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Estimating of the Stem Volume in Dry Dipterocarp Forest
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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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ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ และคณะ

บทคัดยอ

 การประมาณปริมาตรลําตนของพันธุไมในปาเตง็รงั ในคร้ังนีไ้ดดาํเนนิการในปาเตง็รังท่ีมไีมเหยีง

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

ยกกาํลงั (power equation) โดยใหขนาดเสนผานศนูยกลางท่ีความสูงเพียงอก (DBH) และผลคูณของกาํลงั

สองของขนาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอกกับความสูงท้ังหมด (D2H) เปนตัวแปรอิสระ และให

ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตนเปนตัวแปรตาม และจะเพิ่มความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้นเมื่อคูณดวย

คาปรับแก ซึ่งผลการประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรังบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม โดยใชสมการ

แยกแตละชนิดพันธุที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.82 ลูกบาศกเมตรตอไร ซึ่งมี

คาใกลเคียงกัน เม่ือคํานวณโดยใชสมการที่มี D2H  เปนตัวแปรอิสระ เทากับ 14.96  ลูกบาศกเมตรตอไร 

อยางไรกต็าม สมการประมาณปรมิาตรลาํตนของชนดิพนัธุไมในปาเตง็รังจากการศกึษานี ้ใชไดดกีบัตนไม

ทีม่ขีนาดความสงูไมเกนิ 15 เมตร หากตนไมมขีนาดโตกวา การประมาณปรมิาตรลาํตนอาจจะมคีวามคลาด

เคลื่อนมากขึ้น 

คําสําคัญ:  ปาเต็งรัง ปริมาตรไม สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม

คํานํา 

 ปาเต็งรัง  (Dry dipterocarp forest) 

เปนสังคมพืชปาผลัดใบ (Deciduous forest) 

ปกติจะข้ึนในพ้ืนที่แหงแลงที่มีระยะ 5-6 เดือน

ตอป ไดรับปริมาณน้ําฝน 900-1,200 มิลลิเมตร

ตอป จัดเปนสังคมพืชปาไมถาวรที่มีไฟเปนปจจัย

กําหนด (Fire climax community) โดยไฟปา

เปนปจจัยสําคัญตอการจัดโครงสราง ชนิดไม และ

การสืบพันธุ ของตนไมในพื้นที่ หากไมมีไฟปา

สังคมปาเต็งรังคงไม สามารถคงสภาพอยู ได  

(Cooling, 1968) ในภาคเหนือของประเทศไทย

ปาเต็งรังมักจะขึ้นตามภูเขาที่มีโขดหิน ดินตื้น

และมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีหินลูกรังปะปน 

ตนไมที่พบแคระแกรน คดงอ ขึ้นกระจายอยูหางๆ 

ในพืน้ท่ีคอนขางราบจะเปนดนิทราย ตนไมทีข่ึน้อยู

มีลําตนตรงและเจริญเติบโตคอนขางดี พรรณไม

เดนคือ ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) 4 ชนิด 

ไดแก เต็ง (Shorea obtusa) รัง (S. siamensis) 

เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) และพลวง 

(D. tuberculatus) 
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ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ และคณะ

 ปาเต็งรังในประเทศไทยพบไดตั้งแต

จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงราย ตั้งแต

ระดับความสูง 50 เมตร จนถึง 1,000 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  โดยปาเต็งรังที่

อุดมสมบูรณที่สุดของประเทศไทยน้ันอยูที่เขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 

(Maksirisombat, 1997) จากขอมูลสถิติการปาไม

ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2545 พบวามีเน้ือที่

ปาเต็งรังอยูประมาณ  11.61 ลานไร หรือประมาณ 

3.60 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ปาทั้งหมดของประเทศ   

 ปาเต็งรังแบงตามลักษณะโครงสราง

ทางดานตั้งออกเปน 2 สังคมยอย คือปาเต็งรัง

สมบูรณ และปาเต็งรังแคระ แตถาหากนับปาสน

ผสมเต็งรังอยูภายใตสังคมหลักนี้ดวยก็อาจกลาว

ไดวา มี 3 สังคมยอย ลักษณะโครงสรางทั่วไป

ของปาเต็งรังสมบูรณมีเรือนยอด 3 ชั้นเรือนยอด 

ไมนับพืชในชั้นพื้นปา พบในพื้นที่ที่มีดินลึกและ

อุดมสมบูรณ เรือนยอดชั้นบนมีความสูงประมาณ 

25-30 เมตร สวนปาเต็งรังแคระ เป นสังคม

ปาเต็งรังที่อยู ในสภาพแวดลอมคอนขางเลว 

ลกัษณะโครงสรางทัว่ไปมเีรอืนยอด 2 ชัน้เรอืนยอด 

เรือนยอดช้ันบนสุดสูงไมเกิน 15 เมตร ประกอบ

ดวยไมที่มีลักษณะคดงอ สังคมยอยของปาเต็งรังนี้

ปรากฏอยูในบริเวณสันเขาท่ีมีความแหงแลงจัด 

หรือพืน้ทีด่นิตืน้ หนิโผลคลุมดนิบรเิวณกวางขวาง 

หรอืบนยอดเขาทีม่ลีมพดัจดั ถาอยูในทีร่าบมกัเปน

พืน้ทีท่ีเ่ปนทราย ฝนตกนอย โดยเฉพาะพืน้ทีอ่บัฝน 

ปจจุบันอาจพบสังคมปาเต็งรังแคระท่ีอยูในข้ัน

การทดแทนไดทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากการตัดไม

ขนาดใหญออกไปหมดและมีไฟปารุนแรง 

 องคประกอบของชนิดพนัธุไมในปาเต็งรงั 

แคระสวนใหญเหมอืนกบัปาเต็งรงัสมบูรณเวนแต

ไมเรือนยอดเตี้ยกวามาก ไมเดนในสังคมมีความ

แปรผันมากหรือนอยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม

ของพ้ืนท่ีและโอกาสของการยึดครองในข้ันแรก 

บนสันเขาสูงท่ีมีหินโผลมากในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจพบไมรังเปนไมเดนขึ้น

ผสมกับไมเต็ง ลักษณะเปนปาที่มีไมกระจายอยู

หางๆ ปาเตง็รงัแคระบนยอดเนินทีม่คีวามแหงแลง

จดัอาจมีไมเหียง หรือ ไมพลวง เปนไมเดนแทนไม

รัง ซึ่งข้ึนผสมกับไมเต็งได เนื่องจากไมเหียงและ

ไมพลวงมชีวงทนทานทางนเิวศวทิยาคอนขางกวาง 

พบไดทั้งในท่ีราบช้ืนจัดขึ้นไปจนถึงพ้ืนท่ีแหงแลง

และมหีนิมาก แตขนาดของลาํตนจะแปรผนัไปตาม

ความแหงแลง

 การเติบโตและการสืบพันธุของไมสวน

ใหญในสังคมนีข้ึน้อยูกบัความชืน้ และคณุภาพของ

ดิน ปาชนิดนี้จะสมบูรณสุดเม่ือข้ึนอยูบนดินที่มี

โครงสรางเปน sandy clay loam ลักษณะคอนขาง

เปนกรด ปาเต็งรังในลุมนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

พบหมูไมทัว่ไปมลีกัษณะโปรง มเีรอืนยอดปกคลมุ

ประมาณ รอยละ 60 มีความหนาแนนเฉล่ีย

ของตนประมาณ 496 ตนตอเฮกแตร มีพื้นท่ี

หนาตัดประมาณ 15.78 ตารางเมตรตอเฮกแตร 

จากการวิเคราะหขอมูลปาเต็งรังที่กระจายอยูใน

ทางภาคเหนือของประเทศในสังคมยอยตางๆ 
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ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ และคณะ

มีความหนาแนนต้ังแต 410 ตนตอเฮกแตรขึ้นไป

จนถึง 602.50 ตนตอเฮกแตร พื้นที่หนาตัดตั้งแต 

10-23.87 ตารางเมตรตอเฮกแตร คาที่ประเมิน

ไดจากตนไมทีม่เีสนผานศนูยกลางเพยีงอกเกนิกวา 

4.5 เซนติเมตรข้ึนไป ซึ่งถือวาผานพนการทําลาย

ของไฟปา (เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง, 

ม.ป.ป.)

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการหาสตูรหรอืสมการ ในการประเมนิผลผลิต

ของพันธุ ไมแตละชนิดในปาเต็งรังในรูปของ

ปริมาตรลําตนทั้งตน บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย

เชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใช

เปนขอมูลอางอิงในการประมาณปริมาตรไมใน

ปาเต็งรังบริเวณอ่ืนๆ ตอไป

วิธีการวิจัย

 การวิจัยไดดําเนินการในพื้นที่สถานีวน

วัฒนวิจัยเชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ตัง้อยู หมู 6 ตาํบลแมหอพระ อาํเภอแมแตง จงัหวดั

เชียงใหม  พื้นที่อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ประมาณ 400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศา

เซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.2 องศา

เซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 19.5 องศา

เซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปเทากับ 1,366 

มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยตอป 97 วัน 

ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียรอยละ 86 สภาพพ้ืนที่เปน

เนินเขาลาดเอียงเล็กนอย ดินเปนดินลูกรังมีความ

อุดมสมบูรณตํ่า สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาเต็งรัง

ที่กําลังฟนตัว วิธีการวิจัยไดดําเนินการในแปลง

ถาวรของปาเต็งรังบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย

เชียงใหม ขนาด  40 x 40 ตารางเมตร จํานวน 

10 แปลง ดังนี้

 1. เก็บขอมูลการเติบโต โดยวัดขนาด

เสนผานศูนยกลางเพียงอก (ที่ระดับ 1.3 เมตร จาก

พื้นดิน: DBH) และความสูงของตนไม (H) ทุกตน 

ในแปลงถาวรของปาเต็งรัง แลวนํามาจัดชั้นความ

สูงและความโตของตนไมแยกเปนรายชนิดพันธุ

 2.  ทําการสุมตัวแทนตนไมแตละชนิด

พันธุ ที่มีขนาดตางๆ กัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง 

และขนาดใหญ จํานวน 3-12 ตนตอชนิดพันธุ 

(ขึ้นกับจํานวนตนไมที่พบในแตละชนิดพันธุ ) 

เพื่อใชศึกษาปริมาตรลําตนของไมในปาเต็งรัง 

โดยวดัขนาดเสนผานศนูยกลางลาํตนทีร่ะดบัตางๆ 

ของตัวแทนตนไมที่คัดเลือกไวทุกตน ไดแก 

ขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับชิดดิน (D0)

ขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับสูงจากพ้ืนดิน

30 เซนติเมตร (D
0.3

) ขนาดเสนผานศูนยกลางข

องลําตนท่ีระดับสูงเพียงอก (ที่ระดับ 1.3 เมตร 

จากพืน้ดนิ: DBH) และวดัขนาดเสนผานศนูยกลาง

ที่ระดับตางๆ ทุกความยาว 2.3,  3.3, 4.3, ... เมตร 

ตลอดความยาวของลําต น  เพื่อสร างสมการ

ปริมาตรไม 

 3.   การคํานวณหาปริมาตรลําตนของ

ตนไมตวัอยางรายตนในแตละชนดิพนัธุ โดยใชสตูร 

Samalian (Samalian’s Formula) (กาญจนา, 2528) 

คํานวณหาปริมาตรรายทอนของแตละทอนตาม
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ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรัง

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ และคณะ

สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกโดยใชคาเฉล่ีย

ของขนาดเสนผานศูนยกลางที่โคนทอนและปลาย

ทอนของแตละทอน สําหรับทอนสุดทาย (ปลาย

ยอด) ใหคํานวณหาปริมาตรของทอนดังกลาว

ตามสูตรการคํานวณหาปริมาตรของกรวย ซึ่งมีคา

เทากับ 1/3 ของปริมาตรทรงกระบอก จากนั้น

จึงหาปริมาตรรายตนของตนไมตัวอยางนั้นๆ โดย

รวมปรมิาตรรายทอนของตนไมตวัอยางแตละทอน

เขาดวยกัน

 4. จัดสร างสมการสําหรับประมาณ

ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตน ทําการวิเคราะห

แยกแตละชนิดพันธุ และสรางสมการรวมของ

ทุกชนิดพันธุ โดยประยุกตใชความสัมพันธแบบ 

allometric equation ในรูปของสมการยกกําลัง 

(power equation :  Y = aXb) 

 5. การประมาณปริมาตรของลําตนของ

ตนไมรายตน โดยใชคาขนาดเสนผานศูนยกลาง

ที่ความสูงเพียงอกของตนไมแตละตนไปแทนคา

ในสมการปริมาตรไมรายชนิดที่สรางขึ้นจากขอ 4 

จะไดปริมาตรลําตนของตนไมในปาเต็งรัง 

ผลและวิจารณ

ลักษณะของสังคมพืชในปาเต็งรัง 

 ลกัษณะของสังคมพืชในปาเต็งรงัทีส่ถานี

วนวฒันวจิยัเชยีงใหม จากผลการศกึษาของ วรพจน 

(2556) พบพันธุไมทั้งหมด 32 ชนิด ใน 31 สกุล 

25 วงศ พันธุไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae) 

และวงศเข็ม  (Rubiaceae) พบมากที่สุดวงศละ 

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) รกัใหญ (Gluta usitata) และมะกอก

เกลื้อน (Canarium subulatum)  รองลงมาเปนพันธุ

ไมที่พบรอยละ 40-60 ไดแก รัง (S. siamensis) 

ตาลเหลือง (Ochna  integerrima) ละมุดปา 

(Manilkara littoralis) กระบก (Irvingia malayana) 

เหมือดจี้  (Memecylon scutellatum) มะหา

(Syzygium oblatum)  สาน (Dillenia obovata) 

และรักขี้หมู (Semecarpus albescens) นอกนั้น

เปนพันธุไมที่พบนอยกวารอยละ 40 

  พันธุไมที่พบมีความหนาแนนเฉล่ีย 339 

ตนตอไร พันธุไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ 

เต็ง (128 ตนตอไร) เหียง (108 ตนตอไร) รักใหญ 

(56 ตนตอไร) ตามลําดับ ที่เหลือมีความหนาแนน

เฉลี่ยตํ่ากวา 10 ตนตอไร ที่มีความหนาแนนเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ มะพอก พุทราปา เหมือดหอม 

เสลา และยอปาพบเพียง 0.1 ตนตอไร

 พนัธุไมทีพ่บมีความเดนมากท่ีสดุ คอื เหียง 

(รอยละ 45.90 ของพันธุไมทั้งหมด) รองลงมาคือ 

เต็ง (รอยละ 26.84) และรักใหญ (รอยละ 15.04) 

ตามลําดับ พันธุไมที่เหลือมีคาความเดนนอยกวา

รอยละ 3.0 
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 พันธุไมที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศ

มากที่สุดคือ เหียง (รอยละ 28.03 ของพันธุไม

ทั้งหมด) เต็ง (รอยละ 23.69 ของพันธุไมทั้งหมด) 

และรักใหญ (รอยละ 12.64 ของพันธุไมทั้งหมด) 

ตามลําดับ โดย พันธุ ไมเดนทั้ง 3 ชนิดนี้มีคา

ดัชนีความสําคัญทางนิเวศรวมกันเทากับรอยละ 

64.36 ของพันธุไมทั้งหมด ดัชนีความหลากชนิด

ของ Shannon-Wiener function เทากับ 2.39

 พนัธุไมทีม่ขีนาดความสูง <5, 5-10, 10-15 

และ 15-20 เมตร คิดเปนรอยละ 14.17, 68.20, 

17.53 และ 0.10 ตามลําดับ และพันธุ ไมที่มี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง <30, 30-50, 50-75 และ 

75-100 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 62.05, 32.67, 

5.19 และ 0.09 ตามลําดับ เนื่องจากปาเต็งรัง

บริเวณนี้เปนปาที่ เพิ่งฟ นตัว สวนใหญจึงพบ

พันธุ ไมที่มีความสูงตํ่ากวา 10 เมตรและขนาด

เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 50 เซนติเมตรจํานวนมาก

สมการสาํหรบัประมาณปริมาตรรายตนของลําตน

ทั้งตน

 ในการจัดสรางสมการสําหรับประมาณ

ปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตนนั้น ไดทําการ

วิเคราะหแยกแตละชนิดพันธุ  และวิเคราะห

รวมทุกชนิดพันธุ โดยใชความสัมพันธแบบของ 

allometric equation ในรูปของ สมการยกกําลัง 

(power equation) โดยใหขนาดเสนผานศูนยกลาง

ทีค่วามสงูเพยีงอก (DBH) และผลคณูของกาํลังสอง

ของขนาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอก

กับความสูงท้ังหมด (DBH2.H หรือ D2H) เปน

ตัวแปรอิสระ และใหปริมาตรรายตนของลําตน

ทัง้ตนเปนตวัแปรตาม  จากผลการศึกษาไดจดัสราง

สมการสําหรบัประมาณปริมาตรรายตนของพรรณ

ไมในปาเต็งรังทั้งหมด 23 ชนิด โดยมีสมการรวม

ทุกชนิดพันธุเพ่ือใชเปนตัวแทนในการประมาณ

ปริมาตรไมทุกชนิดในปาเต็งรัง (Figure 1 และ 

Table 1) ดังนี้

 V = 0.0002 (DBH)2.310  R² = 0.9260

 V = 0.0001 (D2H)0.8724 R² = 0.9590

เมื่อ  V =   ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศกเมตร)

 DBH หรือ D = ขนาดเสนผานศูนยกลาง

เพียงอก (เซนติเมตร)

 H = ความสูงท้ังหมด (เมตร)

 จาก Table 1 ดังกลาว จะเห็นวาสมการท่ีมี 

D2H  เปนตัวแปรอิสระน้ันมีแนวโนมที่จะใหคา 

r2 ซึง่เปนคาสมัประสทิธิข์องตวักาํหนด (coefficient 

of determination) สูงกวาสมการท่ีมี DBH เพียง

ตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ

ของตนไมตวัอยางมคีวามผันแปรสงูมาก แตอยางไร

ก็ตามสวนตางของคา r2 ระหวางสมการที่มี D2H 

กบัสมการทีม่ ีDBH เพียงตวัเดยีวเปนตวัแปรอสิระ

นั้นมีไมมากนัก ดังนั้นถาหากไมสามารถทําการ

วัดขนาดความสูงของตนไมไดถูกตองแมนยําแลว 

การประมาณปริมาตรรายตนของลําตนโดยใช 

DBH เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็นาจะใหผล

ที่ถูกตองเพียงพอ  
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การคํานวณคาปรับแกในการประมาณปริมาตร

ลําตน

 ในการวิ เคราะห สมการการถดถอย 

(regression analysis) โดยวิธกีารแปลงคา (transfor-

mation) นัน้ จะกอใหเกดิความคลาดเคลือ่นทางลบ 

(negative bias) ขึ้น (Snowdon, 1991) ดังนั้น 

การประมาณจากสมการท่ีดําเนินการตามวิธีดัง

กลาว จงึจาํเปนตองมกีารปรบัแก ซึง่ในการจดัสราง

สมการประมาณปริมาตรของตนไมโดยใชความ

สมัพันธแบบ allometric equation ในรูปของสมการ

ยกกําลัง (power equation) นั้น เปนการวิเคราะห

สมการการถดถอยโดยวิธีการแปลงคา จึงจําเปน

ตองมีการปรับแกคาทีไ่ดจากการประเมิน (สมบูรณ 

และ สมหมาย, 2537) ซึ่งคาปรับแกนั้นสามารถ

สรางไดโดยใชสัดสวนระหวางคาจริงของตัวอยาง

กับคาประมาณท่ีไดจากสมการท่ีจัดสรางข้ึนของ

ตนไมตัวอยางนั้นๆ

 สําหรับในการศึกษาครั้ งนี้ ได ทําการ

วเิคราะหเพือ่คาํนวณหาคาปรบัแกสาํหรบัใชในการ

ประมาณปริมาตรรายตน โดยทําการประมาณ

ปรมิาตรรายตนของตนไมตวัอยางแตละตน จากน้ัน

จึงคํานวณหาคาปรับแก โดยคาปรับแกนั้นมีคา

เทากับสัดสวนของปริมาตรรายตนที่แทจริง (จาก

การคํานวณของแตละทอน) กับปริมาตรรายตน

ที่คํานวณไดจากสมการที่จัดสรางขึ้นจากตนไม

ตัวอยางคาปรับแกจากการหาผลผลิตในรูปของ

ปริมาตรลําตนของพรรณไมในปาเต็งรังที่ทําการ

ศึกษาจากสมการประมาณปริมาตรรายตน พบวา 

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)

 คาปรับแกสําหรับใชในการประมาณ

ปรมิาตรลําตนรายตนของพรรณไมในปาเตง็รังมคีา

ประมาณ 1% ของคาที่ไดจากการคํานวณโดยใช

สมการ ซึ่งเปนคาที่นอยมาก แตอยางไรก็ตาม 

การใชคาปรับแกนี้นาจะใหคาท่ีมีความถูกตอง

แมนยํามากกวา (สมบูรณ, 2534) 

 สําหรับคาปรับแกที่ไดแสดงไวนี้สามารถ

นาํไปใชในข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใดในการประมาณ

ปริมาตรลําตน เชน อาจจะใชคาปรับแกที่ไดนี้

ในการประมาณคาปริมาตรของลําตนรายตน 

โดยการคูณคาปรับแกนี้เขากับคาปริมาตรรายตน

ที่ไดจากสมการ หรืออาจจะทําการปรับแกเมื่อได

คาผลผลิตในรูปของปริมาตรตอหนวยพื้นท่ีแลว 

โดยคูณคาปรับแกนี้เขากับผลผลิตท่ีประมาณได

ของพันธุไมแตละชนิด 

การประมาณปริมาตรไมในปาเต็งรังบริเวณสถานี

วนวัฒนวิจัยเชียงใหม

 ผลการคํานวณปริมาตรไมในปาเต็งรัง 

บรเิวณสถานวีนวฒันวจิยัเชยีงใหม จาํแนกตามชัน้

ขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก <30, 30-50 และ 

50-100 เซนติเมตร เมื่อคํานวณโดยใชสมการ 

ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ มีคา
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เทากับ 5.14, 7.02 และ 2.70 ลูกบาศกเมตรตอไร 

ตามลําดับ รวมเปนปริมาตร 14.86 ลูกบาศกเมตร

ตอไร เมื่อคํานวณโดยใชสมการท่ีมี D2H เปน

ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 4.89, 6.21 และ 2.22 

ลูกบาศกเมตรตอไร ตามลําดับ รวมเปนปริมาตร 

13.33 ลูกบาศกเมตรตอไร 

 เมื่ อใช ค  าปรับแก สํ าหรับใช  ในการ

ประมาณปรมิาตรรายตน พบวา การคาํนวณโดยใช

สมการ ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปนตัวแปรอิสระ 

มคีาเทากบั 14.82 ลกูบาศกเมตร/ไร และเมือ่คาํนวณ

โดยใชสมการทีม่ ีD2H  เปนตวัแปรอสิระ มคีาเทากบั 

14.96 ลูกบาศกเมตร/ไร (Table 2) ซึ่งปริมาตร

ที่ประมาณไดมีค าใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาจากคา r2 ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์ของ

ตัวกําหนด (coefficient of determination) จะเห็น

วาสมการทีม่ ีD2H  เปนตวัแปรอสิระนัน้มแีนวโนม

ที่จะใหคา r2 สูงกวาสมการท่ีมี DBH เพียงตัวเดียว

เปนตัวแปรอิสระ และตนไมในปาเต็งรังบริเวณ

สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหมเปนปาเต็งรังท่ีฟนตัว

จากการถูกทําลาย ตนไมจึงมีความสูงไมมาก โดย

ตนไมเกอืบทัง้หมดมคีวามสูงไมเกนิ 15 เมตร ทําให

การวัดความสูงของตนไมคอนขางแมนยํา ดังนั้น 

ปริมาตรเน้ือไมที่คํานวณโดยใชสมการท่ีมี D2H 

เปนตัวแปรอิสระ (14.96 ลูกบาศกเมตรตอไร) 

นาจะมคีาใกลเคียงความเปนจริงมากกวาการประมาณ 

ปรมิาตรรายตนของลาํตนโดยใช DBH เปนตวัแปร

อิสระเพียงตัวเดียว (14.82 ลูกบาศกเมตรตอไร) 
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สรุป

 การประมาณปริมาตรลําตนของพันธุไม

ในปาเต็งรัง บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสภาพท่ัวไปเปนปาเต็งรังที่มี

ไมเหยีงเปนไมเดน โดยพบพันธุไมทัง้หมด 32 ชนดิ 

ใน 31 สกุล 25 วงศ มีความหนาแนนเฉล่ีย 339 ตน

ตอไร พันธุไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ เต็ง 

เหียง  และรักใหญ  ตามลําดับ  พันธุ  ไม ที่พบ

มีความเดนมากที่สุด คือ เหียง รองลงมาคือ เต็ง 

และรักใหญ ตามลําดับ โดยพันธุไมเดนทั้ง 3 ชนิด

นีม้คีาดัชนคีวามสําคัญรวมกันเทากับรอยละ 64.36 

ของพันธุไมทั้งหมด ปาเต็งรังบริเวณน้ีมีคาดัชนี

ความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) เทากับ 

2.39 พันธุไมที่มีขนาดความสูง <5, 5-10, 10-15 

และ 15-20 เมตร คดิเปนรอยละ 14.17, 68.20, 17.53 

และ  0.10 ตามลําดับ  และพันธุ  ไม ที่มีขนาด

เสนผานศนูยกลาง <30, 30-50, 50-75 และ 75-100 

เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 62.05, 32.67, 5.19 

และ 0.09 ตามลําดับ จัดปาเต็งรังที่เพิ่งฟนตัว พบ

พันธุ ไมที่มีความสูงตํ่ากวา 10 เมตรและขนาด

เสนผานศนูยกลางตํา่กวา 50 เซนตเิมตรจาํนวนมาก

 สมการสําหรับประมาณปริมาตรรายตน

ของพรรณไมในปาเต็งรังที่มีไมเหียงเปนไมเดน ได

จัดสรางสมการท้ังหมด 23 ชนิด และสมการรวม

เพื่อใชเปนตัวแทนในการประมาณปริมาตรไมทุก

ชนิดพันธุในปาเต็งรัง โดยใชความสัมพันธแบบ

ของ allometric equation ในรปูของ สมการยกกาํลงั 

(power equation) โดยใหขนาดเสนผานศูนยกลาง

ทีค่วามสงูเพยีงอก (DBH) และผลคณูของกาํลงัสอง

ของขนาดเสนผานศนูยกลางทีค่วามสูงเพยีงอกกบั

ความสูงท้ังหมด (DBH2.H หรือ D2H) เปนตัวแปร

อิสระ และใหปริมาตรรายตนของลําตนทั้งตน

เป นตัวแปรตาม  หากไม สามารถทําการวัด

ขนาดความสูงของตนไมไดถูกตองแมนยําแลว 

การประมาณปริมาตรรายตนของลําตนโดยใช 

DBH เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวจะใหผลท่ีถูก

ตองเพียงพอ และเมื่อใชคาปรับแกคูณกับปริมาตร

ที่คํานวณไดจากสมการจะใหความถูกตองแมนยํา

มากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม สมการประมาณปริมาตร

ลําตนของชนิดพันธุไมในปาเต็งรังจากการศึกษาน้ี 

ใชไดดีกับปาเต็งรังแคระ คือ ตนไมที่มีขนาด

ความสูงไมเกิน 15 เมตร หากตนไมมีขนาดโต กวา 

การประมาณปริมาตรลําตนอาจจะมีความคลาด

เคลื่อนมากขึ้น 

 การประมาณปริมาตรไมในปาเตง็รัง บริเวณ 

สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม โดยใชสมการท่ีสราง

ขึ้นคูณดวยคาปรับแก พบวา ปริมาตรลําตนที่

คํานวณโดยใชสมการ ที่มี DBH เพียงตัวเดียวเปน

ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.82 ลูกบาศกเมตร

ตอไร และเมื่อคํานวณโดยใชสมการท่ีมี D2H  เปน

ตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 14.96 ลูกบาศกเมตร

ตอไร ซึ่งปริมาตรที่ประมาณไดมีคาใกลเคียงกัน 
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บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลายแกนไมพะยูง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Note on Color and Tracery Variation of Siamese Rosewood 

(Dalbergia cochinchinensis Pierre)’s  Heartwood 

in Northeastern Part of Thailand.
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บทคัดยอ

 การศึกษาความผันแปรแกนไมพะยูงในประเทศไทยโดยการพิจารณาสีและลวดลายวงป

ของชิ้นไมตัวอยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใชแบงกลุมลวดลายของแกน ผลการศึกษาพบวา

สีแกนไมพะยูงออกโทนสีสม แดงเลือดหมู แดงอมมวง มวงอมน้ําตาลดํา หรือนํ้าตาลดํา มองเห็น 

parenchyma line ในแนวนอนไมชัดเจนและ parenchyma line แนวตั้งมองเห็นไดไมสมํ่าเสมอ 

และในรูพอรพบชันสีมวงแดง เมื่อสะทอนแสงเปนเงามันเม่ือสองดูกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ 

การเรียงตัว parenchyma สวนใหญเปนแบบ aliform  และ vasicentric หายากที่เปนแบบ aliform 

confluent  มลีายร้ิว ซึง่ตางแกนไมชงิชนั การแบงกลุมแกนตามสีและลวดลายวงปแกนของไมพะยูงสามารถ

แบงออกได 4 แบบคือ พะยูงไหม พะยูงลาย พะยูงดําและพะยูงทอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทยพบวากลุมพะยูงที่สีแกนลายมากท่ีสุด

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 เปนไมตนเน้ือไมแข็งที่มี

สีแกนสวยงามมากท่ีสุดชนิดหนึ่งของโลกและ

เปนชนิดไมมีถิ่นกําเนิดอยู ในเขตรอนช้ืนของ

ภูมิภาคอินโดจีน ดังนั้นเน้ือไมชนิดนี้จึงที่ตองการ

ของแหลงรับซื้อจากตางประเทศ จากเหตุผล

ดังกลาวนําไปสู ความตองการปริมาณเนื้อไม

สูงข้ึนเรื่อยในแตละป สงผลใหปริมาณตนพะยูง

ที่มีอยูในปาธรรมชาติลดลงเนื่องจากการลักลอบ

ตัดฟนอยางผิดกฎหมายและมีการสงขายไปยัง

แหลงรับซื้อตางประเทศ และปญหาคุกคามของ

การทําลายถ่ินกระจายพันธุตามธรรมชาติเพื่อ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ

ปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน และอื่นๆ การใช

ประโยชนทั้งในและตางประเทศเพ่ือตอบสนอง

การนําไปใชในการทําเฟอรนิเจอร สวนแงของ

ขอกฎหมายตามพระราชกฤษฎกีากาํหนดไมหวงหาม 

พ.ศ. 2530  ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ไดกําหนดใหพะยูง และพรรณไมสกุล 

Dalbergia เปนไมหวงหามธรรมดา ในลําดับที่ 53 

ตอมาในป พ.ศ. 2557 ตามประกาศของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช) ฉบับที่ 106/2557 

(สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2557)  เรื่อง แกไข

เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาไม มีเนื้อหา 6 ขอ

ดวยกันคือ

 ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา 7 ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเม ง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน 

ไมขะยงุ ไมกระซกิ ไมกระซบิ ไมพะยงู ไมหมากพลู

ตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา 
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และไมเกด็เขาควาย ไมวาจะขึน้อยูทีใ่ดในราชอาณาจกัร 

เปนไมหวงหามประเภท ก ไมชนิดอื่นในปาจะให

เปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา"

 ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม 

หามมใิหผูใดแปรรูปไม ตัง้โรงงานแปรรปูไม ตัง้โรง

คาไมแปรรูป มีไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเม ง ไมพะยูงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน 

ไมขะยุง ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง

ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา

ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย แปรรูป ไมวาจํานวน

เทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่น

เปนจาํนวนเกนิ 0.20 ลกูบาศกเมตร ไวในครอบครอง 

เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และ

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและ

ในการอนุญาต”

 ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวใน

ครอบครองเปน

 (1)  ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง 

ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพยุง ไมหมากพลู

ตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา 

ไมเก็ตเขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ

 (2)  ไมอืน่เปนตนหรอืเปนทอนอยางใด

อยางหน่ึง หรือท้ังสองอยางรวมกัน เกินย่ีสิบตน

หรอืทอน หรอืรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศกเมตร 

หรอืไมทีไ่ดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกนิสีล่กูบาศก

เมตร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

หนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง

สองลานบาท”

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 72 ทวแิหงพระราชบัญญัตปิาไม พทุธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ในกรณีความผิดมาตราน้ี ถาไมทีม่ไีวในครอบครอง 

เปน

 (1)  ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง 

ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพยุง ไมหมากพลู

ตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา 

ไมเก็ตเขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ

  (2)  ไมอืน่เปนตนหรอืเปนทอนอยางใด

อยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยางรวมกัน เกินหาตน

หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกิน

หนึ่งลูกบาศกเมตร  หรือไมที่ ได แปรรูปแลว 

รวมปริมาตรไมเกินหน่ึงลูกบาศกเมตร ผูกระทํา

ความผิดตองระวางโทษจําคกุตัง้แตสองปถงึสิบหา

ป และปรบัตัง้แตหนึง่แสนบาทถงึหนึง่ลานหาแสน

บาท”
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 ขอ 5 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 และใหใชความตอไปนี้แทนใน

กรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาการกระทําผิดนั้น

เกี่ยวกับ 

 (1)  ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเมง ไมพยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง 

ไมชิก ไมกระชิก ไมกระชิบ ไมพยุง ไมหมากพลู

ตัก๊แตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเกด็ดาํ ไมอเีฒา ไมเกด็

เขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ

  (2)  ไมอืน่เปนตนหรอืเปนทอนอยางใด

อยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เกินยี่สิบตน

หรอืทอน หรอืรวมปรมิาตรไมเกนิสีล่กูบาศกเมตร 

หรือไมที่ไดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสอง

ลูกบาศกเมตร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจํา

คุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาหมื่น

บาทถึงสองลานบาท”

  ขอ 6 ใหยกเลิกความในลําดับที่ 53 ใน

ชองประเภท ก ไมหวงหามธรรมดาของบัญชีทาย

พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530 

 จากคาํประกาศของคสช ฉบบัที ่106/2557 

มชีือ่ทองถิน่หลายชือ่ไมวา ไมพยุงแกลบ ไมแดงจนี 

ไมขะยุง และไมพยุง ชื่อเรียกดังกลาวตางหมายถึง 

พะยูง ทั้งสิ้น

 ในป พ.ศ.2556 รัฐบาลไทยไดเสนอให

ประเทศทีเ่ปนภาคอีนสุญัญาวาดวยการคาระหวาง

ประเทศ ซึง่ชนดิสตัวปาและพชืปาทีใ่กลจะสญูพนัธุ 

หรือไซเตส (CITES) ไดขึ้นบัญชีเปนไมหวงหาม

ที่ตองมีการควบคุมตอการคาระหวางประเทศ 

โดยขึ้นใหพะยูงอยูในบัญชีที่ 2  

 การปลกูไมพะยงูในรปูแบบการปลกูสวนปา 

เพ่ือนําเอาผลผลิตเนื้อไมมาใชประโยชน จึงเปน

ทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยอนุรักษไมพะยูงไวไมให

สญูพันธุจากปาธรรมชาต ิ ดวยไมพะยูงเปนทีอ่ตัรา

การโตปานกลางระยะท่ีเวลาปลูกจนถึงรอบตัดฟน

ประมาณ 25-30 ป ยังไมเปนเหตุผลท่ีดีนักตอชักจูง

ใจแกเกษตรกรตอการณรงคใหเกษตรกรรายยอย

มาลงทุนปลูกสรางสวนปา เพราะสวนท่ีตลาด

รับเน้ือไมพะยูงนั้นไดรับซ้ือเฉพาะสวนของแกน

เทานั้น ขณะเดียวกันสีแกนไมพะยูงยังมีความ

ผันแปรท้ังลวดลายและสีไปตามทองท่ีปลูกและ

พันธุกรรม ราคาซ้ือ-ขายของไมพะยูงนอกจากข้ึน

อยูกับปริมาณแกนแลว สีและลวดลายของแกน

ยังเปนสวนหน่ึงตอการกําหนดราคาในดังนั้น

การปลูกสวนปาพะยูงจําเปนตองมีการคัดเลือก

พันธุที่ดี สมควรอยางย่ิงมีการศึกษาความผันแปร

ลวดลายและสีแก นไม พะยูง  เ พ่ือให ผลผลิต

มีคุณภาพกับระยะเวลาท่ีลงทุน 

 งานวิจัยที่ผ านมามีการศึกษาถึงความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง ดังรายงาน

ของ Yooyuen et al. (2011) และ ราตรี (2556) 

จากการวิเคราะหดวย chlorplast DNA marker 

จาก 3 บริเวณที่ไดเก็บตัวอยางศึกษาทั้งในประเทศ 

ไทยและลาว พบความหลากหลายพันธุกรรม

อยูจํานวน 11 haplotype อนุกรมวิธานของพะยูง
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 พะยูง เปนไมตนถกูจาํแนกทางอนุกรมวิธาน 

อยูในสกลุ Dalbergia วงศ Fabaceae (Leguminosae) 

ซึ่งพรรณไมสกุลนี้มีวิสัยทั้งไมตน ไมเล้ือยเน้ือแข็ง 

ทัว่โลกมสีมาชกิประมาณ 100 ชนดิ ในประเทศไทย

มีอยู 26 ชนิด (Niyomdham, 2002) 

 อันดับ (order): Fabales 

 วงศ (Family): Fabaceae (Leguminosae) 

 วงศยอย (Subfamily): Papilionoideae 

 สกุล (Genus): Dalbergia 

 ชนดิ (Species): Dalbergia cochinchinensis 

Pierre 

 ชื่อสามัญ (common name): Siamese 

rosewood

 ชื่อพื้นบาน (Vernacular name): กระยง, 

กระยุง (เขมร-สุรินทร); ขะยุง (อุบลราชธานี); 

แดงจนี (ปราจนีบรุ)ี; ประดูตม, ประดูนํา้ (จนัทบรุ)ี; 

ประดูลาย (ชลบุรี); ประดูเสน (ตราด); พะยูงไหม 

(สระบุรี); หัวลีเมาะ (จีน)

 ชื่อไทย (Thai name): พะยูง

 ชื่อ เ วียดนาม  (Vietnamese name): 

ตรั๋ก (Trắc)

ลักษณะสัณฐานของพะยูง

 วิสัย ไมต นขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

สูง15-35 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม

คอนขางโปรง กิง่หอยยอยลง เปลือกลําตนสนีํา้ตาล

แดง เรียบ หรือแตกเปนสะเก็ดรอนรูปสี่เหลี่ยม 

หรือลอกเปนแผนบาง 

 ใบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายค่ี ชอใบ

ยาว 10-15 ซม. มีใบยอย 7-9 ใบ เรียงสลับ 

กานใบยาว 2.5-5 ซม. แกนใบยาว 6.5-15 ซม. 

