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การศึกษาเทคนิคการสำารวจป่าไม้ เพื่อการสำารวจของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน

ช่องแคบสามัคคี อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

A Study on Forest Inventory Techniques for Non-Timber Forest 

Products (NTFPs) Inventory in Ban Chong Khaeb Samakkhi 

Community Forest, Sai Yok District, Kanchanaburi Province.

สราวุฒิ ดุจเฉลิม1             Sarawut Dugchalerm1

ขวัญชัย ดวงสถาพร1                    Khwanchai Duangsathaporn1

ปัสสี ประสมสินธ์1                                                                   Patsi Prasomsin1

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

ABSTRACT

The objective of this study were to determine a suitable survey techniques for non-timber 

forest products (NTFPs) inventory at Ban Chong Khaeb Samakkhi Community Forest (total 

area of this study was 385 rai), Sai Yok District, Kanchanaburi Province. Line plot survey, line 

transect with 5 and 10 m fixed-width strip, line transect sampling along trail with 5 and 10 m 

fixed-width techniques were used to inventory Caesalpinia sappan L., Phyllanthus emblica L. and 

Thyrsostachys Siamensis Gamble.

The result showed that numbers of NTFPs in line transect sampling along trail fixed-width 

strip 10 m techniques, line transect sampling along trail fixed-width strip 5 m techniques, line plot 

survey, line transect fixed-width strip 10 m, and line transect fixed-width strip 5 m were 16,965, 

17,627, 19,587, 33,446 and 46,132 number/rai, respectively.

In addition, based on the standard error and coefficient of variation. The standard error of 

line transect sampling along trail fixed-width strip 5 m techniques, line transect fixed-width strip 10 

วารสารการจัดการป่าไม้ 8(16) : 1-15 (2557)   Journal of Forest Management 8(16) : 1-15 (2014)
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

m, line transect sampling along trail fixed-width strip 5 m, line transect fixed-width strip 5 m and 

line plot survey were 12.30%, 14.86%, 17.68%, 24.60% and 33.42% respectively and coefficient 

of variation were 14.24%, 25.74%, 30.62%, 60.25% and 81.87% respectively.

Key words :  Forest inventory, Non-timber forest products, Community forest

บทคัดย่อ

 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบรปูแบบการส�ารวจป่าไม้เพือ่ประเมนิปรมิาณ

ของป่า และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวธิกีารส�ารวจของป่า บรเิวณป่าชมุชนบ้านช่องแคบสามคัค ีจงัหวดั

กาญจนบุรี โดยใช้วิธีการส�ารวจ 5  วิธี คือ วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว วิธีการส�ารวจแบบ 

Line transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร และแบบการวางแนวเป็นระบบ

ที่ความกว้าง 10 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของ

ป่าที่ความกว้าง 5 เมตร และแบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 10 เมตร ซึ่งก�าหนดของ

ป่าที่ใช้ทดสอบเทคนิคการส�ารวจไว้สามชนิด คือ ฝาง มะขามป้อม ไผ่รวก 

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่

ความกว้าง 5 เมตร พบจ�านวนของป่าทั้งสามชนิดมากที่สุด คือ 120 ต้นหรือกอต่อไร่ รองลงมา คือ วิธีการ

ส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 10 เมตร พบ 87 ต้นหรือกอ

ต่อไร่ วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว (Line plot survey) พบ 51 ต้นหรือกอต่อไร่ วิธีการส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 5 เมตร พบ 46 ต้นหรือ

กอต่อไร่ และวิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความ

กว้าง 10 เมตร พบจ�านวนของป่าน้อยที่สุด คือ 44 ต้นหรือกอต่อไร่ ในพื้นที่ 385 ไร่

เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน พบว่าวิธีการส�ารวจ

แบบแปลงวงกลมเป็นแนว วิธีการส�ารวจแบบLine transect sampling  แบบการวางแนวเป็นระบบที่

ความกว้าง 5 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่

ความกว้าง 5 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 

10 เมตร และวิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความ

กว้าง 10 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 33.42%, 24.60%, 17.68%, 14.86% และ 12.30% ตาม

ล�าดับ และ มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 81.87%, 60.25%, 30.62%, 25.74% และ 14.24% ตามล�าดับ  

คำาสำาคัญ : การส�ารวจป่าไม้ ของป่า ป่าชุมชน

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ

คำานำา

 ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยมีอัตรา 

ลดลงอย่างมากโดยในช่วง พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 

2556 ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้ว

ประมาณ 67 ล้านไร่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก

ปัจจัยคุกคามและปัจจัยความต้องการต ่างๆ  

ของประชาชนในประเทศ เป็นผลให้เกิดการใช้

ทรัพยากรป่าไม ้และสัตว ์ป ่าเป ็นจ�านวนมาก  

จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

และสัตว์ป่า ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง

ของการใช้ประโยชน์ทางอ้อมมากกว่าการใช้

ประโยชน์ทางตรง  เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลักษณะต่างๆ เช่น อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

วนอุทยาน เป็นต้น แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ก็ยังมีการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า การล่าสัตว์  

การบุกรุกแผ้วถางเพื่อท�าการเกษตรหรือกิจกรรม

ด้านอื่นๆ และการเก็บหาของป่า เป็นต้น ซึ่งจาก

กิจกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุของการลดลงของ

พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยและการเสื่อมโทรมของ

พื้นที่ป ่า ในงานวิจัยนี้ได ้ศึกษาถึงเทคนิคการ

ส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจของป่าโดย  ของป่า คือ 

ผลผลิตจากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้ที่เป็นไม้ใช้สอย

เพื่อการแปรรูปและไม้ซุง ในปัจจุบันนับว่าของป่า

มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผลผลิตจาก

ป่าที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากของป่ามีประโยชน์

ต ่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่  และเป ็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่

ทดแทนได้ มีความหลากหลายของชนิดและ

ปริมาณเป ็นดัชนีที่ ชี้ ถึ งความอุดมสมบูรณ ์

ทรัพยากรป่าไม้ (นิวัติ, 2548)

 การจัดการของป่าจ�าเป็นต้องมีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของป่าเพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอย่างถูกหลัก

วิชาการ ซึ่งการจัดการของป่านั้นจะต้องมีการ

ส�ารวจของป่า เพื่อประเมิน ชนิดพันธุ์ ปริมาณ 

และก�าลังผลิตของของป่าที่ถูกต้อง ในปัจจุบัน

การส�ารวจของป่าในประเทศไทยยังประสบ

ปัญหาในการส�ารวจมาก เนื่องจากการส�ารวจของ

ป่ามีความยุ ่งยากในการใช้เทคนิคการส�ารวจ

ทรัพยากรป่าไม้ และเทคนิคในการวัดของป่า 

มีผู ้ศึกษาน้อย  อีกทั้งการก�าหนดผลผลิตอย่าง

ยั่งยืนของของป่ามีความยุ ่งยากในแนวคิดและ 

การปฏิบัติ 

 การศึกษามีวัตถุประสงค ์ เพื่ อศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการส�ารวจป่าไม้เพื่อการ

ประเมินผลผลิตของของป่าบางชนิด ในบริเวณ 

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี 

เนื่องจากป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี เป็นพื้นที่

ป่าชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากของป่าเป็น

จ�านวนมาก โดยใช ้วิธีการส�ารวจแบบต่างๆ  

ได้แก่ วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว 

(Line plot survey) วิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบการวางแนวส�ารวจ 

