความตามที่ผูเขียนอธิบายมานี้ เปนเรื่อง
การบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 กรณีสัตวปาที่มีแหลงกําเนิด
ในป า ในประเทศไทย และแหล ง กํ า เนิ ด นอก
ประเทศไทย โดยสั ต ว ป  า ที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด ใน
ประเทศไทย สามารถออกกฎกระทรวงประกาศ
กําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองได สวนสัตวปา
ที่มีแหลงกําเนิดนอกประเทศไทย เปนกรณีที่ใช
บังคับ เฉพาะการขออนุญาตนําเขา สงออก หรือ
นํ า ผ า นเท า นั้ น ตามความใน มาตรา 23 และ
มาตรา 24 แตยงั ไมมปี ระเด็นไปถึงกฎหมายฉบับอืน่
หากจะพิจารณาเอาตัวสัตวเปนหลัก เชน กรณี
ของชางในประเทศไทย พระราชบัญญัตสิ ตั วพาหนะ
พ.ศ. 2482 จะมาเกี่ยวของดวย ซึ่งผูเขียนจะได
อธิบายตอไป
“ชาง” และ “งาชาง” และบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใชบังคับ
กอนทีจ่ ะทําความเขาใจเกีย่ วกับการบังคับ
ใชกฎหมายเกี่ยวกับ “ชาง” และ “งาชาง” ผูเขียน
ขอทําความเขาใจกอนวา “งาชาง” มีขอเท็จจริง
ที่ไปเกี่ยวของกับกฎหมายไดใน 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 “งาชาง” ที่ไดจากชางที่ตาย
หรือลมลง
กรณีนี้ เราเรียก “งาชาง” วา ซากของชาง
หรือซากของสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ลั ก ษณะที่ 2 มี ก ารนํ า “งาช า ง” ไปทํ า
อยางใดอยางหนึง่ เชน ทาสี วาดภาพวิวลงบนงาชาง
แกะสลัก ติดปลอกหุม ทอง กรณีนเี้ รียกวา ผลิตภัณฑ
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ทีท่ าํ จากซาก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ให ค วามหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ ว  า
หมายความถึงสิง่ ทีท่ าํ ขึน้ ) ซึง่ การบังคับใชกฎหมาย
กรณีผลิตภัณฑที่ทําจากซากในเรื่องชาง เรียกวา
“ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า จากซากของสั ต ว ป  า คุ  ม ครอง”
เปนกรณีที่มีนิตินัยตางจากซากของชางซึ่งเรียกวา
“ซากของสัตวปาคุมครอง”
1. พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ.2482
มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตวพาหนะ” หมายความวา ชาง…ซึง่ ได
ทําหรือตองทําตั๋วรูปพรรณ ตามพระราชบัญญัตินี้
“ตําหนิรูปพรรณ” หมายความวา ลักษณะ
สัณฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตัวซึง่ เปน
อยูเอง หรือทําใหมีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย
“ตัว๋ รูปพรรณ” หมายความวา เอกสารแสดง
ตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ
“นายทะเบียน” หมายความวา นายอําเภอหรือ
ผูทําการแทนหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงาน” หมายความวา พนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและนายทะเบียน”
มาตรา 5 บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้
ไมใชบงั คับแกสตั วพาหนะของราชการทหาร เวนแต
ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวนั้นใหแกเอกชน”
มาตรา 8 บั ญ ญั ติ ว  า “เมื่ อ สั ต ว พ าหนะ
ดังตอไปนี้คือ
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(1) ชางมีอายุยางเขาปที่แปด
…
ใหเจาของ หรือตัวแทนพรอมดวยผูใ หญบา น
หรือพยานในกรณีทไี่ มมผี ใู หญบา นหรือผูใ หญบา น
ไปดวยไมได นําสัตวนั้นไปขอจดทะเบียนทําตั๋ว
รูปพรรณ จากนายทะเบียนทองทีท่ สี่ ตั วนนั้ อยูภ ายใน
กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตไมสามารถที่จะนําไปได
ก สั ต ว ใ นอนุ ม าตรา 1 …ตามที่ น าย
ทะเบียนจะไดประกาศเปนรายตําบล และกําหนด
ระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
…
เมื่อนายทะเบียนพรอมดวยเจาของหรือ
ตัวแทนไดตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเห็นเปนการ
ถูกตองและเจาของหรือตัวแทนไดชาํ ระคาธรรมเนียม
แลว ใหนายทะเบียนจดทะเบียนทําตัว๋ รูปพรรณให”
มาตรา 9 บัญญัติวา “สัตวพาหนะซึ่งนํามา
จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขอ
จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามความในมาตรา 8
โดยอนุโลม ถาไดนาํ เขามาเมือ่ พนกําหนดระยะเวลา
หรือภายในกําหนดนั้น แตยังเหลือเวลานอยกวา
สามสิบวันตามประกาศในมาตรา 8 ตองขอจดทะเบียน
ทําตั๋วรูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแต
นําเขามาชั่วครั้งคราว”
1.1 กรณีชางที่มีเจาของเลี้ยงเอาไวหรือ
ทีเ่ รียกวาชางบานและมีแหลงกําเนิดในประเทศไทย
กรณีนี้ชางถือเปนสัตวพาหนะอยูภายใต
บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว พ าหนะ พ.ศ. 2482
ซึง่ ตองทําตัว๋ รูปพรรณ เปนเอกสารตอนายทะเบียน
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การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานองรวมทั้งการรับ
สัตวพาหนะ เปนมรดกตองปฏิบัติตามความใน
หมวด 2 การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1336 บัญญัตวิ า “ภายในบังคับแหงกฎหมาย
เจ า ของทรั พ ย สิ น มี สิ ท ธิ ใ ช ส อยและจํ า หน า ย
ทรัพยสินของตน และไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสิน
นั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสิน
ของตนจากบุคคลผูไ มมสี ทิ ธิจะยึดถือไว และมีสทิ ธิ
ขัดขวางมิใหผอู นื่ สอดเขาเกีย่ วของกับทรัพยสนิ นัน้
โดยมิชอบดวยกฎหมาย”
ความที่กฎหมายบัญญัติไว เจาของชาง
มีกรรมสิทธิ์ตาม มาตรา 1336 กรณีที่ชางลมลง
งาชางซึ่งถือวาเปนซากของชาง และผลิตภัณฑ
ทีท่ าํ จากงาชางดังกลาว เจาของชางมีกรรมสิทธิด์ ว ย
1.2 กรณี ช  า งที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด นอก
ประเทศไทย
กรณีทชี่ า งมีแหลงกําเนิดนอกประเทศไทย
เชน ชางจากทวีปอัฟริกา และเจาของมีกรรมสิทธิ์
นั้ น ถู ก นํ า เข า มาในราชอาณาจั ก ร ถื อ เป น สั ต ว
พาหนะ ซึ่ ง นํ า จากต า งประเทศเข า มาในราช
อาณาจักรตองขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตาม
ความในพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482
มาตรา 18 โดยอนุ โ ลม (พจนานุ ก รรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา
“อนุโลม” วาหมายความถึง ใชแทนกันไดตามความ
เหมาะสม คลอยตาม นํามาใชโดยอาศัยหลักการ
อยางเดียวกัน แตใหแกไขในรายละเอียดไดตามควร
แกกรณี) การโอนกรรมสิทธิแ์ ละการจํานองรวมทัง้
การรับสัตวพาหนะเปนมรดกตองปฏิบตั ติ ามความ
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ในหมวด 2 การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง
เชนเดียวกัน
เจาของชางมีกรรมสิทธิต์ าม ป.พ.พ.มาตรา
1336 เปนเจาของงาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจาก
งาชางดังกลาวเชนเดียวกับ ขอ 1.1
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ  ม ครองสั ต ว ป  า
พ.ศ.2535
2.1 กรณีชา งทีม่ แี หลงกําเนิดในปาประเทศ
ไทย
กรณีนี้ชางเปนสัตวปาตามความหมาย
ในมาตรา 4 เนื่องจากเปนสัตวบกซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติ ย  อ มเกิ ด และดํ า รงชี วิ ต อยู  ใ นป า และ