แผนใบรูปไข จนถึงรูปไข แกมรูปขอบขนาน 

กวาง 2-4 (-5) ซม. ยาว 3.5 – 8 (-10) ซม. ปลายใบ

แหลม โคนใบมน กลมหรือเปนรูปลิ่มกวางๆ 

ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสีเขียวเขม ดานลาง

สีขาวนวล ใบเหนียวคลายแผนหนังบางๆ เสน

แขนงใบเปนแบบรางแห มีเสนแขนงมี 7-9 คู 

มองเหน็ชัดเจนทัง้สองดาน กานใบยอยยาว 2-5 มม.  

(วิชาญ, 2554)

 ดอก ออกเปนชอแยกแขนงตามซอกใบ

และปลายกิ่ง กานดอกยอยยาวประมาณ 1 มม. 

กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. รูปถวย เกลี้ยง ปลาย

แยกเปน 5 แฉก กลีบดอกสีขาว รูปดอกถ่ัว 

ม ี5 กลบี กลบีบนรปูรางกลมขนาดเสนผาศนูยกลาง 

3.5 มม. กานกลีบดอกยาว 1.5 มม. กลีบขางรปูขอบ

ขนานประมาณ 1 X 3.5 มม. กานกลีบดอกขาง

ยาว 1.5 มม. กลีบลางรูปขอบขนานประมาณ 

2 X 3.5 มม. กานกลีบดอกลางยาว 1.5 มม. 

เกสรเพศผู 10 อันรวมกันเปนมัดเดียว รังไขเกลี้ยง 

มี 4 ออวุล 

 ผล ผลเปนฝกแหงไมแตก แบนและบาง 

รูปขอบขนานก่ึงแถบยาว ขนาด 1 X 4.5-8 ซม. 

เปลือกฝกสีนํ้าตาลออนเมื่อแหง เปราะ เมล็ดรูปไต

สีนํ้าตาลเขมมี 1-4 เมล็ดตอฝก เมล็ดรูปไตขนาด 

6 X 4 มม. สนีํา้ตาลอมแดง ชวงเวลาทีอ่อกดอก-ผล: 

ดอก; มี.ค.-ก.ค., ผล; ก.ย.-พ.ย.
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                 นิเวศ  ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง สูง

จากระดับนํ้าทะเล 50 – 200 เมตร (Niyomdham, 

2002)

 เขตพ้ืนที่กระจายพันธุ ในประเทศไทย: 

กระจายพันธุครอบคลุมจังหวัดตางๆ (Figure 1) 

ตามระบบการแบงเขตภูมิพฤกษของไทยของ

สวนงานหอพรรณไม (2557)  พบในแตละภาคดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงใต ไดแก ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด สระแกว ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี 

ภาคตะวันออก ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธรรอยเอ็ดและ

นครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 

บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน 

มหาสารคาม และภาคกลาง ไดแก สระบุรี ลพบุรี

และนครนายก

 เขตพ้ืนที่กระจายพันธุ  ในตางประเทศ 

ไดแก ประเทศ ลาว (แขวงบอริคําไซ คํามวน ซาละ

วัน เซกอง จําปาสักและอัตตะพือ) กัมพูชา (อุดรมี

ชัย เสียมเรียบ สตรึงเตร็ง เสียมปาง) และเวียดนาม 

(กวางนัม; เกียไล และคอนตูม) 

 วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ เพ่ือ

ศกึษาการความผนัแปรสแีละลวดลายแกนไมพะยงู

จากแหลงภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเพือ่ใชเปนฐาน

ขอมูลตอคัดเลือกสายตนพันธุดีที่สรางปริมาณ

แกนมากและแกนมลีวดลายสวยงามตอการวางแผน 

จัดการฐานทางพันธุกรรมของไมพะยูงตอไป

Figure 1 Worldwide distribution areas of  
  S iamese  rosewood (Dalberg ia 
  cochinchinensis Pierre).
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อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1. การเก็บชิ้นตัวอยางแกนไมพะยูงที่ได

จากผลติภณัฑเครือ่งเรอืนและชิน้ไมของกลางทีย่ดึ

จากการจับกุมและเปนของกลางที่ไดตามขั้นตอน

การดําเนินทางกฎหมายส้ินสุดคดีความแลวใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และอุทยาน

แหงชาตบิางแหง เชน ผาแตม ภจูองนายอย ทบัลาน 

ฯลฯ และเขตรักษาพันธุสตัวปาภวูวั  ยอดโดม ฯลฯ 

ในการศึกษาทําการไสตกแตงชิ้นตัวอยางใหมี

ขนาด 1 x 1 x 1 ซม.

 2.  นําชิ้นตัวอยางไมพะยูงมาตัดแตงให

ผิวหนาดานตัดขวางใหเรียบดวยมีดไมโครโตม

เพื่อศึกษาความผันแปรของลวดลายและสีแกน

ภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอเพื่อทําการ

ศึกษา โครงสรางลักษณะกายวิภาคอยางหยาบ 

(macroscopic characters)

 3.  เปรียบเทียบสีและลวดลายแกนไม

พะยูงจากแปลงทดลองปลูกที่มีอายุ 13 ปที่ได

จากการตัดสางขยายระยะของสถานีวนวัฒนวิจัย

ดงลาน จงัหวัดขอนแกน ตนกลาพะยูงทีน่าํมาปลูก

นั้นไดมาจากแหลงแมไมทั่วภาคอีสาน การเก็บ

ตัวอยางเน้ือไมทําการตัดขวางโคนตนพะยูงที่สูง

จากพื้นดิน 30 ซม. แลวนําไปทําเปนชิ้นตัวอยาง

ขนาด 1 x 1x 1 ซม.แลวทําการศึกษาโครงสราง

ลักษณะกายวิภาคอยางหยาบตอไป

ผลและวิจารณ

ความแตกตางของลักษณะกายวิภาคของดานตัด

ขวางระหวางพะยูงกับชิงชัน

 หากพิจารณาถึงโครงสรางลักษณะกายวิภาค 

อยางหยาบของพะยูงกับชิงชันมีความใกลเคียงกัน

มากพบวามีทอนไม หรือแผนไมพะยูงที่เปนของ

กลางท่ียึดไมจากการจับกุมมีการปนรวมอยูกับ

ทอนไมชิงชัน ดังนั้นเพ่ือปองกันนําชิ้นตัวอยางไม

ผิดระหวางสองชนิด จึงทําการจําแนกถึงความ

แตกตางของลักษณะกายวิภาคของผิวหนาดานตัด

ขวางระหวางพะยูงกับชิงชันตามโครงสรางของ

ลกัษณะกายวิภาคอยางหยาบสอดคลองกบัรายงาน

ของกรมปาไม (2553) ไดดังนี้

ลักษณะแกนพะยูง

 สีแกน: สีสม แดงเลือดหมู แดงอมมวง 

มวงอมนํ้าตาลดํา หรือนํ้าตาลดํา เกลี้ยงเปนมัน

มีลายเสนวงสีเขมออกโทนน้ําตาลอมดํา หรือ 

สีนํ้าตาลออน  เสี้ยนสนเปนริ้วแคบ (ripple mark)  

เนื้อละเอียด แข็ง ลักษณะทางกายวิภาคอยาง

หยาบ ที่เห็นไดดวยกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ

กําลังขยายขนาด 10 - 40 เทา  พอร (pore or vessel) 

สวนใหญเปนพอรเดี่ยว (solitary  pore)  หายาก

ที่พบพอรแฝดเรียงตัวแนวด่ิง (radial multiple 

pore)  และมกีารเรยีงตวัไมเดนชดั  การกระจายแบบ

กระจัดกระจาย  (diffuse porous) พอรใหญ (size 5, 
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สุพิชญ, 2530) ทางภายในพอรมีสารตกคาง 

(gummy deposit) คลายชันสีมวงแดงเมื่อสะทอน

แสงเปนมนัวาวอยูทกุพอรในสวนทีเ่ปนแกน แตไม

พบในสวนท่ีเปนกระพ้ี การเรียงตัว parenchyma  

สวนใหญเปนแบบ aliform  และ vasicentric หายาก

ที่เปนแบบ aliform confluent  มีลายริ้ว มองเห็น 

parenchyma line ไมชัดเจนดังเชนในแกนพะยูง 

(Figure 2)

แบบสเตอริโอกําลังขยายขนาด 10 - 40 เทา พอร 

สวนใหญเปนพอรเดี่ยว หายากที่พบพอรแฝดเรียง

ตวัแนวด่ิง และมีการเรียงตัวไมเดนชดั  การกระจาย

พอรแบบกระจัดกระจาย พอรใหญ  ภายในพอร

มีสารตกคางคลายชันสีนํ้าตาลอมเหลืองเปน

มันวาว อยูทุกพอรในสวนท่ีเปนแกน แตไมพบ

ชันในสวนท่ีเปนกระพ้ี มองเห็น parenchyma 

line ชัดเจนในแกนชิงชัน ซึ่งมีสีเหลืองอมน้ําตาล

ทั้งในสวนของแกนและกระพี้ เสน parenchyma 

line เดนชัดทั้งแนวนอนและแนวต้ังตัดกันเปน

รูปตาราง  การเรียงตัว parenchyma สวนใหญ

เปนแบบ vasicentric หายากท่ีเปนแบบ aliform  

(Figure 3)

Figure 2 Macroscopic characterist ics  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

กายวภิาคอยางหยาบ ทีเ่หน็ไดดวยกลองจลุทรรศน

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

 ลวดลายของเน้ือไมเปนอีกคุณลักษณะ

หนึ่งที่ผู ใชเนื้อไมใชเปนลักษณะในการคัดเลือก

คุณภาพไม ดังที่เกิดขึ้นกับไมเศรษฐกิจหลายชนิด

รวมทั้งไมพะยูงแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ

ชิน้งานทีช่างไมตองนาํไมพะยูงไปประดษิฐเชนในกรณี 

ของไมพะยูงชางทําลูกระนาดคนไทยนิยมใชแกน

ไมพะยูงดํามากกวาพะยูงอื่นเพราะเนื้อไมพะยูงดํา

จะใหเสียงที่กองกังวานแกนพะยูงที่มีสีจาง ในทาง

กลับกันการทําเคร่ืองเรือนประดับมุกของชาวจีน

และเวียดนามกลับนิยมใชแกนไมพะยูงแดงมากวา

พะยูงสีอื่นเพราะสีแดงเปนสีมงคลตามความเช่ือ

ของชาวจีนและเวียดนามอีกทั้งเม่ือประดับเปลือย

หอยมุกลงในเน้ือไมทําใหเปลือกหอยท่ีประดับขึ้น

ลายไดดี ดังนั้นลวดลายและสีแกนพะยูงมีความ

จาํเปนตอการแบงชัน้คณุภาพ เพือ่คดัสรรและเลอืก

ใชวัตถุดิบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑไมพะยูงและ

สงผลใหผลิตภัณฑไมพะยูงเม่ือเขาสูตลาดรับซ้ือ

และสามารถตั้งราคาสินคาดังกลาวไดสูงไปดวย

 ลักษณะสีและลวดลายของแกนพะยูง

จากช้ินตัวอยางท่ีไดจากการศึกษาพบ ได 4 แบบ 

(Figure 4) คือ

 1.  พะยูงไหม หรอื พะยูงแดงในบางทองท่ี 

อาจเรียกวา แดงจีน แตคนจีนเรียกแกนพะยูงแบบ

นี้วา หงมู หรือ ลีหัวเมาะ สีพื้นแกนมีสีออกโทน

สีแดงเลือดหมู แดงเลือดนก หรือ Greyed - orange 

Group 175 A - D  ตามสีในสมุดเทียบสี The Royal 

Horticultural Society สีสมํ่าเสมอกัน เห็นลายเสน

วงของการเจรญิเตบิโตไมชดัเจนสนีํา้ตาลแดงอมดาํ 

เสี้ยนตรง แกนพะยูงแดงปจจุบันพบในทองท่ี

ภาคอสีานตอนลาง (เทือกเขาพนมดงรัก และเทือก

เขาสันกาํแพง) ครอบคลมุพืน้ทีข่องอทุยานแหงชาติ 

ผาแตม ภจูองนายอย เขตรักษาพนัธุสตัวปายอดโดม  

อุทยานแหงชาติทับลานในทองที่อําเภอครบุรี 

และอุทยานแหงชาติปางสีดา (Figure 4A)

 จากขอมูลการตัดสางขยายระยะตนพะยูง

อาย ุ13 ป ทีป่ลกูไวบรเิวณสถานวีนวฒันวจิยัดงลาน 

จังหวัดขอนแกน โดยปลูกเปนสวนปาดวยเมล็ด

จากแมไม ที่มีถิ่นกําเนิดหลายจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบวามี 26 แมไมที่ เปน

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, สรุนิทร) หมายเลข 30 (กาบเชิง, สรุนิทร) 

หมายเลข 33 (ยโสธร)หมายเลข 37 (ทาตูม, สรุนิทร) 

หมายเลข 38 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 42 

(จอมพระ, สุรินทร) หมายเลข 46 (ราศีไศล, 

รอยเอด็) หมายเลข 49 (คอวงั, ยโสธร) หมายเลข 51 

(ศรสีะเกษ) หมายเลข 56 (โกสมุพสิยั, 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

เตบิโตเรยีงตวัไมเปนระเบียบ ในบางครัง้พบวาแกน

มีสีที่คอนขางซีดจาง และมีกระพี้แทรกอยูในสวน

ของแกนอีกดวย เปนกลุมที่พบในประเทศไทย

กระจายอยูในพืน้ทีห่ลักของบรเิวณเทอืกเขาภพูาน 

และเทือกเขาภูพานนอย (Figure 4D)

 3.  พะยงูดาํ สพีืน้แกนมสีทีีม่สีอีอกโทนสี

แดงอมมวงเขมจนถึงนํ้าตาลดํา มีแถบลายเสนวง

ของการเจริญเติบโตกวางพบมีทั้งเรียงเปนวงกลม 

หรอืวงไมเปนระเบยีบ แกนพะยูงดาํปจจบุนัพบใน

ทองที่ภาคอีสานตอนบน เชน อุทยานแหงชาติภู

พาน และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว (Figure 4B) 

 4.  พะยูงทอง สพีืน้แกนมสีทีีม่สีอีอกโทน

สีเหลือง เหลืองทอง สม มีแถบลายเสนวงของการ

เจริญเติบโตแคบเปนเสนพบมีทั้งเรียงเปนวงกลม 

พะยูงทอง ปจจุบันไมพบปาธรรมชาติ ผู วิจัย

พบเห็นเฉพาะชิ้นงานเครื่องเรือนจากนักสะสม

เทานั้น แกนที่มีลวดลายนี้นับวาปนชั้นภาพแกน

ที่หายากที่สุดในปจจุบัน ในอดีตมีรายงานพบใน

ทองที่จังหวัดนครนายกและสระบุรี (Figure 4C)

 จากขอมูลการตัดสางขยายระยะตนพะยูง

อาย ุ13 ปที ่ปลกูไวบรเิวณสถานวีนวฒันวจิยัดงลาน 

จังหวัดขอนแกน โดยปลูกเปนสวนปาดวยเมล็ด

จากแมไม ที่มีถิ่นกําเนิดหลายจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบวามี 70 แมไมที่เปนพะยูง

แกลบ ไดแก  หมายเลข 2 (กุดชุม, มหาสารคาม) 

หมายเลข 3 (ศรีขรภูมิ, สุรินนทร) หมายเลข 5 

(บรบือ, มหาสารคาม) หมายเลข 6 (ยโสธร) 

หมายเลข 7 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 8 (เมือง, 

มหาสารคาม) หมายเลข 9 (คําเขื่อนแกว, ยโสธร) 

หมายเลข 10 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 11 

(สาํโรงเทพ, สรุนิทร) หมายเลข 12 (ทาตมู, สรุนิทร) 

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 (พยัคฆภูมิพิสัย, มหาสารคาม) 

หมายเลข 25 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 26 (กาบเชิง, 

สุรินทร) หมายเลข 27 (กาฬสินธุ) หมายเลข 28 

(กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 29 (พยัคฆภูมิพิสัย, 

มหาสารคาม) หมายเลข 30 (กาบเชิง, สุรินทร) 

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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หมายเลข 3 (เมือง, มหาสารคาม) หมายเลข 32 

(กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 34 (ศรีษะเกษ) 

หมายเลข 35 (ยางสีสุราช, มหาสารคาม) หมายเลข 

36 (สตึก, บุรีรัมย) หมายเลข 37 (ทาตูม,สุรินทร) 

หมายเลข 38 (กาบเชิง, สุรินทร) หมายเลข 40 

(รอยเอ็ด) หมายเลข 42 (จอมพระ, สุรินทร) 

หมายเลข 43 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 44 (โกสุมพิสัย 

มหาสารคาม) หมายเลข 45 (กาบเชิง, สุรินทร) 

หมายเลข 46 (ราษีไศล,รอยเอ็ด) หมายเลข 48 (ยาง

สสีรุาช, มหาสารคาม) หมายเลข 49 (คอวงั, ยโสธร) 

หมายเลข 50 (ศรีษะเกษ) หมายเลข 51 (ศรีษะเกษ) 

หมายเลข 52 (ขุนหาญ, ศรีสะเกษ), หมายเลข 53 

(กุดชุม ,  ยโสธร ) ,   หมายเลข  55 (บรบือ , 

มหาสารคาม ) ,  หมายเลข  56  (โกสุมพิสัย

มหาสารคาม) หมายเลข 57 (ทาตูม,สุรินทร) 

หมายเลข 58 (สหัสขันธุ, กาฬสินธุ) หมายเลข 59 

(คอวงั, ยโสธร) หมายเลข 60 (สหสัขนัธุ, 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, 

สรุนิทร) หมายเลข 71 (คอวงั, ยโสธร) หมายเลข 72 

(รอยเอ็ด)  หมายเลข 74 (กาบเชิง, สุรินทร) 

หมายเลข 75 (ชุมแพ, ขอนแกน) หมายเลข 76 

(ชมุแพ, ขอนแกน) หมายเลข77 (ชมุแพ, ขอนแกน) 

หมายเลข 78 (ชุมแพ, ขอนแกน) หมายเลข 79 

(ชุมแพ, ขอนแกน) และหมายเลข 80 (ชุมแพ, 

ขอนแกน)

 การกระจายของช้ินตัวอยางแกนไมของ

สีแกนพะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

(Figure 5) ราตรี (2556) ไดศึกษาความหลากหลาย

และโครงสรางทางพันธุกรรมของพะยูงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยและ

บางสวนจากประเทศลาวจํานวน 108 ตัวอยาง 

จาก 10 ประชากรพบวา มีรูปแบบดีเอนเอทั้งหมด 

11 แฮปโลไทป (haplotype) โดยท่ีแฮปโลไทป

ที่พบมากท่ีสุดคือ H1 มี 7 แฮปโลไทปที่พบเฉพาะ

พื้นท่ี (Figure 6) หากพิจารณาสีแกนพะยูงกับ

รูปแบบดีเอนเอของดีเอนเอตามการศึกษาของ 

ราตรี (2556) กลาววาพันธุกรรมแบบแฮปโลไทป 

H1 เปนขอสังเกตุนาจะเก่ียวของกลุมประชากรของ

กลุมพะยูงลาย และแฮปโลไทป H3 เปนขอสังเกตุ

นาจะเก่ียวของกลุมประชากรของกลุมพะยูงทอง 

แตยังไมมียืนยันที่ชัดเจนตอขอสังเกตดังกลาว
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 นอกจากน้ียังพบวาไมพะยูงบางตนไมมี

การสรางแกนก็มีทั้งนี้การสรางแกนของตนไมมี

ปจจัยเกี่ยวของหลัก 3 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัย

พนัธกุรรม สิง่แวดลอม และการจดัการทางวนวัฒน 

ในกรณีของสีแกนไมพะยูงพบวาแกนไมพะยูงที่มี

สโีทนเขมสวนใหญขึน้อยูในพ้ืนทีท่ีม่ปีรมิาณน้ําฝน

นอย (มีคาเฉลี่ยนํ้าฝนรายปอยูในชวง 1,000-1,200 

มม.) และสงใหแกนไมลวดลายที่ความกวางของ

แถบลายสีเขมกวางกวาแถบสีเขมของไมพะยูงท่ีขึน้

ในพ้ืนทีม่ปีรมิาณน้ําฝนมาก (มคีาเฉล่ียนํา้ฝนรายป 

> 1,200 มม.) ดังท่ีมีงานวิจัยของ  Berthier et al. 

( 2001) ระบุวาการสรางแกนของตนสนพินสัเตอร 

(Pinus pinaster) ขึ้นอยู กับสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่ง Cordero and Kanninen (2003) ระบุวาตนสัก

ที่ปลูกในประเทศคอสตาริกา ระหวางพ้ืนที่ในเขต

แหงแลงกบัพืน้ทีเ่ขตชืน้ พบวาตนสกัในเขตแหงแลง 

มกีารสรางแกนมากกวา และการจดัการทางววฒัน

ดังเชน Pilai et al. (2013) รายงานวาการกําจัด

วัชพืชในสวนปาตนยูคาลิปตัสเตเรตติคอนิส 

(Eucalyptus tereticornis) ในประเทศอินเดีย 

มผีลตอความหนาแนนของเนือ้ไม และเพิม่คณุสมบตัิ 

ใหแกแกน การเปลี่ยนของแกนมีการศึกษาในไม

วอลนัท (Juglans nigra) พบวาเอนไซม peroxidase 

มีผลตอการสีของแกน (Dehon et al., 2002)  และ 

Nilsson et al. (2002) ระบุวาสารเอทิลีนเปนสาร

ที่สําคัญที่มีผลของการการสรางแกนไมสนสกอต 

(Pinus sylvestris) ดังการใสสารดังกลาวเขาไปใน

ตนไมทําใหเนื้อไมเพิ่มปริมาณแกนใหมากขึ้น

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. 

Figure 6 Haplotype distribution map (A) 
  and haplotype network  (B) in Siamese 
  rosewood followed Yooyuen (2014).

(A)

(B)
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สรุป

 ความแตกตางของแกนไมพะยูงกบัแกนไม

ชงิชนัพบวา สแีกนไมชงิชนัออกโทนสีมวงอมนํา้ตาล 

สามารถมองเห็น parenchyma line ชัดเจนทั้งแนว

นอน และแนวตั้งที่มีลักษณะตาราง และในรูพอร

พบชันสนีํา้ตาลอมเหลอืง การเรยีงตวั parenchyma 

สวนใหญเปนแบบ vasicentric หายากท่ีเปนแบบ 

aliform  ขณะท่ีแกนไม พะยูงออกโทนสีสม 

แดงเลือดหมู แดงอมมวง มวงอมน้ําตาลดํา หรือ

นํ้าตาลดํา มองเห็น parenchyma line แนวนอน

ไมชัดเจนและ parenchyma line แนวต้ังมองเห็น

ไดไมสมํ่าเสมอ และในรูพอรพบชันสีมวงแดง 

การเรียงตัว parenchyma สวนใหญเปนแบบ 

aliform  และ vasicentric  หายากทีเ่ปนแบบ aliform 

confluent  มีลายริ้ว สีและลวดลายแกนไมพะยูง

สามารถแบงออกได 4 แบบคือ พะยูงไหม พะยูงลาย 

พะยูงดําและพะยูงทอง โดยที่พบตนพะยูงที่มีแกน

แบบพะยูงลายมากที่สุดในประเทศไทย
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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
พิมพา ผองศรี 1          Pimpa Phongsri 1

วิชา นิยม 1           Wicha Niyom 1

กิติชัย รัตนะ 1          Kitichai Rattana 1

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

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีสวนรวม ปจจัยที่มี

ผลตอการมีสวนรวม รปูแบบการมีสวนรวมดานโครงการอนุรกัษฟนฟูความพรอมและศักยภาพของชุมชน

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 มีอายุเฉล่ีย 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

ในพ้ืนทีต่นนํา้ อยูในระดับนอย มคีาคะแนนเฉล่ียเทากบั 2.59 ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมในการอนุรกัษ

ทรพัยากรปาไมในพ้ืนทีต่นนํา้ดงักลาว ไดแก อาชพีหลัก ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน การไดรบัขอมลูขาวสาร 

ความคุนเคยกับเจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม และความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ตนน้ํา โครงการอนุรกัษฟนฟปูาตนนํา้ม ี6 กลุมคอื กลุมดแูลรกัษาปาตนนํา้ กลุมการฟนฟรูะบบนิเวศตนนํา้ 

กลุมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า กลุมการปองกันไฟปา กลุมการสงเสริมการปลูกพืช

ที่สอดคลองกับระบบนิเวศตนนํ้า และกลุมการสงเสริมเพาะชํากลาไมในทองถิ่น สวนความพรอมและ

ศกัยภาพของชมุชนประกอบดวย 3 ปจจยัหลกัคอื บทบาทผูนาํ การรวมกลุมทางสงัคม ความรูและภมูปิญญา

ทองถิ่น

คําสําคัญ: รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาไม พื้นที่ตนนํ้า จังหวัดแพร
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คํานํา

 พืน้ทีต่นนํา้ลาํธารของประเทศไทยจดัเปน

พื้นที่คุมครอง และในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยาง

กวางขวางถึงความสําคัญของการรักษาความเปน

ธรรมชาติและระบบนิเวศของพ้ืนที่ตนนํ้าใหคง

สภาพไว  เพราะปาตนนํ้าทําหนาที่ ดูดซับนํ้า 

เม่ือฝนตกและคอยๆ ปลอยไหลมาตามธรรมชาติ 

ชวยเพ่ิมศักยภาพในการปองกันภาวะน้ําทวม

ฉับพลัน ตลอดจนภัยและหายนะอ่ืนๆ เชน วาตภัย 

ดินถลม และภาวะความแหงแลงเปนตน แตใน

ความเปนจริง พื้นที่ปาตนนํ้าไดถูกบุกรุกทําลาย

เปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินจนอยูในขั้นวิกฤต

เปนผลทําใหเกดิปญหาภัยธรรมชาติทัง้ภาวะแหงแลง 

และนํ้าทวม รวมถึงภาวะโลกรอนที่รุนแรงขึ้น

สงผลกระทบและความเสียหายตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยรวม จากขอมูล

การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2547 พบวาพื้นที่

ตนนํา้ลาํธารจาํนวน 84.78 ลานไร ยงัคงมสีภาพเปน

ปาตนนํ้าจํานวน 72.04 ลานไร และไมมีสภาพ

เปนปาหรือพื้นที่ต นนํ้าที่ เสื่อมสภาพจํานวน 

12.74 ลานไร (กรองแกว, 2549) ซึ่งเกิดจากการ

เพิม่ขึน้ของประชากรและการเปล่ียนแปลงวิถชีวีติ

ของชมุชน มกีารทาํการเกษตรอยางเขมขน (intensive) 

และขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร โดยบุกรุกพื้นที่ปา

ตนนํ้า สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรง

 ลุมนํ้าแมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร เปนลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้ายมอยูใน

ความรับผิดชอบดูแลของหน วยศึกษาการ

พัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถาง อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร  เป นลุ มนํ้า ท่ีได  เกิดวิกฤตการณ

อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือดําเนินกิจกรรม 

เชนการบุกรุกทําลายปาตนนํ้า เพ่ือทําการเกษตร

เชิงเด่ียว การทําไรเล่ือนลอย กอใหเกิดผลกระทบ

กับพื้นที่ลุมนํ้าตอนกลางและตอนลาง โดยปญหา

ดานตางๆ เชน นํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลม 

ปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง การแยงชิงนํ้า 

เน่ืองจากนํา้ไมเพียงพอตอความตองการ ดงันัน้การ

ศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีตนนํ้าจึงเปนส่ิง

จาํเปนทีต่องศกึษาเพ่ือเปนแนวทางการสงเสรมิการ

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ตนน้ําใหสอดคลองกับบริบทชุมชนใหเกิดความ

ยั่งยืนตอไป

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีสวนรวม ปจจัย

ทีม่ผีลตอการมีสวนรวมและรูปแบบการมสีวนรวม

ในดานของโครงการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้าและ 

ความพรอมและศกัยภาพของชุมชนในการอนุรกัษ

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษากับ

ราษฎร ทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูอาศยัในพืน้ทีต่นนํา้แมถาง- 

แมคําปอง 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.  ปจจัยทางดานปริมาณซ่ึงเปนปจจัย

พื้นฐาน ประกอบไปดวย 11 ตัวแปรหลักคือ ระดับ

การศึกษา อาชีพหลัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดครัวเรือน ระยะ

เวลาในการต้ังถิ่นฐาน การไดรับขอมูลขาวสาร 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ความคุนเคยกับ

เจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม และ การมีความ

รูทางดานการอนรุกัษทรพัยากรปาไมในพืน้ทีต่นนํา้ 

 2.  ปจจยัดานคุณภาพในดานรูปแบบของ

โครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าของหนวยศึกษา

การพัฒนาการอนุรักษตนน้ําแมถาง-แมคําปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรและหนวยงานที่

เกี่ยวของ

 3.  ปจจัยดานคุณภาพในดานความพรอม

และศักยภาพของชุมชนตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

สมมติฐาน

 ประชาชนทองถิน่ทีม่คีวามแตกตางเกีย่วกบั 

ระดับการศึกษา อาชีพหลัก จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดใน

ครัวเรือน ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน การไดรับ

ขอมูลขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

ความคุนเคยกับเจาหนาที่ การไดรับการฝกอบรม 

และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง แตกตางกัน

 โครงการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนา 

การอนุรักษตนนํ้าแมถาง - แมคําปองและหนวย

งานทีเ่กีย่วของความพรอมและศกัยภาพของชมุชน

ตนนํ้าแมถาง - แมคําปองสงผลตอรูปแบบการมี

สวนรวมของชมุชนในการอนรุกัษทรพัยากรปาไม

ในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร

อุปกรณและวิธีการ

 ในการศกึษาครัง้นีใ้ชแบบสอบถามในการ

เก็บขอมูล  แบบสอบถามที่สร างจะผานการ

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา และนําไป

ทดสอบ (pretest) จํานวน30 ชุดจากน้ันนํามา

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

จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีไดแกแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมแนวคิดเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมการจัดการลุ มนํ้า

โดยการมีสวนรวมงานวิจัยตางๆและขอมูลอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ
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 2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน

ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการนําแบบ 

สอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบความ

ถกูตองเทีย่งตรงไปเก็บขอมลูประกอบการสัมภาษณ 

กับประชากรตัวอยางในพ้ืนที่ศึกษา ตามจํานวน

ประชากรตัวอยางแตละหมูบานที่ไดกําหนดไว

การสุมตัวอยาง

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูในพืน้ทีต่นนํา้แมถาง - แมคาํปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 17 หมูบาน 

รวมทั้งสิ้น 2,269 ครัวเรือนกําหนดขนาดตัวอยาง

ทีเ่หมาะสมโดยใชสตูรของ Yamane (1973) ทีร่ะดบั

ความเขาใจมากและมคีะแนนตํา่กวาคาเฉลีย่มคีวาม

รูความเขาใจนอย

 2. คําถามวัดระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ตนนํ้าแบงออกเปน 4 ดาน รวมท้ังหมด 25 ขอ โดย

แตละขอมีเกณฑการใหคะแนนตามแบบของ 

Likert’s scale (พวงรัตน, 2540) คือ ระดับการมี

สวนรวมมากท่ีสุด มากปานกลางนอย และนอย

ที่สุด/ไมมีสวนรวม ไดคะแนนเทากับ 5, 4, 3, 2 

และ 1 คะแนน ตามลําดับและหาคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางเพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมของกลุม

ตัวอยาง โดยใชเกณฑการหาอันตรภาคชั้นมาใช

กําหนดระดับการมีสวนรวม ดังนี้

อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด  =  5  -  1  =  0.80

                                                                         จํานวนชั้น                           5

ความเช่ือมั่นทางสถิติรอยละ 95 หรือนัยสําคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05ไดจาํนวนตัวอยาง 350 ครวัเรือน 

และใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 

2526) เพ่ือคํานวณหาจํานวนครัวเรือนของกลุม

ตัวอยางในแตละหมูบาน

การวิเคราะหขอมูล

 1. คําถามวัดความรูความเขาใจในการ

อนรัุกษทรพัยากรปาไมในพืน้ทีต่นนํา้ โดยขอคาํถาม 

ที่ใชมีลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน 30ขอ ตอบถูก

ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนประชาชน

ทองถิ่นที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยถือวามีความรู

เกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับ

การมีสวนรวมไดดังนี้

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับ

การมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษทรพัยากร 

ปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จงัหวัดแพร อยูในระดับตํา่ หรือนอยมาก

 คะแนนเฉล่ีย > 1.80–2.60 หมายถึง ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับคอนขาง

ตํ่าหรือนอย
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  คะแนนเฉล่ีย > 2.60–3.40 หมายถึง การมี

สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมพื้นที่ต นน้ําแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉล่ีย > 3.40 - 4.20 หมายถึง 

การมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษทรพัยากร 

ปาไมพื้นที่ต นน้ําแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับสูง

 คะแนนเฉล่ีย > 4.20 - 5.00 หมายถึง 

การมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษทรพัยากร 

ปาไมพื้นที่ต นน้ําแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร อยูในระดับสูงมาก

 3. นาํขอมลูทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถาม 

ไปประมวลผล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ ไดแก คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน โดยใช

คาสถิติt-test  และคา F-test ทดสอบความแตกตาง

รายคู ดวยวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s Least 

Significant Difference : LSD) (กัลยา, 2550)

ผลและวิจารณ

 ขอมลูดานเศรษฐกจิ สงัคมและขอมลูทัว่ไป 

ของประชาชน

 จากการศึกษาประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปน

หัวหนาครัวเรือนหรือผู แทนครัวเรือน พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.00 

และเปนเพศหญิง รอยละ 46.00 มีอายุมากที่สุด 

85 ป อายุนอยที่สุด 21 ป อายุเฉลี่ย 55.55 ป

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 51 - 60 ป รอยละ 31.70 

รองลงมาคือชวงอายุ 41 - 50 ป รอยละ 24.60 

สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

รอยละ 73.10 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รอยละ 10.30 สถานภาพในครัวเรือน

สวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 71.70 

และเปนผูแทนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 26.90 

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 

49.10 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

5 - 6 คน รอยละ 23.70 จํานวนแรงงานในครัวเรือน 

มีจํานวนแรงงาน 2 คน รอยละ 34.60 และ 3 คน 

รอยละ 24.30 สวนใหญประกอบอาชีพทําไร 

รอยละ 64.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจาง

ในภาคเกษตรกรรม รอยละ 6.90 มีการประกอบ

อาชีพรอง รอยละ 76.00 โดยมีอาชีพรองคือรับจาง

ในภาคเกษตรกรรม รอยละ 37.10 รายไดเฉล่ีย

ตอครัวเรือนมากที่สุด 60,000 บาทตอเดือน 

นอยที่สุด 3,500 บาทตอเดือนเฉลี่ยเดือนละ 

10,939.91 บาท สวนใหญมรีายไดเฉลีย่ตอครวัเรือน 

5,001 - 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 41.40 

รองลงมามีรายได 10,001- 15,000 บาทตอเดือน

รอยละ 23.40 ระยะเวลาในการตัง้ถิน่ฐานสวนใหญ

อาศัยอยูในพ้ืนที่ มากกวา 50 ป รอยละ 52.60 

รองลงมาอาศัยอยูในพื้นที่ 26 - 50 ป รอยละ 39.40 

เปนสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร รอยละ 76.00 

และเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย รอยละ 22.00 

เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษตนนํ้า 

การรักษาปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้า รอยละ 90.60

โดยมีความถ่ีในการไดรับขอมูลขาวสารเดือนละ

1 - 2 ครั้งตอเดือน รอยละ 63.10 เคยไดรับ
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การฝกอบรม รอยละ62.60 และไมเคยไดรับ

การฝกอบรม รอยละ 37.40 มีความคุนเคยกับ

เจาหนาที่ รอยละ 92.00 และไมมีความคุนเคย 

รอยละ 8.00

ความรูความเขาใจเก่ียวกับอนุรกัษทรพัยากรปาไม

ในพื้นที่ตนนํ้า

 ความรูเกีย่วกบัการอนรุกัษทรพัยากรปาไม

ในพื้นที่ตนนํ้าจากคําถาม จํานวน 30 ขอ มีคะแนน 

30 คะแนน พบวา ประชากรสวนใหญมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ในพ้ืนทีต่นน้ําในระดับมาก รอยละ 56.00 มคีะแนน

เฉลี่ยเทากับ 25.12

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า

 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษ 

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้าในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย มีคาเฉล่ียรวม 2.59 เมื่อพิจารณาการมี

สวนรวมเปนรายดานพบวา สวนใหญมีสวนรวม 

ในการเสนอความคดิเหน็ในการอนรุกัษทรพัยากร

ปาไมในพ้ืนท่ีตนนํา้มากทีส่ดุ อยูในระดับปานกลาง 

มคีาเฉลีย่เทากบั 2.74 รองลงมาคอื การตดิตามและ

ประเมินผลโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน

พื้นที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง อยูในระดับปาน

กลาง มคีาเฉลีย่เทากบั 2.65 การวางแผนหรอืจดัทาํ

โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนนํ้า

แมถาง - แมคําปอง อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.52 และการรวมลงมือปฏิบัติหรือสละ

ทรพัยและแรงงาน อยูในระดบันอยท่ีสดุ มคีาเฉล่ีย

เทากับ 1.90

การทดสอบสมมติฐาน

 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน

พื้นที่ตนน้ําแมถาง - แมคําปอง กําหนดตัวแปร

อิสระไว 11 ตัวแปร แลวนํามาหาความสัมพันธกับ

ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ต นนํ้า

แมถาง - แมคําปองโดยใชสถิติ t-test  และ F-test 

ท่ีกําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 จาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงใน Table1
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 จาก Table 1 พบวาปจจัยที่มีผลตอการมี

สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมในพื้นที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพรมีดังนี้

 อาชพีหลกั การวิเคราะหไดแบงอาชพีหลกั

ออกเปน 10 กลุม ไดแก ทําไร เล้ียงสัตวทําสวน

คาขาย ทํานา รับจางในภาคเกษตรกรรม เก็บหา

ของปา รับจางนอกภาคเกษตรกรรมขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ เม่ือทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ F-test 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ

ปรากฏวาประชากรตัวอยางที่มีอาชีพหลักตางกัน

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (F = 2.301; p-value = 0.016) 

ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไวเม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูพบวา กลุมอาชีพทําไร 

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

Table1 Factors affecting people participation in  forest resource conservation at Mae Thang - Mae 

 Kumpong head watershed Rong Kwang district, Phrae province.