เป็นระบบ, และวิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

s a m p l i n g  แ บ บ ก า ร ว า ง แ น ว ส� า ร ว จ ต า ม 

เส้นทางการเก็บหาของป่า โดยก�าหนดขนาด 

ความกว้างของแนวขนาดต่างๆ รวมทัง้เปรยีบเทยีบ

รูปแบบการส�ารวจป่าไม้เพื่อประเมินปริมาณ 

ของป่า 
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อุปกรณ์และวิธีการ

งานวิจัยนี้ก�าหนดวิธีการศึกษาไว้ 3 ส่วน ประกอบ

ด้วย ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนก่อนการส�ารวจ

ภาคสนามประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส�ารวจ 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการส�ารวจภาคสนามเป็นขั้น

ตอนต่างๆ ที่ท�าในการส�ารวจภาคสนาม ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน�าข้อมูลที่ได้

จากการส�ารวจแบบต่างๆ มาวิเคราะห์

 1. ก า ร ว า ง แ ผ น ก ่ อ น ก า ร สำ า ร ว จ 

ภาคสนาม

  1.1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต ้นต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชน 

หมู ่บ้าน สภาพภูมิประเทศ ขอบเขตของพื้นที่ 

ป่าชุมชนที่จะส�ารวจ ชนิดของของป่า ของป่าที่

พบมากและมีคุณค่าต่อชุมขน ของป่าที่จะส�ารวจ 

รูปแบบการเก็บหาของป่า เส้นทางการเก็บหาของ

ป่า การใช้ประโยชน์จากของป่า เป็นต้น โดยการ

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

การสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลหลักด้านต่างๆ ใน

พื้นที่ป่าชุมชน ดังแสดงใน Figure 1

  1.2 การก�าหนดรูปแบบการส�ารวจ

โดยก�าหนดรูปแบการส�ารวจออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ 

วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว (Line 

plot survey) วิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling  แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความ

กว้าง 5 เมตร และแบบการวางแนวเป็นระบบ 

ที่ความกว้าง 10 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบวางแนวตามเส้นทาง 

เกบ็หาของป่าทีค่วามกว้าง 5 เมตร และแบบวางแนว

ตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 10 เมตร

 2. ขั้นตอนการสำารวจภาคสนาม

  2.1 ก� า ห น ด พื้ น ที่ ป ่ า ชุ ม ช น บ ้ า น

ช ่องแคบสามัคคีที่ จะท� าการส� ารวจโดยใช ้ 

การส� ารวจแบบวางแปลงวงกลมเป ็นแนว   

(สถิตย์, 2525) การส�ารวจแบบ Line transect 

sampling (ขวัญชัย, 2547)โดยท�าการส�ารวจ 

ทั้งแบบการวางแนวแบบเป็นระบบ และแบบ 

การวางแนวตามเส ้นทางเก็บหาของป่าของ 

ชาวบ้านในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี

ทั้ง 385 ไร่

  2.2 ท� า ก า ร ส� า ร ว จ โ ด ย ใ ช ้ วิ ธี ก า ร

ส�ารวจแบบวางแปลงวงกลมเป็นแนวในพื้นที่ป่า

ชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีใช้แนวเขตป่า และ

ถนนเป็น Base line ก�าหนดเปอร์เซ็นต์การส�ารวจ

ไว้ที่ 2.5% ดังแสดงใน Figure 2

Figure 1 Ban Chong Khaeb Samakkhi Community 

Forest, Sai Yok district, Kanchanaburi province.

Figure 2 Line plot survey.

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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  2.3 ท�าการส�ารวจโดยใช้การส�ารวจ

แบบ Line transect sampling  แบบการวางแนว

เป็นระบบที่ขนาดความกว้าง 5 เมตร ในพื้นที่

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีใช้แนวเขตป่า และ

ถนนเป็น Base line ก�าหนดเปอร์เซ็นต์การส�ารวจ

ไว้ที่ 2.5% ดังแสดงใน Figure 3

  2.4 ท�าการส�ารวจโดยใช้การส�ารวจ

แบบ Line transect sampling  แบบการวางแนว

เป็นระบบที่ขนาดความกว้าง 10  เมตร ในพื้นที่ป่า

ชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีใช้แนวเขตป่า และ

ถนนเป็น Base line ก�าหนดเปอร์เซ็นต์การส�ารวจ

ไว้ที่ 2.5% ดังแสดงใน Figure 4

  2.5 ท�าการส�ารวจโดยใช้การส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบตามเส้นทาง

การเก็บหาของป่าที่ขนาดความกว้าง 5 เมตร 

วางแนวส�ารวจตามเส้นทางเก็บหาของป่าของ

ชาวบ้านในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี 

โดยเลอืกเส้นทางเกบ็หาของป่าทีเ่ป็นเส้นทางหลกั 

และเป็นเส้นทางที่มีความเป็นอิสระต่อกันจ�านวน

สามเส้นทาง ดังแสดงใน Figure 5 

Figure 3 Line transect fixed-width strip 5 m.

Figure 5 Line transect sampling along trail fixed-

width strip 5 m.

  FIgure 4 Line transect sampling fixed-width 
strip 10 m. 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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  2.6. ท�าการส�ารวจโดยใช้การส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบตามเส้นทาง

การเก็บหาของป่าที่ขนาดความกว้าง 10 เมตร 

วางแนวส�ารวจตามเส้นทางเก็บหาของป่าของ

ชาวบ้านในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี 

โดยเลือกเส้นทางเก็บหาของป่าที่เป็นเส้นทาง

หลัก และเป็นเส้นทางที่มีความเป็นอิสระต่อกัน

จ�านวนสามเส้นทาง ดังแสดงใน Figure 6

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของของป่า

ที่ที่ได้จากการส�ารวจ ทั้ง 5 วิธี 

  3.2 น� าข ้อมูลของป ่ าที่ ได ้ จาการ

ส�ารวจในแต่ละวิธีมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยก

ข้อมูลที่ได้ของแต่ละวิธีที่ท�าการส�ารวจออกเป็น 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling  ในแต่ละความกว้างของ

แนวส�ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

ส�ารวจแบบวางแปลงวงกลมเป็นแนว (Line plot 

survey) ซึ่งน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

   3.2.1 วิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) และท�าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้

วิธีการ Least – Significant Different (LSD)

   3.2.2 การหาค ่ าสัมประสิทธิ์

การแปรผัน (Coefficient of Variation) การ

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน เป็นการ

เปรียบเทียบว่าข้อมูล 2 ชุด มีการกระจายแตกต่าง

กันมากน้อยเท่าใด โดยที่ค ่าสัมประสิทธิ์การ

แปรผันจะมีการค�านวณออกมาในรูปเปอร์เซ็นต์ 

โดยสามารถค�านวณได้จากสูตร (Iles and Smith, 

2006)

                                        

เมื่อ  CV
%
    =  ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน

   เป็นเปอร์เซ็นต์

      SD  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

   การประเมินของป่าทั้งหมดใน

                 พื้นที่

Mean   =  ค่าเฉลี่ยปริมาณของป่าทั้งหมด

   ในพื้นที่

   3.2.3 การหาค่าความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน (Standard Error) ค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน จะเป็นการบอกว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างนั้น มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล

มากน้อยเพียงใด โดยสามารถค�านวณได้จากสูตร 

(Iles and Smith, 2006)

                                             

 Figure 6 Line transect sampling along trail 

fixed-width strip 10 m. 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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เมื่อ SE  =  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