เปนสัตวปาคุมครองที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา 4 ประกอบ มาตรา 6
การลาชางซึ่งเปนสัตวปาคุมครองมีความ
ผิดตามมาตรา 6 ประกอบ มาตรา 4 ตามที่กลาว
มาแลว
การครอบครองชาง หรือซากของสัตวปา
คุมครอง เชน กรณีงาชาง ตองปฏิบัติตามความ
ในมาตรา 19 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว  า “ห า มมิ ใ ห ผู  ใ ดมี ไ ว
ในครอบครองซึ่ง … สัตวปาคุมครอง … หรือซาก
ของสัตวปา คุม ครอง เวนแตจะเปนสัตวปา คุม ครอง
ชนิ ด ที่ กํ า หนดตามมาตรา 17 ที่ ไ ด ม าจากการ
เพาะพันธุห รือซากของสัตวปา ดังกลาวและโดยตอง
ได รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี และต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดในกฎกระทรวง และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว
ในใบอนุญาต…”
ชางไมใชสตั วปา คุม ครองชนิดทีก่ าํ หนดตาม
มาตรา 17 ทีอ่ นุญาตใหเพาะพันธุไ ดการครอบครอง
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ชางปาที่ประกาศกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง
จึงมีความผิดตามกฎหมายการขออนุญาตครอบครอง
ก็กระทํามิได เพราะไมเขาขอยกเวนและ มาตรา 19
ไดบญ
ั ญัตไิ ว ตามทีผ่ เู ขียนไดกลาวมาขางตน แตกรณี
ชางบานที่มีเจาของเลี้ยงไวเจาของชางมีกรรมสิทธิ์
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 เป น อี ก กรณี ห นึ่ ง
การครอบครอง การคา และการนําเคลื่อนที่เปน
กรณีทเี่ จาของกรรมสิทธิก์ ระทําไดและอยูใ นบังคับ
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 ไมอยูใน
บังคับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 แตอยางใดตามทีอ่ ธิบายมาแลว ในขอ 1.1
การคาชางซึ่งเปนสัตวปาคุมครองหรือ
งาชางซึ่งเปนซากของสัตวปา คุมครองหรือที่เปน
ผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง หรือซากของสัตวปา
คุมครอง มีความผิดตามมาตรา 20 ซึ่งบัญญัติวา
“หามมิใหผูใดคา … สัตวปาคุมครอง … ซากของ
สัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
สัตวปา ดังกลาว เวนแตเปนการคา สัตวปา คุม ครอง
ชนิ ด ที่ กํ า หนดตามมาตรา 17 ที่ ไ ด ม าจากการ
เพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาวหรือผลิตภัณฑ
ที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว ทั้งนี้โดยไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
การนําเคลื่อนที่เพื่อการคา มีความผิดตาม
มาตรา 25 ซึ่งบัญญัติวา “การนําสัตวปาคุมครอง
หรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา
ของผู  รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 20 ต อ งได รั บ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
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การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบ
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตว
ปาคุมครองเคลื่อนที่ กรณีชางหรืองาชาง เพื่อการ
คา กระทํามิได เพราะชางไมใชสัตวปาคุมครอง
ชนิ ด ที่ กํ า หนดตาม มาตรา 17 ที่ ไ ด ม าจากการ
เพาะพันธุตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลว
การนําเคลือ่ นทีเ่ พือ่ การคาซึง่ สัตวปา สงวน
สัตวปาคุมครองซากของสัตวปาสงวน ซากของ
สัตวปาคุ  ม ครอง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า จากซาก
ของสัตวปาดังกลาวมีเงื่อนไข 2 ประการคือ
ประการที่ 1 ต อ งเป น การนํ า เคลื่ อ นที่
เพื่ อ การค า สั ต ว ป  า คุ  ม ครองชนิ ด ที่ กํ า หนดตาม
มาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตว
ปาดังกลาว หรือผลิตภัณฑทที่ าํ จากซากของสัตวปา
ดังกลาว
ประการที่ 2 ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
อธิบดี
ขอสังเกต
1. สัตวปาสงวนไมไดรับอนุญาตใหนํา
เคลื่อนที่เพื่อการคา
2. การนํ า เคลื่ อ นที่ เ พื่ อ การค า สั ต ว ป  า
คุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 สัตวปา
คุมครองนั้นจะตองไดมาจากการเพาะพันธุ
3. ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ซึ่ ง
การอนุญาตใหนําเคลื่อนที่เพื่อการคาซึ่งสัตวปา
คุม ครองดังกลาวตองอยูใ นเงือ่ นไขตามทีไ่ ดอธิบาย
มาแลว
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ดังนั้นการนํางาชาง หรือซากของสัตวปา
คุม ครอง หรือผลิตภัณฑทที่ าํ จากงาชาง หรือผลิตภัณฑ
ทีท่ าํ จากซากของสัตวปา คุม ครอง เคลือ่ นทีเ่ พือ่ การ
คา กรณีที่ชางเปนสัตวปาคุมครองจึงกระทําไมได
2.2 กรณีชา งทีม่ แี หลงกําเนิดนอกประเทศ
ไทย
ชางทีม่ แี หลงกําเนิดนอกประเทศไทย ไมใช
สัตวปาตามความหมายใน มาตรา 4 แหงพระราช
บั ญ ญั ติ ส งวนและคุ  ม ครองสั ต ว ป  า พ.ศ. 2535
ตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลวและจะอนุโลมใหใช
ความหมายของสั ต ว ป  า เพื่ อ ใช ใ นกรณี ช  า งที่ มี
แหลงกําเนิดนอกประเทศไทย ก็ไมได เปนกรณี
ทีผ่ ดิ หลักการการบังคับใชกฎหมาย ไมใชเปนกรณี
แตกตางในรายละเอียดทีจ่ ะอนุโลมไดตามทีผ่ เู ขียน
ไดยกความหมายคําวา “อนุโลม” มาใหทราบแลว
จึ ง เป น กรณี ที่ ต  อ งไปพิ จ ารณา มาตรา 23 และ
มาตรา 24 สัตวปา ตามความหมายใน มาตรา 23 และ
มาตรา 24 จึงเปนความหมายธรรมดาสามัญ ความ
ในคําอธิบาย ขอ 2.2 นี้ เปนกรณีที่กลาวถึงชางที่มี
แหลงกําเนิดในปาที่อยูนอกประเทศไทย
การนําเขา สงออกหรือนําผานชางซึ่งเปน
สัตวปาและงาชางซึ่งเปนซากของสัตวปาจะตอง
มี ก ารขออนุ ญ าตตามความใน มาตรา 23 และ
มาตรา 24
ขอสังเกต มาตรา 23 และ มาตรา 24 ไมได
มีประเด็นบังคับใชไกลไปถึงผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซาก เชนกรณีงาชางที่อยูในลักษณะของผลิตภัณฑ
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การปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
กรณี “งาชาง”
ผูเขียนไดรับคําถามและการปรึกษาหารือ
กรณี “งาชาง” และขอกฎหมายที่บังคับใชจาก
หลายคนที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งดั ง กล า ว
รวมทัง้ เพือ่ นของผูเ ขียนเองทีม่ อี าํ นาจหนาทีใ่ นการ
บังคับใชกฎหมายขณะปฏิบัติงานอยูกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงขออธิบายโดย
หลักการเพื่อใหผูอานเขาใจไดอยางงาย ๆ ดังนี้
สมมติวามีงาชางจํานวน 60 คู 20 คู เปน
งาชางที่ไดจากชางที่มีเจาของเลี้ยงเอาไวหรือที่
เรียกวาชางบาน อีก 20 คูเปนงาชางที่ไดจากชาง
ที่มาจากปาในประเทศไทยและ 20 คู สุดทายเปน
งาชางทีไ่ ดจากชางจากทวีปอัฟริกาเปนกรณีทแี่ หลง
กําเนิดของชางอยูน อกประเทศไทย จากขอเท็จจริง
ทีผ่ เู ขียนยกมาเปนกรณีศกึ ษา มีขอ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
วินิจฉัยไดดังนี้
กรณีที่ 1 งาชางจํานวน 20 คู ที่มาจากชาง
ที่มีเจาของเลี้ยงเอาไวหรือที่เรียกวาชางบานตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1336 เจ า ของช า งเป น เจ า ของ
กรรมสิทธิใ์ นตัวชาง จึงเปนเจาของงาชางซึง่ เปนซาก
ของชางดวย และอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
สัตวพาหนะ พ.ศ. 2482
กรณีที่ 2 งาชางจํานวน 20 คูที่มาจากชาง
ที่มีแหลงกําเนิดในปาในประเทศไทย งาชางเปน