Independent factors
The results of hypothesis test

F t p-value

1. Education level 0.522 - 0.759ns

2. Occupation 2.301 - 0.016*

3. Number of household member 0.687 - 0.561ns

4. Number of household labor 0.298 - 0.879ns

5. Income of household per month 0.415 - 0.838ns

6. Duration of resettlement 5.823 - 0.003*

7. Receiving news and information - 2.615 0.009*

8. Social group membership - 0.893 0. 872ns

9. Interaction with forest officer - 3.379 0.001*

10. Environmental training - 4.230 <0.001*

11. Comprehension and understanding - -5.645 <0.001*

Remark: * =  significance level at 0.05 (p < 0.05)

  ns    =  non significance level at 0.05 (p > 0.05)
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ตนนํา้แมถาง - แมคาํปอง มากกวา กลุมอาชพีคาขาย 

อยางมนียัสําคญัทางสถติ ิสาเหตอุาจเกดิจากสภาพ

พื้นที่ปาในปจจุบันถูกบุกรุกทําลายหรือมีสภาพ

ที่เสื่อมโทรม ซึ่งเปนสาเหตุที่สงผลใหชุมชนเกิด

ความตระหนักและเกิดความวิตกเก่ียวกับความ

เสื่อมโทรมของสภาพปาไมในพื้นที่ซึ่งจะมีผล

กระทบตอผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรง

 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะห

ไดแบงระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานออกเปน 3 กลุม 

คือ ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐานไมเกิน 26 ป 

26 - 50 ป และมากกวา 50 ป เมื่อทดสอบความ

แตกตางของคาเฉล่ียของการมสีวนรวม โดยใชสถิติ 

F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ

ทดสอบปรากฏวา ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน

ตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ในพืน้ทีต่นนํา้แมถาง -  แมคาํปอง แตกตางกนัอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.823, p-value = 0.003) 

ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไวเมือ่ทาํการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวากลุมที่มีระยะเวลา

การต้ังถิน่ฐานมากกวา 50 ป  มสีวนรวมในการอนุรกัษ 

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตนน้ําแมถาง - แมคําปอง 

มากกวา กลุมทีม่รีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐาน 26 - 50 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยจะสังเกตไดวาระยะ

เวลาในการตั้งถิ่นฐานจะทําใหเกิดความผูกพัน

และหวงแหนถิ่นฐานของตนเอง ทําใหเกิดความ

ตองการที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนยิ่งขึ้น

 การไดรบัขอมลูขาวสาร  การวิเคราะหไดแบง 

การไดรับขอมูลขาวสารออกเปน 2 กลุม คือ 

ไดรับขอมูลขาวสารและไมไดรับขอมูลขาวสาร 

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของการมี

สวนรวม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบปรากฏวา การไดรับ

ขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตนน้ําแมถาง - แมคําปอง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.615, 

p-value = 0.009) ซึ่งเป นไปตามสมมติฐาน 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา

ประชาชนท่ีไดรับขอมูลขาวสารมีคาเฉล่ียการมี

สวนรวมมากกวาประชาชนทีไ่มไดรบัขอมลูขาวสาร 

ทั้งนี้ การใหขอมูลขาวสารแกประชากรในพื้นที่

ทาํใหประชาชนทราบถึงความเคล่ือนไหว  ผลกระทบ 

ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรในถิ่นฐานของตน 

ซึ่งช วยใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม

 ความคุนเคยกับเจาหนาที ่การวิเคราะหได

แบงความคุนเคยกับเจาหนาที่ออกเปน 2 กลุม คือ 

มีความคุนเคยกับไมมีความคุนเคย โดยสอบถาม

ประชากรตัวอยางเก่ียวกับการรูจักหนวยศึกษา

การพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถางหรือเคยติดตอ

ประสานงานกับเจาหนาท่ีหนวยฯ หรือเจาหนาท่ี

ปาไมในพ้ืนท่ีหรือไม เมื่อทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ t-test 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ

ปรากฏวา  ความคุ นเคยกับเจ าหนาที่ต างกัน 

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

 การไดรบัการฝกอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ

ทรพัยากรปาไมในพืน้ทีต่นนํา้ การวเิคราะหไดแบง

การไดรับการฝกอบรมออกเปน 2 กลุ ม คือ 

เคยไดรับการฝกอบรมและไมเคยไดรับการฝก

อบรม เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย

ของการมีสวนรวม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบปรากฏวา 

การได รับการฝ กอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ต นนํ้าของประชากร

ตวัอยางตางกนั มสีวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากร

ปาไมในพืน้ทีต่นนํา้แมถาง - แมคาํปอง แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.230, p-value = 

<0.001) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือทําการ

ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยการมี

สวนรวม พบวาประชาชนที่ไดรับการฝกอบรม

มีสวนรวมมากกวาประชาชนท่ีไมไดรับการฝก

อบรม ทั้งนี้ประชนที่เคยไดรับการฝกอบรมดาน

การอนรุกัษทรพัยากรปาไม จะทาํใหมคีวามรูความ

เขาใจและตระหนกัถงึความสาํคญัของการอนรุกัษ

ทรพัยากรปาไมและสิง่แวดลอมและตองการทีจ่ะมี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่

ตนนํ้าของตนเอง

 ความรูความเขาใจดานการอนรุกัษทรัพยากร 

ปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้า การวิเคราะหไดความรูความ

เขาใจออกเปน 2 กลุม คือ มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับ

นอยและมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดานการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับมาก เม่ือทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม 

โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการทดสอบปรากฏวา ความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมตางกัน มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตนน้ําแมถาง - แมคําปอง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -5.645, 

p-value = <0.001) ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน

เฉล่ียการมีสวนรวม พบวาประชาชนที่มีความรู

ความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยของการมีสวน

รวมมากกวา ประชาชนท่ีมีความรูความเขาใจนอย

ทั้งนี้การท่ีสมาชิกชุมชนท่ีมีความรู ความเขาใจ

ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับมาก 

ทําใหตระหนักถึงความสําคัญและตองการมี

สวนรวมในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและ

ความยากลําบากในปองกันและฟนฟูทรัพยากรใน

พื้นที่ตนนํ้าที่มีความสําคัญยิ่ง
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รูปแบบของโครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าของ

หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าแมถาง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรและหนวยงานที่

เกี่ยวของ

 รูปแบบของโครงการดานการอนุรักษ

ฟนฟขูองหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรกัษตนนํา้

แมถางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุป

ไดดังตอไปนี้

 1.  พื้นที่ของตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เปนสวนหน่ึงของ

ลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายม เมื่อพิจารณากลุมกิจกรรม

ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง 

ชี้ใหเห็นวามีกลุมกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้

  1.1  กลุมการดูแลรกัษาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา

โดยเนนกระบวนการในการปองกนัรกัษา การปองกนั 

ปราบปราม การติดตามและเฝาระวังการบุกรุก

ทําลายพื้นที่ตนนํ้าลําธาร

  1.2  กลุมกิจกรรมที่วาดวยเรื่องของ

การฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าอันไดแก การจัดทําฝาย

ดักตะกอนในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงการปลูกปา

ฟ นฟูในพื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมไปถึง

การบริการจัดการน้ําใหเอื้อตอการสรางความ

ชุมชื้นของระบบนิเวศ

  1.3  กลุมกจิกรรมวาดวยการปลูกแฝก

เพ่ือการอนุรกัษดนิและนํา้โดยผสมผสานชนดิของ

แฝกที่สามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันและสอดแทรกหญาแฝกในพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 

ของเกษตรกรที่มีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

ตนนํ้า

  1.4  กิจกรรมการปองกันไฟปาโดย

ชุมชนมีสวนรวม โดยเนนการจัดทําแนวกันไฟ 

และการจัดทาํปาเปยก ขณะเดียวกันกส็รางบทบาท

ชุมชนทองถ่ินและอาสาสมัครในการเฝาระวัง

ไมใหมไีฟเขาไปคุกคามในพ้ืนท่ีธรรมชาติหรอืพ้ืนท่ี

ชุมชน

  1.5  กจิกรรมการสงเสรมิการปลกูพชื

ทีส่อดคลองกบัระบบนเิวศตนนํา้ สอดแทรกเขาไป

ในพืน้ทีต่นนํา้เพือ่ใหมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ

ของพ้ืนที่ปาและปาใชสอยอันเปนประโยชนตอ

การอนุรักษดินและนํ้า และการปกปองมิใหมีการ

ชะลางพังทลายของดิน 

  1.6  การสงเสริมเพาะชํากลาไมใน

ทองถ่ิน โดยใหราษฎรในทองถ่ินมีบทบาทในการ

จดัหาเมล็ดพนัธุรวมกับเจาหนาทีป่าไม และรวมกัน

จัดทําเรือนเพาะชํากลาไมที่หายาก เพื่อเปนการ

ปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรม ขณะเดียวกัน

ก็ผสมผสานทั้งไมปาและไมที่ชุมชนสามารถใช

ประโยชนไดดวย

 2.  รูปแบบในการสงเสริมกระบวนการ

มสีวนรวมของชุมชนทองถิน่ในการอนรุกัษทรพัยากร 

ปาไมในพ้ืนท่ีตนนํา้ จากการดาํเนนิการหนวยศกึษาฯ 

เนนวาบทบาทเจาหนาที่จะมีบทบาทในเรื่องของ

สงเสริม ถายทอดองคความรูและภูมปิญญาในเร่ือง

ของการจัดการพื้นที่ต นนํ้าลําธาร แตดวยท่ีมี

ขอจํากัดในเรื่องของบุคลากร ทําใหประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของเจาหนาทีย่งัมขีอจาํกดัอยูหลาย

ประการ ไมวาจะเปนเร่ืองของอตัรากาํลงั การกระจาย 

ของหนวยปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี รวมไปถึง
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ความรูความเขาใจ ทักษะในการทํางานดานการ

สงเสริมการมีสวนรวม ดวยเหตุนี้กระบวนการ

พฒันาศักยภาพของหนวยจดัการตนน้ําจึงใหความ

สาํคญักบัการสรางเครอืขายชมุชนเขามามสีวนรวม

กบัหนาทีข่องรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรปาตนนํา้ 

โดยผสมผสานรวมกบับทบาทขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน รวมถึงอาสาสมัคร

ทีม่คีวามสนใจในเร่ืองของการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้า

 เม่ือพิจารณารปูแบบของโครงการอนรุกัษ

ฟนฟูในพ้ืนที่ปาตนนํ้าของหนวยศึกษาฯ ที่มีตอ

รูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทองถิน่ ช้ีใหเหน็วากจิกรรมการพฒันารปูแบบของ

โครงการน้ันมคีวามสัมพนัธกบักระบวนการมีสวน

รวมของชุมชนทองถิ่นเปนอยางย่ิง เหตุผลสําคัญ

ของรปูแบบของโครงการทีจ่ะเชือ่มโยงกบัรปูแบบ

ของการมีสวนรวมนั้นตองมุ งเนนการพัฒนา

โครงการหรือบทบาทการทํางานของหนวยจดัการ

ตนนํา้ทีส่อดคลองกบัแนวทางปฏบิตัโิดยการมสีวน

รวมของชุมชนเปนสําคัญ

ความพรอมและศักยภาพของชุมชนตนนํา้แมถาง - 

แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

 ปจจยัดานความพรอมและศกัยภาพชมุชน

ถอืเปนปจจยัทีม่คีวามสําคญัในการเขามามีสวนรวม 

กบัเจาหนาทีร่ฐัในการอนรุกัษฟนฟทูรพัยากรปาไม

ในพืน้ทีต่นนํา้ลาํธาร ความพรอมและศักยภาพของ

ชุมชนหมายรวมถึงขีดความสามารถ การใหความ

รวมมือรวมถึงการดึงศักยภาพท่ีมีอยูภายในชุมชน

เขามาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ

ฟนฟทูรพัยากรตนนํา้ลําธารรวมกบัเจาหนาท่ีรฐัหรอื 

หนวยงานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอการไดรับ

ประโยชนรวมกันกับกิจกรรมการพัฒนาเหลานั้น 

ซึ่งปจจัยดานความพรอมและศักยภาพชุมชนนั้น 

สามารถจําแนกมาเปน 3 ปจจัยหลักดังตอไปนี้

 1. บทบาทผูนาํ ผลจากการศกึษาบทบาท

ผู นําชุมชนในพ้ืนท่ีตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง

ชี้ใหเห็นบทบาทผูนําประกอบไปดวยผูนําที่เปน

ทางการ และผูนําโดยธรรมชาติ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ

ในการดาํเนนิกจิกรรมการพฒันางานดานการอนรุกัษ 

เปนอยางดี รวมตลอดจนเปนผูที่มีโอกาสและ

มปีระสบการณในการปฏบิตังิานรวมกบัเจาหนาท่ี

รัฐมาโดยตลอด นอกจากนี้บทบาทผูนํายังมีสวน

สําคัญกับการริเร่ิมใหเกิดการเปนตนแบบในการ

ปฏิบัติจริงในเรื่องของการอนุรักษ 

 2. ปจจัยดานการรวมกลุ มทางสังคม

ถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ปจจัยท่ีจะสงผลตอการ

รวมกลุมทางสังคมน้ันประกอบไปดวย บทบาท

ของผูนําทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

สภาพปญหาและความต องการร วมกันของ

มวลสมาชิกที่กํ าลั ง เผชิญอยู  ใน พ้ืนท่ีชุมชน 

การสงเสริมของเจาหนาที่หรือภาคีตางๆ ที่จะ

นาํไปสูการสรางกลุมทางสังคม กระบวนการจดัการ 

กลุมและการกําหนดกติกาของกลุ ม ตลอดจน

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการบริหารกลุม

การรวมกลุมทางสังคมมีผลดีในดานของการ

ชวยใหเกิดการระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลาย

และนําไปสูการวางแผนและพัฒนากิจกรรมดาน

การอนุรักษรวมตลอดจนการกําหนดรูปแบบใน



49
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ...

พิมพพา ผองศรี และคณะ

การตัดสินใจในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

ในชุมชน 

 3.  ปจจยัดานความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตนนํ้า 

องคความรูและภมูปิญญาทองถิน่เปนชดุประสบการณ 

ที่สั่งสมโดยผูใชทรัพยากรหรือผูที่มีการต้ังถ่ินฐาน

อยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งยอมมีความสัมพันธกับ

การใชทรัพยากรทั้งโดยตรงและโดยออม การใช

ทรัพยากรในรูปแบบท่ีสอดคลองกับภูมินิเวศของ

ทองถิ่นเปนระยะเวลายาวนานสามารถรวบรวม

เปนชุดความรูทองถ่ินที่สามารถนํามาประยุกตใช

กับการดูแลรักษาทรัพยากรไดเปนอยางดี อีกทั้ง

เปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหชุมชนมีศักยภาพ

และสามารถสนับสนุนกจิกรรมการอนุรกัษทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีด่าํเนนิการโดยเจาหนาที่ 

ของรัฐไดเปนอยางดี สามารถแบงองคความรู 

และภูมิปญญาทองถ่ินออกเปนสาขาตางๆ ได

ดังตอไปนี้

  3.1  องคความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน

ดานการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

  3.2  องคความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน

ดานการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าและการบริหาร

จัดการนํ้า

  3.3  องคความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน

ดานการปลูกพชืและการฟนฟรูะบบนิเวศปาตนนํา้

  3.4  องคความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน

ดานยาและสมุนไพร

  3.5  องคความรูและภูมปิญญาทองถ่ิน

ดานความเช่ือ พิธีกรรมและจารีตของชุมชน

 อนึง่การสงเสรมิองคความรูและภมูปิญญา

ทองถิ่นในพื้นท่ีตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร นอกเหนือจากการสงเสริม

ใหผูรูในทองถิน่ไดเปนผูประยุกตใชองคความรูและ

ภมูปิญญาในการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอม

แลว จะตองมีกระบวนการในการถายทอดความรู

นั้นใหกับมวลสมาชิกในชุมชนรวมถึงเยาวชนใน

ทองถิน่ของตนดวย เพราะหากประชาชนในทองถิน่ 

มกีารใชทรัพยากรบนพืน้ฐานภมูปิญญาของทองถิน่ 

จะทําใหมคีวามเขาใจในคุณคาของทรัพยากรไดเปน

อยางดี รวมตลอดจนสามารถที่จะผสมผสาน

ความรูทางวทิยาศาสตร ความรูทางนเิวศและความ

รูทางภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมมาผสมผสานกัน

ทีจ่ะนาํไปสูการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพภูมินิเวศได

ตอไป

สรุป

 ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 

54.00) มีอายุเฉลี่ย 55.55 ป มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (73.10) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

อยู ระหวาง 3 - 4 (รอยละ 49.10) ทําไรเปน

อาชีพหลัก (รอยละ 64.00) และรอยละ 76.00 

มอีาชีพรอง โดยสวนใหญรบัจางในภาคเกษตรกรรม 

(รอยละ 37.10) มีรายไดเฉล่ีย 10,939.91 บาท

ตอเดือน เปนสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร 

(รอยละ 76.00) ประชากรสวนใหญไดรับขอมูล

ขาวสารเก่ียวกบัการอนรุกัษทรพัยากรปาไม 1 - 2 ครัง้ 

ตอเดือน (รอยละ 63.10) เคยไดรับการฝกอบรม
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เกีย่วกบัการอนุรกัษทรพัยากรปาไม (รอยละ 62.60) 

มีความคุนเคยกับเจาหนาที่ (รอยละ 92.00) และ

ประชากรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรพัยากรปาไมในพืน้ทีต่นนํา้ในระดบัมาก (รอยละ 

56.00)

 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษ 

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนนํ้าในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.59 เมื่อพิจารณา

การมีสวนรวมเปนรายดานพบวา สวนใหญมี

สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้ามากที่สุด อยู ใน

ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.74 

สวนการรวมลงมือปฏิบัติหรือสละทรัพยและ

แรงงานอยูในระดับนอยที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 1.90

 ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ต นนํ้า

แมถาง - แมคําปองอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปจจัย

ดานอาชีพหลักระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน การไดรบั 

ขอมลูขาวสาร ความคุนเคยกับเจาหนาที ่การไดรบั

การฝกอบรมและ การมีความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า

 รปูแบบของโครงการดานการอนุรกัษฟนฟู 

อนุรักษ สามารถแบงการดําเนินการออกตามกลุม

กิจกรรมตางๆ 6 กลุมกิจกรรม คือ กลุมการดูแล

รักษาปาพื้นที่ตนนํ้า กลุมกิจกรรมดานการฟนฟู

ระบบนิเวศตนนํ้า กลุมกิจกรรมการปลูกแฝกเพื่อ

อนุรักษดินและนํ้า กลุมกิจกรรมการปองกันไฟปา 

กลุมกิจกรรมการสงเสริมการปลูกพืชที่สอดคลอง

กับระบบนิเวศ และกลุมกิจกรรมการสงเสริม

เพาะชํากลาไมทองถิ่น

 ปจจัยดานความพรอมสามารถจําแนก

เปน 3 ดานคือ ดานบทบาทผูนํา ดานการรวมกลุม

ทางสังคม และดานความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

ขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศกึษาพบวา การมสีวนรวม

ในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

ของประชาชนในเขตตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง 

อาํเภอรองกวาง จงัหวดัแพร อยูในระดบันอย ดงันัน้ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะตองเขาไปดําเนินการ

ประชาสัมพันธสงเสริมการใหความรู เกี่ยวกับ

การมสีวนรวมในชมุชนมากขึน้ โดยสงเสรมิใหเกดิ

เครือขายชุมชน และสนับสนุนสงเสริมใหชุมชน

เขามีสวนรวมโดยเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนา

โครงการตางๆ และทําความเขาใจเก่ียวกับความ

สําคัญและจําเปนในการท่ีจะตองมีบทบาทหรือ

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือเปน

สวนหนึง่ของโครงการ เพ่ือรวมกนัอนรุกัษทรพัยากร 

ปาไมในพื้นที่ตนนํ้าใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 2.  จากผลการศกึษาพบวา การไดรบัขอมลู

ขาวสาร การไดรบัการฝกอบรม และความรูเกีย่วกบั

การอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนปจจัยที่มีผลตอ

การมสีวนรวมในการอนรุกัษทรพัยากรปาไมในพืน้ที่ 

ตนนํ้าแมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัด

แพร ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับทางดานปาไม 

ควรจะสงเสริมการประชาสัมพันธใหความรู 

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนนํ้า

มากข้ึน รวมถึงใหมีการจัดโครงการฝกอบรม
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หลักสูตรที่เกี่ยวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมขึน้ในพืน้ทีอ่ยางจรงิจงัและตอเนือ่ง 

และรณรงคดานการสงเสริมความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัการอนรุกัษทรพัยากรปาไมและสิง่แวดลอม 

อยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

ตามหองสมุดหมู บาน การจัดตารางใหความรู 

เกี่ยวกับการอนุรักษในวิทยุชุมชนหรือการประชุม

ประจําเดือนของหมูบาน และเพ่ือใหเกิดการมี

สวนรวมของประชาชนมากข้ึน ควรจะจัดใหมกีาร

รบัฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ หรอืปญหาตางๆ 

ของชาวบาน ทีเ่ก่ียวกบัผลกระทบของส่ิงแวดลอม

ตอชุมชน

 3. จากผลการศึกษาพบวา ความคุนเคย

กับเจาหนาที่ เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นทีตนนํ้า

แมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

ดงันัน้หนวยงานควรสงเสริมจดัใหมกีารสรางความ

สมัพันธระหวางเจาหนาทีแ่ละชมุชนมากขึน้ อาจจะ

เปนไปในรูปแบบการออกประชาสัมพันธขาวสาร 

การรวมกิจกรรมของชุมชน หรอืการเชิญชาวชุมชน 

รวมกิจกรรมของทางหนวยงาน เพื่อสรางความ

สัมพันธที่ดียิ่งขึ้น

 4.  จากผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาใน

การต้ังถิ่นฐาน เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ต นนํ้า

แมถาง - แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

ดงันัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของควรจัดใหมกีารสงเสรมิ 

ใหมีโครงการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษใหกับ

เด็กที่ยังอยูในวัยเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป 

โดยเนนใหชุมชนมีความรักและหวงแหนในพ้ืนท่ี

ถิ่นอาศัยเดิม

 5.   การศึกษาในสวนของขอเสนอแนะ

พบวา ประชาชนขาดแคลนกลาไมในการปลกูซอม 

ซึ่งหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษพื้นที่ตนนํ้า

แมถาง - แมคําปองควรใหการสนับสนุนกลาไม

นานาพันธุ รวมถึงพืชผักสวนครัวใหกับประชากร 

เพื่อเป นการสงเสริมการปลูกต นไม  รวมถึง

การอนุรักษไว

 6.  จากการศกึษาในสวนของขอเสนอแนะ

พบวา ประชาชนในพืน้ทีศ่กึษาสวนใหญขาดแคลน

แหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตรในฤดูแลง หนวยงาน

ภาครัฐ ทีเ่กีย่วของ อาทิเชน หนวยศึกษาการพัฒนา 

การอนุรักษพื้นที่ต นนํ้าแมถาง  - แมคําปอง 

กรมชลประทาน หนวยงานภาคอําเภอ ควรจัดใหมี

การศึกษาการจัดหาแหลงเก็บนํา้ไวใชทาํการเกษตร

ในหนาแลง เพื่อประชาชนจะไดมีนํ้าใชไดตลอดป

7.ในสวนของรูปแบบของโครงการอนุรักษฟนฟู

ปาตนนํ้าและปจจัยความพรอมและศักยภาพของ

ชุมชน การพัฒนาโครงการแผนงานหรือกิจกรรม

ใดๆตองคาํนงึโครงการทีต่อบสนองตอสถานการณ

ปญหาและความตองการของประชาชนทองถิ่น

เปนสําคัญ กระบวนการไดมาซึ่งโครงการหรือ

กิจกรรมจะตองทํากระบวนการวิเคราะหสภาพ

ปญหาและวางแผนในการริเริ่มใหเกิดโครงการ

หรือกิจกรรมในสาขาตางๆ ไมวาจะเปนสาขา

การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ํา สาขาการวางแผน

การใชประโยชนที่ดิน สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ

และอาชีพ สาขาการเสริมสรางการเรียนรูและ
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จติสํานกึดานการอนุรกัษ ตลอดจนสาขาการพัฒนา

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรตนนํ้า นอกจากน้ีควรมี

การอบรมพัฒนาศักยภาพใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งานของหนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษพื้นที่

ตนนํ้าแมถาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังในดาน

ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การปฏิบัติงานดานการจัดทําเวทีชาวบาน การเปน

วทิยากรกระบวนการ การสงเสรมิกจิกรรมการอนรุกัษ

ทรพัยากรและสิง่แวดลอม รวมตลอดจนการพฒันา

อาชีพตางๆ สําหรับบทบาทของชุมชนนั้นควรจะ

เชือ่มประสานการทํางานระหวางบทบาทของผูนาํ

ทองถิ่นและผูนําโดยธรรมชาติรวมถึงการสงเสริม

เรือ่งการรวมกลุมทางสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม

อนุรักษตางๆ ทั้งกลุมอนุรักษปาไม กลุมผูใชนํ้า 

และกลุมเกษตรกรทีส่งเสรมิการปลกูทีเ่ปนมติรกบั

สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อใหเปนการริเริ่มใหเกิด

กิจกรรมท่ีเอื้อตอการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่

ตนนํา้แมถาง - แมคาํปอง อาํเภอรองกวาง จงัหวดัแพร 

ไดอยางยั่งยืนตอไป
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การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าในการจัดการน้ําชลประทาน

ของโครงการชลประทานถ่ินเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Participation of Farmers Water User Group on Irrigation 

Water Management of Thintiengtay Irrigation Project, Pakngum District, 

Vientiane Capital, Lao People Democracy Republic
เทียนทอง จันดาลาสาน 1            Theinthong  Chandarasan 1

กิติชัย รัตนะ 1                             Kitichai Rattana 1

วิชา นิยม 1                                Wicha  Niyom 1

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 สถานสภาพท่ัวไป ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ความรูความเขาใจ ระดบัการมสีวนรวม และปจจยัทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของเกษตรกรในการจดัการนํา้

ชลประทานโครงการชลประทานถ่ินเท่ียงใต เมอืงปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยแบบสมัภาษณกบักลุมเกษตรกรผูใชนํา้ชลประทานในโครงการชลประทานถิน่เทีย่งใต 

จํานวน 258 ราย ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช ประกอบดวย 

ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 81.4 เปนเพศชาย รอยละ 58.5 จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 31.0 อาชีพหลักทํานา แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนรอยละ 64.4 

ไดรับการจัดสรรน้ํา 3-5 ไร รอยละ 99.6 ของแหลงนํ้าท่ีใชคือ จากน้ําชลประทาน ชนิดพืชท่ีปลูกคือ 

ขาว รอยละ 66.7 และมีรายไดเฉล่ีย 86,555.45 บาท มีความรูในการจัดการนํ้าชลประทานอยูในระดับมาก  

การมีสวนรวมในการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรภาพรวมอยู ในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.98 และ

มีสวนรวมในระดับปานกลางทุกดาน คือ ดานการไดรับประโยชนจากการจัดสรรนํ้าชลประทาน 

ดานการวางแผนการใชนํ้าชลประทาน และดานการมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการนํา้ชลประทานไดแก ระดบัการศกึษา อาชพีหลกั 

อาชีพรอง แรงงานในครัวเรือน การจัดสรรนํ้าใชในที่ดิน  ที่ตั้งแปลงเพาะปลูก  รายไดของครัวเรือน 

และภาระหนี้สิน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ : การมีสวนรวม การจัดการนํ้า ชลประทาน
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คํานํา

 “นํา้”  เปนทรัพยากรท่ีมคีวามสําคญัตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เปนประเทศหนึ่งที่มีความอุดม

สมบูรณ ทางดานทรัพยากรแหลงน้ํา กลับตอง

ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากการ

เพิม่ขึน้ของประชากรและการขยายตวัของกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหความตองการน้ําเพ่ิมขึ้น

ทกุป ขณะเดยีวกนัมคีนบางกลุมทีใ่ชนํา้ไมประหยดั 

และใช นํ้ าไม ถนอมทําให นํ้ ามีคุณภาพท่ีไม ดี

โดยปลอยนํ้าเสีย ขยะ และสารเคมี ตาง ๆ ลงสู

แหลงนํา้ ทาํใหคณุภาพนํา้เสือ่มโทรมลง นอกจากนี้

การทําลายปาที่เปนแหลงตนนํ้าลําธารเปนสาเหตุ 

ทําใหดินถูกชะลางพังทลาย แหลงน้ําต้ืนเขิน

ประสทิธิภาพในการเกบ็กกันํา้ลดลง นาํไปสูปญหา

อุทกภัยตามมา การจัดการนํ้าที่ผานมาโดยทั่วไป

เปนระบบการเขาถึงไดโดยเสรี (open access) 

สําหรับทุกคนที่ตองการ โดยที่ภาครัฐมีบทบาทนํา

ในการจัดการนํ้า ซึ่งเนนหนักดานการลงทุนขนาด

ใหญและการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยอาศัย

เครื่องมือทางดานวิศวกรรมและกฎหมายเปน

สําคัญ ขาดมิติการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ 

ในสังคม รวมท้ังชมุชนทองถ่ินทีไ่ดสรางกติกาเพ่ือ

การจัดหาและจัดสรรนํ้าในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม

ลงตัวก็ลดน อยลง  สงผลให ป ญหาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรนํ้ามีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น

 ปญหาน้ําไมใชปญหาเฉพาะหนาเพียงปใด

ปหนึ่ง แตเปนปญหาตอเน่ืองระยะยาว และมิใช

มสีาเหตมุาจากปญหาทางกายภาพหรอืการจดัหานํา้ 

(provision) ไมเพียงพอเทานั้นแตเกิดจากการ

แบงปนนํ้า (allocation) ที่ไมมีประสิทธิภาพเปน

สาํคญัดวย ซึง่หากปลอยไปโดยปราศจากระบบการ

จัดการท่ีเหมาะสมสถานการณก็จะรุนแรงข้ึน 

นอกจากทําใหการจัดหาและการใชประโยชนนํ้า

ขาดประสิทธิภาพแลวยังเปนสาเหตุใหเกิดความ

เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและความขัดแยงในสังคม

เพิ่มข้ึนอีกดวยจึงจําเปนตองมีการปรับระบบการ

บริหารจัดการนํ้าเพื่อประโยชนในการผลิตการ

บริโภค และการปองกันอุทกภัยแบบบูรณาการ 

เพื่อเพิ่มหรือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

 ดวยเหตนุีร้ฐับาลของสาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว จงึทําโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

ขนาดกลางและขนาดใหญเพ่ือใชทางการเกษตร 

และมกีารจดัตัง้กลุมผูใชนํา้ข้ึนมาเพือ่แบงเบาภาระ

งานของเจาหนาที่ โดยการสงเสริมใหเกษตรกร

เขามามีบทบาทรวมกันในการจัดการน้ําเพื่อการ

พัฒนาชลประทานแบบย่ังยืน ซึ่งไดมุงเนนดาน

การพัฒนากลุมผูใชนํา้ใหมคีวามเขมแข็ง (กระทรวง

เกษตรกรรมและปาไม, 2540) เนื่องจากโครงการนี้

เปนครั้งแรกท่ีไดมีการศึกษาการมีสวนรวมของ

กลุมเกษตรกรในการจัดการนํ้าชลประทาน เปน

วธิกีารหนึง่ท่ีทาํใหกลุมเกษตรกรสามารถจัดการนํา้

ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาว 

ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการมสีวนรวมของ

กลุมเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทานโดย

เลือกศึกษาในเขตพ้ืนท่ีของโครงการชลประทาน

ถิ่นเท่ียงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เทียนทอง จันดาลาสาน และคณะ

 ในการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 

สถานสภาพท่ัวไป  เศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกร ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการ

จัดการนํ้าชลประทาน ระดับการมีสวนรวมของ

เกษตรกร และปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของชาวเกษตรกรในการจัดการ

นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต 

อํ า เภอเ มืองปากงึม  นครหลวงเ วียงจันทน  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 กรอบแนวคิดการวิจัย 1) ตัวแปรอิสระ 

ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

อาชพีรอง แรงงานเกษตรในครัวเรอืน การจดัสรรนํา้

ใชในที่ดินสําหรับการเกษตร ที่ตั้งแหลงเพาะปลูก 

รายไดของครอบครัว ภาระหนี้สิน สถานภาพ

การเปนผูนาํทางสังคมของเกษตรกรการเปนสมาชิก 

กลุมผูใชนํา้ และความรูความเขาใจในการจดัการนํา้

ชลประทาน และ 2) ตัวแปรตาม ไดแก  การมี

สวนรวมของเกษตรกรผูใชนํ้าในการจัดการน้ํา

ชลประทาน

 สมมติฐานการวิจัย  เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง แรงงานเกษตร

ในครัวเรือน การจัดสรรนํ้าใชในที่ดินสําหรับ

การเกษตร ทีต่ัง้แหลงเพาะปลูก รายไดของครอบครวั  

ภาระหน้ีสิน สถานภาพการเปนผูนําทางสังคม

ของเกษตรกรการเปนสมาชิกกลุมผู ใชนํ้า และ

ความรูความเขาใจในการจัดการน้ําชลประทาน 

แตกตางกัน มสีวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน

โครงการชลประทานถิน่เทีย่งใต อาํเภอเมอืงปากงมึ 

นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวแตกตางกัน

อุปกรณและวิธีการ

การสรางและทดสอบแบบสัมภาษณ

 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสัมภาษณเปน

เครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลูโดยสรางแบบสมัภาษณ

จากแนวคดิทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ เพือ่ตอบ

วัตถุประสงคการวิจัย โดยแบบสัมภาษณแบงออก

ไดเปน 4 ตอน ดังนี้ 1) สถานภาพท่ัวไป เศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร 2) ความรูความเขาใจของ

เกษตรกรตอการจดัการนํา้ชลประทานเพือ่การเกษตร 

3) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการ

นํ้าชลประทาน และ 4) ปญหาและอุปสรรค 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการมีสวนรวม

ของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทานโดยแบบ

สัมภาษณผานความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนสองทาน และนําไปทดสอบ (pre-test) กับ

ประชากรตัวอยางหมูบานหนองเขียวท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกับประชากรที่ทําการศึกษาที่จํานวน 

30 ชุด หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชือ่มัน่

ดานการมีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน

เทากับ 0.801 โดยคาความเชื่อมั่นที่ไดมีคามากกวา 

0.75 ยอมรับได (ธานินทร, 2550) และทดสอบ

คา KR-20 ของความรูความเขาใจในการจัดการ

นํ้าชลประทานไดคา KR-20 เทากับ 0.836 จากนั้น

ทาํการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณอกีคร้ังกอนนํา

ไปเก็บขอมูล
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การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า...