   ของการประเมินของป่าทั้งหมด

                          ในพื้นที่

SD  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

   การประเมินของป่าทั้งหมดใน

    พื้นที่

 n  =  จ�านวนแนวส�ารวจ ที่ 1, 2, 

   3, …, n 

 เมื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

ตามสูตรการค�านวณข้างต้นแล้ว จากนั้น ท�าการ

หาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ได้ให้เป็น

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 

โดยมีสูตรการค�านวณดังต่อไปนี้ (Iles and Smith, 

2006)

                                         

เมื่อ SE
%
 =  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

   เป็นเปอร์เซ็นต์

SE     =  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

   ของการประเมินของป่าทั้งหมด

   ในพื้นที่

 Mean  =  ค่าเฉลี่ยปริมาณของป่าทั้งหมด

   ในพื้นที่

ผลและวิจารณ์

 1. ของป่าที่ส�าคัญบริเวณป่าชุมชนบ้าน

ช่องแคบสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี

 จากการสัมภาษณ์ สอบถามกับผู้ให้ข้อมูล

หลักในพื้นที่ พร้อมทั้งลงตรวจสอบในพื้นที่จริง

บริเวณป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี พบว่ามี

ของป่าที่ส�าคัญสามชนิด ได้แก่ ฝาง (Caesalpinia 

sappan Linn.) โดยมีการใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ ราก

และแก่น โดยมีสรรพคุณ บ�ารุงกระษัย บ�ารุงเลือด 

ขบัหนอง แก้ลมบดิ ยาระบาย เป็นต้น มะขามป้อม 

(Phyllanthus emblica Linn.) มีการใช้ประโยชน์ 

เนื้อไม้ ผล ดอก ใบ และราก โดยมีสรรพคุณ 

แก้กระหายน�้า และลดไข้ เป็นต้น และไผ่รวก 

(Thyrsostachys siamensis Gamble.) มีการใช้

ประโยชน์ ล�าไผ่ หน่อและราก โดยมีสรรพคุณ 

แก้ร้อนในและขับระดูขาว เป็นต้น จึงได้น�ามา

ทดสอบเทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจ

ของป่า

 2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิค

การส�ารวจของป่า 

  2.1 ปริมาณของป่าในแต่ละเทคนิค

การส�ารวจ

 ปริมาณของป่าส�าคัญทั้งสามชนิด ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ฝาง มะขามป้อม และไผ่รวก  

ในแต่ละเทคนิคการส�ารวจมีปริมาณที่แตกต่างกัน

ดังแสดงใน Table 1 และ Figure 7 โดยแต่ละวิธี

การส�ารวจพบจ�านวนของป่าดังนี้

                                         

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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Table 1  Number of NTFPs /total area.

Sampling technique

Number of NTFPs /rai

Caesalpinia 

sappan

(number/rai)

Phyllanthus 

emblica

(number/rai)

Thyrsostachys 

siamensis

(clump/rai)

Total

-Line plot survey
41 8 2 51

-Line transect 

(systematic sampling)

 fi xed-width strip 5 m 99 81 3 120
-Line transect 

(systematic sampling) 

fi xed-width strip 10 m 71 13 4 87
-Line transect sampling 

along trail

 fi xed-width strip 5 m 34 9 3 46
-Line transect sampling 

along trail

 fi xed-width strip 10 m 34 8 2 44

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ

Figure 7  Number of NTFPs / rai.
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   2.1.1 วิธีการส�ารวจแบบแปลง

วงกลมเป็นแนว (Line plot survey)

   จากการส�ารวจของป่าที่ส�าคัญ 

ทั้งสามชนิด ซึ่งประกอบไปด้วย ฝาง มะขามป้อม 

และไผ่รวก โดยวิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลม

เป็นแนว พบว่า ฝางมากที่สุดจ�านวน 15,670 ต้น

ต ่อพื้นที่ทั้ งหมด โดยมีค ่ า เฉลี่ ยอยู ่ ระหว ่าง 

15,611.02 - 15,730.54 ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ พบฝาง 

มีค่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 35.86 - 45.42 ต้น มีเส้น 

ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 2.31 เซนติเมตร 

ล�าดับต่อมาพบปริมาณมะขามป้อม 3,053 ต้น  

โดยมีค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมดมีค่า 

อยู่ระหว่าง 3,039.66 - 3,068.24 ต้น ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่  

พบมะขามป้อมมีค่าลี่ยอยู่ระหว่าง 6.78 - 9.06 ต้น

โดยมี เส ้นผ ่านศูนย ์กลางเพียงอกเฉลี่ย 7.12 

เซนติเมตร และพบไผ่รวกมีค่าเฉลี่ยจ�านวนกอต่อ

พื้นที่ทั้งหมดน้อยที่สุด จ�านวน 864 กอ โดยมีค่า

เฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 857.72 - 869.76 กอ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนกอต่อไร่ 

พบไผ่รวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.76 - 2.72 กอ  

มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.41 เซนติเมตร 

เฉลี่ย 33 ล�าต่อกอ 

   เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่า ฝาง มะขามป้อม และไผ่รวกมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 74.69, 17.86 และ 

7.53 ตามล�าดับ และมีค ่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 30.49, 7.29 และ 3.07 ตามล�าดับ ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าการส�ารวจพบฝางในแต่ละแปลงมี

การพบการกระจายมีความผันแปรของค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานค่อนข้างสูง ส่วนมะขามป้อม และไผ่

รวกมีการพบการกระจายในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน

ในแต่ละแปลงส�ารวจ 

   2.2.2 วิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling 

   1) วิ ธี การส� ารวจแบบ L ine 

transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่

ความกว้าง 5 เมตร จากการส�ารวจของป่าที่ส�าคัญ

ทั้งสามชนิด พบฝางมากที่สุดจ�านวน 38,003 ต้น 

มีค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมด 37,996.67 - 

38,070.87 ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อ

คิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ พบฝางมีค ่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง 91.66 - 105.62 ต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงอกเฉลี่ย 2.53 เซนติเมตร ล�าดับต่อมาพบ

มะขามป้อม จ�านวน 6,968 ต้น โดยมีค่าเฉลี่ย

จ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมด 6,950.76 - 6,985.28 

ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็น

จ�านวนต้นต่อไร่ พบมะขามป้อมมีค่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง 14.82 - 21.32 ต้น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงอกเฉลี่ย 4.30 โดยพบไผ่รวกน้อยที่สุด 

จ�านวน 1,161 กอ โดยมีค่าเฉลี่ยจ�านวนกอต่อพื้นที่

ทั้งหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 1,158.63 -1,164.05 กอ ที่

ระดับความเชื่อมั่น95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนกอ

ต่อไร่ พบไผ่รวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 - 3.52 

กอ มี เส ้นผ ่านศูนย ์กลางเพียงอกเฉลี่ย 2.94 

เซนติเมตร เฉลี่ย 28 ล�าต่อกอ 

   เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่า ฝาง มะขามป้อม และไผ่รวกมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 46.36, 21.57 และ 3.38 

ตามล�าดับ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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18.93, 8.81 และ 1.38 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการส�ารวจพบฝางในแต่ละแนวมีการพบการ 

กระจายที่มีความผันแปรของค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ค่อนข้างสูง ส่วนมะขามป้อมและไผ่รวกมีการพบ

การกระจายในจ�านวนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละแนว

ส�ารวจ

   2 )  วิธีการส� ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่

ความกว้าง 10 เมตร พบฝางมีจ�านวนมากที่สุด 

27,211 ต้น โดยค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมด

อยู่ระหว่าง 27,186.74 - 27,235.62 ต้นที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ 

พบฝางมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 66.45 - 74.69 ต้น  

มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 2.74 เซนติเมตร 

ส่วนมะขามป้อมพบจ�านวน 4,871 ต้น มีค่าเฉลี่ย

จ�านวนต ้นต ่อพื้นที่ทั้ งหมดมีค ่าอยู ่ระหว ่าง 

4,833.95 - 4,907.53 ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ พบมะขามป้อม 

มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 6.43-18.83 ต้น มีเส ้น 

ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 5.43 เซนติเมตร  

โดยพบไผ ่รวกน ้อยที่สุดจ�านวน 1,364 กอ  

มีค่าเฉลี่ยจ�านวนกอต่อพื้นที่ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 

1,356.39 - 1,371.23 กอที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และเมื่อคิดเป ็นจ�านวนกอต่อไร ่  พบไผ ่รวก 

มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 2.29 - 4.79 กอ มีเส้น 

ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.07 เซนติเมตร  

เฉลี่ย 23 ล�าต่อกอ 

   เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่า มะขามป้อม ฝาง และไผ่รวก 

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 32.51, 21.59 และ 

6.56 ตามล�าดับ และมีค ่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 18.77, 12.46 และ 3.79 ตามล�าดับ  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส�ารวจพบการกระจายของ

มะขามป้อมและฝางในแต่ละแนวส�ารวจมีความ

ผันแปรของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานค่อนข้างสูง ส่วน 

ไผ่รวกมีการพบในจ�านวนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละ

แนวส�ารวจ

   3) วิ ธี การส� ารวจแบบ L ine 

transect sampling ตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่

ความกว้าง 5 เมตรจากการส�ารวจของป่าที่ส�าคัญ

ทั้งสามชนิด โดยพบฝางมากที่สุดจ�านวน 13,235 

ต ้น มีค ่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมดอยู ่

ระหว่าง 13,218.87 - 13,251.07 ต้น ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่  

พบฝางมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31.81 - 36.83 ต้น  

มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.55 เซนติเมตร 

ส่วนมะขามป้อมพบจ�านวน 3,369 ต้น  มีค่าเฉลี่ย

จ�านวนต้นต่อพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

3,340.13 - 3,397.67 ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และเมื่อคิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ พบมะขามป้อม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25 - 13.23 ต้น โดยมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 6.26 เซนติเมตร  

โดยพบไผ ่รวกน้อยที่สุด จ�านวน 1,023 กอ  

มีค ่าเฉลี่ยจ�านวนกอต่อพื้นที่ทั้งหมดมีค ่าอยู ่

ระหว่าง 1,018.73 - 1,026.67 กอ ที่ระดับความ 

เชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวนกอต่อไร่  

พบไผ่รวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.03 - 3.27 กอ  

มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.13 เซนติเมตร 

เฉลี่ย 27 ล�าต่อกอ 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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   เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่า มะขามป้อม ฝาง และไผ่รวก 

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.42, 14.22 และ 

3.51 ตามล�าดับและมีค ่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 14.68, 8.21 และ 2.03 ตามล�าดับ  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส�ารวจพบการกระจายของ

มะขามป้อมในแต่ละแนวส�ารวจมีความผันแปร

ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐานค่อนข้างสูง ส่วนฝางและ

ไผ่รวกมีการกระจายในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน 

ในแต่ละแนวส�ารวจ

   4) วิ ธี การส� ารวจแบบ L ine 

transect sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บ

หาของป่าที่ความกว้าง 10 เมตร โดยพบฝาง 

มากที่สุด 13,205 ต้นมีค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อพื้นที่

ทั้ งหมดมีค ่า เฉลี่ ยอยู ่ ระหว ่าง 13,181.31 - 

13,228.47 ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อ

คิดเป็นจ�านวนต้นต่อไร่ พบฝางมีค ่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง 32.41-36.09 ต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงอกเฉลี่ย 7.84 เซนติเมตร ส่วนมะขามป้อม

พบจ�านวน 3,008 ต้น  มีค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นต่อ

พื้นที่ทั้งหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 2,959.27 - 3,056.63 

ต้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็น

จ�านวนต้นต่อไร่ พบมะขามป้อมมีค่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง 4-11.6 ต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก

เฉลี่ย 12.17 เซนติเมตร โดยพบไผ่รวกน้อยที่สุด

จ�านวน 752 กอ โดย มีค่าเฉลี่ยจ�านวนกอต่อพื้นที่

ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 746.89 -757.09 กอ 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อคิดเป็นจ�านวน

กอต่อไร่ พบไผ่รวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.55 - 

2.35 กอ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.24 

เซนติเมตร เฉลี่ย 29 ล�าต่อกอ 

   เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่า มะขามป้อม ฝาง และไผ่รวกมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 43.02, 20.84 และ 4.51 

ตามล�าดับและมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

24.84, 12.03 และ 2.60 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการการกระจายมะขามป้อมและฝางในแต่ละ

แนวส�ารวจมีความผันแปรของค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ค่อนข้างสูง ส่วนไผ่รวกมีการพบในจ�านวนที่ใกล้

เคียงกันในแต่ละแนวส�ารวจ

  2.2 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมใน

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจ

ของป่า

  จากผลการศึกษาเทคนิคการส�ารวจ

ของป่าทั้ง 5 วิธี ในการส�ารวจของป่าทั้งสามชนิด

ประกอบด้วย ฝาง มะขามป้อม และไผ่รวก บริเวณ

พืน้ทีป่่าชมุชนบ้านช่องแคบสามคัค ีอ�าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ส�ารวจ 385 ไร่ พบว่า  

วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบ

การวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร  

พบจ�านวนของป่าทั้งสามชนิดมากที่สุด คือ 120 

ต้นหรือกอต่อไร่ รองลงมา คือ วิธีการส�ารวจแบบ 

Line transect sampling  แบบการวางแนวเป็น

ระบบที่ความกว้าง 10 เมตร พบ 87 ต้นหรือกอ 

ต่อไร่ วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว 

พบ 51 ต้นหรือกอต่อไร่ วิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling  แบบวางแนวตามเส้นทาง 

เก็บหาของป่าที่ความกว้าง 5 เมตร พบ 46 ต้นหรือ 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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กอต่อไร่ และวิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling  แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่า

ที่ความกว้าง 10 เมตร พบจ�านวนของป่าน้อยที่สุด 

คือ 44 ต้นหรือกอต่อไร่ 

  เนื่องจากวิธีการการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่มี

ความกว้าง 5 เมตร มีแนวส�ารวจมากกว่าวิธีการ

ส�ารวจแบบอื่น คือ มีจ�านวน 6 แนว ซึ่งมีจ�านวน

แนวเท่ากันกับวิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลม

เป็นแนว แต่วิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบระบบที่มีความกว้าง 5 เมตร  