ซากของสัตวปา ตามความหมายในพระราชบัญญัติ
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สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 4
ซึ่งบัญญัติวา “ซากของสัตวปา” หมายความวา
รางกาย หรือสวนของรางของสัตวปาที่ตายแลว
หรือเนือ้ ของสัตวปา ไมวา จะไดปง ยาง รม ตากแหง
หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมใหเนาเปอย และไมวา
จะชําแหละ แยกออกหรืออยูใ นรางของสัตวปา นัน้
และหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟน งา
ชนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือ
สวนตาง ๆ ของสัตวปาที่แยกออกจากรางของ
สัตวปา ไมวา จะยังมีชีวิตหรือตายแลว
การครอบครอง การนําเคลือ่ นทีเ่ พือ่ การคา
ซึ่งงาชาง หรือ “ซากของสัตวปา” เปนเรื่องที่ผิด
กฎหมายตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลว
กรณี ที่ 3 งาช า ง จํ า นวน 20 คู  สุ ด ท า ย
แยกเปน 2 กรณี ดังนี้
1. งาชางที่ไดมาจากชางที่มีแหลงกําเนิด
นอกประเทศไทย เชน ชางจากทวีปอัฟริกาทีเ่ จาของ
มีกรรมสิทธิ์ การนําเขามาในประเทศไทย เปนกรณี
ตองดวยพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482
2. งาชางที่ไดมาจากชาง เชน ชางจาก
ทวีปอัฟริกาทีม่ แี หลงกําเนิดในปานอกประเทศไทย
และเจาของไมมีกรรมสิทธิ์เปนกรณีที่ตองบังคับ
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 มาตรา 23 และ มาตรา 24
กรณี “ผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง”
ความหมายของ “ผลิตภัณฑทที่ าํ จากงาชาง
“หมายความถึงการนํางาชางมาประดับ ตกแตง
หรือทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูเขียนไดอธิบาย
มาแลว โดยมีการบัญญัติคํานี้ไวในพระราชบัญญัติ
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สงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 วา “ผลิตภัณฑ
ทีท่ าํ จากซาก” ในกรณีทกี่ ลาวถึงงาชางซึง่ เปนซาก
ของชาง
โดยอาศั ย ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ก ล า วมาข า งตน
หากงาชางดังกลาวมีการประดับ ตกแตง หรือ
ทําอยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนผลิตภัณฑ แยกการ
วินิจฉัยไดดังนี้
กรณี ที่ 1 งาช า งจํ า นวน 20 คู  ที่ ม าจาก
ชางทีเ่ จาของเลีย้ งเอาไวหรือทีเ่ รียกวาชางบานเจาของ
มีกรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 เจาของชาง
เปนเจาของงาชาง และเปนเจาของผลิตภัณฑที่ทํา
จากซากหรืองาชางดวย
กรณีที่ 2 งาชางจํานวน 20 คู ที่มาจากชาง
ป า ที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด ในป า ในประเทศไทย เป น
ผลิตภัณฑที่ทําจากซาก ผูครอบครองมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง สัตวปา
พ.ศ. 2535 (กรณีนี้เปนเจาของไมไดเพราะมีความ
ผิดตามกฎหมาย)
กรณีที่ 3 งาชางจํานวน 20 คู สุดทายและ
ทําเปนผลิตภัณฑแบงเปน 2 กรณี
1. ผลิตภัณฑทที่ าํ จากงาชาง หรือ ซากของ
ชางเปนกรณีที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1336 ผูครอบครองไมมีความผิด
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า จากงาช า งหรื อ ซาก
ของชาง กรณีที่ชางนั้นมีแหลงกําเนิดในปานอก
ประเทศไทย อยูในกรณีบังคับตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 23
และ มาตรา 24 ซึง่ ไมไดบงั คับถึงผลิตภัณฑทที่ าํ จาก
ซากแตอยางใด
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ตามขอเท็จจริงทีผ่ เู ขียนยกตัวอยางมาเปน
กรณีศึกษานี้ เปนปญหาขอเท็จจริงที่ผูบังคับใช
กฎหมายจะแยกประเภทงาชางหรือผลิตภัณฑทที่ าํ
จากงาชาง และบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใช
บังคับไดอยางไร จึงไมใชปญ
 หาในขอกฎหมาย กรณี
มีดําริที่จะแกไขกฎหมายเกี่ยวกับงาชางจึงเปนการ
เกาไมถูกที่คัน
กรณีทปี่ ระเทศไทยถูกลาวหาวาเปนแหลง
ศูนยกลาง กระจาย งาชางที่ผิดกฎหมายของโลก
ได เ คยเกิ ด ขึ้ น มาแล ว ขณะที่ ผู  เ ขี ย นปฏิ บั ติ ง าน
อยูในคณะกรรมาธิการฯ โดยมีชาวตางประเทศ
คนหนึง่ ทีท่ าํ งานเกีย่ วกับงาชางโดยตรง มีสาํ นักงาน
อยูในประเทศฟลิปปนส ไดตามเรื่องนี้มาตลอด
และเขารวมประชุมพรอมกับ NGOs ในประเทศไทย
ตามที่ผูเขียนกลาวมาแลว แตเมื่อผูเขียนไดอธิบาย
ทําความเขาใจขอกฎหมายที่ชัดเจนก็มีความเขาใจ
และไมติดใจแตอยางไร
ผูเขียนไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เรื่องงาชาง ติดใจ ความเห็นของอดีต สส.หญิง
และ สว. บางทานที่ไดใหความเห็นวา” ใหแกไข
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535
รวมเอาชางเรรอ นทีอ่ ยูใ นกรุงเทพฯ มาอยูใ นบังคับ
ของกฎหมายดวย” ผูเขียนขอเรียนวา เจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยการสงวนและคุม ครองสัตวปา
ดังกลาว ก็บอกอยูแลววามีเจตนารมณสงวนและ
คุมครองสัตวปา กรณีชางเรรอนเปนชางที่ไดจาก
การเลี้ยง หรือที่เรียกวาชางบาน จึงไมอาจแกไข
พระราชบัญญัตฯิ ดังกลาวเพือ่ รวมเอาชางเรรอ นไป
อยูในบังคับของกฎหมายไดแตอยางใด

งาชาง
พยงค ฉัตรวิรุฬห

อีกทานหนึ่งกลาวในขณะใหสัมภาษณ
สื่อมวลชนวา “ใหเอาชางออกจากทะเบียนสัตว
พาหนะ” กรณีชางที่ไดมีการจดทะเบียนเปนสัตว
พาหนะแลว เปนกรณีอยูในบังคับพระราชบัญญัติ
สัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 ซึ่งตองไปแสดงความ
ประสงค ต นเองกั บ กระทรวงมหาดไทยไม ใ ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สรุป
ปญหาเกีย่ วกับการบังคับใชกฎหมายกรณี
งาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจากงาชางเปนเรื่องที่
ผูเกี่ยวของตองทําความเขาใจใหชัดเจนวาปญหา
อยูท ไี่ หน ควรจะแกไขอยางไร และเมือ่ แกไขปญหา
แลวสถานะการณทนี่ านาชาติยงั ติดใจวาประเทศไทย
เปนศูนยกลางการคางาชางผิดกฎหมายจะดีขึ้น
หรือไม กรณีที่เปนปญหาขอเท็จจริงที่ผูเกี่ยวของ
กับการบังคับใชกฎหมายไมเขาใจเปนเหตุใหการ
บังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติ
ของกฎหมายทีใ่ ชบงั คับแลวไมใชสาเหตุของปญหา
แต ไ ปแก ไ ขกฎหมายคงเป น เรื่ อ งผิ ด ฝาผิ ด ตั ว
ควรทําความเขาใจกับนานาชาติเพื่อลดแรงกดดัน
ที่มีหรือเกิดกับประเทศไทย กรณี “งาชาง” ก็นาจะ
เป น วิ ธี ที่ ถู ก ต อ งก อ นจะไปพิ จ ารณาเรื่ อ งแก ไ ข
กฎหมาย หากไมมีความเขาใจที่ถูกตองแทจริงการ
แกไขกฎหมายจะไปสรางปญหาใหมทแี่ กไขไดยาก
ขึ้นไปอีก
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ชนเผาลีซู
อภิชาต ภัทรธรรม 1

......................................
ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีชนเผาตาง ๆ
เขามาอยูอ าศัยมากมายหลายชนเผา ซึง่ แตละชนเผา
ตางมีประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ความเปนอยู
และมีบุคลิก ลักษณะที่แตกตางกันออกไป ชนเผา
ลีซู หรือลีซอ (Lisu) ก็เปนอีกชนเผาหนึ่งซึ่งได
อพยพมาจากหมูบ า นแหงหนึง่ ทางตอนใตของเมือง
เชียงตุง ประเทศสหภาพเมียนมาร เขามาตัง้ ถิน่ ฐาน
อยูที่บานลีซูหวยสาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตอมาไดกระจัดกระจายและโยกยายถิ่นฐานไปตั้ง
บานเรือนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮอ งสอน