เทียนทอง จันดาลาสาน และคณะ

ประชากร ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง

 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ

กลุมเกษตรกรผู ใชนํ้าชลประทานในโครงการ

ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวง

เวียงจันทน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธี

การทาํการสุมตวัตวัอยางแบบแบงชัน้ภมู ิ(stratified 

sampling) และใชสูตรของ Yamane (1973) 

ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง

ที่ 285 ครัวเรือนจากประชากร 728 ครัวเรือน และ

ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526) 

เพื่อใหจํานวนตัวอยางกระจายในการเก็บขอมูล

ทั้ง 6 หมูบาน ไดแก บานถ่ินเท่ียง บานทาเดื่อ 

บานดงสาน บานโดน บานดงกะลมื และบานวงัโพ 

ขนาดตวัอยางเทากบั 31 38 13 9 82 และ 85 ครวัเรอืน 

ตามลําดับ

การวิเคราะหขอมูล

 นําขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร

ตัวอยางจํานวน 258 ชุด นํามาลงรหัส ประมวลผล

โดยใชคอมพิวเตอร มีการวิเคราะหขอมูลดังนี้

 1.  ความรู ของเกษตรกรตอการจัดการ

นํ้ าชลประทานเพื่อการเกษตรถ าตอบถูกได  

1 คะแนน แสดงวามีความรูความเขาใจ  ถาตอบผิด

ได 0 คะแนน แสดงวาไมมีความรู ความเขาใจ 

พจิารณาระดบัความรูในการจดัการนํา้ชลประทาน

โดยใชคาเฉลี่ย (X) เปนเกณฑในการแบง ถา

คะแนนความรูมคีาตํา่กวาคาเฉล่ียแสดงวามคีวามรู

นอย และมคีามากกวาคาเฉล่ียแสดงวามคีวามรูมาก

 2.  การมีสวนรวมของเกษตรกรในการ

จัดการนํ้าชลประทาน ไดแก การมีสวนรวมในการ

วางแผนการใชนํ้าชลประทาน การมีสวนรวมใน

การรับประโยชนจากการจัดสรรน้ําชลประทาน 

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

 พิจารณาระดับการมีส วนรวมในการ

จัดการน้ําชลประทาน โดยแบงอันตรภาคช้ันออก

เปน  5 ระดับ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้

ความกวางของอันตรภาคชั้น   =   (คะแนนสูงสุด   -   คะแนนตํ่าสุด)   =   5 - 1   =   0.80

                                                                                จํานวนชั้น          5
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การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า...

เทียนทอง จันดาลาสาน และคณะ

 จากนั้นนํามากําหนดเกณฑในการแปล

ความหมายระดับการมีสวนรวมในการจัดการ

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 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย 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 เปนโครงการหน่ึง

ที่อยูในแผนพัฒนาของรัฐบาลต้ังอยูในเขตท่ีราบ 

และหางจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน ไปทาง

ทิศตะวันตกประมาณ 90 กิโลเมตร ระบบหัวงาน

ตั้งอยู บริเวณบานปากงึม (เปนโครงการเครื่อง

สูบนํ้า) โครงการมีพื้นที่นาประมาณ 300 เฮกแตร 

(1,875 ไร) วัตถุประสงคในการกอสรางโครงการ

เพ่ือเพิ่มรอบการเพาะปลูกจากหนึ่งฤดูผลิตเปน

สองฤดูการผลิต และเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร

โครงการไดเริ่มกอสรางในป พ.ศ 2547-2548 

(โดยไดรบัทนุจาก ADB) เปนชลประทานขนาดกลาง 

เพื่อสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแลง (นาปรัง) 

จํานวน 6 หมูบานไดแก บานถิ่นเที่ยง บานทาเดื่อ 

บานดงสาน บานโดน บานดงกะลมื และบานวงัโพ 

ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต สิงหาคม ถึง เดือน

ธันวาคม พ.ศ 2556 (แผนกเกษตรกรรมและปาไม 

นครหลวงเวียงจันท, 2547)

ผลและวิจารณ

สถานภาพท่ัวไปของเกษตรกร

 เพศ เกษตรกรผูใชนํ้าสวนใหญ รอยละ 

81.4 เปนเพศชาย และรอยละ 18.6 เปนเพศหญิง 

อายุของเกษตรกรผู ใช นํ้าร อยละ 58.5 มีอายุ 

45 - 55 ป รองลงมารอยละ 21.3 มีอายุมากกวา 

55 ป และรอยละ 20.2 มีอายุ 35 - 45 ป ระดับ

การศึกษาพบวา เกษตรกรผู ใชนํ้ารอยละ 31.0 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมา

รอยละ 26.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รอยละ 22.1 จบการศึกษาระดับประถม

ศึกษา และรอยละ 20.9 จบการศึกษาสูงกวา

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 รับจางท่ัวไป 

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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การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า...

เทียนทอง จันดาลาสาน และคณะ

การใชนํ้า 15 - 20 ป 20 ปขึ้นไป และตํ่ากวา 10 ป 

ตามลําดับ โดยมีประสบการณในดานการใชนํ้า

ชลประทานเฉลี่ย 16 ป ตํ่าสุด 2 ป สูงสุด 30 ป

สภาพทางเศรษฐกิจของกลุมผูใชนํ้า

 แรงงานในครัวเรือน เกษตรกรผู ใชนํ้า

รอยละ 62.0 มีแรงงานในครัวเรือน 3 คน รองลงมา

รอยละ 28.3 จํานวน 2 คน และรอยละ 9.7 จํานวน 

4 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน สูงสุด 

4 คน ตํ่าสุด 2 คน 

 การไดรับการจัดสรรน้ําในที่ดินเกษตรกร

ผูใชนํ้ารอยละ 64.0 ไดรับการจัดสรรนํ้า 3 - 5 ไร 

รองลงมารอยละ 24.0 ไดรบัการจดัสรรนํา้ 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 กลางคสูงนํา้ และรอยละ 11.6 

ตนคูสงนํ้า 

 แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตร เกษตรกรผูใช

นํา้รอยละ 99.6 แหลงนํา้ทีใ่ชคอื จากน้ําชลประทาน 

และรอยละ 66.7 จากนํ้าฝนและลํานํ้าในลุมนํ้า

 ชนิดพืชท่ีปลูก เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 

66.7 ปลูกขาว และรอยละ 33.3 ปลูกพืชชนิดอื่น 

 รายไดของครอบครัวตอป เกษตรกรผูใชนํา้ 

รอยละ 59.7 มีรายได 60,000 บาทข้ึนไป 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  รายไดสูงสุด 575,000 บาท และตํ่าสุด 

3,700 บาท  

 การเปรียบเทียบรายได เกษตรกรผูใชนํ้า

รอยละ 49.2 มผีลกาํไร 50,000 บาท ขึน้ไป 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 

 ภาระหนีส้นิ เกษตรกรผูใชนํา้รอยละ 76.0 

ไมมภีาระหน้ีสนิ มเีพยีงรอยละ 24.0 มภีาระหน้ีสนิ 

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) 
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 ราคาคาบรกิารนํา้ เกษตรกรผูใชนํา้รอยละ 

99.2 เห็นวาเหมาะสมแลว และรอยละ 0.8 ไม

เหมาะสม

 อตัราการชําระคาน้ําชลประทาน เกษตรกร

ผูใชนํา้รอยละ 77.5 ชาํระ โดยชาํระในอัตรา 480 บาท/ 

เฮกแตร และมีเพียงรอยละ 22.5 ที่ไมไดชําระ

คานํ้าชลประทาน

ทางสังคมของกลุมผูใชนํ้า

 ขอมูลทางสังคมของกลุมผูใชนํ้า พบวา 

เกษตรกรผูใชนํ้ามีสถานะผูนําทางสังคมสวนใหญ

รอยละ 93.4 เปนลูกบาน รองลงมารอยละ 3.1 

เปนผูชวยผูใหญบาน รอยละ 2.3 เปนหัวหนา

กลุมผูใชนํ้า และรอยละ 1.2 เปนผูใหญบาน

 การเปนสมาชกิกลุมผูใชนํา้  พบวาเกษตรกร 

ผูใชนํ้าทุกราย รอยละ 100 เปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

โดยสวนใหญรอยละ 96.1 เปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

และรอยละ 3.9 เปนกรรมการผูใชนํ้า

 หนวยงานท่ีมสีวนชวยในการบริหารจัดการ

นํ้า พบวา เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 100 เห็นวา

ผูมสีวนชวยในการบรหิารจดัการนํา้คอื กลุมผูใชนํา้

 บทบาทหญิงชายที่มีผลดีตอการบริหาร

จัดการนํ้า พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าทุกราย รอยละ 

100 เห็นวาบทบาทหญิงชายมีผลดีตอการบริหาร

จดัการ โดยใหเหตุผลวา ทาํใหผูหญิงและชายเขามา

มีสวนรวมมากขึ้น

 การจัดประชุมและวางแผนในการใชนํ้า 

พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าทุกราย รอยละ 100 มีการ

ประชุมและวางแผนในการใชนํ้า โดยรอยละ 59.7 

มีการประชุมไมเกิน 35 ครั้ง รองลงมารอยละ 25.2 

ระหวาง 36 - 40 คร้ัง รอยละ 8.5 ระหวาง 41 - 45 คร้ัง 

และรอยละ 6.6 มกีารประชุมและวางแผนการใชนํา้ 

46 คร้ังข้ึนไป โดยเฉลี่ย 36.53 ครั้ง สูงสุด 49 ครั้ง 

และตํ่าสุด 28 ครั้ง

บทบาทการจัดการนํ้าของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน

 บทบาทการจัดการของกลุ มผู  ใช นํ้ า

ชลประทาน พบวา เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 66.7 

ทราบบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการ

บริหารจัดการนํ้า และรอยละ 33.3 ไมมีความเห็น 

 ขอดีของกลุมผู ใชนํ้า พบวา เกษตรกร

ผูใชนํา้รอยละ 99.6 มตีารางการสงนํา้และการวางแผน 

ปลกูพชืท่ีเหมาะสม รองลงมารอยละ 98.8 มกีองทนุ 

บรหิารภายในกลุม รอยละ 61.6 มกีารฝกอบรมทาง

วิชาการใหสมาชิกกลุม รอยละ 58.1 มีการประชุม

แลกเปล่ียนขอคิดเห็น และรอยละ 33.3 มีระเบียบ

ขอบังคับของกลุมผูใชนํ้า

 เจาของระบบชลประทาน พบวา เกษตรกร

ผูใชนํา้รอยละ 53.5 ไมมคีวามเหน็ รองลงมารอยละ 

33.3 เจาของคือ ประชาชน และรอยละ 13.2

เจาของคือ รัฐบาล 

 บทบาทการจัดการของกลุ มผู  ใช นํ้ า

ชลประทาน ประกอบดวย บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการในการบริหารจัดการน้ํา จุดดีของ

กลุมผูใชนํ้า เจาของระบบชลประทาน การไดรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการชลประทาน ความรู

ความเขาใจของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน  

และการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการนํ้า

เพื่อการเกษตร
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ความรูของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน  

 ระดับความรูในการจัดการน้ําชลประทาน

ของเกษตรกร โดยมีคะแนนเฉล่ีย 17.95 พบวา 

กลุมตัวอยางมีความรูระดับมากรอยละ 55.4 และ

ระดับนอยรอยละ 44.6

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ํา

เพื่อการเกษตร

 การมสีวนรวมของเกษตรกรในการจดัการ

นํ้าเพ่ือการเกษตรดานภาพรวมพบวา เกษตรกร

ผูใชนํา้มสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 2.98) 

เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา มสีวนรวมในระดบั

ปานกลางทุกดานโดยเรียงลําดบัจากมากไปหานอย

ดังน้ี การมีสวนในการไดรับประโยชนจากการ

จัดสรรน้ําชลประทาน (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

ของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทานภาพรวม

อยูในระดบัปานกลาง และยงัสอดคลองกบังานวจิยั

ของทิพพาพร (2553) ไดทาํการวิจยัการใชประโยชน

ทรัพยากรนํ้าของกลุมผูใชนํ้าชลประทานรวมทั้ง

บทบาทของกลุมผูใชนํ้าชลประทานและปจจัยท่ีมี

ผลตอการบรหิารจดัการนํา้ในโครงการชลประทาน

จอมทอง นครหลวงเวียงจนัทน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับบทบาทการ

จัดการน้ําชลประทานของกลุมผู ใชนํ้าในการ

บริหารจัดการชลประทาน พบวา กลุมผูใชนํ้ามี

ความคิดเห็นตอภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

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

  Management.

(n = 258)

Farmers’ participation Level of

X S.D. farmers’

participation

Participation on irrigation water utilization planning 2.92 1.10 moderately

Participation on  gaining  advantage   from irrigation water 3.37 1.34 moderately

       distribution 

Participation on irrigation maintenance system 2.66 1.04 moderately

Mean 2.98 1.15 moderately
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ปญหาและอุปสรรคของกลุมผูใชนํ้า

 ปญหาและอุปสรรคของกลุ มผู ใช นํ้า

ตัวอยาง พบวา เกษตรกรผูใชนํ้าตัวอยางรอยละ 

57.8 มีอุปสรรคในการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร โดย

รอยละ 42.5 นํ้าไมเพียงพอ รองลงมารอยละ 8.00 

ไดรับน้ําไมตรงเวลา รอยละ 3.54 การรั่วซึมของ

คลอง รอยละ 3.39 การแยงน้ํา และรอยละ 0.37 

มีวัชพืชในคูนํ้า

 สภาพระบบสงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวา 

เกษตรกรผูใชนํ้ารอยละ 45.3 มีประสิทธิภาพดี 

รองลงมารอยละ 51.2 ควรมกีารปรับปรุง รอยละ 2.3 

ไมมีความคิดเห็น และรอยละ 1.2 ประสิทธิภาพ

ใชการไมดี

 การจัดรอบเวรการสงนํ้า พบวา เกษตรกร

ผู ใช นํ้าสวนใหญร อยละ 99.2 เห็นวาการจัด

รอบเวรการสงนํา้เหมาะสม และรอยละ 0.8 เหน็วา

ไมเหมาะสม

การทดสอบสมมติฐาน

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาไดทําการ

วิเคราะห การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า

ในการจัดการนํ้ าชลประทานของโครงการ

ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวง

เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อจะไดทราบ

วาตัวแปรอิสระใดบาง ที่ทําใหเกษตรกรผูใชนํ้ามี

สวนรวมในการจัดการน้ําชลประทานของโครงการ

ชลประทานถ่ินเท่ียงใตแตกตางกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานสรุปไดวา

 ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง 

แรงงานในครัวเรือน การจัดสรรน้ําใชในท่ีดิน 

ท่ีตั้งแปลงเพาะปลูก รายไดของครอบครัว และ

ภาระหนี้สินแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการ

นํ้าชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05
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 เพศ อาย ุสถานภาพการเปนผูนาํทางสงัคม 

การเปนสมาชกิกลุมผูใชนํา้ และความรูความเขาใจ

ในการจัดการน้ําชลประทานแตกตางกันมสีวนรวม

ในการจัดการน้ําชลประทานไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังใน Table 2

 จาก Table 2 เปรียบเทียบการมีสวนรวม

ในการจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรผูใชนํ้า

โครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต พบวา

 ระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ

จดัการน้ําชลประทานโครงการชลประทานถิน่เทีย่งใต 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวน 2 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่จบ

การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

(X = 3.35) มีสวนรวมในการการจัดการนํ้า

ชลประทานมากกวากลุมตัวอยางที่จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (X = 2.64) และ คูที่ 2 พบวา 

กลุมตวัอยางทีจ่บการศึกษาระดับสงูกวามธัยมศกึษา 

ตอนปลาย (X = 3.35) มสีวนรวมในการการจัดการ

นํา้ชลประทานมากกวากลุมตวัอยางท่ีจบการศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (X = 2.80)

 อาชพีหลกัตางกนัมสีวนรวมในการจดัการ

นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต

Table 2   Result of the hypothesis testing 

Independent variable
Result of hypothesis testing

F t p-value
1. Gender - 0.520 ns 0.603

2. Age 0.976 ns - 0.378

3. Level of  their education 4.034* - 0.008

4. Major occupation 4.412* - 0.013

5. Minor occupation 14.561* - 0.000

6. Household  casual labor 5.431* - 0.005

7. Water distribution 4.168* - 0.007

8. Plots Location 7.843* - 0.000

9. Household income 21.699* - 0.000

10. Indebt - -7.854* 0.000

11. Leadership in society status 0.968 ns - 0.408

12. Water user group membership  - 1.390 ns 0.166

13. Knowledge and understanding on irrigation - -0.101 ns 0.919

     water management 

 *  statistical significant level of 0.05. 
 ns  no statistical significant level of 0.05.
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จาํนวน 1 คู  พบวา กลุมตวัอยางทีม่อีาชพีรบัราชการ 

(X =  3.29) มสีวนรวมในการการจัดการน้ําชลประทาน 

มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพทํานา (X = 2.83)

 อาชีพรองตางกนัมสีวนรวมในการจดัการ

นํ้าชลประทานโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวน 3 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มี

อาชีพรองทํานา (X = 3.27) มีสวนรวมในการการ

จัดการน้ําชลประทานมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมี

อาชพีรอง (X = 2.30) คูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มี

อาชีพรองเล้ียงสัตว (X = 3.15) มีสวนรวมในการ

การจัดการน้ําชลประทานมากกวากลุมตวัอยางท่ีไมมี 

อาชพีรอง (X = 2.30) และคูที ่3 พบวา กลุมตวัอยาง

ที่มีอาชีพรองรับจางทั่วไป (X = 3.36) มีสวนรวม

ในการการจดัการนํา้ชลประทานมากกวากลุมตวัอยาง 

ที่ไมมีอาชีพรอง (X = 2.30)

 แรงงานเกษตรในครวัเรอืนตางกนัมสีวนรวม 

ในการจัดการน้ําชลประทานโครงการชลประทาน

ถิ่นเที่ยงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน (X = 2.97) 

มีส วนร วมในการการจัดการนํ้าชลประทาน

มากกวากลุมตวัอยางทีม่แีรงงานในครวัเรอืน 3 คน 

(X = 2.60) และคูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มี

แรงงานในครัวเรือน 2 คน (X = 2.97) มีสวนรวม

ในการการจัดการนํ้าชลประทานมากกวากลุม

ตัวอยางที่มีแรงงานในครัวเรือน 4 คน (X = 2.16)

 การจัดสรรน้ําใชในทีด่นิสาํหรบัเกษตรกร

ตางกันมีสวนรวมในการจัดการนํ้าชลประทาน

โครงการชลประทานถ่ินเที่ยงใต แตกตางกัน

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู  

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการจัดสรรน้ําใชในท่ีดิน

สาํหรับเกษตรกรต่ํากวา 3 ไร (X = 3.33) มสีวนรวม

ในการจัดการนํ้าชลประทานมากกวากลุมตัวอยาง

ทีม่กีารจดัสรรนํา้ในทีด่นิสาํหรบัเกษตรกรระหวาง 

6 - 10 ไร (X = 2.61)

 ที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตางกันมีสวนรวม

ในการจัดการน้ําชลประทานโครงการชลประทาน

ถิน่เท่ียงใต แตกตางกนัแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 จาํนวน 2 คู โดย คูที ่1 พบวา 

กลุมตัวอยางท่ีมีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกกลางคูสงนํ้า

(X = 3.04) มสีวนรวมในการการจัดการน้ําชลประทาน 

มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตนคู

สงนํา้  (X = 2.26)  และคูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยาง

ที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกปลายคูสงนํ้า (X = 2.98) 

มสีวนรวมในการการจัดการน้ํามากกวากลุมตวัอยาง 

ที่มีที่ตั้งแหลงเพาะปลูกตนคูสงนํ้า (X = 2.26)

 รายไดของครอบครัวตางกันมีสวนรวม

ในการจัดการน้ําชลประทานโครงการชลประทาน

ถิ่นเท่ียงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู โดย คูที่ 1 พบวา กลุม

ตวัอยางทีม่รีายไดของครวัเรือน 50,000 - 60,000 บาท 

(X = 2.82) มสีวนรวมในการการจัดการน้ําชลประทาน 

มากกวากลุมตัวอยางทีม่รีายไดของครวัเรอืนไมเกนิ 

30,000 บาท (X = 1.86) คูที่ 2 พบวา กลุมตัวอยาง
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ที่มีรายไดของครัวเรือนมากกวา 60,000 บาท 

ขึ้นไป (X = 3.32) มีสวนรวมในการการจัดการ

นํ้าชลประทาน มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายได

ของครัวเรือนไมเกิน 30,000 บาท (X = 1.86) คูที่ 3 

พบวา กลุมตวัอยางทีม่รีายไดของครวัเรอืนมากกวา 

60,000 บาท ขึ้นไป (X = 3.32) มีสวนรวมในการ

การจัดการน้ําชลประทานมากกวากลุมตัวอยาง

ที่มีรายไดของครัวเรือน 30,000 - 40,000 บาท 

(X = 2.33) และคูที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่มี

รายไดของครัวเรือนมากกวา 60,000 บาท ขึ้นไป 

(X = 3.32) มสีวนรวมในการการจัดการน้ําชลประทาน 

มากกวากลุ มตัวอยางที่มีรายไดของครัวเรือน 

40,000 - 50,000 บาท (X = 2.40)

 ภาระหน้ีสินตางกันมีสวนรวมในการ

การจัดการนํ้าชลประทานโครงการชลประทาน

ถิ่นเที่ยงใต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  0.05 พบวากลุ มตัวอย างท่ีมีหนี้สิน 

(X = 3.44) มีสวนรวมมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมี

หนี้สิน (X = 2.76)

สรุป

 เกษตรกรผูใชนํ้าสวนใหญ รอยละ 81.4 

เปนเพศชาย รอยละ 31.0 จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 79.1 มีอาชีพหลัก

ทาํนา มปีระสบการณในดานการใชนํา้ชลประทาน

เฉลี่ย 16 ป มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน 

รอยละ 64.0 ไดรับการจัดสรรน้ํา 3 - 5 ไร เปน

ของตนเองทั้งหมด มีที่ดินเฉลี่ยต อครัวเรือน

เกษตรกรมีที่ดิน 4.89 ไร รอยละ 46.9 มีพื้นที่

ตัง้แปลงอยูปลายคสูงนํา้ รอยละ 99.6 ของแหลงนํา้

ทีใ่ชคอื จากนํา้ชลประทาน รอยละ 66.7 ของชนดิ

พชืที่ปลูกคือ ขาว โดยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน  

86,555.45 บาท มีผลกําไรเฉลี่ยตอครัวเรือน 

72,068.52 บาท  รอยละ 76.0 ไมมีภาระหนี้สิน 

เกษตรกรผู ใชนํ้าสวนใหญร อยละ 93.4 เปน

ลูกบาน สวนใหญรอยละ 96.1 เปนสมาชิกกลุม

ผูใชนํ้า เกษตรกรผูใชนํ้าเห็นวาผูมีสวนชวยในการ

บริหารจัดการนํ้าคือ กลุมผูใชนํ้า 

 ความรู ของเกษตรกรในการจัดการ

นํ้าชลประทานมีความรูระดับมาก รอยละ 55.4 

และระดับนอย รอยละ 44.6

 การมสีวนรวมของเกษตรกรในการจดัการ

นํา้เพือ่การเกษตรดานภาพรวมพบวา เกษตรกรผูใช

นํ้ามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง

ทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 

การมีสวนในการไดรับประโยชนจากการจัดสรร

นํ้าชลประทาน รองลงมา การมีสวนรวมดานการ

วางแผนการใชนํ้าชลประทาน และการมีสวนรวม

ในการดแูลบาํรงุรกัษาระบบชลประทานตามลาํดบั

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร

ผู  ใช นํ้ าในการจัดการนํ้ าชลประทาน  ระดับ

การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง แรงงานใน

ครัวเรือน การจัดสรรน้ําใชในท่ีดิน ที่ตั้งแปลง

เพาะปลูก รายไดของครอบครัว และภาระหน้ีสิน

ตางกันมีสวนรวมในการจัดการนํ้าชลประทาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะ

 1.  หนวยงานทีเ่ก่ียวของ แผนกเกษตรกรรม 

และปาไมจงัหวัด เกีย่วกับการจัดการน้ําชลประทาน

ควรมีการสงเสริมการใชสื่อเพ่ือใหขอมูลขาวสาร

ไดเขาถึงเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทานอยางทั่วถึง

ตอไป 

 2.  เจาหนาที่ผู รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ใชนํ้าชลประทาน ควรชี้แจงทําความเขาใจกับ

เกษตรกรผูใชนํ้าเกี่ยวกับการวางแผนการใชนํ้า 

การเลือกกจิกรรมและขอความรวมมอืกบัเกษตรกร

ดงักลาวใหมสีวนรวมในการตดัสินใจเลอืกกจิกรรม

ในทองถิ่น ทั้งนี้เปนกิจกรรมของทองถ่ินและ

เปนประโยชนของเกษตรกรผูใชนํ้าเอง 

 3.  เจ  าหน าที่ ผู  รับผิดชอบโครงการ

ควรทําความเขาใจใหกับเกษตรกรผู ใช นํ้าว า 

เม่ือคลองสงน้ําเกิดความเสียหายใครพบเห็นควร

แจงใหเจาหนาที่ทราบอยางเรงดวน และใหความ

รวมมืออยางทั่วถึง 

 4.  เจาหนาท่ีผู รับผิดชอบชลประทาน

จงัหวัดควรช้ีแจงทาํความเขาใจใหกบัเกษตรกรผูใช

นํา้ใหเขาใจถงึการดแูลบาํรงุรกัษาระบบชลประทาน 

วาทุกคนมีความเปนเจาของตองชวยกันดูแลรักษา

ถึงแมจะเปนสมบัติของทางราชการ เกษตรกรก็มี

สวนเปนเจาของ ดังน้ันจึงควรชวยกันดูแลสมบัติ

ของทางราชการ 

 5.  หนวยงานท่ีรบัผิดชอบควรมีมาตรการ

ในการจดัสงน้ํา และสาํรวจปริมาณนํา้ใหเพียงพอใจ

การจายใหกับเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 

อีกทั้งมีการตรวจดูการชํารุดทรุดโทรมของคลอง

สงน้ํา เพ่ือใหมีการจายนํ้าใหถึงแปลงเพาะปลูก

ของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ

 6.  เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบโครงการควรให

ความสําคัญของปจจัยที่มีผลกับการมีสวนรวม

โดยเฉพาะระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง 

แรงงานในครวัเรอืน การจัดสรรนํา้ใชในทีด่นิ ทีต่ัง้

แปลงเพาะปลูก รายไดของครัวเรือน และภาระหนี้

สนิ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

ตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพ้ืนที่ตนน้ําลุม

แมนํ้าเมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร 

จังหวัดตราด

Factors Affecting Water Resources Utilization in the Head Watershed 

of Mueang Trat River Watershed : A Case Study of Bo Phloi Sub-District,

Bo Rai District, Trat Province
ศุภิสรา กลิ่นโสภณ 1      Suphitsara Glinsopon 1

กิติชัย รัตนะ 1           Kitichai Rattana 1

วิชา นิยม 1          Wicha Niyom 1

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, 
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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

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรน้ําของ

ประชาชนในพ้ืนที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชวางแผนการจัดการ

ในการใชทรัพยากรน้ําในบริเวณพ้ืนที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด ทั้งนี้ไดสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย 

(simple random sampling) กบัประชาชนท่ีอาศยัอยูในตาํบลบอพลอย อาํเภอบอไร จงัหวดัตราด ทีม่ทีัง้หมด 

10หมูบาน จํานวน 389 ตัวอยาง จากท้ังหมด 14,829 คน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือและประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 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

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและปาตนนํ้าอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 ไดรับขอมูลขาวสาร 

รอยละ 69.0 โดยไดรับจากการประชุม/อบรม รอยละ 53.5 ความถ่ีในการไดรับขอมูลขาวสาร เดือนละ 

1 - 2 ครั้ง รอยละ 47.3 ชองทางการรับรูจากเจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 73.5 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการฯ ไดแก เวทีประชาคม รอยละ 77.6 การทดสอบสมมติฐาน

พบวา ปจจัยดานสถานภาพทางการสมรสระดับการศึกษาภูมิลําเนาเดิม อาชีพหลัก อาชีพรองความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัย

ที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นท่ีตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราด กรณีศึกษา 

ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ : การใชประโยชน ทรัพยากรนํ้า พื้นที่ตนนํ้า จังหวัดตราด
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คํานํา

 พื้นที่ตนนํ้าลําธาร หมายถึงพื้นที่ลุ มนํ้า

บรเิวณท่ีเปนแหลงกําเนิดของลําธาร อนัมีขอบเขต

จากแนวสนัปนนํา้ลงมา จนถงึบรเิวณทีเ่ร่ิมมีนํา้ไหล 

ในลําธารนั้นๆ และพื้นที่ที่กําหนดไวเปนพื้นที่

ลุมนํ้าชั้นท่ี 1 และพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 2 ที่อยูในเขต

พืน้ที่ปาไมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2556)

สวนใหญประกอบดวยภู เขาหรือเนินสูงที่มี

ความลาดชันคอนขางมากสําหรับพื้นที่ต นนํ้า

ลําธาร ซึ่งปกคลุมดวยสภาพปาไมตามธรรมชาติ

ทีม่คีวามสมบรูณปาไมชวยปองกนันํา้ฝนขณะฝนตก 

มิใหกัดเซาะชะพาดินผิวหนาและชวยรักษาความ

สมบูรณและความชุมชื้นมิใหเสื่อมสูญไป สวน

เศษไม ใบไมที่ทับถมผุพังอยู บนผิวดินนั้นก็จะ

ชวยดูดซับนํ้าฝนทําใหนํ้ามีโอกาสไหลซึมลงไป

เก็บสะสมอยูในดินไดมากแลวจึงคอยไหลระบาย

ออกจากดินลงสูลําธารและลําหวยอยางสมํ่าเสมอ

ตลอดเวลา

 ปจจุบนัพ้ืนท่ีตนน้ําจาํนวนมากท่ัวทุกภาค

ของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จากการ

ตัดไมทําลายปา เผาปา บุกรุกครอบครองพื้นที่ปา

เพื่อนํามาใชทําการเกษตร หรือทําไรเล่ือนลอย 

เปนเหตุใหเกิดการกัดเซาะหนาดินและทําลาย

อินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ต นนํ้าจนดินเสื่อม

คุณภาพ นํ้าฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูใน

ดินมีปริมาณลดลงมากกวาเดิม ฝนตกถึงพ้ืนก็ชะ

ผิวดิน เกิดน้ําทวมฉับพลัน และการพังทลายของ

หนาดินก็ตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต

ของคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง ดังนั้นไมเพียง

แตพืน้ทีแ่หงแลงเทานัน้ ทีต่องมกีารบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน้ําเพือ่แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ี

ตนนํ้าก็เชนกัน จึงมีความจําเปนตองมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าเชนเดียวกัน เพื่อฟนฟูและ

รักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีตนนํ้า 

ทีเ่สมือนอางเก็บนํา้ตามธรรมชาติ ทีค่อยปลดปลอย

นํ้าใหไหลลงสูแมนํ้าลําธาร หลอเลี้ยงชีวิตอยาง

สมํ่าเสมอ  

 พืน้ทีใ่นแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ก็ถือเปนอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการทําลายปาตนนํ้าอยู

ไมนอย โดยสวนใหญเกิดจากการบุกรุก ทั้งคนใน

พืน้ทีแ่ละคนนอกพืน้ที ่เมือ่ปาตนนํา้ลดปรมิาณลง 

บวกกับการใชประโยชนทรพัยากรน้ําอยางฟุมเฟอย 

และไมมีความเหมาะสม จึงทําใหเกิดปญหาการ

ขาดแคลนน้ําได และในบางครั้งก็เขาขั้นวิกฤตใน

ชวงฤดูแลง สงผลใหชาวบานไดรบัความเดือดรอน 

ในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด 

ถอืเปนอกีพ้ืนทีห่นึง่ทีใ่นบางหมูบานมพีืน้ทีต่ัง้ทีอ่ยู

ใกลชิดกบัพ้ืนที่ตนนํ้า ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมนํ้า

เมืองตราด จังหวัดตราด และไดประสบกับปญหา

ภัยแลงอยู บอยคร้ัง ทรัพยากรนํ้ามีไมเพียงพอ

สาํหรบัการอปุโภคและการบริโภค อาจเนือ่งมาจาก

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ียังไมมีความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม และ

ปริมาณการใชของชาวบานในชุมชนท่ีอยูบริเวณ

พืน้ทีต่นนํา้ รวมไปถงึชาวบานทีอ่ยูในพืน้ทีก่ลางนํา้ 

และปลายนํา้ ประกอบกบัชาวบานอาจยงัขาดความ

รูในเร่ืองการอนุรักษและการดูแลรักษาทรัพยากร

ที่ถูกตอง จึงทําใหมีการใชทรัพยากรนํ้าและพื้นท่ี

ปาตนนํ้าอยางประมาทโดยท่ีไมทราบวาจะทําให
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เกดิผลกระทบในอีกหลายๆ ดานตามมา ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผล

ตอการใชทรพัยากรนํา้ของประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ 

แมนํ้าเมืองตราด เพื่อจะไดนําผลการศึกษาวิจัย

ที่ไดไปประยุกตใชในการบริหารจัดการในการใช

ทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิด

ความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม

ในพื้นที่เปาหมายตอไป

ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษากับ

ประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานอยู อาศัยในชุมชนที่ตั้ง

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 บานหม่ืนดานหมูที่ 9 

บานจัดสรร และหมูที่ 10 บานคลองยอ

กรอบแนวคิดในการศึกษา

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ สถานภาพ

ทางการสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม 

ขนาดพื้นที่ทํากิน อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรู

ความเขาใจเก่ียวกบัการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ํา 

และปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสาร

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การใชประโยชน

ทรัพยากรนํา้ของประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ลุมแมนํา้

เมืองตราด

สมมติฐาน

 ประชาชนที่มีความแตกตางเกี่ยวกับ

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม 

ขนาดพื้นที่ทํากิน อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรู

ความเขาใจเก่ียวกบัการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ํา 

และปาตนนํ้า การไดรับขอมูลขาวสารจะมีผลตอ

การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุม

แมนํ้าเมืองตราด แตกตางกัน

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

 ในการศกึษาครัง้นีใ้ชแบบสอบถามในการ

เกบ็รวบรวมขอมลู ซึง่แบบสอบถามท่ีสรางไดผาน

การตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและนําไป

ทดสอบ(pretest) กบัประชาชนในพ้ืนท่ีทีม่ลีกัษณะ

พืน้ท่ีใกลเคียงกบัพ้ืนท่ีศกึษา จาํนวน 30 ราย จากนัน้ 

นํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) 

โดยใชสูตรการทดสอบ KR-20 ของKuder-Rich-

ardson คํานวณหาคาเฉล่ีย (mean) และคาความ

แปรปรวน (variance) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ แลวแทนคาท่ีไดในสูตร KR-20 ซึ่งคา

ความเชื่อมั่นตองไมตํ่ากวา 0.60 (ยุทธ และกุสุมา, 

2553)จากการทดสอบปรากฏวา คําถามความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

และปาตนนํ้าไดคาความเชื่อมั่นของคําถาม เทากับ 

0.611จากนั้นนําการทดสอบมาปรับปรุงแกไข

ใหถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค เพ่ือเปน

แบบสอบถามที่เปนมาตรฐานสําหรับการเก็บ

รวบรวมขอมูลในภาคสนาม
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การเก็บรวบรวมขอมูล

 1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก 

ขอมลูทีไ่ดจากการตรวจสอบเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วกบั 

ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรน้ําของ

ประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ลุมแมนํา้ตราด แนวความคดิ 

ดานการการใชประโยชน การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ พื้นที่ตนนํ้า ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน

ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการนําแบบ 

สอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบความ

ถกูตองเทีย่งตรงไปเกบ็ขอมลูกบัประชากรตวัอยาง

ในพื้นที่ศึกษา ตามจํานวนประชากรตัวอยางแตละ

หมูบานที่ไดกําหนดไว

การสุมตัวอยาง

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู ในพื้นที่ตําบลบอพลอย 

อําเภอบอไร จังหวัดตราด จํานวน 10 หมูบาน 

รวมทั้งสิ้น 14,829 คน (สํานักงานเกษตรอําเภอ

บอไร, 2555) กําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสม

โดยใช สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นทางสถติิรอยละ 95 หรือนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ไดจํานวนตัวอยาง 389 คน และ

ใชสูตรการกระจายตามสัดสวน (สุบงกช, 2526) 

เพื่อคํานวณหาจํานวนของกลุมตัวอยางในแตละ

หมูบาน

การวิเคราะหขอมูล

 1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

โดยการนําขอมูลมารวบรวมแจกแจงในรูปของคา

สถิติอยางงาย เชน การแจกแจงความถ่ี (frequency 

distribution) คาสูงสุด (maximum) คาตํ่าสุด 

(minimum) คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percent) 

ของขอมลูทางดานเศรษฐกิจ สงัคมและคําถามอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวของ แจกแจงรายละเอียดในรูปของตาราง

ประกอบคําอธิบาย

 2.  เกณฑการตัดสินคะแนนความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ

ปาตนนํา้ซึง่ผูศกึษาไดนาํมาจดักลุม โดยมอีนัตรภาค

ชั้น (class interval) ใหชวงคะแนนทุกช้ันเทากับ

ดังนี้

ระดับความเขาใจ  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด

                                              จํานวนชั้น

 หลักเกณฑในการใหคะแนนมีรายละเอียด 

ดังนี้

 ไดคะแนน 16 - 22 หมายถึง มีความรู

ความเขาใจมาก

 ไดคะแนน 8 - 15 หมายถึง มีความรู 

ความเขาใจปานกลาง

 ไดคะแนน 0 - 7 หมายถึง มีความรู 

ความเขาใจนอย
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 3. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ของการศกึษา เพือ่หาปจจยัทีม่ผีลตอการใชประโยชน 

ทรัพยากรนํา้ของประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ลุมแมนํา้

เมืองตราด : กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย อําเภอ

บอไร จังหวัดตราด โดยใชคาสถิติ  F-test กับ

ตวัแปรอิสระทีแ่บงกลุมไดมากกวา 3 กลุม กาํหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ 0.05 (p = 0.05) หรือ

ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95

ผลและวิจารณ

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและขอมูลทั่วไปของ

ประชาชน

 จากผลการศกึษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

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

เปนลูกบานรอยละ 71.7 มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 4-6 คน รอยละ 60.4 รองลงมาคือ