มีความต่อเนื่องของการส�ารวจในแนวมากกว่า 

วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว ที่ต้องมี

การเว้นระยะห่างระหว่างแปลง จึงท�าให้พบ

จ�านวนของป่าทั้งสามชนิดมากกว่าการส�ารวจ

แบบอื่น กรณีที่ เป ็นวิธีการส�ารวจแบบระบบ 

ทั้งวิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  

และวิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว โดย

ก�าหนดขนาดความกว้างของแนวที่แตกต่างกัน 

เมื่อน�าไปหาระยะห่างระหว่างแนว ตามสูตรการ

ค�านวณหาระยะห่างระหว่างแนว โดยก�าหนด

เปอร์เซ็นต์การส�ารวจที่  2.5 % จะท�าให้ได้ความ

กว้างของแนวที่แตกต่างกัน จึงท�าให้จ�านวนแนว

ที่ได้ในวิธีการส�ารวจที่เป็นแบบระบบมีจ�านวน

แนวแตกต่างกัน ส่วนในกรณีที่เป็นวิธีการส�ารวจ

ตามเส้นทางเก็บหาของป่านั้นได้ก�าหนดตามเส้น

ทางเก็บหาของป่าของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเลือก

เส้นทางที่ไม่ซ�้ากัน เพื่อให้เป็นอิสระต่อกัน จึงได้

เส้นทางเก็บหาของป่าสามเส้นทางที่ใช้ในการ

ส�ารวจ เพราะการส�ารวจของป่าส่วนใหญ่จะใช้

การส�ารวจแบบตามเส้นทางเก็บหาของป่า ซึ่งเป็น

เส้นทางที่ชาวบ้านใช้เพื่อการเก็บหาของป่าจึง

ท�าให้มีโอกาสในการพบเจอของป่ามากกว่าการ

ส�ารวจแบบอื่นๆ อีกทั้งการส�ารวจของป่าใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการส�ารวจโดยวิธีการ

ส�ารวจแบบ Line transect sampling ที่ไม่มีการ

ก�าหนดขนาดความกว้างแนวซ้าย ขวา แต่ในการ

ศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจของ

ป่านี้ได้ก�าหนดขนาดความกว้างของแนวส�ารวจ

แบบ Line transect sampling ไว้ที่ 5 เมตร กับ 10 

เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่สายตาของผู้เก็บหาของ

ป่าส่วนใหญ่มองเห็นชัดเจน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เก็บ

หาแต่ละบุคคล แต่ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

เทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจของป่านี้ได้

ก�าหนดขึ้นเพราะเป็นค่าที่เหมาะสม และต้องการ

จะทดสอบการส�ารวจดังกล่าว

  เมื่อน�าปริมาณของป่ามาหาค่าความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) พบว่า วิธีการ

ส�ารวจแบบแปลงวงกลมเป็นแนว วิธีการส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบการวาง 

แนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร วิธีการส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบการวางแนว

เป็นระบบที่ความกว้าง 10 เมตร วิธีการส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบวางแนวตาม

เส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 5 เมตร และวิธี

การส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบวาง

แนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 10 

เมตร มีค่าเท่ากับ 33.42, 24.60, 14.86, 17.68, และ 

12.30 ตามล�าดับ ซึ่ งค ่ าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น เป็นค่าที่แสดงถึง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล พบว่า วิธีการส�ารวจ

แบบ Line plot survey มีค่าความคลาดเคลื่อน

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…
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มาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) มากที่สุด และวิธีการ

ส�ารวจแบบ Line transect sampling ตามเส้นทาง

เก็บหาของป ่าที่ความกว ้าง  10 เมตร มีค ่ า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานต�่าที่สุด ซึ่งอาจจะมี

ผลมาจากความกว้างของแนวส�ารวจที่มาก และ

ประกอบกับการส�ารวจที่ด�าเนินไปตามเส้นทาง

เก็บหาของป่าของชาวบ้านจึงมีโอกาสตรวจพบ

ของป่าได้ดีกว่าการส�ารวจแบบอื่น 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

(เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของ

ข้อมูล หากค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันต�่า แสดงว่า

ข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายของข้อมูลน้อย หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ข้อมูลนั้นมีความแตกต่าง

กันน้อย แต่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมาก 

แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายของข้อมูลมาก 

หรือว่าข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งค่า

สัมประสิทธิ์การแปรผันที่ได้จะมีค่าสอดคล้องกับ

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานคือ วิธีการส�ารวจ

แบบแปลงวงกลมเป็นแนว มีค่ามากที่สุด คือ 

81.87 ในขณะที่วิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 

5 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling 

แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความ

กว้าง 5 เมตร วิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 

10 เมตร รองลงมาตามล�าดับ คือ 60.25, 30.62, 

25.74, และ 14.24 ตามล�าดับ โดยที่วิธีการส�ารวจ

แบบ Line transect sampling แบบวางแนวตาม

เส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 10 เมตร นั้นมี

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน หรือ ค่าการกระจาย

น้อยสุด คือ 14.24 ดังแสดงใน Table 2

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…
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  2.3 ชนิดและจ�านวนของของป่าที่พบ

ในการศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการ

ส�ารวจของป่าในป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี

  ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเทคนิค

การส�ารวจป่าไม้เพื่อการส�ารวจของป่า ของป่าที่

พบมากที่สุดดัง แสดงใน Table 1 คือ ฝาง รองลง

มา คือ มะขามป้อม และไผ่รวก โดย ฝางสามารถ

พบได้มากที่สุดโดยวิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่

ความกว้าง 5 เมตร พบ 99 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ 

วิธีการการส�ารวจแบบ Line transect sampling  

แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 10 เมตร 

พบ 71 ต้นต่อไร่ วิธีการส�ารวจแบบแปลงวงกลม

เป็นแนว พบ 41 ต้นต่อไร่ วิธีการการส�ารวจแบบ 

Line transect sampling  แบบวางแนวตามเส้นทาง

เก็บหาของป่าที่ความกว้าง 5 เมตร พบ 34 ต้นต่อ

ไร่ และวิธีการการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่า

ที่ความกว้าง 10 เมตร พบ 34 ต้นต่อไร่ 

  การส�ารวจมะขามป้อมสามารถพบได้

มากที่สุดโดยวิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 

5 เมตร พบ 18 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ วิธีการ

ส�ารวจแบบ Line transect sampling แบบการวาง

แนวเป็นระบบที่ความกว้าง 10 เมตร พบ 13 ต้น

ต่อไร ่  วิธีการการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่า

ที่ความกว้าง 5 เมตร พบ 9 ต้นต่อไร่ วิธีการส�ารวจ

แบบแปลงวงกลมเป็นแนว พบ 8 ต้นต่อไร่ และ 

วิธีการการส�ารวจแบบ Line transect sampling 

แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความ

กว้าง 10 เมตร พบ 8 ต้นต่อไร่ 

  การส�ารวจไผ ่รวก สามารถพบได้ 

มากที่สุดโดยวิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling  แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความ

กว้าง 10 เมตร พบ 4 กอต่อไร่ รองลงมา คือ  

วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  

แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร 

พบ 3 กอต่อไร่ วิธีการส�ารวจแบบ Line transect 

sampling แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่า

ที่ความกว้าง 5 เมตร พบ 3 กอต่อไร่ วิธีการส�ารวจ

แบบแปลงวงกลมเป็นแนว (Line plot survey)  

พบ 2 กอต่อไร่ และวิธีการส�ารวจแบบ Line 

transect sampling แบบการวางแนวเป็นระบบ 

ที่ความกว้าง 10 เมตร พบ 2 กอต่อไร่

สรุป

 ผลการศึกษาเทคนิคการส�ารวจของป่า 

ทั้ง  5 วิธี  ในการส�ารวจของป ่าทั้งสามชนิด

ประกอบด้วย ฝาง มะขามป้อมและไผ ่รวก  

บริ เวณพื้นที่ป ่าชุมชนบ้านช ่องแคบสามัคคี  

อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า วิธีการ

ส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบการวาง

แนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร พบจ�านวน

ของป่าที่พบมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณา ค่าความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน และค ่าสัมประสิทธิ์ 