ลําปาง ตาก พะเยา กําแพงเพชร เพชรบูรณ แพร
และจังหวัดสุโขทัย ดังนั้น ผูเขียนบทความทาง
วิชาการจึงไดรวบรวมขอมูลของชนเผาลีซู หรือ
ลีซอ มานําเสนอไว ดังมีรายละเอียดตามลําดับตอ
ไปนี้

1

ความหมายของคําวาลีซู
พิพิธภัณฑชาวเขา (2557) ระบุไววา ลีซู
มีความเชื่อวาเปนชนเผาที่มีกฎการแตงกายมีสีสัน
สดใส และหลากสีมาก ความกลาในการตัดสินใจ
และความเปนอิสระชนสะทอนออกมาใหเห็นจาก
การใชสีตัดกันอยางรุนแรงในการเครื่องแตงกาย
คนอื่นเรียกวาลีซอ แตเรียกตนเองวา “ลีซู” (คําวา
“ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม “ซู” แปลวา “คน”) ลีซู จึงมีความหมาย
วากลุมชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จึงอาจ
กลาวไดวาชาวลีซูเปนกลุมชนที่รักอิสระ มีระบบ
จั ด การความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมที่ ยื ด หยุ  น เป น
นักจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะไมยอมรับสิง่ ใหม ๆ
โดยที่ ไ ม ผ  า นการเลื อ กสรร และจะไม ป ฏิ เ สธ
วัฒนธรรมที่แตกตางโดยไมแยกแยะ ดวยเหตุนี้เอง
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ทําใหชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเขากับความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ประวัติความเปนมา
พิพิธภัณฑชาวเขา (2557) ระบุไววา ลีซู
เปนกลุมชาติพันธุที่จัดอยูในกลุมธิเบต - พมาของ
ชนชาติโลโล ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมของชนเผาลีซูอยู
บริเวณ ตนนํ้าโขงและแมนํ้าสาละวิน อยูเหนือ
หุ บ เขาสาละวิ น ในเขตมณฑลยู น นานตะวั น ตก
เฉียงเหนือ และตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น ประเทศ
สหภาพเมียนมาร ชนเผาลีซูสวนใหญเชื่อวาเมื่อ
4,000 ป ที่ผานมาพวกตนเคยมีอาณาจักรเปนของ
ตนเอง แตตองเสียดินแดนใหกับจีนและกลายเปน
คนไรชาติ ตอมาชนเผาลีซูจึงไดเคลื่อนยายเขาสู
รัฐฉานตอนใต กระจัดกระจายอยูต ามภูเขาในเมือง
ตาง ๆ เชน เมืองเชียงตุง บางสวนอพยพไปอยูเ ขตเมือง
ซือเหมา สิบสองปนนา ประเทศจีน หลังจากนัน้ ได
อพยพลงมา ทางใต เนื่ อ งจากเกิ ด การสู  ร บกั น
ระหวางชนเผาอืน่ นับเวลาหลายศตวรรษ ชนเผาลีซู
ไดถอยรนเรื่อยลงมา จนในที่สุดก็แตกกระจาย
กัน เขา สูป ระเทศสหภาพเมียนมาร จีน อิ นเดี ย
แลวเขาสูประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2464
กลุมแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน
ครั้งแรกอยูที่บานหวยสาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย อยูอ าศัยไดประมาณ 5 - 6 ป ก็มกี ารแยกกลุม
ไปอยูห มูบ า นดอยชาง ทํามาหากินอยูแ ถบ ตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จากการสอบถาม
คนเฒาคนแกชาวลีซูถึงเรื่องราวการอพยพวา ได
อพยพ มาจากหมูบ า นแหงหนึง่ ทางตอนใตของเมือง
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เชี ย งตุ ง ประเทศสหภาพเมี ย นมาร และเข า มา
ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู  ที่ บ  า นลี ซู ห  ว ยส า น อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย ตอมาไดโยกยายไปตั้งบานเรือน
อยู  อ าศั ย ในท อ งที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย เชี ย งใหม
แม ฮ  อ งสอน ลํ า ปาง ตาก พะเยา กํ า แพงเพชร
เพชรบูรณ แพร และจังหวัดสุโขทัย ลีซู ไมมีภาษา
เขียนของตนเอง ชนเผาลีซแู บงออกเปน 2 กลุม ยอย
ไดแก (1) ลีซูลาย และ (2) ลีซูดํา โดยชนเผาลีซูที่อยู
อาศัยในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเปนชนเผาลีซู
ลาย ส ว นชนเผ า ลี ซู ดํ า จะอาศั ย อยู  ใ นประเทศ
สหภาพเมียนมาร และประเทศจีน เปนหลัก
การแตงกายของชนเผาลีซู
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
10 เชียงใหม (2557) ระบุไววา ชนเผาลีซูมีการ
แต ง กายโดยใช สี ที่ ส ดใส เสื้ อ ผ า สตรี มี ลั ก ษณะ
คลายเสื้อคลุม ผาเฉียงจากคอลงไปถึงเขาแทน
กระโปรง สวนใหญใชสีฟาสดใส ชวงแขนที่ยาว
ลงมาถึงขอมือขลิบผาสีดาํ ทีร่ มิ ชาย ตรงคอและไหล
ขลิบดวยสีแดงชมพู คาดเปนลายสวยงาม ที่เอว
ใชผาสีดําคาดเปนเข็มขัด สวนชั้นในสวมกางเกง
ขายาวไวเสมอ ตรงขอบกางเกงขลิบดวยสีดําหรือ
สีมวงและลายอื่น ๆ เสื้อผูหญิงลีซูมักใชสีที่ดูเดน
เสมอ สวนเครือ่ งแตงกายของบุรษุ สวมเสือ้ คอกลม
สีดํา ผาอกดานขวาทับดานซายเปนแนวเฉียงปก
ลวดลายสีขาวที่หนาอก และประดับดวยกระดุม
สีเงินตามไหลและคอ กางเกงขายาวเปากวางสีดํา
และมีแถบตรงปลายขาสีฟา
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สวัสดีดอทคอม (2557) ไดระบุลกั ษณะการ
แตงกายของผูชายละผูหญิงของชนเผาลีซู ไวดังนี้
1. ลักษณะการแตงกายของผูช าย ชุดของ
ผูชาย ประกอบดวย กางเกงเปาตํ่าสีฟาหรือสีอะไร
ก็ได สวมเสื้อแขนยาว ติดดวยกํามะหยี่ ซับในขวา
มักแตงดวยดุมเงินยิ่งมากยิ่งดี เอวคาดดวยผาแดง
ในยามหอยพูหางมายาวคลายของผูหญิง แตวา
หนุมนั้นหอยไวขางหนา เดิมทีผูชายจะสวมผา
โพกศีรษะทําดวยผาไหม สีแดง ฟา เหลือง และดํา
แตปจ จุบนั หายากแลว สวนใหญจะใชแตผา ขนหนู
ขาว สอดกระดาษแข็งใหตั้งขึ้นราว 20 เซนติเมตร
พันรอบศีรษะงาย ๆ และหอยตุมหูเงินขางเดียว
จากรูที่เจาะไวที่ติ่งหูซาย สวมกําไลกานเงินเรียบ ๆ
ที่ ข  อ มื อ ข า งละวง ย า มที่ ใ ช ง านของชนเผ า ลี ซู
ทอด ว ยด า ยขาวหรื อ ด า ยดิ บ โดยใช ที่ ผู ก ข อ มื อ
เปนผาพืน้ ขาวยกลายทางสีแดง หรือสีอนื่ ๆ นอกจาก
จะสะพายบนบาเหมือนเผาอืน่ ยังมีการติดสายหวาย
ถัก ซึ่งใชคาดศีรษะใหตัวยามหิ้วอยูบนบาอีกดวย
ย า มไปงานทอด ว ยเส น ด า ย มี ก ารทิ้ ง ครุ ย กราย
ดานขาง มีหู คือ ชิ้นผาสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมทั้งสอง
ของย า ม ลายป ก งดงามแปลกตาที่ หู ไ ม มี ซํ้ า กั น
เพราะถือวาเปนลายเซ็นตของคนทํา บางคนก็จะ
ติดกระดุมเงินเม็ดนอยไวที่มุมหู ปากยามกุน และ
ปะแตงดวยแถบผาหลากสี ทิ้งแถบผาสีแดงและ
สีฟาเขมหอยจากหูลงไปดวย ยามที่งดงามที่สุด
ไมวาจะเปนของชนเผาลีซูหรือชนเผาอื่นใด คือ
ยามเกีย้ วสาวของหนุม วัยกําหนัดซึง่ ทําเหมือนยาม
ทีก่ ลาวมาแลว แตแผนหนาปกลูกปดเปนเม็ดเล็ก ๆ
หลายสี ไ ว เ ต็ ม เป น พื ด มี แ ถบผ า ห อ ยจากหู ย าว
ประมาณ 20 เซนติเมตร ปกประดับดวยดายสีสด
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หลายสีไมมวี างเวน ยามหอยครุยไหมพรมหลากสี
ยาวเทากับแถบผาจากหู และปกยามติดกระดุมตุม
ระยาเงินตลอดแนว
2. ลักษณะการแตงกายของผูห ญิง ผูห ญิง
ลีซอทุกวัยแตงกายดวยผาสีสดใส สวมใสเสือ้ ตัวหลวม
แขนกระบอก สวนหนาของเสื้อยาวถึงเขา นิยม
สีนํ้าเงิน เขียว ฟา และมวง คอเปนผาสีดํา ตกแตง
ลวดลายสวยงาม โดยนําผาแถบผาสีตาง ๆ เชน
มวง ฟา ชมพู เขียว ดํา ขาว สม แดง มาเย็บตอกัน
เปนริ้ว สวมเสื้อกั๊กที่ตกแตงดวยกระดุมเงิน สวม
กางเกงหลวม ๆ สีดํา ในตัวเสื้อใชผาสีดําพันรอบ
เอวคลายเข็มขัด สวมปลอกขาเพื่อปองกันแมลง
กิ่งไม หรือกันหนาว ผูหญิงสูงวัยโพกหัวดวยผา
สีดํายาวพันหัวหลาย ๆ รอบแลวเก็บชาย หญิงสาว
จะสวมหมวกโดยประดับประดาดวยลูกปดหลากสี
เครื่องแตงกายของสตรีลีซู เปนประจักษพยาน