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 30.6 

มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนตําบลน้ีแตกําเนิดรอยละ 

58.4 ระยะเวลาตั้งถิ่นฐาน 30 ปขึ้นไปรอยละ 63.0 

รองลงมาคือ 21- 25 ป รอยละ 18.4 พื้นที่ทํากิน

เปนที่ดินของตนเอง รอยละ 98.0 และมีที่ดิน

อยูอาศัยเปนของตนเองรอยละ 90.2 สวนใหญ

ประกอบอาชีพหลักคือ ทําพืชสวนของตนเอง

รอยละ 32.4 รองลงมาคืออาชีพรับจางนอกภาค

เกษตรกรรม รอยละ 20.1 และสวนใหญไมมี

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

รอยละ 73.3 รองลงมาคือ มีรายจายระหวาง 

10,000 - 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 14.1

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า 

 พบวาประชาชนสวนใหญ มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

และปาต นน้ําอยู ในระดับมาก  ร อยละ  54.8 

รองลงมามีความรูความเขาใจปานกลาง รอยละ 

42.9 และมีความรูความเขาใจนอย รอยละ 2.3 

ตามลําดับ และจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัย

พบวาความรูความเขาใจและการรบัรูขอมลูขาวสาร

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้และปาตนนํา้ 

ของประชาชนทีต่างกนั มกีารใชประโยชนทรพัยากร

นํา้ ในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน 

เปนเพราะวาประชาชนในพื้นท่ีมีระดับการศึกษา

ที่แตกตางกัน อาจเกิดการเขาถึงขอมูลและการ

ทําความเขาใจในส่ือตางๆ แตกตางกันแตโดย

องครวมพบวาสวนใหญมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้ขึ้นอยู กับระดับการมีสวนรวม สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของรักษกลา (2547) ศึกษาปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากร ปาไมของราษฎรท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ี
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โครงการพัฒนาหวยแมเพรียงตามพระราชดําริ 

ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากหัวหนาครัวเรือน

ตัวอยาง จํานวน 234 ครัวเรือน วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ คาสูงสุด คาตํ่าสุด และ

คาสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากผล

การวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

ไดแก อาชีพหลัก ขนาดการถือครองพ้ืนที่ และ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ

การรับรูขาวสาร

 จากการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ

ไดรับขอมูลขาวสารรอยละ 69.0 โดยสวนใหญ

ไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/อบรม รอยละ 

53.5 รองลงมาคือ ไดรับขาวสารจากโทรทัศน 

รอยละ 50.9 ความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร

สวนใหญไดรับ เดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 47.3 

โดยชองทางการรับรูสวนใหญไดจากเจาหนาทีข่อง

รฐั รอยละ 73.5 รองลงมาคอืจากกาํนนั/ผูใหญบาน 

รอยละ 72.2 สาํหรบัชองทางการรบัฟงความคดิเหน็

ของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการทรัพยากร

นํา้และปาตนน้ําสวนใหญคอื เวทปีระชาคม เพ่ือรบั

ฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยตรง รอยละ 

77.6 รองลงมาคือ ราษฎรในพื้นที่แสดงความ

คิดเห็นผานผูนําชุมชน รอยละ 58.1

การใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า

 พบวาประชาชนสวนใหญไมมปีญหาเร่ือง

นํา้ดืม่นํา้ใช รอยละ 55.6 และมีปญหาเร่ืองน้ําดืม่นํา้

ใช รอยละ 44.4 ซึ่งสวนใหญเห็นวาเกิดจากปญหา

นํา้ไมสะอาด คณุภาพนํา้ไมเหมาะสม 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

ประชาชนสวนใหญแกปญหาน้ําดื่มนํ้าใชดวยการ

ขอความชวยเหลือจากทางราชการรอยละ 38.1 

รองลงมาไมแกไข/ใชเทาที่มี รอยละ 29.1 ซื้อจาก

เอกชน รอยละ 28.3 และอื่นๆ รอยละ 4.5

 นอกจากน้ันการใชประโยชนจากทรัพยากร

นํา้ เพื่อการเกษตร พบวาประชาชนสวนใหญใช

ประโยชนจากน้ําฝนรอยละ 61.6 รองลงมาจาก

แมนํ้า/ลําธาร/ลําคลอง รอยละ 27.5 สระนํ้า/บอขุด 

รอยละ 4.0 นํ้าบาดาล รอยละ 3.6 และนอยท่ีสุด

ใชทรัพยากรนํ้าจากคลองชลประทาน รอยละ 3.3 

โดยมีปริมาณการใชอยางเพียงพอ รอยละ 87.1 

ตามลําดับ

 การใชประโยชนจากทรัพยากรนํา้เพือ่การ

เลี้ยงสัตว พบวาประชาชนสวนใหญใชประโยชน

จากน้ําฝน รอยละ 40.5 รองลงมาจากแมนํา้/ลาํธาร/

ลําคลอง รอยละ 32.4 นํ้าบาดาล รอยละ 14.9 

และนํ้าประปา รอยละ 12.2 โดยมีความเพียงพอ

รอยละ 78.4 
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 การใชประโยชนจากทรัพยากรนํา้เพือ่การ

บริการพบวาประชาชนสวนใหญใชประโยชนจาก

ทรพัยากรนํา้เพือ่การบรกิารเปนนํา้จากการประปา 

รอยละ 85.7  และรองลงมาน้ําฝน รอยละ 14.3 

โดยมีความเพียงพอรอยละ 85.3 

 ปญหาที่เกิดจากการใชนํ้าเพื่อการเกษตร/

เลี้ยงสัตว พบวาประชาชนสวนใหญไมมีปญหา

จากการใชนํา้เพ่ือการเกษตร/เลีย้งสตัว รอยละ 77.0

 การแกปญหาการใชนํ้าเพื่อการเกษตร

พบวาประชาชนสวนใหญแกปญหาการใชนํ้า

เพ่ือการเกษตรโดยการขอความชวยเหลือจาก

ทางราชการ รอยละ 67.8

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

และปาตนนํ้า

 พบวาประชาชนสวนใหญในชมุชนไมเคย

จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา/ปาตนนํ้ารวมกับ

หนวยงานอื่นที่นอกเหนือจากภาครัฐ รอยละ 48.3 

และรองลงมาเคยจัดกจิกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน 

รอยละ 46.5 โดยประชาชนในชุมชนทีเ่คยจดักจิกรรม 

การบริหารจัดการน้ํา/ปาตนนํ้ารวมกับหนวยงาน

ภาครฐับาลรอยละ 29.8 โดยประชาชนทีเ่คยเขารวม

โครงการนิเวศพัฒนารอยละ 58.9 และกิจกรรม

ในชมุชนสวนใหญเปนกจิกรรมปลูกปา/ปลกูตนไม

ร วมกันในชุมชน รอยละ 83.8 รองลงมาคือ

การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน 

การเพ่ิมเรือ่งการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตใินการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 33.7 โดยมี

ความถี่ในการรวมจัดกิจกรรมของชุมชนอยู ที่

ประมาณ 1 - 2 คร้ังตอปรอยละ 42.9

การทดสอบสมมติฐาน

 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปจจัยที่มีผล

ตอการใชประโยชนทรพัยากรนํา้ของประชาชนใน

พื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดที่มีกําหนดตัวแปร

อิสระไว 9 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา  ภูมิลํ า เนาเดิม  ขนาดพื้น ท่ีทํากิน 

อาชีพหลัก อาชีพรอง ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การบริหารทรัพยากรนํ้าและปาต นนํ้ า  และ

การไดรับขอมูลขาวสาร จากนั้นนํามาหาความ

สัมพันธกับตัวแปรตาม นั่นคือ การใชประโยชน

ทรพัยากรนํา้ของประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ลุมแมนํา้

เมืองตราดโดยใชสถิติ F-test ที่กําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติไว ที่ระดับ 0.05 จากผลการทดสอบ

สมมติฐาน ดังแสดงใน Table1
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 จาก Table 1 พบวา ปจจยัทีม่ผีลตอการการ

ใชประโยชนทรัพยากรน้ําของประชาชนในพ้ืนที่

ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดตําบลบอพลอย อําเภอ

บอไร จังหวัดตราดมีดังนี้

 สถานภาพทางการสมรสการวิเคราะห

ไดแบงตัวแปรออกเปน 4 ตัวแปร คือ โสด สมรส 

หยา/แยกกันอยู และมายเมื่อทําการทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ 

พบวา สถานภาพทางการสมรสของประชาชน

แตกตางกันมีผลทําใหการใชประโยชนทรัพยากร

นํ้าในพ้ืนที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน

อยางมีนัยทางสถิติ (F = 6.719; p-value = 0.00) 

ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าจําแนก

ตามสถานภาพทางการสมรสเปนรายคู  พบวา

กลุมทีม่สีถานภาพโสดมีการใชประโยชนทรพัยากร

นํา้ในพืน้ทีต่นนํา้ลุมแมนํา้เมอืงตราดนอยกวากลุม

ที่มีสถานภาพหยารางและสถานภาพสมรส

 ระดบัการศกึษาของประชาชน การวิเคราะห 

ไดแบงตัวแปรออกเปน 10 ตัวแปร คือ ไมจบ

ชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนตน ประถม

ศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอื่นๆ 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย

โดยใชสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

Table1  Factors affecting water resources utilization in Head Watershed of Mueang Trat River 

            Watershed.

Independent factors
The results of hypothesis test

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)
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ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ พบวา ระดับการศึกษา

แตกตางกนัมกีารใชประโยชนทรพัยากรนํา้ในพืน้ที่

ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกันอยางมีนัย

ทางสถิติ (F = 25.759; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทําการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลีย่

ของการใชประโยชนทรพัยากรนํา้จาํแนกตามระดบั

การศกึษาสงูสดุ เปนรายคู พบวากลุมทีม่กีารศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนตนมีการใชประโยชน

ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุ มแมนํ้าเมืองตราด

มากกวากลุ มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี

โดยสังเกตไดวาระดับการศึกษานั้นมีสวนชวย

ในการตระหนักถึงการใชประโยชนทรัพยากร

ในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น

 ภูมิลําเนาเดิม การวิเคราะหไดแบงตัวแปร

ออกเปน  7 ตัวแปร  คือ  เป นคนตําบลนี้โดย

กําเนิด เกิดในอําเภอ/ตําบลอ่ืนในจังหวัดตราด 

เกิดในจังหวัดในภาคกลาง เกิดในจังหวัดในภาคใต 

เกดิในจงัหวัดในภาคอสีาน เกดิในจงัหวดัในภาคเหนอื 

และเกิดในจังหวัดในภาคตะวันออก เมื่อทําการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ 

F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบ พบวา ภมูลิาํเนาเดมิของประชาชน

แตกตางกนัมกีารใชประโยชนทรพัยากรนํา้ในพืน้ที่

ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกันอยางมีนัย

ทางสถิติ (F = 11.257; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตก

ตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลี่ย

การใชประโยชนทรัพยากรนํา้จาํแนกตามภมูลิาํเนา

เดมิเปนรายคูพบวาคอืกลุมทีม่ภีมูลิาํเนาเดิมมาจาก

ภาคอีสานเปนกลุมที่มีการใชประโยชนทรัพยากร

นํ้าในพื้นท่ีตนนํ้าลุ มแมนํ้าเมืองตราดมากกวา

กลุมท่ีมภีมูลิาํเนาเปนคนตาํบลนีแ้ตกาํเนดิ คนทีเ่กดิ

ในตําบลอื่นในจังหวัดนี้ คนภาคกลาง ภาคเหนือ 

และภาคใต

 อาชีพหลักการวิเคราะหไดแบงตัวแปร

ออกเปน 16 ตัวแปร คือ ไมไดประกอบอาชีพ 

ทําไร/ปลูกพืชไรของตนเอง ทําพืชสวนของตนเอง 

รบัจางนอกภาคเกษตรกรรม พนกังานบรษิทัเอกชน/ 

โรงงานอุตสาหกรรม ธรุกจิสวนตวั รบัเหมากอสราง 

ทาํนาของตนเอง ขาราชการ/รฐัวสิาหกจิ เกบ็ของปา/ 

ลาสัตว ทําสวนปา รับจางในภาคเกษตรกรรม 

ดานบริการ/บันเทิง และอ่ืนๆ เมื่อทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติ F-test 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

ทดสอบ พบวา อาชพีหลักของประชาชนแตกตางกนั 

มีการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้า

ลุมแมนํา้เมอืงตราดแตกตางกนัอยางมนียัทางสถติิ 

(F = 17.192; p-value = 0.00) ซึ่งเปนไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว เมือ่ทาํการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู พบวาความแตกตางของคาเฉลี่ยการใช

ประโยชนทรัพยากรนํ้าจําแนกตามอาชีพหลักเปน

รายคู พบวาคอืกลุมขาราชการ/รฐัวสิาหกิจ/ ลกูจาง

รัฐบาลเปนกลุมท่ีมีการใชประโยชนทรัพยากรน้ํา

ในพ้ืนท่ีตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดนอยกวากลุม

ทําพืชสวนของตนเองและกลุ มรับจางในภาค

เกษตรกรรม และนอกจากน้ีกลุมรับเหมากอสราง
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และงานประเภทชางตางๆ มีการใชทรัพยากรน้ํา

ในพืน้ทีต่นนํา้มากกวากลุมรบัจางในภาคเกษตรกรรม 

และกลุมรับเหมากอสรางและงานประเภทตางๆ

 อาชีพรอง การวิเคราะหไดแบงตัวแปร

ออกเปน 10 กลุ มอาชีพ คือ รับเหมากอสราง

เลี้ยงสัตว เก็บหาของปา คาขาย/ประกอบธุรกิจ

สวนตวั รบัจางในภาคเกษตรกรรม ดานการเกษตร

กรรมตางๆ ดานบริการ/บันเทิงตางๆ อื่นๆ และ

ไมมีอาชีพรอง เมื่อทําการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉล่ียโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการทดสอบ พบวา อาชพี

รองของประชาชนแตกตางกันมีการใชประโยชน

ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุ มแมนํ้าเมืองตราด

แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ (F = 7.469; 

p-value = 0.01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา

ความแตกตางของคาเฉล่ียการใช ประโยชน

ทรพัยากรน้ําจาํแนกตามอาชีพรองเปนรายคู พบวา

คือกลุมรับจางในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมที่มี

การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุม

แมนํ้าเมืองตราดมากกวากลุ มคาขาย/ประกอบ

ธรุกจิสวนตัว ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากกลุมรบัจางในภาค

เกษตรกรรมนัน้ตองใชนํา้ในการดแูลพชืผลทางการ

เกษตรซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการประกอบอาชีพ 

 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําและปาตนนํ้าซึ่งแบงออกเปน 

3 ระดับ คือ มีความรูความเขาใจมาก มีความรู

ความเขาใจปานกลาง และมคีวามรูความเขาใจนอย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวน ดวยคาสถิติ 

F - test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบ

พบวา ระดับการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้าของ

ประชาชนทีต่างกนั มกีารใชประโยชนทรพัยากรนํา้

ในพ้ืนท่ีตนนํา้ลุมแมนํา้เมอืงตราดแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 15.082; p-value = 0.00) 

ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไวเม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตางของ

คาเฉล่ียความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและปาตนนํ้าเปนรายคู พบวา คือ

กลุมที่มีความรูความเขาใจมากเปนกลุมที่มีการใช

ประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีตนนํ้าลุ มแมนํ้า

เมืองตราดไดอยางเห็นประโยชนมากกวากลุมท่ีมี

ความรูความเขาใจนอย ทัง้นีก้ารทีป่ระชาชนมคีวาม

รูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

นํา้และปาตนนํา้มากเทาใด กจ็ะทําใหการตระหนกั

ถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําและปาตนนํ้าใน

พื้นที่มากเทานั้น

 การรับรูขอมลูขาวสาร แบงออกเปน 5 ระดับ 

คือ ไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/อบรม 

จากกาํนนั/ผูใหญบาน จากโทรทศัน จากหนงัสอืพิมพ 

และไมไดรบัขอมลูขาวสาร จากการวิเคราะหความ

แปรปรวนดวยคาสถิติ F - test ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 ผลการทดสอบพบวา การรับรูขอมูลขาวสาร

ของประชาชนทีต่างกนั มกีารใชประโยชนทรพัยากร

นํา้ ในพื้นที่ตนนํ้าลุมแมนํ้าเมืองตราดแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 21.845; p-value = 

0.00) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเมื่อทําการ

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาความแตกตาง 
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ของคาเฉลี่ยในการรับรูขอมูลขาวสารเปนรายคู 

พบวาคอืกลุมทีไ่ดรบัขอมลูขาวสารจากการประชมุ/ 

อบรม เปนกลุมที่มีการจัดการการใชประโยชน

ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าลุ มแมนํ้าเมืองตราด

มากกวากลุมทีไ่ดรบัขอมลูขาวสารจากหนังสือพมิพ 

ทั้งน้ีเนื่องจาก การประชุม/อบรม เปนการสื่อสาร

และใหขอมูลโดยตรงจากผูใหขอมูล จึงทําใหมี

การรับรู การสื่อความหมาย และความเขาใจไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

สรุป

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ

ประชาชน

 ผลการวิจัยพบวาผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 63.5 อายุระหวาง 

30-39 ป รอยละ 36.5 สถานภาพสมรส รอยละ 75.8 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 30.6 

มีสถานภาพในชุมชนเปนลูกบานรอยละ 71.7 

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รอยละ 60.4 

มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนตําบลน้ีแตกําเนิดรอยละ 

58.4 ระยะเวลาตั้งถิ่นฐาน 30 ป ขึ้นไป รอยละ 63.0 

พืน้ทีท่าํกนิเปนทีด่นิของตนเอง รอยละ 98.0 มทีีด่นิ

อยูอาศัยเปนของตนเอง รอยละ 90.2 มีอาชีพหลัก

ทําพืชสวนของตนเอง รอยละ 32.4 ไมมีอาชีพรอง 

รอยละ 62.0 มรีายไดของครวัเรอืนตอเดอืนมากกวา 

5,000-10,000 บาท รอยละ 64.0 และมีรายจาย

ของครัวเรอืนตอเดอืน มากกวา 5,000 - 10,000 บาท 

รอยละ 73.3 ตามลําดับ และชาวบานมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

และปาตนนํ้าอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 และ

ประชาชนสวนใหญไดรบัขอมลูขาวสาร รอยละ 69.0 

โดยสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุม/ 

อบรม รอยละ 53.5

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า 

 พบวาประชาชนสวนใหญ มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ

ปาตนนํ้าอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 รองลงมา

มีความรูความเขาใจปานกลาง รอยละ 42.9 และ

มีความรูความเขาใจนอย รอยละ 2.3 

การรับรูขาวสาร

 พบวาประชาชนสวนใหญไดรับขอมูล

ขาวสาร รอยละ 69.0 โดยไดรับจากการประชุม/

อบรม รอยละ 53.5 ความถี่ในการไดรับขอมูล

ขาวสาร เดือนละ 1-2 คร้ัง รอยละ 47.3 ชองทาง

การรับรูจากเจาหนาท่ีของรัฐ รอยละ 73.5 และ

ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย

ในการบริหารจัดการฯ ไดแกเวทีประชาคม เพื่อรับ

ฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยตรง รอยละ 

77.6 

การใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า

 จากผลสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญ

ใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําเพ่ือเปนน้ําด่ืมจาก

แหลงนํ้าคลองชลประทาน รอยละ 45.5 และนํ้าใช

นํ้าจากแหลงนํ้านํ้าบาดาล/บอนํ้าตื้นรอยละ 73.6



80
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้า...

ศุภิสรา กล่ินโสภณ และคณะ

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

และปาตนนํ้า

 จากผลสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญ

ในชุมชน ไมเคยจัดกิจกรรมการบริหารจัดการนํ้า/

ปาตนนํ้า รวมกับหนวยงานอื่นรอยละ 52.1

โดยสวนใหญจะเปนการจัดกจิกรรมรวมกับภาครัฐ 

รอยละ 81.2 ซึ่งกิจกรรมสวนใหญจะเปนการ

ปลูกปา รอยละ 83.8

การทดสอบสมมติฐาน

 1. ปจจัยที่มีผลต อการใช ประโยชน

ทรพัยากรนํา้ของประชาชนในพืน้ทีต่นนํา้ ลุมแมนํา้

เมืองตราด ในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร 

จงัหวดัตราดอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

คือ ปจจัยดานสถานภาพทางการสมรสระดับ

การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและปาตนนํ้า และการไดรับขอมูล

ขาวสาร

 2. ปจจัยที่ไมมีผลตอการใชประโยชน

ทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่ตนนํ้า คือ 

ปจจยัดานอายุ และพื้นที่ทํากิน

ขอเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบวาประชาชนยังขาด

ความรู ความเขาใจในเร่ืองทรัพยากรน้ําและปา

ตนนํ้าวาเปนสมบัติสวนรวม ทุกคนสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มที่ดังน้ันหนวยงานภาครัฐ

ควรสงเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องของ

สิทธิการใชนํ้า ซึ่งปจจุบันรางพระราชบัญญัตินํ้า

ยังไมมีขอยุติการใชทรัพยากรนํ้า ซึ่งแบงเปนสาม

ประเภทคือ

 การใชทรัพยากรน้ําประเภทท่ี 1 ไดแก 

การใชทรัพยากรน้ํา ที่อยู ในแหลงนํ้าสาธารณะ

เพ่ือการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

การเกษตรหรือการเ ล้ียงสัตว  เ พ่ือยังชีพการ

อตุสาหกรรม ในครวัเรอืนและการใชทรพัยากรนํา้

ในปริมาณเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 การใชทรัพยากรน้ําประเภทท่ี 2 ไดแก 

การใชทรัพยากรน้ํา ที่อยู ในแหลงนํ้าสาธารณะ

เพื่อ การเกษตร หรือการเลี้ยงสัตว เพื่อการพาณิชย 

การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน

ไฟฟา การประปา และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาต จากคณะ

กรรมการลุมนํา้ ทีแ่หลงนํา้สาธารณะน้ันตัง้อยู ตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 การใชทรัพยากรน้ําประเภทท่ี 3 ไดแก 

การใชทรัพยากรน้ํา ที่อยู ในแหลงนํ้าสาธารณะ

เพื่อ กิจการขนาดใหญที่ใชนํ้าปริมาณมาก หรือ

อาจกอใหเกดิผลกระทบขามลุมนํา้หรอืครอบคลมุ

พืน้ทีอ่ยางกวางขวางตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ทัง้นี ้ตองไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการทรพัยากร

นํา้แหงชาติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง และในกรณีทีน่ํา้ขาดแคลน 

ไมชัดเจนวาผูใชนํ้าทั้ง 3 ขนาดใครจะมีสิทธิใชนํ้า

กอนกนั จะใหอปุโภคบรโิภคมสีทิธใิชกอน หรือจะ

ใหลดการใชนํ้าในสัดสวนเดียวกัน
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 2. จากการศึกษาพบวาประชาชนยังขาด

ความรูในเรือ่งการใชประโยชนจากนํา้แตละประเภท 

และขาดความเขาใจในเร่ืองในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าชั้นที่ 2 ซึ่งจะมีพื้นที่ปาไมที่มีความลาดชัน

ที่มากกวา 25% สามารถใชทําประโยชนในดานใด

ไดบาง ดงันัน้องคการบริหารสวนตําบล และสํานกั

อนรุกัษและจัดการตนน้ํา รวมถึงหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

ควรจัดการอบรมถึงวิธีการใชนํ้าประเภทตางๆ ให

เหมาะสมกับลักษณะการใชงาน เชน พื้นที่ลุมนํ้า

ชั้นที่ 2 เปนพื้นที่ที่เหมาะตอการเปนตนนํ้าลําธาร

ในระดบัรองจากลุมนํา้ชัน้ที ่1 สามารถนาํพืน้ทีลุ่มนํา้ 

ชั้นนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอ่ืนได เชน 

การทําเหมืองแร เปนตน

เอกสารและส่ิงอางอิง

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช. 2556. 

 การจัดช้ันคุณภาพลุมนํ้า. ม.ป.ท.

ยทุธ ไกยวรรณ และ กสุมุา ผลาพรม. 2553.  พืน้ฐาน 

 การวจิยั. ศนูยสงเสรมิกรงุเทพฯ, กรงุเทพฯ.

รักษกลา สถานสุข.  2547. ปจจัยที่มีความสัมพันธ

 กบัการมสีวนรวมในการอนรุกัษทรพัยากร

 ปาไมของราษฎรท่ีอาศยัอยูในพ้ืนทีโ่ครงการ

 พัฒนาหวยแมเพรียงตามพระราชดําริ

 ตําบลหวยแมเพรียงอําเภอแกงกระจาน

 จังหวัดเพชรบุรี.วิทยานิพนธปริญญาโท, 

 มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

สุบงกช จามีกร. 2526. สถิติวิเคราะหสําหรับงาน

 วิจัยทางสังคมศาสตร .  ภาควิชาสถิติ
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ความใกลชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการอนุรักษ

ของพรรณไมสกุลยางนาในประเทศไทย
วิชาญ เอียดทอง 1

คํานํา

 พรรณไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) 

อันดับ Malvales (Stevens, 2012) ทั่วโลกพบ

17 สกุลมีจํานวน 680 ชนิดโดยที่พรรณไมวงศนี้ถือ

ไดวาเปนไมดชันขีองปาเขตรอนชืน้ของเขตโลกเกา

ที่มีพื้นที่กระจายพันธุครอบคลุมทวีปเอเชียและ

อัฟริกา  ในประเทศไทย Poopath et al. (2012) และ

จินตนาและคณะ (2556) ไดรายงานพบ 8 สกุล

พบ 79 ชนิด 1 ชนิดยอย ไดแก สกุลกะบาก 

(Anisoptera) พบ 4 ชนดิ สกลุยางนา (Dipterocarpus) 

พบ 16 ชนิด สกุลเคี่ยม (Cotylelobium) พบ  1 ชนิด 

สกุลพันจํา (Vatica) พบ 4 ชนิด สกุลไขเขียว 

(Parashorea) พบ 2 ชนิด สกุลตะเคียนชันตาแมว 

(Neobalanocarpus) พบ 1 ชนิด สกุลตะเคียน 

(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 เปนหน่ึงใน

จํานวน 69 ชนิดของพรรณไมสกุลนี้ (Dayanandan 

et al., 1999; Pooma and Newman, 2001) ที่มา

ของช่ือสกุลมาจากภาษากรีก หมายถึง ผลมีปกยาว
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จํานวนสองปก (Figure 1) แตบางครั้งพบวา

บางชนิดมีความผันแปรของจํานวนปกยาวอาจจะ

พบถึงสามปก (Figure 2) Pooma (2002) รายงาน

ถึงความหลากชนิดของพรรณไมสกุลยางนาใน

ประเทศไทยพบวามีอยู 14 ชนิด ตอมา Poopath

et al. (2012) ไดรายงานพบเพ่ิมอีก 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
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 เมื่อพิจารณาท่ีของพรรณไมสกุลนี้จาก

หลักฐานซากดึกดําบรรพพบวาขึ้นมาต้ังแตยุค

ไมโอซีนตอนกลาง ดังที่คนพบในมณฑลฟูเจี้ยน 

ประเทศจีน (Shi and Li, 2010) ประเทศอินเดีย 

(Srivastava et al. , 2012) ขณะท่ีในประเทศไทย

มีรายงานการคนพบหลักฐานจากซากดึกดําบรรพ

ของยางปายพบอยูยุคพลิสโตซีน (Pleistocene) 

เปนหลกัฐานซากดกึดําบรรพชิน้ดังกลาวขดุคนพบ

ไดจากบริเวณบานโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา 

(Grote,  2006) มีอายุประมาณ  400,000 ป 

(Figure 3)  สําหรับเขตกระจายพันธุพรรณไมสกุล

ยางนาในปจจบุนัจาํกดัอยูเฉพาะบรเิวณเขตรอนชืน้

ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ศรลีงักา อนิเดยี 

และตอนใตของจนีโดยมศีนูยกลางกระจายพนัธุอยู

บนเกาะบอรเนียว  (Ashton, 1980; 1982)

 ยางนาในประเทศไทยพบขึน้อยูทัว่ประเทศ 

และคนไทยรูจักนําท้ังเน้ือไมใชกอสรางและน้ํามัน

ยาง เปนเชื้อเพลิง อุดชันเรือ และเปนยาสมุนไพร

มาครั้งแตโบราณกาล โดยที่เนื้อไมเหมาะแกการ

ใชสอยทัว่ไป จากความสําคัญดงักลาวกรมปาไมได

ประกาศออกมาเปนพระราชบญัญตัปิาไม  พ.ศ.  2484 

เพ่ือใหความสําคัญตอไมยางนา เทาเทียมกับไมสัก 

โดยการกําหนดวา “ทั้งไมสักและไมยางทั่วไปใน

ราชอาณาจักร ไมวาจะข้ึนอยูที่ใด (รวมท้ังในท่ี

เอกชน) เปนไมหวงหามประเภท ก. ซึ่งหากมีการ

ทาํไมจะตองไดรบัอนญุาตจากพนักงานเจาหนาที”่ 

ผลจากการท่ีไมยางนาเปนตนไมมปีระโยชน สามารถ 

ใชงานไดทัง้ทางตรงและทางออม จากอดตีทีผ่านมา 

สงผลใหมีการตัดตนไมยางนาเพ่ือนํามาใชงานกัน

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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พระเจาอยูหวัไดมพีระราชปรารภเม่ือป พ.ศ. 2504

ดวยทรงหวงใยในสถานการณของไมยางนา 

เมื่อ 53 ปที่ผานมาวา   “ ไมยางนาในประเทศไทย

ไดถูกตัดฟนไปใชสอย และทําเปนสินคากันเปน

จาํนวนมากขึน้ทกุป เปนทีน่าวติกวาหากมไิดทาํการ

บาํรงุสงเสรมิ และดาํเนนิการปลกูไมยางนาขึน้แลว

ปริมาณไมยางนา ก็จะลดนอยลงไปทุกที จึงควร

ที่จะไดมีการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการปลูกไม

ยางนาเพ่ือจะไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติ” 

(อําพล, 2542)  ความหวงใยจากพระราชปรารภ

ของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวในเร่ืองยางนา

ดังกลาวจึงเปนการยํ้าเตือนใหคนไทยไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของพรรณไมสกุลนี้ใหคนไทย

ตองหันมาคํานึงตอการอนุรักษชนิดไมในวงศ

ยางนามากขึ้น และใหมีการปลูกไมยางนามากขึ้น 

(Figure 4)

 นอกจากยางนาแลวพรรณไมสกุลยางนา

ชนิดอื่นท่ีเกี่ยวของกับวิถีคนไทยอีกหลายชนิด

โดยทีพ่บวาเนือ้ไมของพรรณไมสกลุยางนาทกุชนดิ

ในประเทศไทยสามารถใชประโยชนไดดีในงาน

กอสราง และใหนํ้ามันยางเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง

เชนเดียวกับยางนา สวนการใชประโยชนอื่นๆ 

พบวาใบพลวงใชในการมงุหลงัคา และใชเปนวสัดุ

หอผักและหอขาวไดอีกดวย (Figure 5) ประโยชน

ทางออมของพรรณไมสกุลยางนาพบวามีเห็ด

ราไมคอรไรซาทีอ่าศยัอยูรวมกับพรรณไมในสกลุนี้

ทีส่ามารถนํามาบริโภคเปนอาหารมนุษยได มหีลาย

ชนิด ไมวาเห็ดราในวงศเห็ดไคลและเห็ดนํ้าหมาก 

(Russulaceae) วงศเห็ดผ้ึงและเหด็ปอดมา (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) ของสหภาพเพ่ือการ

อนุรักษธรรมชาติไดระบุวาพรรณไมสกุลยางนา

ที่มีสถานภาพของประชากรในปาธรรมชาติลดลง

และถูกจัดอยูในสถานภาพดังนี้

 ● สถานภาพมีความเสีย่งตํา่ตอการสญูพนัธุ 

(Lower Risk: Least Concern) ไดแก กราด เหียง 

พลวง

 ●  สถานภาพอยูในระดับเสี่ยงสูงตอการ

สูญพันธุ (Vulnerable) ไดแก ยางควน

 ●  สถานภาพอยู ในระดับใกลสูญพันธุ  

(Endangered) ไดแก ยางนา ยางปาย ยางคาย

 ●  สถานภาพอยู ในระดับขั้นวิกฤติใกล

สูญพันธุ (Critical Endangered) ไดแก ยางขน 

ยางวาด ยางกลอง ยางเสียน ยางยูง ยางมันใส 

ยางมันหมู และยางแดง

 ●  มี 1 ชนิดไมสามารถจัดสถานภาพได

เพราะมีขอมูลไมเพียงพอและเปนชนิดที่หายาก

อยางยิ่งในประเทศไทยคือ ยางชัน เพราะเปนชนิด

ที่เพิ่งคนพบถ่ินกระจายพันธุใหมในประเทศไทย 

Poopath et al. (2012)

 จะเห็นได ว าพรรณไม สกุลยางนาใน

ประเทศไทยทั้งหมดมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ

อยางย่ิงตามระดับความมากนอยของขนาดประชากร 

และความสามารถในการสบืพันธุไดเองตามธรรมชาติ  

โดยท่ีมีเพียง 3 ชนิดเทานั้นท่ีมีความเส่ียงตอการ

สูญพันธุตํ่าคือ กราด เหียง พลวง

ลักษณะทางพันธุกรรมของพรรณไมสกุลยางนา

 Cao et al.(2006) ระบวุาจาํนวนโครโมโซม

พื้นฐานของพรรณไมสกุลยางนาและสมาชิกเผา 

Dipterocarpeae ที่เปนสกุลอื่น (กลาวเฉพาะสกุล

ที่พบในประเทศไทยคือสกุลกะบาก สกุลเคี่ยม

และสกุลจันทนกะพอ) x = 10 แตบางชนิดพบวา

มีจํานวนโครโมโซมผันแปรท้ังในระดับตนและ

ระดับชนิดตางกัน เชนยางนาพบวา 2n = 20, 22 

และพลวง 2n = 20, 30  จัดไดวาทั้งสองชนิดมีชุด

โครโมโซมแบบโพลีพอยด แบบ  Aneuploid  ยงัพบวา 

ยางขน (Bawa, 1998)  พลวง และยางนาพบวาเมลด็

มพีฤตกิรรมแบบโพลเีอมบรโิอน ี (polyembryony) 

สวนสมาชิกของเผา Shoreae  (กลาวเฉพาะสกุล

ท่ีพบในประเทศไทยคือสกุลไขเขียว สกุลเต็ง-รัง 

สกลุตะเคยีนและสกลุตะเคยีนชนัตาแมว) มจีาํนวน

โครโมโซมพื้นฐาน  x= 7 (Cao et al., 2006)

 การผสมขามชนิดในพรรณไมสกุลนา

ที่ในประเทศไทยมีอยูหลายชนิด 

 ●  ยางนา X ยางปาย และ ยางปาย X เหียง 

พบตัวอยางลูกผสมของชนิดดงักลาวอยูในอทุยาน

แหงชาตผิาแตม อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานี 

(Pooma, 2002)

 ●  ยางขน X ยาง พบตัวอยางลูกผสมของ

ชนิดดังกลาวอยู ในอุทยานแหงชาติเขาคิชกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี (Pooma, 2002)

 ●  ยางกลอง X ยางมันหมู พบตัวอยาง

ลูกผสมของชนิดดังกลาวอยูในอุทยานแหงชาติ

เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ (Pooma, 2002)
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 ●  ยางเสยีน X ยางปาย พบตวัอยางลกูผสม

ของชนิดดังกลาวอยูที่ปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี

(Pooma, 2002) และในพ้ืนทีอ่ทุยานแหงชาติเขาใหญ 

จังหวัดนครนายก (จากการพบตัวอยางของผูวิจัย)

 ●  พลวง X กราด พบตัวอยางลูกผสมของ

ชนิดดังกลาวอยู ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม

สะแกราช จงัหวัดนครราชสีมา(จากการพบตัวอยาง

ของผูวิจัย)

 ●  พลวง X ยางปาย พบตัวอยางลูกผสม

ของชนิดดังกลาวอยูที่สถานีดูดาว มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปยุ จงัหวัด

เชียงใหม(จากการพบตัวอยางของผูวิจัย)

 ●  พลวง X เหียง พบตัวอยางลูกผสมของ

ชนดิดงักลาวอยูในพืน้ทีบ่รเิวณเขือ่นน้ําพงุ จงัหวดั

สกลนคร (Pooma, 2002)

ความใกลชิดทางพันธุกรรม

ของพรรณไมสกุลยางนา

ความใกลชิดทางพันธุกรรมกับสกุลอ่ืน

 Dayanandan et al. (1999) ไดศึกษาความ

ใกลชดิทางพนัธกุรรมของพรรณไมวงศยางนาโดยการ 

แจกแจงลําดับเบสในตําแหนงยีนคลอโรพลาสต 

rbcL พบวาพรรณไมสกุลยางนามีตําแหนงของ

ความใกลชิดทางพันธุกรรมอยูกึ่งกลางระหวาง

กลุมสกุลกะบากที่ประกอบไปดวยสกุลกะบาก 

สกุลจันทนกะพอ สกุลเคี่ยม สกุล Stemonoporus 

สกุล Upuna และสกุล Vateria สอดคลองกับ

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน เพราะสกุลดังกลาว

เปนสมาชกิของเผา Dipterocarpeae กบัสกลุเตง็-รงั

ที่เปนสมาชิกของเผา Shoreae ขณะที่ Yuwa-

amornpitak et al. (2006) ไดศึกษาความใกลชิดทาง

พันธุกรรมของพรรณไมวงศยางนาในประเทศไทย

จํานวน 7 สกุล 23 ชนิด โดยใชเทคนิคโดยการ

แจกแจงลําดับเบสในตําแหนงยีนคลอโรพลาสต

ดีเอนเอ trnL-trnF spacer  และ atpB-rbcL พบวา

พรรณไมสกุลยางนามีตําแหนงความใกลชิดทาง

พันธุกรรมกับกลุมสกุลกะบากท่ีประกอบไปดวย

สกุลกะบาก สกุลจันทนกะพอ และสกุลเค่ียม

สอดคลองกับการศึกษาของ Dayanandan et al., 

1999; Cao et al., 2006) (Figure 7 & 9) ผลการศึกษา

ววิฒันาการระหวางสกลุของวงศยอย Dipteropoideae  

ของ  Gamage et al. (2006)  ดวยการแจกแจงลําดับ

เบสในคลอโรพลาสตดเีอนเอ ทีต่าํแหนง trnL-trnF  

spacer, trnL intron และ ยีน matK โดยพบวา

พรรณไมสกุลยางนาเปนกลุมรองของเผา Shoreae 

โดยใหผลวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ Yurita 

(2013)

ความใกลชดิทางพันธุกรรมภายในสกุล

 Yuwa-amornpitak et al. (2006) ไดแสดง

ความใกลชิดทางพันธุกรรมของพรรณไมสกุล

ยางนาจํานวน 10 ชนิดในประเทศไทย ออกเปน

สองกลุมดวยกันคือ กลุมที่ 1 ประกอบดวย 3 ชนิด 

คือ ยางปาย กราด และยางวาด สวนกลุ มที่ 2 

ประกอบดวย 7 ชนิดคือ ยางมันหมู ยางขน ยางนา 

ยางกลอง เหียง พลวง และยางแดง (Figure 8) 

ขณะท่ีผลการศึกษาของ Kojita et al. (1998) และ  

Gamage et al. (2006)  ยืนยันวายางขนและยาง

มันหมูทั้งสองชนิดอยูในกลุมเดียวกัน ถึงแมวา

ในผลงานวิจัยดังกลาวมีจํานวนตัวอยางพรรณไม
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สกุลยางนาที่นํามาศึกษาอยู นอยกวาการศึกษา

ของYuwa-amornpitak et al. (2006)  ที่ไดแสดง

ความใกลชดิทางพันธกุรรมของพรรณไมสกลุยางนา 

พบวา เหียงที่มีความคงเปนดั้งเดิมเหมือนกับ

บรรพบุรุษ (primitive) กวาชนิดอื่น (Figure 7)  

ในสวนของยางยูงที่ไมไดนําตัวอยางมาเคราะหใน

การวิจัยในผลงานของ Yuwa-amornpitak et al. 