การแปรผัน พบว่า การส�ารวจแบบ Line transect 

sampling  แบบวางแนวตามเส้นทางเก็บหาของป่า

ที่ความกว้าง 10 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 12.30% และ ค่าสัมประสิทธิ์การ

แปรผัน 14.24% ซึ่งมีค่าสถิติน้อยกว่าการส�ารวจ

วิธีอื่นๆ 

การศึกษาเทคนิคการส�ารวจป่าไม้…

สราวุฒิ ดุจเฉลิม และคณะ
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  ดังนั้นจากการศึกษานี้  การส�ารวจ

แบบ Line transect sampling  แบบวางแนว 

ตามเส้นทางเก็บหาของป่าที่ความกว้าง 10 เมตร 

จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนการศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบเทคนิคการส�ารวจป่าไม้เพื่อการ

ส�ารวจของป่า ของป่าที่พบมากที่สุดคือฝาง  

รองลงมา คือ มะขามป้อม และไผ่รวก โดยพบว่า 

ฝาง และมะขามป้อมสามารถพบได้มากที่สุดโดย

วิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  แบบ

การวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 5 เมตร  

ส่วนการส�ารวจไผ่รวกสามารถพบได้มากที่สุด 

โดยวิธีการส�ารวจแบบ Line transect sampling  

แบบการวางแนวเป็นระบบที่ความกว้าง 10 เมตร 

แต่อย่างไรก็ตามการส�ารวจของป่านั้นต้องขึ้นอยู่

กับองค์ประกอบหลายอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับของป่า 

เช่น ขนาดพื้นที่ ชนิดพันธุ์ ความต้องการการใช้

ประโยชน์ งบประมาณ ระยะเวลาในการส�ารวจ  

ผูท้�าการส�ารวจ เครือ่งมอืในการส�ารวจ การวางแผน

การส�ารวจ เป็นต้น และยังมีอีกหลายองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวของ ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการเปรียบ

เทียบการส�ารวจทั้ง 5 วิธี ท�าให้เห็นค่าที่ได้ต่างๆ 

ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขึ้นอยู ่กับผู ้ส�ารวจว่ามีการ

พิจารณาเลือกรูปแบบการส�ารวจอย่างไรเพื่อน�าไป

ใช้ในการส�ารวจของป่าต่อไป 
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การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการสวนป่าโกงกาง

ตำาบลยี่สาร อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Assessment of Biomass for Mangrove Plantation Management

in Yeesan Sub-district, Amphawa District, Samut Songkram Province

ร้อยเอกชูชัย กันทอง1                                              Cpt.ChoochaiKanthong1

สุพรรณิกา โกยสิน2                            SupannikaKoeysin2

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

ABSTRACT

Assessing the biomass of mangrove plantation management in Yeesan sub-district, 

Amphawa district, Samut Songkram province. The objectives of this study are to estimate biomass 

of mangrove plantation and to evaluate the economic value of environment from biomass of 

mangrove plantation. The age of mangrove plantation is divided into 3 groups that are 5 years, 10 

years and 15 years. The data collection from temporary plots are used to calculate the amount of 

biomass by allometic equation. Then, the amount of biomass is converted to the amount of carbon 

absorption. The relationship between vegetation indices and the amount of carbon absorption is 

analyzed the amount of carbon absorption with the carbon credit rate for estimating the economic 

environment.

The results revealed that biomass in Yeesan sub-district, Amphawa district, Samut 

Songkram province is highest amount in 15 years 10 years and 5 years around 32,586.60 21,020.50 

and 12,227.22 kg per rai, respectively. The best equation is relationship between RVI and amount 

of carbon absorption in term of linear regression as 648.26RVI – 1,234.2 with r2= 0.87. The total 

amount of carbon absorption is  58,937.06 tons carbon. Also, the economic value of environment 

for all mangrove plantation in Yeesan sub-district is  9,526,586.38 baht.

Keyword: biomass, carbon absorption, economic value of the environment, mangrove plantation.
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 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…

ร้อยเอกชูชัย กันทอง และสุพรรณิกา โกยสิน

บทคัดย่อ

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการสวนป่าโกงกาง ต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมทุรสงคราม มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิมวลชวีภาพของสวนป่าโกงกาง และประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิ

ด้านสิง่แวดล้อมจากมวลชวีภาพในสวนป่าโกงกาง โดยการแบ่งอายขุองสวนป่าโกงกางเป็น 5 ปี 10 ปี และ 

15 ปี ท�าการเก็บข้อมูลภาคสนามจากแปลงส�ารวจในการค�านวณหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยใช้สมการ 

แอลโลเมตรี จากนั้นแปลงปริมาณมวลชีวภาพเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอน วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างค่าดัชนีพืชพรรณกับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากแปลงส�ารวจ และท�าการค�านวณปริมาณ 

การกักเก็บคาร์บอนกับราคาการซื้อขายคาร์บอนเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณมวลชีวภาพในสวนป่าโกงกาง ต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม มีมากที่สุดในชั้นอายุ 15 ปี รองลงมาเป็นสวนป่าโกงกางที่อายุ 10 ปี และ 5 ปี มีปริมาณ 

มวลชีวภาพ 32,586.60, 21,020.50 และ 12,227.22 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�าดับ โดยสมการที่ดีที่สุด 

ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอน คือ ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI ในรูปของสมการเส้นตรง  648.26RVI 

– 1,234.2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (r2) เท่ากับ 0.87 สามารถประเมินการกักเก็บคาร์บอนของ 

สวนป่าโกงกางได้ประมาณ 58,937.06 ตันคาร์บอน และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

ของสวนป่าโกงกางในต�าบลยี่สารเท่ากับ 9,526,586.38 บาท

คำาสำาคัญ: มวลชีวภาพปริมาณการกักเก็บคาร์บอน การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม

                 สวนป่าโกงกาง

คำานำา

 ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่อุดม

สมบูรณ์มากที่สุด เป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อ

วงจรชีวิตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ป่าชายเลน 

ทั่วโลกมีพื้นที่ประมาณ 105 ล้านไร่ (สรายุทธ และ

รุ่งสุริย, 2554) กระจายอยู่ในเขตร้อน 3 เขตใหญ่ 

คือ เขตร้อนแถบเอเชีย เขตร้อนแถบอเมริกา 

และเขตร้อนแถบแอฟริกา (สนิท, 2532) โดย

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนเป็นอันดับ 9 ของ

ประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียมีพื้นที่ครอบคลุม

ทั้งหมด 24 จังหวัด กระจายตามแนวชายฝั่งทั้งฝั่ง

อ่าวไทยและฝั ่งอันดามันประมาณร้อยละ 36  

ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด (จิระวัฒน์, 2557) 

โดยมีพื้นที่ป ่าชายเลนในประเทศไทยทั้งหมด 

1,525,060.58 ไร ่  (ส�านักอนุรักษ ์ทรัพยากร 

ป่าชายเลน, 2552)

 ในประเทศไทยมีพื้นที่ป ่าชายเลนใน

หลายจังหวัด โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็น

จังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากจากการท�า

สวนป่าโกงกาง ในปี 2552 มีพื้นที่ป่าชายเลน 

28,545.50 ไร่ ซึ่งในอดีตได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนมาเป็นพื้นที่ท�านากุ้ง