อั น ชั ด ถึ ง การแข ง ขั น กั น เป น หนึ่ ง อย า งไม ย อม
นอยหนาใครเห็นไดตงั้ แตสว นบา และตนแขนของ
เสื้อซึ่งใชแถบผาเล็ก ๆ ซอนทับสลับสีไลกันไป
รอบ ๆ คอ และไสไกปลายเปนปุยมากมายที่หอย
สยายลงมาจากปลายผารัดทางดานหลัง ทั้งเครื่อง
ประดับเงิน มีการแตงทับสลับชอนเปนแผงเต็มอก
ไมมีที่วาง การแตงกายของสตรีลีซูเปลี่ยนแปลงไป
จากดั้งเดิมมาก ซึ่งจะเห็นไดชัดในบริเวณชวงไหล
เนื่องจากสมัยกอนใชการเย็บดวยมือ แตสมัยนี้เย็บ
ดวยจักร การเย็บจะปราณีตกวา สวยกวา แตเล็กกวา
แบบดั้งเดิม โดยแตเดิมลีซูทําเสื้อผาฝายใยกัญชา
แตทุกวันนี้หญิงลีซูแถบเหนือจะใชผาฝาย สวนใน
พมาและจีนก็ยังคงนุงกระโปรง ผาใยกัญชาจีบ
สลับซับซอน การแตงกายของชนเผาลีซูในพมา

วารสารการจัดการปาไม
ปที่ 8 ฉบับที่ 15

118

จะแตกตางกัน มีหลายแบบ ซึ่งแตกตางจากชนเผา
ลีซูในไทย หญิงชาวลีซูในไทยมักหันมาใชผาฝาย
หรือผาใยสังเคราะห ซึง่ มีขายโดยทัว่ ไปในทองตลาด
ตัวเสื้อทรงตรง หลวม มีความยาว ผาขางทั้งสอง
ขึ้นมาถึงเอว ดานหนาคลุมเขา ดานหลังหอยลงไป
คลุมนอง คอกลมติดสาบเฉียงแบบจีนจากกลางคอ
ลงไปถึงแขนขวา ผาชิ้นอกของเสื้อมักตางกันสวน
อื่น ๆ และตัวเสื้อมักเปนสีฟาอมเขียวหรือสีอื่น ๆ
อีกดวย
ภาษาของชนเผาลีซู
สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา
ลีซูเปนชนเผาที่อยูกลุมเดียวกับมูเซอและอาขา
โดยมีชื่อเรียกวาโลโล กลุมโลโลมีความสัมพันธกับ
ภาษาพมา โดยมีภาษาพูดในกลุม หยี (โลโล) ตระกูล
ธิเบต - พมา ชนเผาลีซอรอยละ 30 ใชภาษาจีนฮอ
ไมมีภาษาเขียนเปนของตนเอง แตสําหรับลีซอ
ที่เปนคริสเตียนไดใชอักษรโรมันมาดัดแปลงเปน
ภาษาเขียนของชนเผา มีลักษณะการสืบทอดตอ ๆ
กันมามากกวา
การใชภาษาของชนเผาลีซนู นั้ ใชการสือ่ สาร
และการพูดมากกวา สําเนียงคําพูดของลีซมู กั มีเสียง
สั้นและสูง หรือบางคําก็ยาว การพูดกับเด็กเล็ก
ทีก่ าํ ลังฝกพูดจะใชภาษาพูดอีกแบบหนึง่ เชน ดาดา
คือ การยืน สวนใหญเปนภาษาที่เด็กสามารถพูด
หรือเอยขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเด็ก โดยไม
จําเปนตองสอนใหเด็กพูด ชนเผาลีซูมีความเชื่อ
กันวาการรองไหและการหัวเราะของเด็กนัน้ เหมือน
กับเปนวาจาที่เด็กพูดเอง โดยที่ผูใหญไมตองสอน
ใหพดู อาทิเชน การรองไหของเด็กก็เหมือนกับการ
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พูดหรือบอกตนเองวาตอนนีฉ้ นั มีความรูส กึ ไมพอใจ
หิว หรือไมสบาย เปนตน
วิถีชีวิตและลักษณะบานเรือน
สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา
ลีซูมีวิถีชีวิตและลักษณะบานเรือน ดังตอไปนี้
1. วิถีชีวิต ชนเผาลีซู มีวิถีชีวิตดานการ
ละเลนแบบเรียบงาย ไมฟุมเฟอย ไดแก การเลน
แบบทําไรทําสวน การเลนจะมีสองคนที่เปนพอ
และเปนแม นอกจากนัน้ จะเลนเปนลูกหลาน เด็กทีเ่ ลน
เปนพอและแมจะสอนลูกในการทํามาหากินหรือ
รูจ กั ชีวติ ทีด่ ี เลนเปนหลาย ๆ ครอบครัว อีกครอบครัว
หนึ่งเปนแมคาขายของ มีการไปไรทํางานและจะมี
การแบงไร ไรใครไรมันอยูหางกันนิดเดียว ทางเดิน
ทีจ่ ะไปไรทาํ เปนแนวจากหมูบ า น พอไปถึงไรมกี าร
ทําทาแสดงถึงการทํางาน คือ มีการถางหญาทํา
เหมือนกับผูใ หญถางหญาจริง ๆ โดยใชไมมาทําเปน
อุปกรณในการทําไร เชน จอบ มีด พอทํางานไป
สักพักจะมีการหยุดกินขาวเที่ยงและมีการพักผอน
บางครั้งตอนกลางวันมีการรองเพลงโตตอบกัน
ระหวางไรหนึง่ กับอีกไรหนึง่ ทีอ่ ยูต ดิ กัน พอตกตอน
เย็นมีการหาผักและหาใบตองกลับบานเพือ่ เปนอาหาร
เมือ่ เดินทางถึงบานผูห ญิงทํากับขาว สวนผูช าย ผาฟน
ใหผหู ญิง มีการตําขาว เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จ
ก็จะเขานอน ตื่นมาตอนเชามีการทําเสียงไกขัน
เริม่ ทําอาหารเชาและไปไรเหมือนเชนวันกอน และ
มีการทําพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีเรียกขวัญใหเด็ก
การตัง้ ชือ่ ใหเด็ก การละเลนในลักษณะนีท้ าํ ใหรสู กึ
ถึงการทํามาหากินของเด็กในหมูบาน
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การเลนแบบตอคํา เปนการเลนอีกอยางหนึง่
ของชนเผาลีซทู มี่ งุ เนนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
โดยลักษณะการเลนจะเลนเปนกลุมตั้งแต 2 กลุม
ขึ้นไป ไมจํากัดจํานวนผูเลนโดยกลุมที่ 1 จะเปน
ผูเริ่มคําถามกอน และกลุมที่ 2 จะเปนฝายตอบ
คําถาม
2. ลักษณะบานเรือน ชนเผาลีซมู กี ารสราง
บานเรือนใน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ลั ก ษณะบ า นแบบคร อ มดิ น
ลั ก ษณะของบ า นแบบปลู ก คร อ มดิ น นั้ น มั ก จะ
ปลู ก ในพื้ น ดิ น ที่ เ รี ย บเสมอกั น ส ว นวั ส ดุ ก าร
กอสรางใชไมไผ ยกเวนเสาบานทีต่ อ งใชไมเนือ้ แข็ง
เพื่อความมั่นคง ฝากั้นดวยฟากแบบสานขัดแตะ
สวนหลังคามุงดวยหญาคา ตัวบานจะไมมหี นาตาง
โดยมีประตูเขาดานหนาดานเดียว ภายในของบาน
คอนขางมืด สวนบริเวณลานบานดานนอกจะเปน
ที่ตั้งครกกระเดื่องสําหรับตําขาวประจําบาน และ
หลั ง บ า นจะเป น เล า ไก ห ลั ง เล็ ก ๆ สํ า หรั บ ไก ที่
เลี้ยงไว สรางแบบยกพื้นมีหลังคาคลุมที่นอนของ
ไก และมีรังไข ลักษณะและรูปแบบในการสราง
บ า นของลี ซู มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ชนเผ า อาข า
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ใ นการใช ส อยเป น หลั ก
ดังนัน้ การสรางบานในลักษณะนีส้ ามารถกันทัง้ ฝน
และลมหนาวไดเปนอยางดี
2.2 ลั ก ษณะบ า นยกพื้ น บ า นของ
ชนเผาลีซูโดยปกติทั่วไปจะสรางครอมดิน แตมี
บางหมูบ า นทีพ่ นื้ ทีส่ ว นใหญเปนทีล่ าดเชิงเขา พืน้ ที่
ราบมีนอย การปลูกสรางบานจึงจําเปนตองยกพื้น
เพือ่ ใหเหมาะกับสภาพของพืน้ ที่ และใตถนุ ก็จะเปน
ผลพลอยได ซึ่งใชประโยชนไดหลายอยาง เชน
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เปนที่ตั้งครกกระเดื่องตําขาว ที่เก็บฝน และที่ตั้ง
เลาไก ในสวนของบริเวณหนาบานก็จะเปนทีน่ งั่ พัก
ผอนและอาบแดดชวงเชาในหนาหนาว สวนบันได
ทางขึน้ นัน้ จะอยูด า นของชานดานใน ไมมหี นาตาง
มีประตูเขาออกทางเดียว โดยบานของชนเผาลีซู
โดยทั่วไปจะไมมีรั้ว ปลูกโลง ๆ เรียงรายกันไป
ทั้งหมูบาน
ในการสรางปลูกบานแตละหลังของชนเผา
ลีซนู นั้ มีวธิ กี ารปลูกสรางแบบเดียวกับชนเผาอาขา
ไมวาจะเปนบานขนาดเล็กหรือขนาดใหญจะสราง
เสร็จภายในวันเดียว โดยใชเวลาการปลูกสรางใน
ชวงเชาถึงเย็นเทานั้น สาเหตุที่สามารถปลูกสราง
กันไดอยางรวดเร็วนัน้ ก็เพราะจะชวยกันสราง หรือ
ใชวิธีเดียวกับการลงแขกเกี่ยวขาว ชวยกันลงมือ
ลงแรงพรอม ๆ กัน โดยเจาบานจะเตรียมวัสดุ
ตาง ๆ ไมวา จะเปนไม เสา ฟาก หญงคา และอุปกรณ
ตาง ๆ ไวลวงหนาเปนที่เรียบรอย เมื่อถึงเวลา
ปลู ก สร า งก็ จ ะช ว ยกั น ไม เ สร็ จ ไม เ ลิ ก ทางฝ า ย
เจาบานทีเ่ ปนสตรีกม็ หี นาทีเ่ ตรียมกับขาวและเหลา
สําหรับเลี้ยงผูที่มาชวยสรางบาน ซึ่งพิธีที่สําคัญ
ที่จะละเลยกันไมไดในการปลูกบาน คือ การทําพิธี
เสี่ยงทายอธิษฐานเสียกอน ใชไมวัดอาณาเขตที่จะ
ปลูกบานทัง้ สีท่ ศิ นําขาวสารจํานวนหนึง่ ใสในถวย
แลวยกขึ้นจบอธิษฐานขออนุญาตตอผีปา ผีดอย
ผีเจาที่เจาทาง เสร็จแลวจึงหยิบขาวสารโปรยลงไป
ในหลุมที่ขุด และเปดดู หากเม็ดขาวสารในหลุมยัง
อยูเ ปนระเบียบเหมือนเดิม ก็แสดงวาผีเจาทีเ่ จาทาง
อนุญาต ถาหากวาเม็ดขาวในหลุมเกิดกระจัดกระจาย
ไมเปนระเบียบเหมือนกับตอนทีโ่ ปรยลงไปครัง้ แรก