(2006) มรีายงานเพ่ิมในสวนของผลงานของ 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

อืน่พบวามคีวามใกลชดิทางพันธกุรรมกับกลุมสกุล

ภายในเผา Dipterocarpeae ทีแ่สดงผลสอดคลองกบั

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน โดยที่สกุลกะบากมี

ความใกลชดิทางพนัธุกรรมมากทีส่ดุกบัสกลุยางนา 

ในสวนของการศึกษาความใกลชิดทางพันธุกรรม

ภายในสกุลยางนา 10 ชนิดในประเทศไทยสามารถ

แบงออกได 2 กลุมคอื กลุมที ่1 ประกอบดวย 3 ชนดิ 

คือ ยางปาย กราด และยางวาด สวนกลุ มที่ 2 

ประกอบดวย 7 ชนิดคือ  ยางมันหมู ยางขน ยางนา 

ยางกลอง เหียง พลวง และยางแดง 

 ปจจุบันพรรณไมสกุลยางนากําลังถูก

คกุคามอยางหนักทีเ่กดิจากการทําลายพ้ืนทีก่ระจาย

พันธุ และถูกนํามาใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงการ

อนุรักษ จนนําไปสูอยูใหประชากรลดจํานวนลง

อยางรวดเรว็โดยเฉพาะอยางยิง่ตนไมทีม่ขีนาดใหญ

และยังเปนการทําใหแหลงพันธุกรรมแมไมที่ดีลด

ลงตามไปดวยจนทาง  IUCN ไดประกาศใหพรรณ

ไมสกลุยางนาหลายชนดิมรีายชือ่อยูใน IUCN RED 

LIST (2013) ดังนั้นหากเราไมสนใจและปลอย

ละเลยใหสถานภาพยังเกิดขึ้นตอเนื่องและตอไป 

อาจนําไปการสูสูญพันธุ ดวยพรรณไมสกุลยางนา

สมควรใหมกีารอนรุกัษอยางตอเนือ่ง ดงัการจดัการ

ที่ผานมาตอการปลูกยางนาในพระตําหนักสวน

จติรลดา และ ขางถนนสายลําพนู-เชยีงใหม เมือ่เรา

ทราบความใกลชิดทางพันธุกรรมของพรรณไม

สกุลยางนาแลว นําไปสูการอนุรักษตอพรรณไม

สกุลยางนาชนิดอื่นควบคูไปดวยเพ่ือรักษาไวซึ่ง

พันธุกรรมและยีนที่ดีที่จะไดนําในการปรับปรุง

พันธุพรรณไมสกุลนี้ในอนาคตตอไป 
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การพัฒนาอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ 1

คํานํา

 กระดาษเปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่มีการ

บริโภคมากที่สุดในโลก มนุษยมีการใชกระดาษใน

ชีวิตประจําวันมากมาย เชน มีการใชกระดาษเปน

สือ่กลางในการถายทอดความรู ทัง้ในดานการศกึษา

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 ปรมิาณความตองการ 

กระดาษและกระดาษแขง็ของโลกอยูที ่385 ลานตนั 

และไดมีการทํานายวาจะมีปริมาณความตองการ

เพ่ิมขึ้นเปน505 ลานตัน ในปค.ศ. 2025 (Kahn, 

2012) สําหรับประเทศไทย ในป ค.ศ. 2009 มีมูลคา

สนิคาของผลิตภณัฑกระดาษสูงถงึ 229,000 ลานบาท 

โดยคดิเปนรอยละ 2.5 ของรายไดประชาชาต ิ(Gross 

Domestic Product, GDP) และมีบุคลากรใน

อุตสาหกรรมถึง 14,400 คน จากโรงงานเย่ือ

และกระดาษท้ังส้ิน 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 จะมกีารใชกระดาษถึง 72 กโิลกรัมตอคน

ตอป เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ ในโลก 

พบวา ป ค.ศ. 2009 ประเทศฟนแลนดมีการใช
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กระดาษมากท่ีสุดอยูที่ 282 กิโลกรัมตอคนตอป 

สหรฐัอเมริกา สวเีดน แคนาดา และอังกฤษ มปีรมิาณ 

231 210 190 และ 169 กโิลกรมัตอคนตอป ตามลาํดบั 

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 เฉล่ียของประชากรโลก

อยูที่ 54 กิโลกรัมตอคนตอป (The Thai Pulp and 

Paper Industries Association, 2012) จะเห็นไดวา 

ปริมาณการใชเยื่อและกระดาษท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศมีปริมาณมาก และมีแนวโนมจะ

มปีรมิาณการใชเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามการเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกิจ (Figure 1)

 โดยปกติในอุตสาหกรรมใดๆ  ก็ตาม

จะประกอบไปดวยหลายๆ อตุสาหกรรมเขาดวยกนั 

ในอตุสาหกรรมกระดาษน้ัน จะเร่ิมตนต้ังแตผูผลิต

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งไดแก กลุม

ผู ปลูกไมโตเร็ว ตอมาก็เปนกลุมผู ผลิตเยื่อและ

กระดาษ กลุมผูแปรรูปผลิตภณัฑกระดาษประเภท

ตางๆ เชน กลุมกระดาษพิมพและกระดาษเขียน 

กลุมกระดาษบรรจุภณัฑ และกลุมกระดาษอนามัย 

สุดทายจะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม

กระดาษท่ีใชแลว เพ่ือนํากลับมาแปรสภาพเปน

กระดาษใหม ซึ่งท้ังหมดน้ีจะอยูในวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑกระดาษ (Figure 2) การจะทําให

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษมีการพัฒนาอยาง

มั่นคงและยั่งยืนนั้น ทุกสวนที่เกี่ยวของกับวงจร

ชีวิตของกระดาษตองมีการบริหารจัดการและการ

ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ดังนี้

Figure 1  Global paper demand 1990 - 2020.

ที่มา: Kahn (2012)
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Figure 2   Paper life cycle.

ที่มา: Pisutpiched (2013)

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ

 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเย่ือกระดาษ 

แบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ เย่ือเสนใยสั้น 

และเย่ือเสนใยยาว โดยทั้ง 2 ประเภทนี้จะไดมาจาก

เยือ่ใหม (virgin pulp) กบัเยือ่เวยีนทาํใหม (recycled 

pulp) โดยเยื่อใหมจะแบงออกไดอีก 2 จําพวก คือ 

เยื่อจากเสนใยไม (pulp from wood fiber) และ

เยื่อจากเสนใยพืชที่ไมใชไม (pulp from non-wood 

fiber) สําหรับประเทศไทยเยื่อที่สามารถผลิตได

จะเปนพวกเสนใยสัน้ โดยในป ค.ศ. 2011 มปีรมิาณ 

1.4 ลานตัน ซึ่งเปนเสนใยจากไมยูคาลิปตัสถึงกวา

รอยละ 90 และเสนใยพืชทีไ่มใชไมประมาณรอยละ 

10 โดยเปนเสนใยจากชานออยเปนหลักและมีเสนใย 

จากไผเพียงเล็กนอย ในขณะท่ีเสนใยจากเย่ือเวียน

ทําใหมนั้น มีปริมาณการใชสูงถึง 2.8 ลานตัน 

โดยไดจากรวบรวมเศษกระดาษใชแลวภายใน

ประเทศเปนปริมาณ 1.9 ลานตัน หรือคิดเปนอัตรา

การหมุนเวียน (recovery rate) ที่รอยละ 51 สวนที่

เหลอืจะเปนการนําเขาจากตางประเทศเปนปรมิาณ

กวา 1 ลานตัน
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 จะเหน็ไดวา การบรหิารจดัการวตัถุดบิทีใ่ช 

ผลิตเยื่อใหมีความย่ังยืนนั้น จะตองมีการจัดการ 

2 สวน คือ ในสวนของวัตถุดิบเนื้อไม และวัตถุดิบ

จากเย่ือเวียนทําใหม สาํหรับวัตถุดบิเน้ือไมซึง่ถือวา

เปนวัตถุดิบประเภทสรางขึ้นใหมได (renewable 

material) จะมีการใชไมจากปาปลูก ที่มีการบริหาร

จัดการใหครบรอบหมุนเวียน จะทําใหมีวัตถุดิบ

ไวใชผลติอยางยัง่ยนื นอกจากน้ี การใชไมเปนวตัถดุบิ 

ในการผลติเยือ่กระดาษยังมสีวนชวยในการกกัเกบ็

คารบอนไดออกไซดไวในเน้ือไม ซึ่งคารบอนได 

ออกไซดนั้นเปนตัวการสําคัญทําใหเกิดภาวะ

เรือนกระจกและภาวะโลกรอน เพื่อใหการผลักดัน

ดานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนในประเทศไทย

สัมฤทธิ์ผล บริษัทที่ทําธุรกิจดานสวนปาจึงทํา

ขอตกลงใชมาตรฐานรับรองแหลงที่มาของเน้ือไม 

ที่ออกโดยสถาบันทางดานปาไมที่เปนที่ยอมรับ

ของสากลที่มีชื่อวา Forest Stewardship Council 

(FSC) ซึ่ง FSC Standard นั้น จะกําหนดแนวทาง

ในการจัดการสวนปาที่คํานึงถึงทั้งตนทุนกําไร

ของกจิการ ควบคูไปกบัการคาํนงึถึงความรบัผดิชอบ 

ตอสังคม ชมุชน และสิง่แวดลอม โดยโรงงานผูผลติ

เยือ่กระดาษจะใชวตัถุดบิจากสวนปาทีไ่ดใบรับรอง 

FSC (FSC Forest Management Certification) 

หรือจะเปนใบรับรอง CoC (Chain-of-Custody 

Certification) ซึ่งเปนการรับรองกระบวนการผลิต

ทีม่กีารจดัการกระบวนการทีด่ ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 

มีการใชวัตถุดิบที่ไดรับการรับรองจาก FSC

 สาํหรับวตัถุดบิจากเย่ือเวียนทาํใหม จะเปน 

การสงเสริมในเร่ืองการลดขยะจากเศษกระดาษ

ทีใ่ชแลว ซึง่ขยะเหลาน้ีหากเขาสูกระบวนการกําจัด 

เชนการเผา กจ็ะเปนการปลดปลอยแกสคารบอนได 

ออกไซด ออกสูชัน้บรรยากาศ การนาํขยะเศษกระดาษ 

กลบัมาใชใหม จงึเปนกระบวนการท่ีทาํใหเปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม ลดการใชตนไม และยังชวยลด

ตนทุนวตัถุดบิอกีดวย ดงัน้ัน หากมีการเพ่ิมปริมาณ

การนําเศษกระดาษกลับมาใชใหมไดมากข้ึน ก็จะ

ทําใหความยั่งยืนทางดานวัตถุดิบดีขึ้นดวยเชนกัน 

ในป ค.ศ. 2009 อัตราการเก็บเศษกระดาษใชแลว

ในประเทศไทยอยูทีร่อยละ 51 ซึง่ทางอตุสาหกรรม

การผลิตกระดาษ ไดวางเปาหมายการเก็บเศษ

กระดาษกลับมาใชเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 70 ในป 

ค.ศ. 2014 การจะเพิ่มปริมาณการเก็บเศษกระดาษ

ไดนั้น จําเปนที่จะตองมีระบบการจัดเก็บ รวบรวม

เศษกระดาษที่ดี ซึ่งสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ

และรไีซเคลิเพือ่สิง่แวดลอมของสภาอตุสาหกรรม

แหงประเทศไทยก็ใหมีการรณรงคในเรื่องดังกลาว

นอกจากนี้ ทางอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษยังมี

การเขารวมในการจัดทํา ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต

กระดาษกับโครงการการพัฒนาฐานขอมูลวัฏจักร

ชีวิตของประเทศไทย (Thai National Life Cycle 

Inventory Database) โดยศนูยเทคโนโลยโีลหะและ

วัสดุแหงชาติ (National Metal and Materials 

Technology Center, MTEC) สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ (สวทช.) เพือ่

ใหเกิดการนําขอมูลนี้มาใชในการพัฒนาศักยภาพ

ของกระบวนการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของในอุตสาหกรรม

ที่ทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมกระดาษยังพยายามใช

เย่ือเวียนทําใหมในการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม ทั้งในรูปแบบของกระดาษพิมพ
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และเขียน กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท และ

กระดาษชําระ ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ได รับการ

สงเสริมใหมีการผลิตภายใตสัญลักษณฉลากเขียว 

(Green Label) ที่ออกใหโดยสํานักมาตรฐาน

ผลติภัณฑ แหงประเทศไทย และสถาบันสิง่แวดลอม

ไทย  (The Thai Pulp and Paper Industries Asso-

ciation, 2012)

การผลิตเยื่อและกระดาษ

 กระบวนการในการผลิตเย่ือและกระดาษ

จะมีการพัฒนาอยางยั่งยืนได ตองคํานึงถึงตั้งแต

วตัถดุบิทีใ่ชในกระบวนการผลติ กระบวนการผลติ 

จนกระท่ังถึงของเสียที่จะออกมาจากกระบวนการ

ผลิต เชน เชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนการ จะตองมี

การจัดการใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมมีพลังงานร่ัวไหลจากกระบวนการผลิต (เชน 

เคร่ืองจักรเกิดการชํารุดเสียหาย หรือมีลักษณะ

ทีท่าํใหการใชพลงังานไมมปีระสทิธภิาพ) สามารถ

ผลิตทั้งความรอน ไอนํ้า ตลอดจนกระแสไฟฟา

ไวใชในกระบวนการผลิตได ปริมาณการใชไฟฟา

ตอการผลิตกระดาษหนึ่งตันลดลง มีการพัฒนา

ใชพลังงานชีวมวลทดแทนพลังงานจากฟอสซิล 

(เชน ถานหิน นํ้ามัน และแกส เปนตน) นอกจาก

เชื้อเพลิงแลว วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต

หากเปนเน้ือไม ตองใชไมที่มาจากสวนปาที่มี

การดูแลอยางดี เชน มีมาตรฐาน FSC รองรับ 

เศษเหลอืจากการทําชิน้ไมสบั เชน เปลอืกไม ชิน้ไม

ที่มีขนาดเล็กเกินไป สามารถที่จะนํามาทําเปนเชื้อ

เพลิงไวใชในโรงงาน หรืออาจนําไปทําเปนปุยได 

เปนตน หรอืวตัถดุบิในการผลิตสามารถเลือกใชจาก 

เย่ือเวียนทําใหม กจ็ะลดปรมิาณการใชไม ลดตนทุน

การผลติ และลดการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด

ออกสูชั้นบรรยากาศ

 ในสวนของกระบวนการผลิตเอง ตองมี

การเลือกใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม โดยใชทรัพยากร

นอยท่ีสุด แตสามารถผลิตผลิตภัณฑไดปริมาณ

มากที่สุดและมีคุณภาพที่ดี การดูแลเคร่ืองจักร

ใหอยู ในสภาพที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เสมอ มีระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

ลดความเสียหายจากการผลิต เปนตน

 สุดทายจะตองมีการจัดการเกี่ยวกับของ

เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยใชเทคโนโลยี

การผลิตทีก่ระบวนการผลิตจะตองมขีองเสยีออกมา 

นอยที่สุด เชน กากตะกอนของแข็ง ตองทําใหแหง

แลวจะนาํไปถมที ่นาํกลบัไปทําเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิต 

ความรอนและกระแสไฟฟาไวใชในโรงงาน สวนเถา

ทีเ่หลือจากเตาเผาสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรม

ซีเมนต และอุตสาหกรรมทําอิฐกอนได หรือจะนํา

เศษของแข็งอินทรียเหลานี้ไปทําปุย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ

สมบัติของเศษของแข็งหรือกากตะกอนนั้น ๆ 

สวนของเสียที่เปนของเหลว เชน นํ้าท่ีใชจาก

กระบวนการผลิตที่สมบัติยังดีอยู จะตองมีการ

วนกลับไปใชในการผลิตอีก (short and long 

circulation) สวนนํ้าเสียที่จะตองทิ้งออกจาก

กระบวนการผลิตจะตองมีกระบวนการบําบัด

เพ่ือปรับคุณภาพน้ําใหดีกอนปลอยออกสูลําราง

สาธารณะ หรืออาจใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมมี

นํ้าเสียออกจากโรงงานเลย (zero discharge) 

(Tuderman, 2008)
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การเก็บเศษกระดาษและแปรสภาพกลับมาใชใหม

 ตองมีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

มีการรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยในการ

คดัแยกขยะและนาํขยะเหลาน้ันไปหมนุเวยีนใชใหม 

ทาํใหอตัราการจดัเกบ็เศษกระดาษเพือ่เวยีนใชใหม

มปีรมิาณสงูข้ึน มกีารพฒันาเทคโนโลยแีละสารเคมี

ที่ทําใหกระบวนการผลิตกระดาษจากเย่ือเวียน

ทําใหมมีประสิทธิภาพดี ไดเย่ือที่มีความสะอาด 

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 

จึงเปนท่ีสนใจของคนกลุมหน่ึงที่มีศักยภาพสูง

ทางดานการเงิน พยายามที่จะซื้อหรือจัดหามาไว

ในครอบครอง ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 

ผู  เขียนได รับเชิญใหเป นคณะทํางานในคณะ

กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สภาผูแทนราษฎร ในการประชุมคร้ังหนึ่ง ขณะ

ปฏบิตัหินาทีเ่ปนคณะทาํงานฯ ดงักลาว ไดรบัทราบ

ขอเท็จจริงวามีองคกรเอกชน (Non Governmental 

Organization : NGOs) ประมาณ 30 องคกร เสนอ

ขอแกไขพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 ประมาณ 32 ประเด็น “งาชาง” เปน

ประเด็นสําคัญที่มีผูแทนองคกรเอกชนหนึ่ง ซึ่งมี

สาํนกังานอยูในประเทศฟลปิปนสไดเสนอขอแกไข

โดยกลาววา  “ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา

งาชาง  และเปนแหลงกระจายงาชางในประเทศ

อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย” ประกอบกับการประชุม 

CITES ครัง้ที ่16 ทีจ่ดัขึน้ท่ีหอประชุมแหงชาตสิริกิติิ์ 

ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 3 - 14 มีนาคม 2556 

มีตัวแทนรัฐบาล 177 ประเทศประมาณ 1,000 คน 

เขารวมประชุม “งาชาง” เปนเรื่องหนึ่งท่ีเปนสาระ

สาํคญัในการประชมุครัง้นี ้ผูเขียนจงึมคีวามเหน็วา

ควรจะนาํมาเขยีนเปนบทความในครัง้นี ้เพ่ือประโยชน 

ในการศึกษา และวิทยาทาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2557 ในระหวางที่เขียนบทความนี้ผู เขียนไดรับ

ทราบวาเรือ่ง “งาชาง” เปนประเดน็ทีอ่ยูในระหวาง

การพิจารณาเพื่อแกไขกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับ 

“งาชาง” ถามีการแกไขกฎหมายฉบับนี้ เป น

ประการใด และเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมผูเขียน

จะนํามาอธิบายอีกคร้ังหนึ่ง



103
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

งาชาง

พยงค ฉัตรวิรุฬห

การบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535

 พระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา 

พ.ศ. 2535 มาตรา 2 บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้

ใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา เปนตนไป”

 กฎหมายฉบับนีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที ่109 ตอนที ่15 วันที ่28 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2535 

จงึมผีลใชบงัคับเปนกฎหมายตัง้แตวนัที ่29 กมุภาพนัธ 

พ.ศ. 2535 เปนตนไป

 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชตามพ้ืนที่

ภมูศิาสตรทีเ่ปนประเทศไทย ตามหลักการบังคบัใช

กฎหมายท่ีวา รัฐใดประกาศใชกฎหมายฉบับใด

จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายในพื้นที่ที่รัฐนั้นมี

อํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น (รัฐ ประกอบดวย 

1. มีพลเมืองจํานวนหนึ่ง 2. มีอาณาเขตที่แนนอน 

3. มอีาํนาจอธปิไตยเหนอืพืน้ทีท่ีอ่ยูในอาณาเขตน้ัน 

และ 4. มีรัฐบาลบริหารประเทศ)

 แตการกระทาํความผดิตอกฎหมายฉบบันี้ 

ผูกระทําความผิดอาจไมไดอยูในประเทศไทย เชน 

นายหมองเอ นายหมองบี และนายทารุณ ทั้งสาม

คนอยูในพื้นที่ประเทศสหภาพพมา (Union of 

Myanmar)  ที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุ

สตัวปาแหงหนึง่ในประเทศไทย ไดรวมกนัใชอาวุธ

ปนยงิสตัวปาทีอ่ยูในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาดงักลาว

ที่อยูในประเทศไทย ทั้งสามคนตองรับผิดตาม

กฎหมายฉบับนี้

 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4-6 

ดังนี้

 มาตรา 4 บัญญัติวา “ผูใดกระทําความผิด

ในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย

 การกระทําความผิดในเ รือไทยหรือ

อากาศยานไทยไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทํา

ความผิดในราชอาณาจักร”

 มาตรา 5 บญัญตัวิา “ความผิดใดทีก่ารกระทํา 

แมแตสวนหนึ่งสวนใด ไดกระทําในราชอาณาจักร

ก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักร โดย

ผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร 

หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดข้ึนนั้น

ควรเกิดในราชอาณาจักรหรือยอมจะเล็งเห็นไดวา

ผลนัน้จะเกิดในราชอาณาจักรกด็ ีใหถอืวาความผิด

นั้นไดกระทําในราชอาณาจักร

 ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายาม

กระทําการใดซ่ึงกฎหมายบัญญัติเปนความผิด 

แมการกระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร 

ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึง

ขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดข้ึนในราชอาณาจักร 

ใหถือวา การตระเตรียมการหรือพยายามกระทํา

ความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร

 และมาตรา 6 บัญญัติวา “ความผิดใดที่ได

กระทําในราชอาณาจักร หรอืท่ีประมวลกฎหมายน้ี

ถอืวาไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของ

ผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุนหรือของผูใช

ใหกระทําความผิดนัน้จะไดกระทํานอกราชอาณาจักร 
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กใ็หถอืวา ตวัการ ผูสนบัสนนุหรอืผูใชใหกระทาํได

กระทําในราชอาณาจักร” 

1.  สัตวปาที่มีแหลงกําเนิดในปาในประเทศไทย

 การเปนสัตวปาคุมครองตามกฎหมายวา

ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา สัตวปาชนิด

หรอืประเภทน้ันตองเปน “สตัวปา” ตามความหมาย

ในมาตรา 4 และถูกกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง

โดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6

 ผูเขียนขอเรียนวา การทําความเขาใจกับ

ความหมายของสัตวปาและสัตวปาคุมครองเปน

ประเด็นสําคัญ คําวาสัตวปาชนิดหรือประเภทน้ัน

ไมใชชนิดพันธุซึ่งประเด็นนี้ไดมีการสรางความ

เขาใจ ทีผ่ดิพลาดขึน้ แมกระทัง่ในการประชมุคณะ

กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สภาผูแทนราษฎรท่ีผูเขียนเปนคณะทํางานอยูดวย 

ซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายความโดยละเอียดตอไป

 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติวา ในพระราช

บัญญัตินี้

 “สตัวปา” หมายความวา สตัวทกุชนดิไมวา 

สัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก แมลง หรือแมง ซึ่งโดย

สภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปา 

หรอืในน้ําและใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปา

เหลานัน้ทกุชนดิดวย แตไมหมายความรวมถึงสตัว

พาหนะทีไ่ดจดทะเบยีนทาํตัว๋รปูพรรณตามกฎหมาย 

วาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมา

จากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว

 “สัตวปาคุมครอง” หมายความวา สัตวปา

ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนสตัวปาคุมครอง”

 และ มาตรา 6 บัญญัติวา “การกําหนดให

สัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง ใหกระทําโดย

กฎกระทรวงและโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการ

 กฎกระทรวงท่ีออกตามวรรคหน่ึงจะใช

บังคับตั้งแตวันใดใหกําหนดไวในกฎกระทรวงนั้น 

แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได”

 คณะกรรมการ หมายความถึง “คณะ

กรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ” 

ตามความในมาตรา 9

 จากความในมาตรา 4 ที่ผู เขียนไดยกมา 

สาระสําคัญของสัตวปาความวา “…ซึ่งโดยสภาพ

ธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปา หรือ

ในนํ้า และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปา

เหลานั้นทุกชนิดดวย…” ตามท่ีผูเขียนไดอธิบาย

ความมาแลววา การบังคับใชกฎหมายดังกลาว

ที่ประกาศใชโดยประเทศไทยจึงมีผลบังคับใช

ในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นคําวา “ปา” จึงมี

ความหมายถึง “ปา” ในประเทศไทย และ “นํ้า” 

ก็หมายความถึงในพ้ืนท่ีที่เปนประเทศไทย กรณี

ที่มีนิติกรทานหนึ่งให ความเห็นในท่ีประชุม

คณะกรรมาธกิารฯ วา สามารถกําหนดใหเสอืโครง

อินเดีย (หมายความถึงสภาพธรรมชาติ เกิดและ

ดํารงชีวิตอยูในปาในประเทศอินเดีย) เปนสัตวปา

คุมครองตามมาตรา 6 ได โดยอางวามีชนิดพันธุ

เดียวกัน คือ genus  และ species เดียวกับ Panthera 

tigris นัน้ จงึเปนความเห็นทีไ่มถกูตอง และความเห็น

นี้ไดมีการขยายแพรหลาย ไปในส่ือสารมวลชน

และสื่อส่ิงพิมพจํานวนมาก โดยหลักการที่ผิดนี้ 
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ขาราชการชั้นผู ใหญทานหนึ่งไดใหสัมภาษณ 

สื่อมวลชนวา “ลิงชิมแปนซ่ีซึ่งมีแหลงกําเนิดใน

ประเทศอินโดนีเซีย และถูกลักลอบนําเขามาใน

ประเทศไทย สามารถแกไขปญหา โดยการประกาศ 

ใหเป นสัตว ป าคุ มครองตามกฎหมายวาด วย 

การสงวนและคุมครองสัตวปา” ดวยอิทธิพล

ของเทคโนโลยีปจจุบัน ความเห็นดังกลาวไดมีการ

ถูกสงต อและแพรหลายไปอยางรวดเร็วเปน

วงกวาง เพื่อนผูเขียนชาวอินโดนีเซียทานหนึ่งเปน

คนที่ทํางานใน NGOs ไดสง e-mail มาถึงผูเขียน

ตั้งคําถามแกมประชดวา “ลิงซิมแปนซ่ีมีแหลง

กาํเนดิในประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศไทยประกาศ

ใหเปนสัตวปาคุมครองตามกฎหมายไทยไดหรอื 

ประเทศอินโดนีเซยีเปนเมืองข้ึน ประเทศไทย ตั้งแต

เมื่อไหร”

 ผูเขียนจึงขอเรียนวา

 1. “…สภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารง

ชวีติอยูในปาหรอืในนํา้…” ตามมาตรา 4 หมายความ

ถึงปาและนํ้าที่อยู ในประเทศไทยตามที่ผู  เขียน

ไดอธิบายมาแลว ดังนั้นการประกาศกําหนดให

เสือโครงที่มีแหลงกําเนิดในอินเดีย เปนสัตวปา

คุ มครองโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6 จึงเปน

เรื่องที่กระทํามิได ผูเขียนไดตั้งคําถามไววา หากจะ

แปลความวา ปาหรือนํ้านี้คือพื้นที่ของประเทศ

อินเดียไดก็ตองแปลความวา เปนปาและน้ําใน

ประเทศอ่ืนไดดวยใชหรือไม ดงันัน้เราจงึอาศยัหลกั

การน้ีประกาศใหเสือชาวไซบีเรีย เปนสัตวปา

คุมครองตามกฎหมายดังกลาวไดดวยใชหรือไม 

กรณีลิงซิมแปนซ่ีก็มีเหตุผลอธิบายไดทํานอง

เดียวกัน

 กรณีที่อางวาเปนสัตวปาท่ีมี genus และ 

species เดยีวกนัจงึประกาศใหเปนสตัวปาคุมครอง

โดยกฎกระทรวงมาตรา 6 ได จึงเปนเร่ืองไกล

เกนิกวาที่เหตุและผลของนักกฎหมาย เชน ผูเขียน

จะยอมรับได

 2. ประเทศไทยมีอาํนาจอธิปไตยเหนือพ้ืนที่ 

ทางภูมศิาสตรทีม่อีาณาเขตท่ีแนนอนของประเทศไทย 

ไมไดมอีาํนาจอธปิไตยเหนอืพืน้ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี  

อินเดียหรือประเทศอื่นๆ การออกกฎกระทรวง

ซึ่งเปนกฎหมายประเภทหนึ่งกําหนดใหสัตวปา

เปนสัตวปาคุมครองจึงกระทํากับพื้นที่ที่มีอํานาจ

อธิปไตยของประเทศอื่นไมได

 ตามท่ีผูเขยีนใหความเห็นและอธิบายความ

มานี้ ผูอานใชวิจารณญาณตรองดูหากเห็นวาเปน

เร่ืองที่ถูกตองและมีเหตุผลก็คงตองขอแรงใหชวย

อธิบายความในส่ิงท่ีถูกตองน้ีใหเปนท่ีเขาใจกัน

แพรหลายตอไป

 การกําหนดสัตวปาใหเปนสตัวปาคุมครอง

โดยกฎกระทรวงตามมาตรา 6 มีผลใหการลาสัตว

ปาคุมครองมคีวามผดิตามทีบ่ญัญตัไิว ในมาตรา 16 

วา “หามมิใหผู ใดลาหรือพยายามลา…สัตวปา

คุมครอง เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการ

ที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 26”

 “ลา”  มคีวามหมายตาม มาตรา 4 หมายความ

วา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการ

อื่นใดแกสัตวปาท่ีไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ 

และหมายความรวมถึงการไล การตอน การเรียก 

หรือการลอเพื่อการกระทําดังกลาวดวย
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 การกําหนดชนิดของสัตวปาคุ มครอง

เปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได ดําเนินการตาม 

มาตรา 17 ซึ่งบัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิด

ของสตัวปาคุมครองใหเปนสตัวปาชนดิทีเ่พาะพนัธุ

ไดโดยกาํหนดเปนกฎกระทรวง”

 การครอบครองสัตวป าคุ มครองตอง

ดําเนินการตาม มาตรา 19 การคาสัตวปาคุมครอง

ตามมาตรา 20

 การนําสตัวปาคุมครองเคล่ือนทีเ่พือ่การคา

ตองดําเนินการตาม มาตรา 25 เปนตน

 อนึ่ง ผูเขียนขอเรียนวา บทความนี้ผูเขียน

มุงทีจ่ะอธบิายกฎหมายทีใ่ชบงัคบัเกีย่วกบั “งาชาง” 

ซึ่งมีประเด็นที่ เกี่ยวของกับความเปนสัตวปา

คุ มครองของชาง แตไมมีประเด็นไปถึงสัตวปา

สงวนจึงเวนที่จะกลาวถึงสัตวปาสงวน

2.  สัตวปาที่มีแหลงกําเนิดนอกประเทศไทย

 กอนท่ีจะมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เดมิประเทศไทย 

มีพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 

ใชบงัคบัโดยมเีจตนารมณคุมครองสตัวปา 3 ประเภท 

คือ สัตวปาคุมครองประเภทท่ี 1 สัตวปาคุมครอง

ประเภทที่ 2 และสัตวปาสงวน ระยะเวลาผานมา

ไดมีการพัฒนาระบบการขนสง การเดินทาง 

การขนยายสมัภาระสงผลใหการสงหรอืเคลือ่นยาย

สัตวปา กระทําไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

สัตวปาหลายชนิดที่มีแหลงกําเนิดในทวีปอัฟริกา

ไดถกูขนสง เคลือ่นยายหรอืนาํเขาไปในประเทศตางๆ 

ทั่วโลก การที่พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สตัวปา พ.ศ. 2503 ไมสามารถบังคับใชหรอืใหความ

คุมครองกับสัตวปาที่มีแหลงกําเนิดโดยธรรมชาติ

นอกประเทศไทยได สงผลใหประเทศไทยตองรับ

แรงกดดันจากนานาชาติใหมีการแกไขกฎหมาย 

โดยยกประเด็นเรื่องอวนจับปลาของชาวประมง

ไทยท่ีมขีนาดชวงหางของตาขนาดเล็กเกินไปทําให

เตาทะเลถูกจับข้ึนมาดวย อาจเปนเหตุใหสูญพันธุ 

และจะมีการประทวงประเทศไทย โดยใชวิธีการ

ทางระบบภาษีเพื่อบีบบังคับใหประเทศไทยตอง

แกไขกฎหมาย การท่ีประเทศไทยเปน สมาชกิ CITES 

(The Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

อันดับที่ 80 ประเทศไทยจึงตองแกไขกฎหมาย

เพ่ือใหความคุมครองกับสัตวปาที่มีแหลงกําเนิด

นอกประเทศไทย กรณน้ีีเปนการแกไขหลกัการของ

กฎหมาย เจตนารมณของกฎหมายที่เปล่ียนแปลง

ไปทําใหตองยกเลิกพระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 ตามความในมาตรา 3 

พระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

ซึ่งตางจากการแกไขกฎหมาย กรณีทีไ่มใชหลักการ

แตเปนการแกไขในรายละเอยีด จะใชวิธีการบัญญัติ

เพิ่มเติม เชน มาตรา 14 ทวิ มาตรา 29 ทวิ มาตรา 39 

ทวิ หรือ มาตรา 39 ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ. 2484

 ดังนั้น การประกาศใชพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ มครองสัตวปา พ.ศ. 2535 จึงนํา

หลักการคุมครองสัตวปาที่มีแหลงกําเนิดนอก

ประเทศไทยมาบัญญัติไว ด วยใน  มาตรา  23 

และมาตรา 24 ดังนี้
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 มาตรา 23 บญัญตัวิา “ภายใตบงัคบัมาตรา 24 

หามมใิหผูใดนาํเขา หรอืสงออกซึง่สตัวปาหรือซาก

ของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ

นําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก

ของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

อธิบดี

 การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน 

สัตวปาคุ มครองหรือซากของสัตวปาดังกลาว

จะกระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออก

ซึ่งสัตวปาคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุตาม

มาตรา 18(1) หรือซากของสัตวปาคุมครองท่ีได

มาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาตจาก

อธิบดี

 การขออนุญาต และการอนุญาตตามวรรค

หน่ึง และวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา 24 บัญญัติวา “การนําเขา สงออก

หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่

ตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก 

หรอืนาํผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวย

การคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี

 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และ

การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ

กระทรวง”

 กรณี “งาชาง” ที่นําเขามาจากประเทศ

อฟัรกิา มปีระเดน็ทีเ่กีย่วของกบัความใน มาตรา 23 

และมาตรา 24 ผูเขียนจึงยกมากลาวไวในที่นี้ซึ่งจะ

ไดอธิบายความโดยละเอียดตอไป

 ความตามท่ีผูเขียนอธิบายมาน้ี เปนเร่ือง

การบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 กรณีสัตวปาท่ีมีแหลงกําเนิด

ในปาในประเทศไทย  และแหลงกําเนิดนอก

ประเทศไทย  โดยสัตวป าท่ีมีแหลงกําเนิดใน

ประเทศไทย สามารถออกกฎกระทรวงประกาศ

กําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองได สวนสัตวปา

ที่มีแหลงกําเนิดนอกประเทศไทย เปนกรณีที่ใช

บังคับ เฉพาะการขออนุญาตนําเขา สงออก หรือ

นําผ านเทานั้นตามความใน มาตรา  23 และ 

มาตรา 24 แตยงัไมมปีระเด็นไปถงึกฎหมายฉบับอ่ืน 

หากจะพิจารณาเอาตัวสัตวเปนหลัก เชน กรณี

ของชางในประเทศไทย พระราชบัญญตัสิตัวพาหนะ 

พ.ศ. 2482 จะมาเกี่ยวของดวย ซึ่งผู เขียนจะได

อธิบายตอไป

“ชาง” และ “งาชาง” และบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่ใชบังคับ