ท�าให้พื้นที่ของป่าชายเลนลดลง โดยพื้นที่ป่าชาย

เลนในจังหวัดสมุทรสงครามในปี 2536 มีเพียง 
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5,775 ไร ่  และในปี 2529 มีพื้นที่ป ่าชายเลน 

เหลือเพียง 306.00 ไร่ (ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าชายเลน, 2552) พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไป

เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าคือ การเลี้ยงกุ้งกุลาด�า 

(ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, 2543)  

ถึงแม้ว ่าจะมีการลดลงของป่าชายเลน แต่ใน 

ต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

ยังมีอาชีพการปลูกสวนป่าโกงกาง และเป็นสวน

ป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 

การด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

มากกว่า 60 ปี ตั้งแต่ปี 2480 (จุฑามาศ, 2546)  

ชาวยีส่ารได้น�าพนัธุไ์ม้โกงกางใบเลก็มาทดลองปลกู

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (อภิญญา, 2543)  

แต่เดิมใช้ประโยชน์เนื้อไม้ในการก่อสร้าง ต่อมา

น�ามาใช ้ เพื่อท�าถ ่ านเป ็นหลักโดยปลูกแบบ

ห มุ น เ วี ย น ท ด แ ท น ต ้ น เ ก ่ า ที่ ถู ก ตั ด ท� า ถ ่ า น  

จากประสบการณ์และบทเรียนในการจัดการ 

สวนป่าไม้โกงกาง เป็นความรู้ในการผลิตและมี

การพัฒนาขึ้นเองภายในชุมชน ท�าให้เห็นถึง

ศักยภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรของตนเองได้เป็นอย่างดี (ดุสิต, 2545) 

แต่เนื่องจากการเจริญเติบโตของสวนป่าโกงกาง

ต้องใช้เวลา 10-15 ปี จึงจะสามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ท�า

สวนป่าโกงกาง ในทางกลับกันสวนป่าโกงกาง 

มีส่วนช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมในการเป็นแหล่ง 

กักเก็บคาร์บอนที่ส�าคัญ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมนิมวลชวีภาพจากการจดัการสวนป่าโกงกาง

และการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิด้านสิง่แวดล้อม

จากการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนป่า

โกงกาง ต�าบลยี่สาร อ�า เภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้ท�าสวนป่าโกงกางมีรายได้

เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการปลูกไม้ไว้

ท�าถ่านเท่านั้น และเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร

รายอื่นๆ สนใจในการท�าสวนป่าโกงกางเพิ่ม 

มากขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

 ต� าบลยี่สาร  อ� า เภออัมพวา จั งหวัด

สมุทรสงคราม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย  

ตั้งอยู่ในระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 13 ลิปดา ถึง 

13 องศา 16 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 99 องศา 

52 ลิปดา ถึง 99 องศา 55 ลิปดาตะวันออก  มีเนื้อที่

โดยประมาณ 38,062.5 ไร่ (องค์การบริหารส่วน

ต�าบลยี่สาร, 2555) การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วน

ใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ประมาณร้อยละ 

62.76 ของพื้นที่ ป่าชายเลนหรือเป็นพื้นที่ท�าสวน

ป่าโกงกางร้อยละ 25.30 ของพื้นที่ พื้นที่ปลูกสวน

มะพร้าวประมาณร้อยละ 4.79 ส่วนที่เหลือจะเป็น

พื้นที่แหล่งน�้า เขตชุมชน และถนนประมาณ 

ร้อยละ 3.35 1.84 และ 1.96 ตามล�าดับ (ส�านัก

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 2552)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีทั้ง 

ข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บข้อมูลจากการออกภาคสนาม 

และข้อมูลทุติยภูมิ โดยขออนุเคราะห์ข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…

ร้อยเอกชูชัย กันทอง และสุพรรณิกา โกยสิน
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 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จาก

การส�ารวจภาคสนามจากแปลงตัวอย่าง ได้แก่ 

ข้อมูลความสูงของต้นโกงกาง และข้อมูลเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของต้นโกงกางในแต่ละแปลงตัวอย่าง 

เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณมวลชีวภาพป่า

โกงกางในแต่ละชั้นอายุ รวมทั้งข้อมูลพิกัดแปลง

ตัวอย ่างที่ท�าการส�ารวจ จากเครื่องก�าหนด

ต�าแหน่งบนพื้นผิวโลก และข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ที่เป็น

เจ ้าของสวนป่าโกงกางและอาชีพท�าสวนป่า

โกงกางเป็นหลัก

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ

  2.1 ข ้อมูลภาพถ ่ายจากดาวเทียม 

Landsat 8 บันทึกภาพปี 2556 ครอบคลุมพื้นที่ 

อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากเว็บไซต์

ของU.S. Geological Survey (USGS) เพื่อน�ามา

วิเคราะห์ค�านวณค่าดัชนีพืชพรรณ

  2.2 ข้อมูลแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ

ของกรมแผนที่ทหาร ล�าดับชุด L7018 มาตราส่วน 

1:50000 ระวางที่ 4935I และ 4935II ครอบคลุม

บริเวณพื้นที่ต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่ อให ้ เห็นถึงลักษณะทาง

ภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง รวมไปถึง

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวม

  2.3 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก

กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2555

  2.4 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินป่า

ชายเลน จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 

2552 เพื่อศึกษาขนาดของพื้นที่ และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ก�าหนดแปลงส�ารวจในแต่ละชั้นอายุ

ของสวนป่าโกงกาง โดยแบ่งชั้นอายุของสวนป่า

โกงกางเป็นอายุ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี และก�าหนด

เส้นแนวส�ารวจและจุดแปลงส�ารวจในลักษณะ

เป็นแนว (line transect) โดยให้เส้นแนวตั้งฉากกับ

แม่น�้า หรือคลอง ลึกเข้าไปชิดแผ่นดิน หรือสุด

แนวชายป่าอีกด้านหนึ่ง แต่ละแนวเส้นส�ารวจ 

อยู่ห่างกัน 50 เมตรโดยแปลงส�ารวจ จะมีขนาด 

10x10 (ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 

2557) วัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของ 

ต้นโกงกางในแปลงส�ารวจ โดยวดัเส้นผ่านศนูย์กลาง

ที่ระดับความสูง20 เซนติเมตร จากระดับคอราก

 2. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใน

การประเมินปริมาณมวลชีวภาพจากข้อมูลเส้น

ผ่านศูนย์กลางและความสูงของต้นโกงกาง โดยใช้

สมการความสัมพันธ์ในรูปสมการแอลโลเมตรี 

(ชัยสิทธิ์, 2536) ดังนี้

 W
S 
= 0.0150 (D

20 

2H)1.0554

 W
B 

= 0.0051 (D
20 

2H)1.0860

 W
L 

= 0.0799 (D
20 

2H)0.5470

 W
R 

= 0.0098 (D
20 

2H)2.0085

 โดยก�าหนดให้ D
20

= เส้นผ่านศูนย์กลางที่

ระดับความสูง20 เซนติเมตร เหนือคอราก

 H =  ความสูงของต้นโกงกาง (เมตร)

         W
S
= มวลชีวภาพของล�าต้น (กิโลกรัม)

         W
B
= มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม)

         W
L
= มวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม)

         W
R
= มวลชวีภาพของรากค�า้ยนั (กิโลกรัม)

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…
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 3. ค�านวณค่าปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอน

จากค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ได้จากส่วนต่างๆ 

ได้แก่ ล�าต้น กิ่ง ใบ และราก โดยต้นโกงกางใบเล็ก

มีค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเท่ากับ 47.80, 46.99, 

48.35 และ 45.98 ตามล�าดับ (วิจารณ์, 2553)

 4. ค�านวณค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูล

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ได้แก่ ดัชนี

พืชพรรณ RVI, NDVI, TNDVI, EVI, GNDVI 

และ DVI เพื่อวิเคราะห์ค่าปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนของสวนป่าโกงกางโดยในแต่ละดัชนี

พืชพรรณ มีสมการดัง Table 1

Table 1 Vegetation index equations.