แสดงวาผีเจาทีเ่ จาทาง ผีปา และผีดอยทานไมอนุญาต
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ระบบเศรษฐกิจ
พิพธิ ภัณฑชาวเขา (2557) ระบุไววา ในอดีต
และในปจจุบันเศรษฐกิจของชนเผาลีซูขึ้นอยูกับ
อาชีพเกษตรกรรม คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ปลูกขาวเพือ่ การบริโภค ปลูกขาวโพดเพือ่ เลีย้ งสัตว
และมีการปลูกพืชผักชนิดตาง ๆ การเลีย้ งสัตวมที งั้
เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เพื่อใชในพิธีกรรมและเพื่อใชเปน
อาหาร นอกจากนี้รายไดสวนหนึ่งของลีซูมาจาก
การทําอุตสาหกรรมในครอบครัว เชน การเย็บ ปกผา
การทําเครื่องเงิน เปนตน ประชากรเกือบทั้งหมด
ในชุมชนประกอบอาชีพทําไร ในรูปแบบไรหมุนเวียน
โดยทําการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเปนการพักดิน
ซึ่งเปนระบบแบบดั้งเดิมที่ชนเผาลีซูไดทําสืบทอด
กันมา แตมีความแตกตางกันเฉพาะพืชที่ปลูกในไร
ซึ่งแตเดิมจะปลูกขาวจาวพันธุพื้นบาน ขาวเหนียว
ดํา ขาวเหนียว ขาวโพด ขาวสาลี แตงชนิดตาง ๆ
มะเขือพื้นบาน ขาวฟาง ตนออย ฟกทอง ฟกเขียว
นํา้ เตา ทานตะวัน เปนตน ซึง่ เปนสายพันธุพ นื้ บาน
ของชนเผาลีซู และเปนพืชที่ใชสําหรับบริโภคใน
ครัวเรือน
แตปจ จุบนั ชนเผาลีซบู างพืน้ ทีน่ ยิ มปลูกพืช
เพื่อการพาณิชยเปนสวนใหญ เชน การปลูกมะเขือ
เทศ กะหลํ่าปลี ถั่วแดง ผักกาดขาว ลิ้นจี่ บวย และ
กาแฟ ซึ่งการผลิตแบบพืชเชิงเดี่ยวนั้น พืชเหลานี้
จําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมและใชสารเคมีใน
การกําจัดวัชพืช ศัตรูพชื เชน ยาฆาหญา ยาฆาแมลง
ปุยเคมีสูตรตาง ๆ เปนตน สงผลทําใหสภาพดิน
เสื่อมโทรมลงเปนอยางมาก และสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของชนเผาลีซูเองดวย ทั้งนี้ในปจจุบัน
มี ก ารใช ปุ  ย เคมี แ ละยาปราบศั ต รู พื ช ในปริ ม าณ
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ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และสัตวเลี้ยงในชุมชนที่นิยมเลี้ยง
กันมากเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน และประกอบ
พิธีกรรมตาง ๆ ไดแก หมู ไก และวัว
การทําการเกษตรถือไดวาเปนอาชีพหลัก
ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ หั ว ใจของชนเผ า ลี ซู ดั ง นั้ น
ชนเผาลีซู จึงใหความสําคัญกับทําเลที่จะเลือก
สําหรับการทําไร โดยมักจะเลือกที่ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ เพือ่ จะใหไดผลผลิตทางการเกษตรสูง
โดยเลือกหาทําเลที่ดีจากแหลงที่มีตนไมขึ้นหนา
แนน ดินดํารวนอุม นํา้ อยูไ มไกลจากแหลงนํา้ ลําธาร
มากนัก หากเลือกไดก็จะเลือกสถานที่ไมหางไกล
จากหมูบานมากนัก เพื่อความสะดวกในการเดิน
ทาง เมื่อพบสถานที่ที่ถูกใจแลว จะลงมือแผวไร
เสร็จแลวทิ้งไวประมาณ 2 - 3 วั น ทําการเผาและ
เก็บเศษไมทเี่ ผาไมหมดออก หลักจากนัน้ อีกประมาณ
2 - 3 วัน ก็จะทําพิธีเซนไหวบอกกลาวขออนุญาต
ผีปา ผีดอย และผีเจาที่เจาทางวาขอใหผลผลิตดี
ปลูกอะไรก็ขอใหไดดีไดกิน แลวคอยไปถางหญา
ออกจากพื้นที่เมื่อถางเสร็จแลวจึงลงมือพรวนดิน
ใหละเอียด จากนั้นจึงเตรียมความพรอมของพื้นที่
สําหรับการเพาะปลูก พืน้ ทีส่ ว นใหญจะใชการปลูก
ขาว ขาวโพด รองลงมาก็เปนพืชผลอยางอื่น เชน
มะเขื่อเทศ กระหลํ่าปลี พริก งา ขิง มันฝรั่ง และถั่ว
ชนิดตาง ๆ เปนตน
สําหรับฤดูการปลูกขาว (จญามี) ของชน
เผาลีซูจะเริ่มตนชวงเดือนพฤษภาคมของทุกปเมื่อ
ฝนลงมาในชวงที่รอฝนจะตองดําเนินการเตรียม
ความพรอม คือ จัดหาเสียมขนาดเล็กและเมล็ดพันธุ
ขาวไว สําหรับวิธีการปลูกขาวจะใชการปลูกแบบ
หยอดหลุม โดยที่ฝายชายจะเปนฝายขุดหลุมปลูก
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ใช ไ ม ใ ผ ลํ า ยาวสวมปลายด ว ยเสี ย มขนาดเล็ ก
แทงลงไปในดินแลวงัดขึน้ มาเบา ๆ เปนหลุมเล็ก ๆ
หลังจากนั้นฝายหญิงจะหยอดเมล็ดพันธุขาวลงไป
ในหลุมประมาณ 3 - 5 เมล็ด ไมปดปากหลุม
ปลอยใหฝนตกลงมาแลวดินบริเวณรอบหลุมก็กลบ
หลุมเอง ทั้งนี้การปลูกขาวจะปลูกกันระหวางชาย
และหญิงเปนคู มีการรองเพลงและมีการพูดคุยกัน
อยางสนุกสนาน
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา
ลีซูสวนใหญนับถือผี (เหน) และนับถือศาสนา
คริสตหรือศาสนาพุทธ ผีทสี่ าํ คัญ คือ ผีปู ตา ยา ยาย
ผีที่นับถือหรือเกรงกลัว คือ ผีที่อยูตามธรรมชาติ
เชน ผีดอย ผีดิน ผีนํ้า ผีไร เปนตน การเรียกขวัญ
เปนความเชือ่ ดวยดานจิตวิญญาณเพือ่ ความสุขกาย
และใจ กระทําตอเมือ่ คนในครอบครัวเจ็บปวยหรือ
ไดรับบาดเจ็บ สวนการทํานายโชคจะใชกระดูกไก
ทํานายโชคชะตาของเจาภาพและครอบครัว
ชนเผาลีซนู บั ถือผีบรรพบุรษุ เปนสวนใหญ
เชนเดียวกับชนเผาอื่น ๆ แตจะมีบางสวนที่หันมา
นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต การนับถือผี
บรรพบุ รุ ษ ยั ง คงพบเห็ น ในหมู  บ  า นทั่ ว ไป เช น
ผีประจําหมูบาน ผีบาน ผีเรือน ผีหลวง ผีปา ผีนํ้า
ผีลําหวย ผีตาง ๆ อาจแบงออกเปนผีดีและผีราย
ผีดีเปนผีที่ใหคุณแกชาวบาน เชน ผีประจําหมูบาน
ผีบรรพบุรษุ ผีบา น ผีเรือน เปนตน สวนผีรา ย ไดแก
ผีปา ผีคนตายไมดี (เชน ถูกยิงตาย หรือคลอดลูก
ตาย) ซึ่งชนเผาลีซอภายในชุมชนยังมีกิจกรรม
วัฒนธรรม และพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมอยู
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และยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน
สําหรับความเชื่อและพิธีกรรมที่สําคัญ มีดังนี้
1. หมอผี ห รื อ ในภาษาลี ซู เ รี ย กว า
“หนี่ผะ” หนี่ผะจะเปนคนหนุมหรือคนเฒาก็ได
ไมจาํ กัดอายุ แตผทู ถี่ กู เลือกจากผีบรรพบุรษุ จะเปน
เฉพาะผูช ายเทานัน้ แตละหมูบ า นจะมีหนีผ่ ะ 1 - 2 คน
ถาหมูบ า นไหนไมมหี นีผ่ ะ เมือ่ ตองการทําพิธเี ขาทรง
ก็ตองไปเชิญผูที่เปนหนี่ผะมาทําพิธีให โดยหนี่ผะ
มีหนาที่ในการทําพิธีกรรมตาง ๆ ในบานและใน
หมูบาน ผูที่จะมาเปนหนี่ผะไดนั้นจะตองมีเหตุใน
ลักษณะที่ผีบรรพบุรุษตองการจะเขาทรงในราง
ของบุคคลนั้น ๆ โดยเขาจะมาเขาฝนหรือมีอาการ
เจ็บปวยบอย ๆ ตัวสัน่ และจะสวดบทเพลงโดยไมรู
ตัว จิตจะออนลง รูสึกออนเพลียงาย เปนตน
เมือ่ รูต วั วาผีบรรพบุรษุ จะมาเขาทรง ชนเผา
ลีซูมีความเชื่อวาถาบุคคลใดหลีกเลี่ยงดวยการ
ไมยอมเปนหนีผ่ ะก็จะมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึน้ บอย ๆ
โดยไมทราบสาเหตุ จึงจําเปนตองเปนหนี่ผะตาม
ความประสงคของผีบรรพบุรุษ คนที่เปนหนี่ผะ
จะสามารถเขาใจ รูพิธีกรรมตาง ๆ และบทสวด
โดยไมตองเรียนรูกับผูอื่น เพราะหนี่ผะสามารถ
ติดตอกับผีวิญญาของบรรพบุรุษได กอนหนี่ผะ
จะเขาทรง เจาของบานจะตองเปลี่ยนถวยนํ้าที่หิ้ง
บูชาในบาน และเตรียมใบไม ซึ่งภาษาลีซูเรียกวา
“ใบโลขวา” ใบไมชนิดนีใ้ ชทาํ พิธที กุ พิธกี รรม จากนัน้
หนีผ่ ะจะจุดธูปเทียนหนาหิง้ บูชา กมคอมลงเล็กนอย
แลวจะสวดเปนเสียงเพลงภาษาลีซู ผีบรรพบุรุษ
ก็จะมาเขาทรง ตัวหนีผ่ ะจะสัน่ พูดจาเสียงผิดเพีย้ น
ไปจากเดิม พอสวดจบแลวหนี่ผะก็จะกลับสูสภาพ
ปกติ ญาติหรือผูใกลชิดจะชวยกันประคองราง
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ของหนีผ่ ะไวมใิ หลม ลงสูพ นื้ ดิน หลังจากหนีผ่ ะฟน
สูสภาพปกติ มีสติคืนมา ก็จะจําไมไดวาตนไดทํา