 กอนท่ีจะทาํความเขาใจเก่ียวกับการบังคบั

ใชกฎหมายเกี่ยวกับ “ชาง” และ “งาชาง” ผูเขียน

ขอทําความเขาใจกอนวา “งาชาง” มีขอเท็จจริง

ที่ไปเกี่ยวของกับกฎหมายไดใน 2 ลักษณะ

 ลักษณะที่ 1 “งาชาง” ที่ไดจากชางท่ีตาย

หรือลมลง

 กรณีนี้ เราเรียก “งาชาง” วา ซากของชาง 

หรือซากของสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

 ลักษณะที่ 2 มีการนํา “งาชาง” ไปทํา

อยางใดอยางหนึง่ เชน ทาสี วาดภาพววิลงบนงาชาง 

แกะสลกั ตดิปลอกหุมทอง กรณนีีเ้รียกวา ผลติภณัฑ
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ทีท่าํจากซาก (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ .ศ .  2542 ให ความหมายของผลิตภัณฑว า

หมายความถึงสิง่ทีท่าํขึน้) ซึง่การบังคบัใชกฎหมาย

กรณีผลิตภัณฑที่ทําจากซากในเร่ืองชาง เรียกวา 

“ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาคุ มครอง”  

เปนกรณีที่มีนิตินัยตางจากซากของชางซึ่งเรียกวา 

“ซากของสัตวปาคุมครอง”

1. พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ.2482

 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้

 “สตัวพาหนะ” หมายความวา ชาง…ซึง่ได

ทําหรือตองทําตั๋วรูปพรรณ ตามพระราชบัญญัตินี้

 “ตําหนิรูปพรรณ” หมายความวา ลักษณะ

สณัฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตัวซึง่เปน

อยูเอง หรือทําใหมีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย

 “ตัว๋รปูพรรณ” หมายความวา เอกสารแสดง 

ตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ

 “นายทะเบยีน” หมายความวา นายอําเภอหรอื 

ผูทําการแทนหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

 “เจาพนักงาน” หมายความวา พนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและนายทะเบียน”

 มาตรา 5 บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้

ไมใชบงัคบัแกสตัวพาหนะของราชการทหาร เวนแต 

ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวนั้นใหแกเอกชน”

 มาตรา 8 บัญญัติวา “เม่ือสัตวพาหนะ

ดังตอไปนี้คือ

 (1) ชางมีอายุยางเขาปที่แปด

 …

 ใหเจาของ หรอืตวัแทนพรอมดวยผูใหญบาน 

หรือพยานในกรณีทีไ่มมผีูใหญบานหรอืผูใหญบาน

ไปดวยไมได นําสัตวนั้นไปขอจดทะเบียนทําตั๋ว

รปูพรรณ จากนายทะเบียนทองท่ีทีส่ตัวนัน้อยูภายใน 

กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตไมสามารถที่จะนําไปได

 ก  สัตว ในอนุมาตรา  1 …ตามที่นาย

ทะเบียนจะไดประกาศเปนรายตําบล และกําหนด

ระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน

 …

 เมื่อนายทะเบียนพรอมดวยเจาของหรือ

ตัวแทนไดตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเห็นเปนการ

ถกูตองและเจาของหรอืตวัแทนไดชาํระคาธรรมเนยีม 

แลว ใหนายทะเบยีนจดทะเบยีนทาํตัว๋รปูพรรณให”

 มาตรา 9 บัญญัติวา “สัตวพาหนะซ่ึงนํามา

จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขอ

จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามความในมาตรา 8 

โดยอนโุลม ถาไดนาํเขามาเมือ่พนกาํหนดระยะเวลา

หรือภายในกําหนดนั้น แตยังเหลือเวลานอยกวา

สามสบิวนัตามประกาศในมาตรา 8 ตองขอจดทะเบยีน 

ทําตั๋วรูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแต

นําเขามาชั่วครั้งคราว”

 1.1  กรณีชางที่มีเจาของเลี้ยงเอาไวหรือ

ทีเ่รยีกวาชางบานและมแีหลงกาํเนดิในประเทศไทย

 กรณีนี้ชางถือเปนสัตวพาหนะอยูภายใต

บังคับพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 

ซึง่ตองทําต๋ัวรูปพรรณ เปนเอกสารตอนายทะเบียน 
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การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานองรวมทั้งการรับ

สัตวพาหนะ เปนมรดกตองปฏิบัติตามความใน

หมวด 2  การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1336 บญัญัตวิา “ภายในบังคบัแหงกฎหมาย 

เจ าของทรัพยสินมีสิทธิใช สอยและจําหนาย

ทรัพยสินของตน และไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสิน

นั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสิน

ของตนจากบุคคลผูไมมสีทิธจิะยึดถอืไว และมีสทิธิ

ขดัขวางมิใหผูอืน่สอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสนิน้ัน

โดยมิชอบดวยกฎหมาย”

 ความที่กฎหมายบัญญัติไว เจาของชาง

มีกรรมสิทธิ์ตาม มาตรา 1336 กรณีที่ชางลมลง 

งาชางซ่ึงถือวาเปนซากของชาง และผลิตภัณฑ

ทีท่าํจากงาชางดงักลาว เจาของชางมกีรรมสิทธ์ิดวย

 1.2  กรณีช  างที่ มี แหล  งกํ า เนิดนอก

ประเทศไทย

 กรณีทีช่างมแีหลงกาํเนดินอกประเทศไทย 

เชน ชางจากทวีปอัฟริกา และเจาของมีกรรมสิทธิ์

นั้นถูกนําเขามาในราชอาณาจักร ถือเปนสัตว

พาหนะ  ซึ่งนําจากตางประเทศเขามาในราช

อาณาจักรตองขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตาม

ความในพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 

มาตรา  18 โดยอนุโลม  (พจนานุกรรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา 

“อนโุลม” วาหมายความถึง ใชแทนกันไดตามความ

เหมาะสม คลอยตาม นํามาใชโดยอาศัยหลักการ

อยางเดยีวกนั แตใหแกไขในรายละเอียดไดตามควร

แกกรณ)ี การโอนกรรมสิทธ์ิและการจํานองรวมท้ัง

การรับสตัวพาหนะเปนมรดกตองปฏิบตัติามความ

ในหมวด 2 การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง

เชนเดียวกัน

 เจาของชางมกีรรมสิทธิต์าม ป.พ.พ.มาตรา 

1336 เปนเจาของงาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจาก

งาชางดังกลาวเชนเดียวกับ ขอ 1.1

2. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ.2535

    2.1  กรณีชางท่ีมแีหลงกาํเนิดในปาประเทศ 

ไทย

 กรณีนี้ชางเปนสัตวปาตามความหมาย

ในมาตรา 4 เนื่องจากเปนสัตวบกซึ่งโดยสภาพ

ธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยู ในปาและ

เปนสัตวปาคุ มครองที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

ตามความในมาตรา 4 ประกอบ มาตรา 6

 การลาชางซึ่งเปนสัตวปาคุมครองมีความ

ผิดตามมาตรา 6 ประกอบ มาตรา 4 ตามท่ีกลาว

มาแลว

 การครอบครองชาง หรือซากของสัตวปา

คุมครอง เชน กรณีงาชาง ตองปฏิบัติตามความ

ในมาตรา 19 ซึ่งบัญญัติวา “หามมิใหผู ใดมีไว

ในครอบครองซึ่ง … สัตวปาคุมครอง … หรือซาก

ของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสตัวปาคุมครอง

ชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุหรอืซากของสัตวปาดงักลาวและโดยตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดี และตองปฏิบัติตาม

ขอกาํหนดในกฎกระทรวง และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว

ในใบอนุญาต…”

 ชางไมใชสตัวปาคุมครองชนดิทีก่าํหนดตาม 

มาตรา 17 ทีอ่นญุาตใหเพาะพนัธุไดการครอบครอง
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ชางปาที่ประกาศกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง 

จงึมคีวามผดิตามกฎหมายการขออนญุาตครอบครอง 

ก็กระทํามิได เพราะไมเขาขอยกเวนและ มาตรา 19 

ไดบญัญตัไิว ตามท่ีผูเขยีนไดกลาวมาขางตน แตกรณี 

ชางบานที่มีเจาของเลี้ยงไวเจาของชางมีกรรมสิทธ์ิ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 เปนอีกกรณีหน่ึง 

การครอบครอง การคา และการนําเคลื่อนท่ีเปน

กรณทีีเ่จาของกรรมสทิธิก์ระทาํไดและอยูในบงัคบั

พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 ไมอยูใน

บังคับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 แตอยางใดตามท่ีอธบิายมาแลว ในขอ 1.1

 การคาชางซึ่งเปนสัตวปาคุ มครองหรือ

งาชางซ่ึงเปนซากของสัตวปา คุมครองหรือที่เปน

ผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง หรือซากของสัตวปา

คุมครอง มีความผิดตามมาตรา 20 ซึ่งบัญญัติวา 

“หามมิใหผูใดคา … สัตวปาคุมครอง … ซากของ

สัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ

สตัวปาดงักลาว เวนแตเปนการคา สตัวปาคุมครอง

ชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาวหรือผลิตภัณฑ

ที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว ทั้งนี้โดยไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดี

 การขออนุญาต และการอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง”

 การนําเคลื่อนที่เพื่อการคา มีความผิดตาม

มาตรา 25 ซึ่งบัญญัติวา “การนําสัตวปาคุมครอง 

หรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพ่ือการคา

ของผู รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 ตองไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดี

 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบ

อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”

 การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตว

ปาคุมครองเคล่ือนท่ี กรณีชางหรืองาชาง เพื่อการ

คา กระทํามิได เพราะชางไมใชสัตวปาคุมครอง

ชนิดท่ีกําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลว

 การนาํเคลือ่นทีเ่พ่ือการคาซึง่สตัวปาสงวน 

สัตวปาคุมครองซากของสัตวปาสงวน ซากของ

สัตวปาคุ มครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซาก

ของสัตวปาดังกลาวมีเงื่อนไข 2 ประการคือ

 ประการท่ี 1 ตองเปนการนําเคล่ือนท่ี

เพื่อการคาสัตวปาคุ มครองชนิดที่กําหนดตาม 

มาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตว

ปาดงักลาว หรอืผลติภณัฑทีท่าํจากซากของสตัวปา

ดังกลาว

 ประการที่ 2 ตองไดรับใบอนุญาตจาก

อธิบดี

ขอสังเกต

 1. สัตวปาสงวนไมไดรับอนุญาตใหนํา

เคลื่อนที่เพื่อการคา

 2. การนําเคล่ือนท่ีเพื่อการคาสัตวปา

คุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 สัตวปา

คุมครองนั้นจะตองไดมาจากการเพาะพันธุ

 3. ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี ซึ่ง

การอนุญาตใหนําเคลื่อนที่เพ่ือการคาซ่ึงสัตวปา

คุมครองดังกลาวตองอยูในเง่ือนไขตามท่ีไดอธบิาย

มาแลว
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 ดังนั้นการนํางาชาง หรือซากของสัตวปา

คุมครอง หรอืผลติภณัฑทีท่าํจากงาชาง หรอืผลติภณัฑ 

ทีท่าํจากซากของสัตวปาคุมครอง เคล่ือนท่ีเพือ่การ

คา กรณีที่ชางเปนสัตวปาคุมครองจึงกระทําไมได

 2.2  กรณชีางทีม่แีหลงกาํเนิดนอกประเทศ 

ไทย    

 ชางทีม่แีหลงกาํเนดินอกประเทศไทย ไมใช

สัตวปาตามความหมายใน มาตรา 4 แหงพระราช

บัญญัติสงวนและคุ มครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

ตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลวและจะอนุโลมใหใช

ความหมายของสัตวปาเพื่อใชในกรณีชางที่มี

แหลงกําเนิดนอกประเทศไทย ก็ไมได เปนกรณี

ทีผ่ดิหลักการการบังคบัใชกฎหมาย ไมใชเปนกรณี

แตกตางในรายละเอียดทีจ่ะอนโุลมไดตามทีผู่เขยีน

ไดยกความหมายคําวา “อนุโลม” มาใหทราบแลว 

จึงเปนกรณีที่ตองไปพิจารณา มาตรา 23 และ 

มาตรา 24 สตัวปาตามความหมายใน มาตรา 23 และ 

มาตรา 24 จึงเปนความหมายธรรมดาสามัญ ความ

ในคําอธิบาย ขอ 2.2 นี้ เปนกรณีที่กลาวถึงชางที่มี

แหลงกําเนิดในปาที่อยูนอกประเทศไทย                    

 การนําเขา สงออกหรือนําผานชางซึ่งเปน

สัตวปาและงาชางซ่ึงเปนซากของสัตวปาจะตอง

มีการขออนุญาตตามความใน มาตรา 23 และ 

มาตรา 24

 ขอสังเกต มาตรา 23 และ มาตรา 24 ไมได

มีประเด็นบังคับใชไกลไปถึงผลิตภัณฑที่ทําจาก

ซาก เชนกรณีงาชางท่ีอยูในลักษณะของผลิตภัณฑ

การปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายเพื่อบังคับ

ใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

กรณี “งาชาง”

 ผูเขียนไดรับคําถามและการปรึกษาหารือ

กรณี “งาชาง” และขอกฎหมายที่บังคับใชจาก

หลายคนที่ทํางานเกี่ยวข องกับเรื่องดังกล าว 

รวมทัง้เพ่ือนของผูเขียนเองท่ีมอีาํนาจหนาทีใ่นการ

บังคับใชกฎหมายขณะปฏิบัติงานอยูกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงขออธิบายโดย

หลักการเพื่อใหผูอานเขาใจไดอยางงาย ๆ ดังนี้

 สมมติวามีงาชางจํานวน 60 คู 20 คู เปน

งาชางท่ีไดจากชางท่ีมีเจาของเล้ียงเอาไวหรือที่

เรียกวาชางบาน อีก 20 คูเปนงาชางท่ีไดจากชาง

ที่มาจากปาในประเทศไทยและ 20 คู สุดทายเปน

งาชางทีไ่ดจากชางจากทวปีอฟัรกิาเปนกรณทีีแ่หลง

กาํเนิดของชางอยูนอกประเทศไทย จากขอเท็จจริง

ทีผู่เขยีนยกมาเปนกรณีศกึษา มขีอกฎหมายท่ีเกีย่วของ 

วินิจฉัยไดดังนี้

 กรณีที่ 1  งาชางจํานวน 20 คู  ที่มาจากชาง

ที่มีเจาของเลี้ยงเอาไวหรือท่ีเรียกวาชางบานตาม 

ป.พ.พ. มาตรา 1336 เจาของชางเปนเจาของ

กรรมสทิธิใ์นตวัชาง จงึเปนเจาของงาชางซึง่เปนซาก 

ของชางดวย และอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ 

สัตวพาหนะ พ.ศ. 2482

 กรณีที่ 2 งาชางจํานวน 20 คูที่มาจากชาง

ที่มีแหลงกําเนิดในปาในประเทศไทย งาชางเปน

ซากของสตัวปาตามความหมายในพระราชบญัญตัิ
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สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 4 

ซึ่งบัญญัติวา “ซากของสัตวปา” หมายความวา 

รางกาย หรือสวนของรางของสัตวปาที่ตายแลว

หรอืเน้ือของสัตวปาไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง 

หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมใหเนาเปอย และไมวา

จะชําแหละ แยกออกหรืออยูในรางของสัตวปาน้ัน 

และหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟน งา 

ชนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือ

สวนตาง ๆ ของสัตวปาที่แยกออกจากรางของ

สัตวปา ไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว

 การครอบครอง การนําเคล่ือนท่ีเพือ่การคา

ซึ่งงาชาง หรือ “ซากของสัตวปา” เปนเร่ืองท่ีผิด

กฎหมายตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลว

 กรณีที่ 3 งาชาง จํานวน 20 คู สุดทาย 

แยกเปน 2 กรณี ดังนี้

 1.  งาชางท่ีไดมาจากชางท่ีมีแหลงกําเนิด

นอกประเทศไทย เชน ชางจากทวีปอฟัรกิาท่ีเจาของ

มกีรรมสทิธิ ์การนาํเขามาในประเทศไทย เปนกรณี

ตองดวยพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482

 2.  งาชางที่ไดมาจากชาง เชน ชางจาก

ทวปีอฟัรกิาทีม่แีหลงกาํเนดิในปานอกประเทศไทย 

และเจาของไมมีกรรมสิทธิ์เปนกรณีที่ตองบังคับ

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 มาตรา 23 และ มาตรา 24

กรณี “ผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง”

 ความหมายของ “ผลิตภัณฑทีท่าํจากงาชาง 

“หมายความถึงการนํางาชางมาประดับ ตกแตง

หรือทําอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีผูเขียนไดอธิบาย

มาแลว โดยมีการบัญญัติคํานี้ไวในพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 วา “ผลติภณัฑ

ทีท่าํจากซาก”  ในกรณทีีก่ลาวถงึงาชางซึง่เปนซาก

ของชาง

 โดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีกลาวมาขางตน 

หากงาชางดังกลาวมีการประดับ ตกแตง หรือ

ทําอยางใดอยางหน่ึงขึ้นเปนผลิตภัณฑ แยกการ

วินิจฉัยไดดังนี้

 กรณีที่ 1 งาชางจํานวน 20 คู ที่มาจาก

ชางทีเ่จาของเลีย้งเอาไวหรอืท่ีเรยีกวาชางบานเจาของ 

มีกรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 เจาของชาง

เปนเจาของงาชาง และเปนเจาของผลิตภัณฑที่ทํา

จากซากหรืองาชางดวย

 กรณีที่ 2 งาชางจํานวน 20 คู ที่มาจากชาง

ปาที่มีแหลงกําเนิดในปาในประเทศไทย เปน

ผลิตภัณฑที่ทําจากซาก ผูครอบครองมีความผิด

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง สัตวปา 

พ.ศ. 2535 (กรณีนี้เปนเจาของไมไดเพราะมีความ

ผิดตามกฎหมาย)

 กรณีที่ 3 งาชางจํานวน 20 คู สุดทายและ

ทําเปนผลิตภัณฑแบงเปน 2 กรณี

 1. ผลติภณัฑทีท่าํจากงาชาง หรอื ซากของ 

ชางเปนกรณีที่เจาของมีกรรมสิทธ์ิตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1336 ผูครอบครองไมมีความผิด  

 2. ผลิตภัณฑที่ทําจากงาชางหรือซาก

ของชาง กรณีที่ชางนั้นมีแหลงกําเนิดในปานอก

ประเทศไทย อยูในกรณีบังคับตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 23 

และ มาตรา 24 ซึง่ไมไดบงัคับถึงผลิตภัณฑทีท่าํจาก

ซากแตอยางใด
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 ตามขอเทจ็จรงิทีผู่เขยีนยกตวัอยางมาเปน

กรณีศึกษาน้ี เปนปญหาขอเท็จจริงที่ผู บังคับใช

กฎหมายจะแยกประเภทงาชางหรือผลติภณัฑทีท่าํ

จากงาชาง และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีจะใช

บงัคบัไดอยางไร จงึไมใชปญหาในขอกฎหมาย กรณี

มีดําริที่จะแกไขกฎหมายเกี่ยวกับงาชางจึงเปนการ

เกาไมถูกที่คัน

 กรณทีีป่ระเทศไทยถกูลาวหาวาเปนแหลง

ศูนยกลาง กระจาย งาชางที่ผิดกฎหมายของโลก 

ไดเคยเกิดขึ้นมาแลวขณะท่ีผู  เขียนปฏิบัติงาน

อยูในคณะกรรมาธิการฯ โดยมีชาวตางประเทศ

คนหน่ึงทีท่าํงานเก่ียวกับงาชางโดยตรง มสีาํนักงาน

อยูในประเทศฟลิปปนส ไดตามเรื่องนี้มาตลอด

และเขารวมประชมุพรอมกบั NGOs ในประเทศไทย

ตามที่ผูเขียนกลาวมาแลว แตเมื่อผูเขียนไดอธิบาย

ทําความเขาใจขอกฎหมายท่ีชัดเจนก็มีความเขาใจ

และไมติดใจแตอยางไร

 ผูเขียนไดติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

เรื่องงาชาง ติดใจ ความเห็นของอดีต สส.หญิง 

และ สว. บางทานท่ีไดใหความเห็นวา”  ใหแกไข

พระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 

รวมเอาชางเรรอนท่ีอยูในกรุงเทพฯ มาอยูในบังคับ

ของกฎหมายดวย” ผูเขียนขอเรียนวา เจตนารมณ

ของกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสตัวปา

ดังกลาว ก็บอกอยูแลววามีเจตนารมณสงวนและ

คุมครองสัตวปา กรณีชางเรรอนเปนชางที่ไดจาก

การเลี้ยง หรือที่เรียกวาชางบาน จึงไมอาจแกไข

พระราชบญัญตัฯิ ดงักลาวเพือ่รวมเอาชางเรรอนไป

อยูในบังคับของกฎหมายไดแตอยางใด

 อีกทานหน่ึงกลาวในขณะใหสัมภาษณ

สื่อมวลชนวา “ใหเอาชางออกจากทะเบียนสัตว

พาหนะ” กรณีชางที่ไดมีการจดทะเบียนเปนสัตว

พาหนะแลว เปนกรณีอยูในบังคับพระราชบัญญัติ

สัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 ซึ่งตองไปแสดงความ

ประสงคตนเองกับกระทรวงมหาดไทยไมใช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สรุป

 ปญหาเกีย่วกบัการบงัคบัใชกฎหมายกรณี

งาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจากงาชางเปนเรื่องที่

ผูเกี่ยวของตองทําความเขาใจใหชัดเจนวาปญหา

อยูทีไ่หน ควรจะแกไขอยางไร และเม่ือแกไขปญหา

แลวสถานะการณทีน่านาชาติยงัตดิใจวาประเทศไทย 

เปนศูนยกลางการคางาชางผิดกฎหมายจะดีขึ้น

หรือไม กรณีที่เปนปญหาขอเท็จจริงท่ีผูเกี่ยวของ

กับการบังคับใชกฎหมายไมเขาใจเปนเหตุใหการ

บังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติ

ของกฎหมายทีใ่ชบงัคบัแลวไมใชสาเหตขุองปญหา

แตไปแกไขกฎหมายคงเปนเรื่องผิดฝาผิดตัว 

ควรทําความเขาใจกับนานาชาติเพื่อลดแรงกดดัน

ที่มีหรือเกิดกับประเทศไทย กรณี “งาชาง” ก็นาจะ

เปนวิธีที่ถูกตองกอนจะไปพิจารณาเร่ืองแกไข

กฎหมาย หากไมมีความเขาใจที่ถูกตองแทจริงการ

แกไขกฎหมายจะไปสรางปญหาใหมทีแ่กไขไดยาก

ขึ้นไปอีก
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ชนเผาลีซู 
อภิชาต ภัทรธรรม 1

 ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหน่ึง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีชนเผาตาง ๆ 

เขามาอยูอาศยัมากมายหลายชนเผา ซึง่แตละชนเผา

ตางมีประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ความเปนอยู 

และมีบุคลิก ลักษณะที่แตกตางกันออกไป ชนเผา

ลีซู หรือลีซอ (Lisu) ก็เปนอีกชนเผาหน่ึงซึ่งได

อพยพมาจากหมูบานแหงหน่ึงทางตอนใตของเมือง

เชยีงตุง ประเทศสหภาพเมียนมาร เขามาต้ังถิน่ฐาน

อยูที่บานลีซูหวยสาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ตอมาไดกระจัดกระจายและโยกยายถิ่นฐานไปต้ัง

บานเรอืนในจงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม แมฮองสอน 

ลําปาง ตาก พะเยา กําแพงเพชร เพชรบูรณ แพร 

และจังหวัดสุโขทัย ดังนั้น ผูเขียนบทความทาง

วิชาการจึงไดรวบรวมขอมูลของชนเผาลีซู หรือ

ลีซอ มานําเสนอไว ดังมีรายละเอียดตามลําดับตอ

ไปนี้

ความหมายของคําวาลีซู

 พิพิธภัณฑชาวเขา (2557) ระบุไววา ลีซู

มีความเชื่อวาเปนชนเผาที่มีกฎการแตงกายมีสีสัน

สดใส และหลากสีมาก ความกลาในการตัดสินใจ 

และความเปนอิสระชนสะทอนออกมาใหเห็นจาก

การใชสีตัดกันอยางรุนแรงในการเคร่ืองแตงกาย 

คนอื่นเรียกวาลีซอ แตเรียกตนเองวา “ลีซู” (คําวา 

“ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือ

วัฒนธรรม “ซู” แปลวา “คน”) ลีซู จึงมีความหมาย

วากลุมชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จึงอาจ

กลาวไดวาชาวลีซูเปนกลุมชนที่รักอิสระ มีระบบ

จัดการความสัมพันธทางสังคมท่ียืดหยุน เปน

นกัจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ จะไมยอมรบัสิง่ใหม ๆ  

โดยที่ไม ผ านการเลือกสรร และจะไมปฏิเสธ

วัฒนธรรมที่แตกตางโดยไมแยกแยะ ดวยเหตุนี้เอง
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ทําใหชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเขากับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปนอยางดี

ประวัติความเปนมา

 พิพิธภัณฑชาวเขา (2557) ระบุไววา ลีซู

เปนกลุมชาติพันธุที่จัดอยูในกลุมธิเบต - พมาของ

ชนชาติโลโล ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมของชนเผาลีซูอยู

บริเวณ ตนนํ้าโขงและแมนํ้าสาละวิน อยูเหนือ

หุบเขาสาละวินในเขตมณฑลยูนนานตะวันตก

เฉียงเหนือ และตอนเหนือของรัฐคะฉ่ิน ประเทศ

สหภาพเมียนมาร ชนเผาลีซูสวนใหญเชื่อวาเมื่อ 

4,000 ป ที่ผานมาพวกตนเคยมีอาณาจักรเปนของ

ตนเอง แตตองเสียดินแดนใหกับจีนและกลายเปน

คนไรชาติ ตอมาชนเผาลีซูจึงไดเคล่ือนยายเขาสู

รฐัฉานตอนใต กระจัดกระจายอยูตามภูเขาในเมือง

ตาง ๆ  เชน เมืองเชยีงตงุ บางสวนอพยพไปอยูเขตเมอืง 

ซอืเหมา สบิสองปนนา ประเทศจีน หลงัจากน้ันได

อพยพลงมา ทางใต เน่ืองจากเกิดการสู รบกัน

ระหวางชนเผาอืน่นบัเวลาหลายศตวรรษ ชนเผาลซีู 

ไดถอยรนเรื่อยลงมา จนในที่สุดก็แตกกระจาย

กันเขาสู ประเทศสหภาพเมียนมาร จีน อินเดีย 

แลวเขาสูประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2464  

กลุมแรกมี  4  ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน

ครั้งแรกอยูที่บานหวยสาน อําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงราย อยูอาศยัไดประมาณ  5 - 6 ป กม็กีารแยกกลุม 

ไปอยูหมูบานดอยชาง ทาํมาหากินอยูแถบ ตาํบลวาวี 

อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย จากการสอบถาม 

คนเฒาคนแกชาวลีซูถึงเรื่องราวการอพยพวา ได

อพยพ มาจากหมูบานแหงหน่ึงทางตอนใตของเมือง

เชียงตุง ประเทศสหภาพเมียนมาร และเขามา

ตั้งถิ่นฐานอยู ที่บ านลีซูหวยสาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ตอมาไดโยกยายไปต้ังบานเรือน

อยู อาศัยในทองท่ีจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม 

แมฮองสอน ลําปาง ตาก พะเยา กําแพงเพชร 

เพชรบูรณ แพร และจังหวัดสุโขทัย ลีซู ไมมีภาษา

เขียนของตนเอง ชนเผาลซีแูบงออกเปน 2 กลุมยอย 

ไดแก (1) ลีซูลาย และ (2) ลีซูดํา โดยชนเผาลีซูที่อยู

อาศัยในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเปนชนเผาลีซู

ลาย สวนชนเผาลีซูดําจะอาศัยอยู ในประเทศ

สหภาพเมียนมาร และประเทศจีน เปนหลัก

การแตงกายของชนเผาลีซู

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

10 เชียงใหม (2557) ระบุไววา ชนเผาลีซูมีการ

แตงกายโดยใชสีที่สดใส เสื้อผาสตรีมีลักษณะ

คลายเสื้อคลุม ผาเฉียงจากคอลงไปถึงเขาแทน

กระโปรง สวนใหญใชสีฟาสดใส ชวงแขนที่ยาว

ลงมาถงึขอมอืขลบิผาสีดาํท่ีรมิชาย ตรงคอและไหล

ขลิบดวยสีแดงชมพู คาดเปนลายสวยงาม ที่เอว

ใชผาสีดําคาดเปนเข็มขัด สวนชั้นในสวมกางเกง

ขายาวไวเสมอ ตรงขอบกางเกงขลิบดวยสีดําหรือ

สีมวงและลายอ่ืน ๆ เสื้อผูหญิงลีซูมักใชสีที่ดูเดน

เสมอ สวนเครือ่งแตงกายของบรุษุสวมเสือ้คอกลม

สีดํา ผาอกดานขวาทับดานซายเปนแนวเฉียงปก

ลวดลายสีขาวท่ีหนาอก และประดับดวยกระดุม

สีเงินตามไหลและคอ กางเกงขายาวเปากวางสีดํา 

และมีแถบตรงปลายขาสีฟา
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 สวัสดีดอทคอม (2557) ไดระบุลกัษณะการ

แตงกายของผูชายละผูหญิงของชนเผาลีซู ไวดังนี้

 1. ลกัษณะการแตงกายของผูชาย ชดุของ

ผูชาย ประกอบดวย กางเกงเปาตํ่าสีฟาหรือสีอะไร

ก็ได สวมเส้ือแขนยาว ติดดวยกํามะหยี่ ซับในขวา

มักแตงดวยดุมเงินย่ิงมากย่ิงดี เอวคาดดวยผาแดง 

ในยามหอยพูหางมายาวคลายของผูหญิง แตวา

หนุมนั้นหอยไวขางหนา เดิมทีผู ชายจะสวมผา

โพกศีรษะทําดวยผาไหม สีแดง ฟา เหลือง และดํา 

แตปจจบุนัหายากแลว สวนใหญจะใชแตผาขนหนู

ขาว สอดกระดาษแข็งใหตั้งขึ้นราว 20 เซนติเมตร 

พันรอบศีรษะงาย ๆ และหอยตุมหูเงินขางเดียว

จากรูที่เจาะไวที่ติ่งหูซาย สวมกําไลกานเงินเรียบ ๆ  

ที่ขอมือขางละวง ยามท่ีใชงานของชนเผาลีซู

ทอดวยดายขาวหรือดายดิบโดยใชที่ผูกขอมือ 

เปนผาพืน้ขาวยกลายทางสีแดง หรอืสอีืน่ ๆ  นอกจาก 

จะสะพายบนบาเหมอืนเผาอืน่ ยงัมกีารตดิสายหวาย

ถกั ซึ่งใชคาดศีรษะใหตัวยามห้ิวอยูบนบาอีกดวย 

ยามไปงานทอดวยเสนดาย มีการท้ิงครุยกราย

ดานขาง มีหู คือ ชิ้นผาสี่เหล่ียมเล็ก ๆ ที่มุมทั้งสอง

ของยาม ลายปกงดงามแปลกตาที่หูไมมีซํ้ากัน 

เพราะถือวาเปนลายเซ็นตของคนทํา บางคนก็จะ

ติดกระดุมเงินเม็ดนอยไวที่มุมหู ปากยามกุน และ

ปะแตงดวยแถบผาหลากสี ทิ้งแถบผาสีแดงและ

สีฟาเขมหอยจากหูลงไปดวย ยามที่งดงามท่ีสุด

ไมวาจะเปนของชนเผาลีซูหรือชนเผาอื่นใด คือ 

ยามเก้ียวสาวของหนุมวยักาํหนัดซึง่ทาํเหมือนยาม

ทีก่ลาวมาแลว แตแผนหนาปกลกูปดเปนเมด็เล็ก ๆ  

หลายสีไวเต็มเปนพืด มีแถบผาหอยจากหูยาว

ประมาณ 20 เซนติเมตร ปกประดับดวยดายสีสด

หลายสีไมมวีางเวน ยามหอยครุยไหมพรมหลากสี

ยาวเทากับแถบผาจากหู และปกยามติดกระดุมตุม

ระยาเงินตลอดแนว

 2. ลกัษณะการแตงกายของผูหญงิ ผูหญงิ

ลซีอทุกวัยแตงกายดวยผาสีสดใส สวมใสเส้ือตัวหลวม 

แขนกระบอก สวนหนาของเสื้อยาวถึงเขา นิยม

สีนํ้าเงิน เขียว ฟา และมวง คอเปนผาสีดํา ตกแตง

ลวดลายสวยงาม โดยนําผาแถบผาสีตาง ๆ เชน 

มวง ฟา ชมพู เขียว ดํา ขาว สม แดง มาเย็บตอกัน

เปนริ้ว สวมเส้ือกั๊กท่ีตกแตงดวยกระดุมเงิน สวม

กางเกงหลวม ๆ สีดํา ในตัวเส้ือใชผาสีดําพันรอบ

เอวคลายเข็มขัด สวมปลอกขาเพ่ือปองกันแมลง 

กิ่งไม หรือกันหนาว ผูหญิงสูงวัยโพกหัวดวยผา

สีดํายาวพันหัวหลาย ๆ รอบแลวเก็บชาย หญิงสาว

จะสวมหมวกโดยประดบัประดาดวยลกูปดหลากสี

เครื่องแตงกายของสตรีลีซู เปนประจักษพยาน

อันชัดถึงการแขงขันกันเปนหนึ่งอยางไมยอม

นอยหนาใครเห็นไดตัง้แตสวนบา และตนแขนของ

เสื้อซึ่งใชแถบผาเล็ก ๆ ซอนทับสลับสีไลกันไป

รอบ ๆ คอ และไสไกปลายเปนปุยมากมายที่หอย

สยายลงมาจากปลายผารัดทางดานหลัง ทั้งเครื่อง

ประดบัเงิน มกีารแตงทบัสลับชอนเปนแผงเต็มอก 

ไมมีที่วาง การแตงกายของสตรีลีซูเปลี่ยนแปลงไป

จากด้ังเดิมมาก ซึ่งจะเห็นไดชัดในบริเวณชวงไหล 

เนื่องจากสมัยกอนใชการเย็บดวยมือ แตสมัยนี้เย็บ

ดวยจกัร การเยบ็จะปราณตีกวา สวยกวา แตเล็กกวา

แบบดั้งเดิม โดยแตเดิมลีซูทําเสื้อผาฝายใยกัญชา 

แตทุกวันนี้หญิงลีซูแถบเหนือจะใชผาฝาย สวนใน

พมาและจีนก็ยังคงนุงกระโปรง ผาใยกัญชาจีบ

สลับซับซอน การแตงกายของชนเผาลีซูในพมา
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จะแตกตางกัน มีหลายแบบ ซึ่งแตกตางจากชนเผา

ลีซูในไทย หญิงชาวลีซูในไทยมักหันมาใชผาฝาย

หรอืผาใยสงัเคราะห ซึง่มขีายโดยทัว่ไปในทองตลาด 

ตัวเสื้อทรงตรง หลวม มีความยาว ผาขางทั้งสอง

ขึ้นมาถึงเอว ดานหนาคลุมเขา ดานหลังหอยลงไป

คลมุนอง คอกลมตดิสาบเฉยีงแบบจนีจากกลางคอ

ลงไปถึงแขนขวา ผาชิ้นอกของเสื้อมักตางกันสวน

อื่น ๆ และตัวเส้ือมักเปนสีฟาอมเขียวหรือสีอื่น ๆ 

อีกดวย

ภาษาของชนเผาลีซู

 สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา

ลีซูเปนชนเผาที่อยูกลุมเดียวกับมูเซอและอาขา 

โดยมีชื่อเรียกวาโลโล กลุมโลโลมีความสัมพันธกับ

ภาษาพมา โดยมภีาษาพดูในกลุมหยี (โลโล) ตระกลู

ธิเบต - พมา ชนเผาลีซอรอยละ 30 ใชภาษาจีนฮอ 

ไมมีภาษาเขียนเปนของตนเอง แตสําหรับลีซอ

ที่เปนคริสเตียนไดใชอักษรโรมันมาดัดแปลงเปน

ภาษาเขียนของชนเผา มีลักษณะการสืบทอดตอ ๆ 

กันมามากกวา

 การใชภาษาของชนเผาลีซนูัน้ใชการส่ือสาร 

และการพูดมากกวา สาํเนยีงคาํพดูของลีซมูกัมเีสยีง

สั้นและสูง หรือบางคําก็ยาว การพูดกับเด็กเล็ก

ทีก่าํลงัฝกพดูจะใชภาษาพดูอกีแบบหนึง่ เชน ดาดา 

คือ การยืน สวนใหญเปนภาษาที่เด็กสามารถพูด

หรือเอยขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเด็ก โดยไม

จําเปนตองสอนใหเด็กพูด ชนเผาลีซูมีความเชื่อ

กนัวาการรองไหและการหวัเราะของเดก็นัน้เหมอืน

กับเปนวาจาท่ีเด็กพูดเอง โดยท่ีผูใหญไมตองสอน

ใหพดู อาทเิชน การรองไหของเดก็กเ็หมอืนกบัการ

พดูหรอืบอกตนเองวาตอนนีฉ้นัมคีวามรูสกึ ไมพอใจ 

หิว หรือไมสบาย เปนตน

วิถีชีวิตและลักษณะบานเรือน

 สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา

ลีซูมีวิถีชีวิตและลักษณะบานเรือน ดังตอไปนี้

 1. วิถีชีวิต ชนเผาลีซู มีวิถีชีวิตดานการ

ละเลนแบบเรียบงาย ไมฟุมเฟอย ไดแก การเลน

แบบทําไรทําสวน การเลนจะมีสองคนที่เปนพอ

และเปนแม นอกจากน้ันจะเลนเปนลูกหลาน เดก็ทีเ่ลน 

เปนพอและแมจะสอนลูกในการทํามาหากินหรือ

รูจกัชวีติท่ีด ีเลนเปนหลาย ๆ  ครอบครัว อกีครอบครวั 

หนึ่งเปนแมคาขายของ มีการไปไรทํางานและจะมี

การแบงไร ไรใครไรมันอยูหางกันนิดเดียว ทางเดิน

ทีจ่ะไปไรทาํเปนแนวจากหมูบาน พอไปถงึไรมกีาร

ทําทาแสดงถึงการทํางาน คือ มีการถางหญาทํา

เหมอืนกับผูใหญถางหญาจริง ๆ  โดยใชไมมาทําเปน

อุปกรณในการทําไร เชน จอบ มีด พอทํางานไป

สักพักจะมีการหยุดกินขาวเท่ียงและมีการพักผอน 

บางครั้งตอนกลางวันมีการรองเพลงโตตอบกัน

ระหวางไรหนึง่กบัอกีไรหนึง่ทีอ่ยูตดิกนั พอตกตอน

เย็นมกีารหาผกัและหาใบตองกลับบานเพ่ือเปนอาหาร 

เมือ่เดนิทางถงึบานผูหญงิทาํกบัขาว สวนผูชาย ผาฟน 

ใหผูหญงิ มกีารตาํขาว เมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็

ก็จะเขานอน ตื่นมาตอนเชามีการทําเสียงไกขัน 

เร่ิมทําอาหารเชาและไปไรเหมือนเชนวันกอน และ

มีการทําพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีเรียกขวัญใหเด็ก 

การตัง้ช่ือใหเดก็ การละเลนในลกัษณะนีท้าํใหรูสกึ

ถึงการทํามาหากินของเด็กในหมูบาน
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 การเลนแบบตอคาํ เปนการเลนอกีอยางหนึง่ 