อะไรหรือพูดอะไรไปบาง
2. สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นบาน ชนเผาลีซทู นี่ บั ถือ
ผี ภายในบานจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษตั้งอยูติด
ขางฝาดานใน ตรงกับประตูบาน สําหรับบางบาน
ไม พ บเห็ น หิ้ ง บู ช าผี บ รรพบุ รุ ษ เพราะบ า นนั้ น
เพิ่ ง ปลู ก สร า งใหม ยั ง ไม ไ ด ตั้ ง หิ้ ง บู ช า หรื อ อาจ
แยกตัวมาจากบิดามารดามาตัง้ บานเรือนของตนเอง
บานอยูใ กลบดิ ามารดาซึง่ ยังมีชวี ติ อยู จึงยังไมตงั้ หิง้
บูชาก็ได บางบานนับถือคริสต หิ้งบูชาจึงตั้งไว
ไมได หิ้งบูชาผีบรรพบุรุษเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบาน
มีถวยชาจีนตั้งเรียงรายอยูบนหิ้ง โดยจํานวนถวย
มี ม ากน อ ยแตกต า งกั น ไปตามความเชื่ อ ถื อ ของ
แตละตระกูล หิ้งบูชาของบางตระกูลมีหิ้งเดียว
บางตระกูลมี 2 หิ้ง หรือ 3 หิ้ง โดยใหหิ้งอยูติดกัน
จํานวนถวยซึง่ เปนสัญลักษณของหิง้ บูชา ถวยแตละ
ถวย มีชอื่ เรียกของผีบรรพบุรษุ ทีล่ ว งลับไปแลว เชน
พอ แม ปู ยา ทวด
ทุกวันศีลจะทําพิธเี ซนไหวบชู าผีบรรพบุรษุ
ภายในบาน โดยการเปลี่ยนนํ้า หัวหนาครอบครัว
หรือบุตรชายหรือญาติที่เปนผูชายจะจุดธูป เทียน
แลวบอกใหผีบรรพบุรุษทราบวาวันนี้เปนวันศีล
ขอใหพอ แม ปู ยา ทวด ไดดมื่ นํา้ และไดดแู ลปกปอง
รักษาสมาชิกในครอบครัวทุกคนใหอยูอ ยางมีความ
สุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หิ้งบูชา
ผีบรรพบุรุษเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวทางดาน
ความเชือ่ ถือของชนเผาลีซู โดยทุกพิธกี รรมมีความ
สําคัญมากสําหรับชนเผาลีซู เชน ปใหม กินขาวโพด
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ใหม พิธีเกิด ตาย แตงงาน พิธีเรียกขวัญ พิธีเหลานี้
ตองทําหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษทั้งสิ้น
3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมูบาน หมูบานของ
ลีซูที่นับถือผีบรรพบุรุษจะมีศาลผีประจําหมูบาน
1 แหง เรียกวา “อาปาโหมวฮี” ซึ่งจะตั้งอยูบน
เนินเขาทีอ่ ยูส งู กวาหมูบ า น หางจากหมูบ า นประมาณ
50 - 100 เมตร หากหาสถานที่ที่ตั้งอาปาโหมวฮี
ไมได ก็อาจจะใชบริเวณกลางหมูบานสําหรับเปน
ทีต่ งั้ โดยลักษณะบานของอาปาโหมวฮีจะปลูกสราง
เปนเพิงแหงน หันหนาไปทางหมูบาน มีหิ้งบูชา
ตั้งอยูตรงกลาง โดยปกเสาทําเปนหิ้งสูงประมาณ
2 - 3 เมตร และมีถวยชาจีนวางเรียงอยูประมาณ
5 - 10 ถวย บริเวณรอบ ๆ อาปาโหมวฮี จะมีตนไม
เนื่ อ งจาก อ า ปาโหม ว ฮี ช อบอยู  ที่ ร  ม เย็ น และ
ในบริเวณที่ตั้งอาปาโหมวฮีหามตัดตนไมเด็ดขาด
บุ ค คลที่ ดู แ ลรั ก ษาศาลประจํ า หมู  บ  า น
“อาปาโหมวฮี” คือ ผูนําศาสนาของหมูบาน หรือ
ที่เรียกวา “มือหมือผะ” ทุก ๆ วันศีลมือหมือผะ
จะตองมาทําความสะอาดหิง้ บูชา ณ “อาปาโหมวฮี”
และจุดธูปบูชาเปลีย่ นนํา้ ในถวย บอกกลาวใหอา ปา
โหมวฮีไดทราบวาวันนีเ้ ปนวันศีล ขอใหดแู ลปกปอง
สมาชิกในหมูบานทุกคนและสัตวเลี้ยงไวใหมีชีวิต
อยางเปนสุขตลอดไป พิธีกรรมตาง ๆ เชน ปใหม
กินขาวโพดใหม แตงงาน และพิธกี รรมตาง ๆ จะจัดขึน้
ณ อาปาโหมวฮี โดยเปนหนาที่ของผูชาย ผูหญิง
หามเขาไปบริเวณอาปาโหมวฮี ชนเผาลีซูมีความ
เชื่อเกี่ยวกับศาลประจําหมูบาน หรืออาปาโหมวฮี
วาเปนผีที่ดี ไมมีการใหโทษ ผีที่ทําหนาที่คอยดูแล
และรักษาชีวติ มนุษยและสัตวเลีย้ งทีอ่ ยูใ นหมูบ า น
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ใหพนจากภัยอันตรายตาง ๆ และดลบันดาลให
สมาชิกในหมูบ า นมีแตความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพ
รางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจสดใส ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ โดยการเซนไหวบูชาอาปาโหมวฮี
ประจําหมูบาน เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณ และ
ระลึ ก ถึ ง ความเมตตากรุ ณ าที่ เ ผื่ อ แผ ถึ ง สมาชิ ก
ของคนในหมูบาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ
สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา วัฒนธรรม
และประเพณีที่สําคัญของชนเผาลีซู มีดังตอไปนี้
1. ประเพณีการแตงงาน ชายชนเผาลีซู
ไมวาคนใดจะตองไมแตงงานกับสตรีที่เขาเรียกวา
“จิจ”ิ หรือญาติ ไดแก พีส่ าว หรือนองสาวรวมตระกูล
หรือแมแตลูกของนาก็แตงไมได แตงไดกับลูกสาว
ของอา และไมใชตระกูลเดียวกัน โดยที่ประเพณี
แตงงานมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเลือกคู หนุมสาวขนเผาลีซู
จะหาคูก นั รอบ ๆ ครกตําขาว ยามคํา่ สาวๆ จะชุมนุม
กันตําขาวไวหุง ในวันรุงขึ้นก็เปดโอกาสใหหนุม ๆ
ไปอาสาชวยตําขาว แลวตอปากตอคํา หยอกเยา
เกี้ยวพากัน พอสาวหยุดพักหนุมก็พาคนที่ถูกใจไป
นั่งพรํ่าพรอดกัน โดยบางคูก็ถึงขั้นแลกกําไล หรือ
สัญลักษณเสนหาอืน่ ๆ ซึง่ ตางฝายก็จะพกติดตัวไว
ในกระเปาเสื้อแนบในหัวใจ บอยครั้งการเกี้ยวพา
จะทํากันอยางครึกครื้น เมื่อถึงเวลาทํางานในนา
หรือในไร สาวจะสงขาวไปนัดหมายหนุม ๆ วา
วันนี้จะไปนาไหน แลวทั้งสาวทั้งหนุมก็แตงตัว
ชุดใหญไป “เลนเพลง” กัน นั่นคือ แมเพลงวา
บาทแรก แลวลูกคูก ร็ อ งรับกันทัง้ หมูจ นจบบท แลว
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พอเพลง ก็ตอบบทแรกให ลูกคูก็รับจนจบบท
โตกนั ไปโตกนั มาดวยความหมายเกีย้ วพา ทัง้ ลูกลอ
ลู ก ชน ด ว ยเพลง “เดื อ นหกฝนตกแค พ รํ า ๆ
พอเดือนเกาฟาจะลมเสียใหได เมื่อเดือนหกอกพี่
ก็แคเสียว ๆ ตกเดือนเการาวกับเคียวกรีดหัวใจ...”
ฝายใดติดหรือจนใหอีกฝายเอาไปตอเองได เปน
อันวาแพเด็ดขาดจบเกมในวันนั้น ขาวก็จะแพร
สะพัดไปทัง้ หมูบ า น ทําใหฝา ยแพเสียหนาไปไมนอ ย
ครอบครั ว ของทั้ ง สองฝ า ยมั ก จะรู  อ ยู  ว  า ลู ก ชาย
ลูกสาวชอบกัน ถึงเวลาคราวมีคูไดแลว ชนเผาลีซู
เปรียบเทียบผูชายเหมือนลําตน และกิ่งไม สวน
ผูหญิงเหมือนใบ เมื่อลําตนรูสึกวาใบกําลังจะถูก
แยงชิงไปก็จําเปนจะตองปองกัน
1.2 พิ ธี แ ต ง งาน ชนเผ า ลี ซู นั้ น จะ
เขาพิธีแตงงาน โดยคาสินสอดของหญิงสาว และ
คานํา้ นมจะมอบใหกบั พอแมของฝายหญิงฝายเดียว
คาตัวสาวลีซคู อ นขางแพง อาจแพงกวาสาวบางเผา
โดยมีคาตัว ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป สาเหตุ
ที่ ค  า ตั ว หญิ ง สาวค อ นข า งแพงนั้ น เพราะว า เมื่ อ
แตงงานแลวฝายหญิงจะตองไปอยูก บั ฝายชาย และ
จะตองชวยทํางานทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งในบานและ
นอกบาน ทํางานคอนขางหนัก สําหรับเงินคาตัว
ของฝายหญิงนัน้ พอแมของฝายชายจะเปนคนออก
ใหทั้งหมด
2. ประเพณีปใหม (โขเซยี่ย) จัดขึ้นใน
วั น ที่ 1 เดื อ น 1 ของเดื อ นลี ซู ซึ่ ง ชนเผ า ลี ซู
เรียกเดือนนี้วา “โขเซยี่ยอาบา” เปนวันที่มีความ
สําคัญมากสําหรับชนเผาลีซู เพราะเชือ่ วาเปนวันที่
เริ่มตนสําหรับชีวิต และสิ่งใหม ใหสิ่งเกา ๆ ที่ไมดี
หมดไปพรอมกับปเกา จึงตองมีการเฉลิมฉลอง
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ดวยการทําพิธกี รรม และจัดงานรืน่ เริง เชน การทําบุญ
ศาลเจา และเทพเจาตาง ๆ ของชาวลีซู การขอศีล
พรจากเทพเจาและผูอาวุโส การรองเพลง การเลน
ดนตรี และการเตนรํา เปนตน กอนวันปใหม 1 วัน
หรือวันสุดทายของเดือน “หลายี” (เดือน 12) จะมี
การตําขาวปุก หรือเรียกวา “ปาปาเตี๊ยะ” สําหรับ
กิ จ กรรมและพิ ธี ก รรมต า ง ๆ ที่ ทํ า ในวั น นี้ คื อ
นึง่ ขาวเหนียว เพือ่ ตําขาวปุก ในตอนเชา เมือ่ ขาวสุก
แลวก็นําขาวเหนียวไปตําใน “ลูทูว” จนนุม และ
โรยแปงหรืองา เพื่อไมใหขาวเหนียวติดมือ และ
ป  น เป น ก อ นพอประมาณ ใส ล งไปในใบตอง
ที่เตรียมไว โดยทบไปตองไปมาหนาละ 2 กอน
จนกระทั่งใบตองหมดแผน จึงทําแผนใหมเรื่อย ๆ
จนหมด กอนวัน “ปาปาเตี๊ยะ” 1 วัน ตอนเย็นวัน
นั้น “มือหมือ” จะตองเปนคนแชขาวเหนียวกอน
และจุดประทัดเปนสัญญาณบอก จากนั้นชาวบาน
อื่น ๆ จึงจะแชขาวเหนียวได ชวงเย็นตองเตรียม
ตนไม “โขเซยี่ยและจึว” ซึ่งจะเลือกเอาจากตนไม
ที่ มี ลั ก ษณะงาม ลํ า ต น เรี ย วยาว สู ง ประมาณ
1.50 เมตร โดยนําตนไมมาปกกลางลานบริเวณบาน
จากนัน้ จึงนํา “ปาปา” และเนือ้ หมูหนั่ ยาวประมาณ
6 - 7 นิ้ว “ซาซือ” แขวนที่เสา และจุดธูป 2 ดอก
มีการเตรียมไขตม และเสนดายยาวขนาดที่จะมัด
ที่คอหรือขอมือไดเทากับจํานวนสมาชิกในบาน
ผูอ าวุโสในบาน (จะเปนผูช าย) เปนผูท าํ พิธเี รียกขวัญ
“โชวฮาคูว” โดยการเอาไขตมทั้งหมด และเสนดาย
ที่จะใชมัดวางบนถวยที่ใสขาวสุกที่วางบนผาอีก
ชั้นหนึ่ง ไปยืนเรียกขวัญที่หนาประตูบาน เมื่อ
ทําพิธเี สร็จจึงทําการผูกดายสายสิญจนและใหไขตม
แกสมาชิกคนละใบเพื่อใหขวัญ
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3. พิธีเซนไหวเทพ (หงั่วฮาหวู) จะมีขึ้น
ในวันที่ 5 เดือน “หงั่วฮา” (เดือน 5 ของชนเผาลีซู)
ในวันนี้จะมีการทําพิธีเซนไหวเทพ “อาปาโหม”
และมี ก ารพั ฒ นาศาลเจ า ตลอดจนมี ก ารขอศี ล
ขอพรจากเทพอาปาโหม เพือ่ ใหพชื ผักเจริญอกงาม
โดยมีความเชื่อกันวาหากเพาะปลูกพืช ผัก ในวันนี้
จะทําใหพืชผักเจริญงอกงามมาก แมแตการหายา
สมุนไพรก็ตาม เชือ่ กันวาในวันนีต้ วั ยาจะมีฤทธิแ์ รง
สามารถรักษาโรคไดดีกวาวันอื่น ๆ
4. พิธีขอบคุณเทพ (ฉวือแปะกั๊วะ) จะมี
ขึ้นในวันที่ 12 - 14 เดือน 7 “ซยี่ฮา” เปนพิธีแสดง
ความขอบคุณเทพเจาที่ชวยดูแลรักษาพืชพรรณ
ธั ญ ญาหารของชุ ม ชนให มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ
เจริญเติบโต จนไดผลผลิตในชวงตลอดปที่ผานมา
พิธีกรรมจะไมเหมือนกัน เนื่องจากแตละตระกูล
จะมี ร ายละเอี ย ดของการประกอบพิ ธี ก รรมที่
แตกตางกันออกไป โดยในภาพรวมแลวในวันแรก
จะมีการนําผลผลิต พืชผลตาง ๆ เชน กลวย แตงกวา
ขาวโพด ออย และดอกไมตาง ๆ มาประดับประดา
บนหิ้งบูชาบรรพบุรุษ และทําพิธีสวดบทสักการะ
แก เ ทพต า ง ๆ ซึ่ ง ในเทศกาลนี้ ทุ ก บ า นจะต อ ง
ทําความสะอาดบานและรางกายของตัวเอง เพือ่ เปน
สิรมิ งคลกับบานและตนเอง ไมมกี ารไปทํางานหรือ
ทําธุระนอกบานหากไมจําเปน จากนั้นในวันที่ 3
จึงนําพืชผล และดอกไมตาง ๆ ออกจากหิ้งบูชา
ตอนเย็นเปลี่ยนนํ้าและจุดธูป เปนอันเสร็จพิธี
5. ซอมแซมศาลเจา (เฮอยี่ปา) จะจัดขึ้น
ในวันที่ 7 ของเดือน “เฮอยีปา” (เดือน 2 ของชนเผา
ลีซู) พิธีจัดขึ้นที่ศาลเจา “อาปาโหม" โดยมีการทํา
พิ ธี เ ซ น ไหว “อาปาโหม " และพั ฒ นาศาลเจ า
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เมือ่ เสร็จแลวมีการกินขาวรวมกัน รองเพลงและเตนรํา
ตลอดจนมีการเสวนาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผูเขารวม
พิธนี จี้ ะมีแตผชู ายเทานัน้ เนือ่ งจากถือวา “เฮอยีปา”
เปนการเฉลิมฉลองปใหมของผูชาย มีเรื่องเลากัน
วาในอดีตชวงที่มีเทศกาลปใหมนั้น ผูชายทั้งหลาย
ตองออกไปสูรบกัน เหลือแตผูหญิงที่อยูรวมพิธี
ในวันปใหม ดังนั้น หลังปใหม 1 เดือน พวกผูชาย
ไดกลับมา และไดจดั งานปใหมอกี ครัง้ หนึง่ เปนการ
ทดแทน
6. เออยีป่ า จะมีขนึ้ หลังจากปใหมผา นไป
ประมาณเดือนกวา ๆ พิธีนี้มีเพียง 1 วัน 1 คืน
เทานัน้ จะมีการเซนไหวบชู าบรรพบุรษุ ในบานและ
ผีบรรพบุรษุ ประจําหมูบ า น ตอนกลางคืนก็จะมีการ
เตนรํากัน หนาบานของผูนําศาสนา (มือหมือผะ)
จะไมมตี น ไมปใ หม พิธกี รรมนีก้ ส็ าํ คัญมากสําหรับ
ชาวลีซูเชนกัน
7. กินขาวโพดใหม หรือ “ชือแปะกวะ”
วันกินขาวโพดใหมจะอยูชวงเดือนสิงหาคมของ
ทุกป ตรงกับกลางเดือน 7 ของชนเผาลีซู จะมีวันที่
สําคัญอยู 3 วัน ในหมูบานทุกคนหลังคาเรือน
จะตองหยุดทํางาน (ยกเวนผูที่นับถือคริสต) มีการ
เซนไหวผีบรรพบุรุษในบานและผีประจําหมูบาน
ทุกหลังคาเรือนจะหาของเซนไหว คือ ขาวโพด
แตงกวา ออย ดอกไม พืชผักตาง ๆ ธูป เทียน และ
มีการสวดบทขอบคุณผีบรรพบุรุษและเทพเจาที่
ชวยดูแลพืชพันธธัญญาหาร สัตวเลี้ยงตาง ๆ และ
คนในบานใหอยูอยางมีความสุขตลอดมา
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8. วันศีล หรือ “จือ้ ” วันศีลหรือวันอยูก รรม
ของขนเผาลีซู จะมีขนึ้ ทุก ๆ 15 วันในรอบการนับวัน
ของลีซู ซึ่งการนับ วัน เดือน และปของชนเผาลีซู
นัน้ นับตามปฏิทนิ จีนและวันศีล คือวันทีพ่ ระจันทร
เต็มดวงและพระจันทรมืดมิด จึงเปนวันศีล เปน
หนาทีข่ องผูน าํ ศาสนาประจําหมูบ า น (มือหมือผะ)
ที่จะประกาศใหชาวบานทราบลวงหนา 1 วัน วา
วันรุงขึ้นจะเปนวันศีล บอกใหทราบวาหามใชของ
มีคม เชน มีด ขวาน จอบ เสียม หามทํางานไร สวน
นอกจากนั้นก็หามฆาหมู ไก หรือสัตวทุกชนิดที่มี
ชีวิต วันศีลจะหยุดงาน 1 วัน โดยพักอยูที่บาน
กับครอบครัว สวนผูห ญิงก็เย็บผา ปกผา สวนผูช าย
จะทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่บาน
9. การเซ น ไหว ห ลุ ม ศพ ลี ซู เรี ย กว า
“หลีฮ่ ชี วั ” จะจัดขึน้ หลังจากปใหมผา นไปสัก 2 เดือน
กวา ๆ พิธีนี้จะจัดขึ้น ณ สุสานหรือหลุมฝงศพ
มีการเซนไหวหลุมฝงศพ พิธีกรรมนี้จะทํา 3 ครั้ง
ทําทุก ๆ ป หลังจากเซนไหวครบ 3 ครัง้ แลวจะไมตอ ง
ทําอีก โดยชนเผาลีซูมีความเชื่อวาวิญญาณไปเกิด
ใหมแลว ถาครอบครัวไหนอยากจะทําตอสามารถ
ทําได พิธีนี้ทําไดเฉพาะคนที่มีลูกชาย เชน เวลาพอ
และแมเสียชีวิตไป ลูกชายก็จะทําพิธี “หลี่ฮีชัว”
ใหพอ แมทเี่ สียไปแลว ถาครอบครัวไหนไมมลี กู ชาย
มีแตลูกสาว ไมสามารถที่จะทําพิธีนี้ได เนื่องจาก
ผูหญิงไมสามารถทําพิธีกรรมได ทั้งนี้ การเซนไหว
ใหกับคนตายที่สุสาน หมอผี หรือ หนี่ผะจะเปน
คนสวดบทบริ เ วณหลุ ม ฝ ง ศพ เพื่ อ ให ท ราบว า
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วันนี้มาทําพิธี และสรางบานใหมให มีการฆาหมู
และไก ทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาชวยงาน ณ บริเวณ
หลุมฝงศพ มีการละเลน คือ ใชโคลนหรือขี้หมิ่น
กนหมอและกนกระทะที่มีสีดํา ๆ มาทาหนาและ
ทาเสื้อผาของผูที่ไปรวมพิธีกรรม ซึ่งชนเผาลีซู
มีความเชื่อวา ถาใครไมทําหนาใหสกปรกผีราย
จะสามารถเอาชีวิตไปได
เอกสารและสิ่งอางอิง
พิพิธภัณฑชาวเขา. 2557. ลีซู. แหลงที่มา: http://
lisu.hilltribe.org/thai/, 10 พฤศจิกายน 2557.
สวัสดีดอทคอม. 2557. ชนเผาลีซู หรือลีซอ. แหลง
ทีม่ า: http://www.sawadee.co.th/thailand/
hilltribes/lisu.html, 12 พฤศจิกายน 2557.
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม.
2557. ชนเผาลีซ.ู แหลงทีม่ า: http://www.
tpso10.
org/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=4&Itemid=42,12
พฤศจิกายน 2557.
❏❏❏❏❏

ชนเผาลีซู
อภิชาต ภัทรธรรม
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