ของชนเผาลีซทูีมุ่งเนนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

โดยลักษณะการเลนจะเลนเปนกลุมตั้งแต 2 กลุม

ขึ้นไป ไมจํากัดจํานวนผูเลนโดยกลุมที่ 1 จะเปน

ผูเริ่มคําถามกอน และกลุมที่ 2 จะเปนฝายตอบ

คําถาม

 2. ลกัษณะบานเรือน ชนเผาลซีมูกีารสราง 

บานเรือนใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  2.1  ลักษณะบ  านแบบคร อมดิน 

ลักษณะของบานแบบปลูกครอมดินนั้นมักจะ

ปลูกในพื้นดินที่ เรียบเสมอกัน สวนวัสดุการ

กอสรางใชไมไผ ยกเวนเสาบานท่ีตองใชไมเนือ้แข็ง

เพื่อความม่ันคง ฝาก้ันดวยฟากแบบสานขัดแตะ 

สวนหลงัคามงุดวยหญาคา ตวับานจะไมมหีนาตาง 

โดยมีประตูเขาดานหนาดานเดียว ภายในของบาน

คอนขางมืด สวนบริเวณลานบานดานนอกจะเปน

ที่ตั้งครกกระเด่ืองสําหรับตําขาวประจําบาน และ

หลังบานจะเปนเลาไกหลังเล็ก ๆ สําหรับไกที่

เลี้ยงไว สรางแบบยกพ้ืนมีหลังคาคลุมที่นอนของ

ไก และมีรังไข ลักษณะและรูปแบบในการสราง

บานของลีซูมีลักษณะเดียวกันกับชนเผาอาขา 

โดยคํานึงถึงประโยชนในการใชสอยเปนหลัก 

ดงัน้ัน การสรางบานในลักษณะน้ีสามารถกันทัง้ฝน

และลมหนาวไดเปนอยางดี

  2.2  ลักษณะบานยกพื้น บานของ

ชนเผาลีซูโดยปกติทั่วไปจะสรางครอมดิน แตมี

บางหมูบานทีพ่ืน้ท่ีสวนใหญเปนทีล่าดเชิงเขา พืน้ท่ี

ราบมีนอย การปลูกสรางบานจึงจาํเปนตองยกพื้น

เพือ่ใหเหมาะกบัสภาพของพ้ืนที ่และใตถนุกจ็ะเปน

ผลพลอยได ซึ่งใชประโยชนไดหลายอยาง เชน

เปนท่ีตั้งครกกระเดื่องตําขาว ที่เก็บฝน และที่ตั้ง

เลาไก ในสวนของบริเวณหนาบานก็จะเปนทีน่ัง่พัก

ผอนและอาบแดดชวงเชาในหนาหนาว สวนบันได

ทางขึน้นัน้จะอยูดานของชานดานใน ไมมหีนาตาง 

มีประตูเขาออกทางเดียว โดยบานของชนเผาลีซู

โดยทั่วไปจะไมมีรั้ว ปลูกโลง ๆ เรียงรายกันไป

ทั้งหมูบาน

 ในการสรางปลูกบานแตละหลงัของชนเผา 

ลซีนูัน้มวีธีิการปลกูสรางแบบเดยีวกบัชนเผาอาขา 

ไมวาจะเปนบานขนาดเล็กหรือขนาดใหญจะสราง

เสร็จภายในวันเดียว โดยใชเวลาการปลูกสรางใน

ชวงเชาถึงเย็นเทานั้น สาเหตุที่สามารถปลูกสราง

กนัไดอยางรวดเรว็นัน้กเ็พราะจะชวยกนัสราง หรอื

ใชวิธีเดียวกับการลงแขกเกี่ยวขาว ชวยกันลงมือ

ลงแรงพรอม ๆ กัน โดยเจาบานจะเตรียมวัสดุ

ตาง ๆ  ไมวาจะเปนไม เสา ฟาก หญงคา และอปุกรณ

ตาง ๆ ไวลวงหนาเปนที่เรียบรอย เมื่อถึงเวลา

ปลูกสรางก็จะชวยกันไมเสร็จไมเลิก ทางฝาย

เจาบานทีเ่ปนสตรกีม็หีนาทีเ่ตรยีมกบัขาวและเหลา

สําหรับเล้ียงผูที่มาชวยสรางบาน ซึ่งพิธีที่สําคัญ

ที่จะละเลยกันไมไดในการปลูกบาน คือ การทําพิธี

เส่ียงทายอธิษฐานเสียกอน ใชไมวัดอาณาเขตท่ีจะ

ปลูกบานทัง้สีท่ศิ นาํขาวสารจาํนวนหนึง่ใสในถวย 

แลวยกขึ้นจบอธิษฐานขออนุญาตตอผีปา ผีดอย 

ผีเจาที่เจาทาง เสร็จแลวจึงหยิบขาวสารโปรยลงไป

ในหลุมที่ขุด และเปดดู หากเม็ดขาวสารในหลุมยัง

อยูเปนระเบียบเหมอืนเดิม กแ็สดงวาผเีจาทีเ่จาทาง

อนญุาต ถาหากวาเมด็ขาวในหลมุเกดิกระจดักระจาย 

ไมเปนระเบยีบเหมอืนกบัตอนทีโ่ปรยลงไปครัง้แรก 

แสดงวาผเีจาทีเ่จาทาง ผปีา และผดีอยทานไมอนญุาต
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ระบบเศรษฐกิจ

 พพิธิภณัฑชาวเขา (2557) ระบไุววา ในอดตี 

และในปจจุบันเศรษฐกิจของชนเผาลีซูขึ้นอยูกับ

อาชีพเกษตรกรรม คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

ปลกูขาวเพือ่การบรโิภค ปลูกขาวโพดเพือ่เลีย้งสตัว 

และมีการปลูกพชืผกัชนดิตาง ๆ  การเล้ียงสัตวมทีัง้

เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เพื่อใชในพิธีกรรมและเพื่อใชเปน

อาหาร นอกจากน้ีรายไดสวนหน่ึงของลีซูมาจาก

การทาํอตุสาหกรรมในครอบครัว เชน การเยบ็ ปกผา 

การทําเครื่องเงิน เปนตน ประชากรเกือบทั้งหมด

ในชุมชนประกอบอาชีพทาํไร ในรูปแบบไรหมนุเวียน 

โดยทําการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเปนการพักดิน 

ซึ่งเปนระบบแบบด้ังเดิมที่ชนเผาลีซูไดทําสืบทอด

กันมา แตมีความแตกตางกันเฉพาะพืชที่ปลูกในไร 

ซึ่งแตเดิมจะปลูกขาวจาวพันธุพื้นบาน ขาวเหนียว

ดํา ขาวเหนียว ขาวโพด ขาวสาลี แตงชนิดตาง ๆ 

มะเขือพื้นบาน ขาวฟาง ตนออย ฟกทอง ฟกเขียว 

นํา้เตา ทานตะวนั เปนตน ซึง่เปนสายพนัธุพืน้บาน

ของชนเผาลีซู และเปนพืชที่ใชสําหรับบริโภคใน

ครัวเรือน

 แตปจจบุนัชนเผาลซีบูางพืน้ทีน่ยิมปลูกพชื 

เพื่อการพาณิชยเปนสวนใหญ เชน การปลูกมะเขือ

เทศ กะหลํ่าปลี ถั่วแดง ผักกาดขาว ลิ้นจี่ บวย และ

กาแฟ ซึ่งการผลิตแบบพืชเชิงเดี่ยวนั้น พืชเหลานี้

จาํเปนตองใชเทคโนโลยีสมยัใหมและใชสารเคมีใน

การกาํจดัวชัพชื ศตัรพูชื เชน ยาฆาหญา ยาฆาแมลง 

ปุยเคมีสูตรตาง ๆ เปนตน สงผลทําใหสภาพดิน

เสื่อมโทรมลงเปนอยางมาก และสงผลกระทบ

ตอสุขภาพของชนเผาลีซูเองดวย ทั้งนี้ในปจจุบัน

มีการใชปุ ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในปริมาณ

ที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ และสัตวเลี้ยงในชุมชนที่นิยมเลี้ยง

กันมากเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน และประกอบ

พิธีกรรมตาง ๆ ไดแก หมู ไก และวัว

 การทําการเกษตรถือไดวาเปนอาชีพหลัก

ที่เปรียบเสมือนกับหัวใจของชนเผาลีซู ดังน้ัน 

ชนเผาลีซู จึงใหความสําคัญกับทําเลท่ีจะเลือก

สําหรับการทําไร โดยมักจะเลือกท่ีดินที่มีความ

อดุมสมบูรณ เพือ่จะใหไดผลผลติทางการเกษตรสูง 

โดยเลือกหาทําเลที่ดีจากแหลงท่ีมีตนไมขึ้นหนา

แนน ดนิดาํรวนอุมนํา้ อยูไมไกลจากแหลงนํา้ลาํธาร

มากนัก หากเลือกไดก็จะเลือกสถานที่ไมหางไกล

จากหมูบานมากนัก เพื่อความสะดวกในการเดิน

ทาง เมื่อพบสถานที่ที่ถูกใจแลว จะลงมือแผวไร 

เสร็จแลวทิ้งไวประมาณ  2 - 3 วั น ทําการเผาและ

เกบ็เศษไมทีเ่ผาไมหมดออก หลกัจากนัน้อกีประมาณ  

2 - 3  วัน ก็จะทําพิธีเซนไหวบอกกลาวขออนุญาต

ผีปา ผีดอย และผีเจาท่ีเจาทางวาขอใหผลผลิตดี 

ปลูกอะไรก็ขอใหไดดีไดกิน แลวคอยไปถางหญา

ออกจากพ้ืนท่ีเมื่อถางเสร็จแลวจึงลงมือพรวนดิน

ใหละเอียด จากนั้นจึงเตรียมความพรอมของพื้นที่

สาํหรบัการเพาะปลกู พืน้ทีส่วนใหญจะใชการปลกู

ขาว ขาวโพด รองลงมาก็เปนพืชผลอยางอ่ืน เชน 

มะเขื่อเทศ กระหล่ําปลี พริก งา ขิง มันฝรั่ง และถ่ัว

ชนิดตาง ๆ เปนตน

 สําหรับฤดูการปลูกขาว (จญามี) ของชน

เผาลีซูจะเริ่มตนชวงเดือนพฤษภาคมของทุกปเมื่อ

ฝนลงมาในชวงที่รอฝนจะตองดําเนินการเตรียม

ความพรอม คอื จดัหาเสยีมขนาดเล็กและเมลด็พันธุ

ขาวไว สําหรับวิธีการปลูกขาวจะใชการปลูกแบบ

หยอดหลุม โดยที่ฝายชายจะเปนฝายขุดหลุมปลูก 
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ใชไมใผ ลํายาวสวมปลายดวยเสียมขนาดเล็ก

แทงลงไปในดนิแลวงดัข้ึนมาเบา ๆ  เปนหลุมเล็ก ๆ  

หลังจากนั้นฝายหญิงจะหยอดเมล็ดพันธุขาวลงไป

ในหลุมประมาณ  3 - 5 เมล็ด ไมปดปากหลุม 

ปลอยใหฝนตกลงมาแลวดนิบริเวณรอบหลุมกก็ลบ

หลุมเอง ทั้งนี้การปลูกขาวจะปลูกกันระหวางชาย

และหญิงเปนคู มีการรองเพลงและมีการพูดคุยกัน

อยางสนุกสนาน

ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม

 สวัสดีดอทคอม (2557) ระบุไววา ชนเผา

ลีซูสวนใหญนับถือผี (เหน) และนับถือศาสนา

คริสตหรอืศาสนาพุทธ ผทีีส่าํคญั คอื ผปีู ตา ยา ยาย 

ผีที่นับถือหรือเกรงกลัว คือ ผีที่อยูตามธรรมชาติ 

เชน ผีดอย ผีดิน ผีนํ้า ผีไร เปนตน การเรียกขวัญ 

เปนความเชือ่ดวยดานจติวญิญาณเพือ่ความสขุกาย

และใจ กระทาํตอเมือ่คนในครอบครัวเจบ็ปวยหรอื

ไดรับบาดเจ็บ สวนการทํานายโชคจะใชกระดูกไก

ทํานายโชคชะตาของเจาภาพและครอบครัว

 ชนเผาลซีนูบัถอืผบีรรพบรุษุเปนสวนใหญ

เชนเดียวกับชนเผาอ่ืน ๆ แตจะมีบางสวนท่ีหันมา

นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต การนับถือผี

บรรพบุรุษยังคงพบเห็นในหมู บานทั่วไป เชน 

ผีประจําหมูบาน ผีบาน ผีเรือน ผีหลวง ผีปา ผีนํ้า 

ผีลําหวย ผีตาง ๆ อาจแบงออกเปนผีดีและผีราย 

ผีดีเปนผีที่ใหคุณแกชาวบาน เชน ผีประจําหมูบาน 

ผบีรรพบรุษุ ผบีาน ผเีรอืน เปนตน สวนผรีาย ไดแก 

ผีปา ผีคนตายไมดี (เชน ถูกยิงตาย หรือคลอดลูก

ตาย) ซึ่งชนเผาลีซอภายในชุมชนยังมีกิจกรรม 

วัฒนธรรม และพิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิมอยู

และยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

สําหรับความเช่ือและพิธีกรรมที่สําคัญ มีดังนี้

 1. หมอผีห รือ ในภาษาลีซู เ รี ยกว  า 

“หนี่ผะ” หนี่ผะจะเปนคนหนุมหรือคนเฒาก็ได 

ไมจาํกดัอาย ุแตผูทีถ่กูเลอืกจากผบีรรพบรุษุจะเปน

เฉพาะผูชายเทานัน้ แตละหมูบานจะมีหนีผ่ะ  1 - 2  คน 

ถาหมูบานไหนไมมหีนีผ่ะ เมือ่ตองการทําพธิเีขาทรง 

ก็ตองไปเชิญผูที่เปนหนี่ผะมาทําพิธีให โดยหนี่ผะ

มีหนาที่ในการทําพิธีกรรมตาง ๆ ในบานและใน

หมูบาน ผูที่จะมาเปนหน่ีผะไดนั้นจะตองมีเหตุใน

ลักษณะที่ผีบรรพบุรุษตองการจะเขาทรงในราง

ของบุคคลนั้น ๆ โดยเขาจะมาเขาฝนหรือมีอาการ

เจบ็ปวยบอย ๆ  ตวัสัน่ และจะสวดบทเพลงโดยไมรู

ตัว จิตจะออนลง รูสึกออนเพลียงาย เปนตน

 เมือ่รูตวัวาผบีรรพบุรษุจะมาเขาทรง ชนเผา 

ลีซูมีความเชื่อวาถาบุคคลใดหลีกเล่ียงดวยการ

ไมยอมเปนหนีผ่ะกจ็ะมีโรคภยัไขเจบ็เกดิข้ึนบอย ๆ  

โดยไมทราบสาเหตุ จึงจําเปนตองเปนหน่ีผะตาม

ความประสงคของผีบรรพบุรุษ คนที่เปนหนี่ผะ

จะสามารถเขาใจ รูพิธีกรรมตาง ๆ และบทสวด

โดยไมตองเรียนรูกับผูอื่น เพราะหนี่ผะสามารถ

ติดตอกับผีวิญญาของบรรพบุรุษได กอนหนี่ผะ

จะเขาทรง เจาของบานจะตองเปลี่ยนถวยนํ้าท่ีหิ้ง

บูชาในบาน และเตรียมใบไม ซึ่งภาษาลีซูเรียกวา 

“ใบโลขวา” ใบไมชนดินีใ้ชทาํพธิทีกุพธิกีรรม จากนัน้ 

หนีผ่ะจะจดุธปูเทียนหนาหิง้บชูา กมคอมลงเลก็นอย 

แลวจะสวดเปนเสียงเพลงภาษาลีซู ผีบรรพบุรุษ

กจ็ะมาเขาทรง ตวัหนีผ่ะจะสัน่ พดูจาเสียงผดิเพ้ียน

ไปจากเดิม พอสวดจบแลวหนี่ผะก็จะกลับสูสภาพ

ปกติ ญาติหรือผู ใกลชิดจะชวยกันประคองราง
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ของหน่ีผะไวมใิหลมลงสูพืน้ดนิ หลังจากหน่ีผะฟน

สูสภาพปกติ มีสติคืนมา ก็จะจําไมไดวาตนไดทํา

อะไรหรือพูดอะไรไปบาง

 2. สิง่ศกัด์ิสทิธิใ์นบาน  ชนเผาลีซทูีน่บัถือ

ผี ภายในบานจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษตั้งอยู ติด

ขางฝาดานใน ตรงกับประตูบาน สําหรับบางบาน

ไมพบเห็นหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ เพราะบานนั้น

เพิ่งปลูกสรางใหมยังไมไดตั้งหิ้งบูชา หรืออาจ

แยกตวัมาจากบดิามารดามาต้ังบานเรอืนของตนเอง 

บานอยูใกลบดิามารดาซึง่ยงัมชีวีติอยู จงึยงัไมตัง้หิง้

บูชาก็ได บางบานนับถือคริสต หิ้งบูชาจึงตั้งไว

ไมได หิ้งบูชาผีบรรพบุรุษเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในบาน 

มีถวยชาจีนตั้งเรียงรายอยูบนหิ้ง โดยจํานวนถวย

มีมากนอยแตกตางกันไปตามความเชื่อถือของ

แตละตระกูล หิ้งบูชาของบางตระกูลมีหิ้งเดียว 

บางตระกูลมี  2 หิ้ง หรือ 3 หิ้ง โดยใหหิ้งอยูติดกัน 

จาํนวนถวยซึง่เปนสญัลกัษณของหิง้บชูา ถวยแตละ

ถวย มชีือ่เรียกของผีบรรพบุรษุทีล่วงลับไปแลว เชน 

พอ แม ปู ยา ทวด

 ทกุวนัศลีจะทําพธิเีซนไหวบชูาผีบรรพบุรษุ 

ภายในบาน โดยการเปล่ียนนํ้า หัวหนาครอบครัว

หรือบุตรชายหรือญาติที่เปนผูชายจะจุดธูป เทียน 

แลวบอกใหผีบรรพบุรุษทราบวาวันนี้เปนวันศีล 

ขอใหพอ แม ปู ยา ทวด ไดดืม่นํา้ และไดดแูลปกปอง

รกัษาสมาชกิในครอบครวัทกุคนใหอยูอยางมคีวาม

สุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หิ้งบูชา

ผีบรรพบุรุษเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ยึดเหน่ียวทางดาน

ความเชือ่ถอืของชนเผาลซี ูโดยทกุพธิกีรรมมคีวาม

สาํคญัมากสาํหรบัชนเผาลซี ูเชน ปใหม กนิขาวโพด

ใหม พิธีเกิด ตาย แตงงาน พิธีเรียกขวัญ พิธีเหลานี้

ตองทําหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษทั้งส้ิน

 3. สิ่งศักด์ิสิทธ์ิในหมูบาน หมูบานของ

ลีซูที่นับถือผีบรรพบุรุษจะมีศาลผีประจําหมูบาน  

1  แหง เรียกวา “อาปาโหมวฮี” ซึ่งจะตั้งอยูบน

เนนิเขาท่ีอยูสงูกวาหมูบาน หางจากหมูบานประมาณ  

50 - 100  เมตร หากหาสถานที่ที่ตั้งอาปาโหมวฮี

ไมได ก็อาจจะใชบริเวณกลางหมูบานสําหรับเปน

ทีต่ัง้ โดยลกัษณะบานของอาปาโหมวฮจีะปลกูสราง

เปนเพิงแหงน หันหนาไปทางหมูบาน มีหิ้งบูชา

ตั้งอยูตรงกลาง โดยปกเสาทําเปนหิ้งสูงประมาณ  

2 - 3  เมตร และมีถวยชาจีนวางเรียงอยูประมาณ

5 - 10  ถวย บริเวณรอบ ๆ อาปาโหมวฮี จะมีตนไม 

เนื่องจาก อาปาโหมวฮีชอบอยู ที่ร มเย็น และ

ในบริเวณที่ตั้งอาปาโหมวฮีหามตัดตนไมเด็ดขาด

 บุคคลท่ีดูแลรักษาศาลประจําหมูบาน 

“อาปาโหมวฮี” คือ ผูนําศาสนาของหมูบาน หรือ

ที่เรียกวา “มือหมือผะ” ทุก ๆ วันศีลมือหมือผะ

จะตองมาทาํความสะอาดหิง้บชูา ณ “อาปาโหมวฮ”ี 

และจดุธปูบูชาเปลีย่นนํา้ในถวย บอกกลาวใหอาปา

โหมวฮไีดทราบวาวนันีเ้ปนวนัศลี ขอใหดแูลปกปอง 

สมาชิกในหมูบานทุกคนและสัตวเลี้ยงไวใหมีชีวิต

อยางเปนสุขตลอดไป พิธีกรรมตาง ๆ เชน ปใหม 

กนิขาวโพดใหม แตงงาน และพธิกีรรมตาง ๆ  จะจดัข้ึน 

ณ อาปาโหมวฮี โดยเปนหนาท่ีของผูชาย ผูหญิง

หามเขาไปบริเวณอาปาโหมวฮี ชนเผาลีซูมีความ

เช่ือเกี่ยวกับศาลประจําหมูบาน หรืออาปาโหมวฮี

วาเปนผีที่ดี ไมมีการใหโทษ ผีที่ทําหนาที่คอยดูแล

และรกัษาชวีติมนษุยและสตัวเลีย้งท่ีอยูในหมูบาน
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ใหพนจากภัยอันตรายตาง ๆ และดลบันดาลให

สมาชกิในหมูบานมแีตความสขุ ความเจรญิ มสีขุภาพ 

รางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจสดใส ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ โดยการเซนไหวบูชาอาปาโหมวฮี

ประจําหมูบาน เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณ และ

ระลึกถึงความเมตตากรุณาที่เผื่อแผถึงสมาชิก

ของคนในหมูบาน

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

 สวสัดดีอทคอม (2557) ระบไุววา วฒันธรรม 

และประเพณีที่สําคัญของชนเผาลีซู มีดังตอไปนี้

 1. ประเพณีการแตงงาน ชายชนเผาลีซู

ไมวาคนใดจะตองไมแตงงานกับสตรีที่เขาเรียกวา 

“จจิ”ิ หรอืญาต ิไดแก พีส่าว หรอืนองสาวรวมตระกลู 

หรือแมแตลูกของนาก็แตงไมได แตงไดกับลูกสาว

ของอา และไมใชตระกูลเดียวกัน โดยที่ประเพณี

แตงงานมีรายละเอียด ดังนี้

  1.1  การเลือกคู หนุมสาวขนเผาลีซู

จะหาคูกนัรอบ ๆ  ครกตาํขาว ยามคํา่สาวๆ จะชมุนมุ

กันตําขาวไวหุง ในวันรุงขึ้นก็เปดโอกาสใหหนุม ๆ  

ไปอาสาชวยตําขาว แลวตอปากตอคํา หยอกเยา 

เกี้ยวพากัน พอสาวหยุดพักหนุมก็พาคนที่ถูกใจไป

นั่งพรํ่าพรอดกัน โดยบางคูก็ถึงขั้นแลกกําไล หรือ

สญัลกัษณเสนหาอืน่ ๆ  ซึง่ตางฝายกจ็ะพกตดิตัวไว

ในกระเปาเส้ือแนบในหัวใจ บอยครั้งการเก้ียวพา

จะทํากันอยางครึกครื้น เมื่อถึงเวลาทํางานในนา

หรือในไร สาวจะสงขาวไปนัดหมายหนุม ๆ วา

วันนี้จะไปนาไหน แลวทั้งสาวทั้งหนุมก็แตงตัว

ชุดใหญไป “เลนเพลง” กัน นั่นคือ แมเพลงวา

บาทแรก แลวลกูคูกร็องรับกนัทัง้หมูจนจบบท แลว

พอเพลง ก็ตอบบทแรกให ลูกคูก็รับจนจบบท 

โตกนัไปโตกนัมาดวยความหมายเก้ียวพา ทัง้ลกูลอ

ลูกชน ดวยเพลง “เดือนหกฝนตกแคพรํา ๆ 

พอเดือนเกาฟาจะลมเสียใหได เมื่อเดือนหกอกพ่ี

ก็แคเสียว ๆ ตกเดือนเการาวกับเคียวกรีดหัวใจ...” 

ฝายใดติดหรือจนใหอีกฝายเอาไปตอเองได เปน

อันวาแพเด็ดขาดจบเกมในวันนั้น ขาวก็จะแพร

สะพดัไปท้ังหมูบาน ทาํใหฝายแพเสยีหนาไปไมนอย 

ครอบครัวของท้ังสองฝายมักจะรูอยู ว าลูกชาย 

ลูกสาวชอบกัน ถึงเวลาคราวมีคูไดแลว ชนเผาลีซู

เปรียบเทียบผูชายเหมือนลําตน และกิ่งไม สวน

ผูหญิงเหมือนใบ เมื่อลําตนรูสึกวาใบกําลังจะถูก

แยงชิงไปก็จําเปนจะตองปองกัน

  1.2  พิธีแตงงาน ชนเผาลีซูนั้นจะ

เขาพิธีแตงงาน โดยคาสินสอดของหญิงสาว และ

คานํา้นมจะมอบใหกบัพอแมของฝายหญิงฝายเดยีว 

คาตวัสาวลซีคูอนขางแพง อาจแพงกวาสาวบางเผา 

โดยมีคาตัว ประมาณ  30,000  บาทข้ึนไป สาเหตุ

ที่คาตัวหญิงสาวคอนขางแพงนั้นเพราะวาเมื่อ

แตงงานแลวฝายหญงิจะตองไปอยูกบัฝายชาย และ

จะตองชวยทํางานทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งในบานและ

นอกบาน ทํางานคอนขางหนัก สําหรับเงินคาตัว

ของฝายหญงินัน้ พอแมของฝายชายจะเปนคนออก

ใหทั้งหมด

 2. ประเพณีปใหม (โขเซยี่ย) จัดขึ้นใน

วันที่  1 เดือน  1 ของเดือนลีซู  ซึ่งชนเผาลีซู

เรียกเดือนนี้วา “โขเซยี่ยอาบา” เปนวันท่ีมีความ

สาํคญัมากสาํหรบัชนเผาลซี ูเพราะเชือ่วาเปนวันท่ี

เริ่มตนสําหรับชีวิต และส่ิงใหม ใหสิ่งเกา ๆ ที่ไมดี

หมดไปพรอมกับปเกา จึงตองมีการเฉลิมฉลอง
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ดวยการทาํพธิกีรรม และจดังานรืน่เริง เชน การทาํบญุ 

ศาลเจา และเทพเจาตาง ๆ ของชาวลีซู การขอศีล

พรจากเทพเจาและผูอาวุโส การรองเพลง การเลน

ดนตร ีและการเตนราํ เปนตน กอนวันปใหม  1  วนั 

หรือวันสุดทายของเดือน “หลายี” (เดือน  12) จะมี

การตําขาวปุก หรือเรียกวา “ปาปาเต๊ียะ” สําหรับ

กิจกรรมและพิธีกรรมตาง ๆ ที่ทําในวันนี้ คือ 

นึง่ขาวเหนยีว เพือ่ตาํขาวปุกในตอนเชา เมือ่ขาวสกุ

แลวก็นําขาวเหนียวไปตําใน “ลูทูว” จนนุม และ

โรยแปงหรืองา เพ่ือไมใหขาวเหนียวติดมือ และ

ป นเปนกอนพอประมาณ ใสลงไปในใบตอง

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

ที่มีลักษณะงาม ลําต นเรียวยาว สูงประมาณ 

1.50  เมตร โดยนําตนไมมาปกกลางลานบริเวณบาน 

จากน้ันจงึนาํ “ปาปา” และเนือ้หมหูัน่ยาวประมาณ 

6 - 7  นิ้ว “ซาซือ” แขวนที่เสา และจุดธูป  2  ดอก 

มีการเตรียมไขตม และเสนดายยาวขนาดที่จะมัด

ที่คอหรือขอมือไดเทากับจํานวนสมาชิกในบาน 

ผูอาวโุสในบาน (จะเปนผูชาย) เปนผูทาํพธิเีรยีกขวญั 

“โชวฮาคูว” โดยการเอาไขตมทั้งหมด และเสนดาย

ที่จะใชมัดวางบนถวยที่ใสขาวสุกที่วางบนผาอีก

ชั้นหนึ่ง ไปยืนเรียกขวัญที่หนาประตูบาน เมื่อ

ทาํพธิเีสรจ็จงึทาํการผูกดายสายสิญจนและใหไขตม

แกสมาชิกคนละใบเพื่อใหขวัญ

 3. พิธีเซนไหวเทพ (หงั่วฮาหวู) จะมีขึ้น

ในวันที่  5 เดือน “หงั่วฮา” (เดือน 5 ของชนเผาลีซู) 

ในวันนี้จะมีการทําพิธีเซนไหวเทพ “อาปาโหม” 

และมีการพัฒนาศาลเจา ตลอดจนมีการขอศีล

ขอพรจากเทพอาปาโหม เพือ่ใหพชืผักเจรญิอกงาม 

โดยมีความเชื่อกันวาหากเพาะปลูกพืช ผัก ในวันนี้

จะทําใหพืชผักเจริญงอกงามมาก แมแตการหายา

สมนุไพรกต็าม เชือ่กนัวาในวนันีต้วัยาจะมฤีทธิแ์รง 

สามารถรักษาโรคไดดีกวาวันอื่น ๆ

 4. พิธีขอบคุณเทพ (ฉวือแปะกั๊วะ) จะมี

ขึ้นในวันที่  12 - 14  เดือน  7 “ซย่ีฮา” เปนพิธีแสดง

ความขอบคุณเทพเจาที่ชวยดูแลรักษาพืชพรรณ 

ธัญญาหารของชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณ 

เจริญเติบโต จนไดผลผลิตในชวงตลอดปที่ผานมา 

พิธีกรรมจะไมเหมือนกัน เน่ืองจากแตละตระกูล

จะมีรายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมท่ี

แตกตางกันออกไป โดยในภาพรวมแลวในวันแรก

จะมกีารนําผลผลติ พชืผลตาง ๆ  เชน กลวย แตงกวา 

ขาวโพด ออย และดอกไมตาง ๆ มาประดับประดา

บนหิ้งบูชาบรรพบุรุษ และทําพิธีสวดบทสักการะ

แกเทพตาง ๆ ซึ่งในเทศกาลน้ีทุกบานจะตอง

ทาํความสะอาดบานและรางกายของตวัเอง เพือ่เปน

สริมิงคลกบับานและตนเอง ไมมกีารไปทาํงานหรอื

ทําธุระนอกบานหากไมจําเปน จากนั้นในวันที่  3 

จึงนําพืชผล และดอกไมตาง ๆ ออกจากห้ิงบูชา 

ตอนเย็นเปลี่ยนนํ้าและจุดธูป เปนอันเสร็จพิธี

 5. ซอมแซมศาลเจา (เฮอยี่ปา) จะจัดขึ้น

ในวันท่ี  7  ของเดือน “เฮอยปีา” (เดอืน  2  ของชนเผา 

ลีซู) พิธีจัดขึ้นที่ศาลเจา “อาปาโหม" โดยมีการทํา

พิธีเซ นไหว “อาปาโหม" และพัฒนาศาลเจา 
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เม่ือเสร็จแลวมีการกนิขาวรวมกนั รองเพลงและเตนราํ 

ตลอดจนมีการเสวนาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผูเขารวม

พธินีีจ้ะมแีตผูชายเทานัน้ เน่ืองจากถอืวา “เฮอยปีา” 

เปนการเฉลิมฉลองปใหมของผูชาย มีเรื่องเลากัน

วาในอดีตชวงที่มีเทศกาลปใหมนั้น ผูชายทั้งหลาย

ตองออกไปสูรบกัน เหลือแตผูหญิงที่อยูรวมพิธี

ในวันปใหม ดังนั้น หลังปใหม  1  เดือน พวกผูชาย

ไดกลบัมา และไดจดังานปใหมอกีครัง้หนึง่เปนการ

ทดแทน

 6. เออย่ีปา จะมขีึน้หลงัจากปใหมผานไป

ประมาณเดือนกวา ๆ พิธีนี้มีเพียง 1 วัน 1 คืน

เทานัน้จะมกีารเซนไหวบชูาบรรพบรุษุในบานและ

ผบีรรพบรุษุประจาํหมูบาน ตอนกลางคนืกจ็ะมกีาร

เตนรํากัน หนาบานของผูนําศาสนา (มือหมือผะ) 

จะไมมตีนไมปใหม พธิกีรรมนีก้ส็าํคญัมากสาํหรบั

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

ชวยดูแลพชืพันธธัญญาหาร สัตวเล้ียงตาง ๆ และ

คนในบานใหอยูอยางมีความสุขตลอดมา

 8. วนัศลี หรอื “จือ้” วนัศลีหรอืวนัอยูกรรม 

ของขนเผาลซี ูจะมขีึน้ทุก ๆ   15  วนัในรอบการนับวนั 

ของลีซู ซึ่งการนับ วัน เดือน และปของชนเผาลีซู

นัน้นบัตามปฏทินิจนีและวนัศลี คอืวนัทีพ่ระจนัทร

เต็มดวงและพระจันทรมืดมิด จึงเปนวันศีล เปน

หนาทีข่องผูนาํศาสนาประจําหมูบาน (มอืหมอืผะ) 

ที่จะประกาศใหชาวบานทราบลวงหนา  1 วัน วา

วันรุงข้ึนจะเปนวันศีล บอกใหทราบวาหามใชของ

มีคม เชน มีด ขวาน จอบ เสียม หามทํางานไร สวน 

นอกจากนั้นก็หามฆาหมู ไก หรือสัตวทุกชนิดที่มี

ชีวิต วันศีลจะหยุดงาน 1 วัน โดยพักอยูที่บาน

กบัครอบครัว สวนผูหญงิกเ็ยบ็ผา ปกผา สวนผูชาย

จะทาํงานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่บาน

 9. การเซนไหวหลุมศพ ลีซู เรียกวา 

“หลีฮ่ชีวั” จะจดัข้ึนหลังจากปใหมผานไปสกั  2  เดอืน 

กวา ๆ พิธีนี้จะจัดขึ้น ณ สุสานหรือหลุมฝงศพ 

มีการเซนไหวหลุมฝงศพ พิธีกรรมนี้จะทํา  3  คร้ัง 

ทาํทกุ ๆ  ป หลังจากเซนไหวครบ 3 ครัง้ แลวจะไมตอง 

ทําอีก โดยชนเผาลีซูมีความเช่ือวาวิญญาณไปเกิด

ใหมแลว ถาครอบครัวไหนอยากจะทําตอสามารถ

ทําได พิธีนี้ทําไดเฉพาะคนที่มีลูกชาย เชน เวลาพอ

และแมเสียชีวิตไป ลูกชายก็จะทําพิธี “หลี่ฮีชัว” 

ใหพอแมทีเ่สียไปแลว ถาครอบครัวไหนไมมลีกูชาย 

มีแตลูกสาว ไมสามารถท่ีจะทําพิธีนี้ได เนื่องจาก

ผูหญิงไมสามารถทําพิธีกรรมได ทั้งนี้ การเซนไหว

ใหกับคนตายที่สุสาน หมอผี หรือ หนี่ผะจะเปน

คนสวดบทบริเวณหลุมฝงศพ เพื่อใหทราบวา
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ปที่ 8 ฉบับที่ 15 

ชนเผาลีซู

อภิชาต ภัทรธรรม

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

วันนี้มาทําพิธี และสรางบานใหมให มีการฆาหมู

และไก ทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาชวยงาน ณ บริเวณ

หลุมฝงศพ มีการละเลน คือ ใชโคลนหรือขี้หมิ่น

กนหมอและกนกระทะที่มีสีดํา ๆ มาทาหนาและ

ทาเสื้อผาของผูที่ไปรวมพิธีกรรม ซึ่งชนเผาลีซู

มีความเช่ือวา ถาใครไมทําหนาใหสกปรกผีราย

จะสามารถเอาชีวิตไปได

เอกสารและส่ิงอางอิง
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