Vegetation index       Equation

1. Ratio Vegetation Index (Jordan, 1969) 

2. Normalized Difference Vegetation Index 

   (Rouse et al., 1973)

3. Transformed normalized difference vegetation index

    (Deering et al., 1975)

4. Enhanced Vegetation Index (Huete et al., 2002)

5. Green Normalized Difference Vegetation Index  

   (Buschmann and Nagel, 1993)

6. Difference vegetation index (Tucker, 1979)

Note:   NIR = ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้, RED = ช่วงคลื่นสีแดง, GREEN = ช่วงคลื่นสีเขียว, BLUE 

           = ช่วงคลื่นสีน�้าเงิน, G = ค่าคงที่, G = 2.5, L = ค่าปรับแก้พื้นหลังของป่าไม้/ต้นไม้ ; L = 1, 

           C
1
 = ค่าปรับแก้อิทธิพลของสภาพชั้นบรรยากาศที่ 1 ; C1 = 6, C2 = ค่าปรับแก้อิทธิพล

           ของสภาพชั้นบรรยากาศที่ 2 ; C2 = 7.5

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…
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 5. วิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ของดัชนี 

พืชพรรณที่ได้จากการค�านวณกับปริมาณการ 

กักเก็บคาร์บอนของป่าโกงกางในแต่ละแปลง

ตัวอย่าง ในบริเวณพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ได้สมการ

ที่ดีที่สุดและประเมินความถูกต้อง โดยการใช้

สมการที่ดีที่สุดในการประเมินปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างกับ

ข้อมูลของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จาก

แปลงตัวอย่าง

 6. ประเมินมูลค ่าทางเศรษฐกิจของ 

ป่าโกงกาง ค�านวณเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการ 

กักเก็บคาร์บอนของสวนป่าโกงกางเท่านั้น โดย

มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนใช้ราคารับซื้อคาร์บอน

เฉลี่ยรายปี ราคาตลาดซื้อขายคาร์บอน โดยอ้างอิง

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ใช ้ตามราคาตลาดซื้อขายคาร ์บอน 

รายสัปดาห์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 (องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 

2557) มีมูลค่าเท่ากับ 161.64 บาทต่อตันคาร์บอน

ผลและวิจารณ์

การประเมินมวลชีวภาพของสวนป่าโกงกาง

 การวิเคราะห์ค่าปริมาณมวลชีวภาพของ

สวนป่าโกงกางในพื้นที่ต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการวางแปลง

ส�ารวจในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวางแปลง

ส�ารวจ จ�านวน 24 แปลง โดยเก็บข้อมูลสวน 

ป่าโกงกางอายุ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี อายุละ 8 แปลง

จากการค�านวณปริมาณมวลชีวภาพพบว่า ปริมาณ

มวลชีวภาพของสวนป่าโกงกางมีมากสุดที่อายุ 15 

ปี เท่ากับ 32,586.60 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา 

เป็นสวนป่าโกงกางอายุ 10 ปี และสวนป่าโกงกาง

อายุ 5 ปี ซึ่งมีมวลชีวภาพเท่ากับ 21,020.52  

และ 9,980.84 กิโลกรัมต่อไร่ ดังแสดงใน Table 2 

โดยสวนป่าโกงกางอายุ 15 ปี มีปริมาณมวล

ชีวภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นไม้ที่มีอายุมากที่สุด

ส่งผลให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

มากกว่าสวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี 

โดยปริมาณมวลชีวภาพของสวนป่าโกงกาง พบ

มากที่สุดอยู ่ในส่วนของล�าต้น เนื่องจากส่วน

ล�าต้นของโกงกางมีปริมาณและเนื้อไม้ที่มีสัดส่วน

มากกว่าส่วนของกิ่ง ใบ และรากค�้ายันสัดส่วน

ของปริมาณมวลชีวภาพตามสัดส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้น

ตามอายุ ยกเว้นในส่วนของใบมีปริมาณลดลง 

เนื่องจากอายุของต้นโกงกางมากขึ้น ในส่วนของ

ล�าต้นกับรากมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ต้นที่อยู่ข้าง

เคียงถูกเบียดและตายลง จนท�าให้จ�านวนของต้น

โกงกางลดลง ปริมาณมวลชีวภาพของใบจึงลดลง

ตามเช่นกัน

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…
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การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของสวน

ป่าโกงกาง

 ผลการประเมินปริมาณการกัก เก็บ

คาร์บอนของสวนป่าโกงกางในพื้นที่ต�าบลยี่สาร 

โดยค�านวณจากมวลชีวภาพคูณกับเปอร์เซ็นต์

คาร์บอนที่ได้จากส่วนต่างๆ ได้แก่ ล�าต้น กิ่ง ใบ 

และรากค�้ายัน พบว่า ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ของสวนป่าโกงกางมีมากสุดที่อายุ 15 ปี เท่ากับ 

15,322.21 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ รองลงมาเป็น

สวนป่าโกงกางอายุ 10 ปี และสวนป่าโกงกางอายุ 

5 ปี ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 

9,900.47 และ 4,697.00 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่  

ดังแสดง Table 3 โดยปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ของสวนป่าโกงกาง พบมากที่สุดอยู่ในส่วนของ

ล�าต้น เนื่องจากในส่วนของล�าต้นที่มีปริมาณมวล

ชีวภาพมากที่สุดจะส่งผลให้ปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนมีมากที่สุดเช ่นกัน และปริมาณการ 

กักเก็บคาร์บอนที่ได้จะแปรผันตามกับปริมาณ

มวลชีวภาพ

Table 2 Biomass of mangrove plantation by allometric equation at temporary plot.

Age

(years)

Biomass average (kg/rai)

stem branch leaf stilt root total

5 5,413.00 2,197.22 1,841.82 2,703.38 12,227.22

10 9,503.46 3,849.34 2,823.82 4,749.20 21,020.50

15 16,207.68 6,949.92 1,855.08 7,421.20 32,586.60

average 10,374.71 4,332.16 2,173.57 4,957.93 21,944.77

Table 3 Carbon absorption of mangrove plantation at temporary plot.

Age

(years)

Average of carbon absorption (kgC/rai)

stem branch leaf stilt root total

5 2,010.10 781.25 902.89 1,002.77 4,697.00

10 4,542.65 1,808.80 1,365.33 2,183.69 9,900.47

15 7,747.26 3,265.77 896.92 3,412.27 15,322.21

average 4,766.67 1,951.94 1,055.05 2,199.57 9,973.23

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…
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ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอน

 ค่าดัชนีพืชพรรณในแต่ละดัชนีสามารถ

แสดงความเป็นพืชพรรณ และช่วงอายุของสวน

ป่าโกงกางได้ โดยค่าดัชนีพืชพรรณที่ใช้จะเป็น

ต�าแหน่งเดียวกับต�าแหน่งของแปลงตัวอย่าง เป็น

ดังนี้

 สวนป ่าโกงกางอายุ  5  ป ี  มีค ่ าดัชนี 

พืชพรรณ RVI, NDVI, TNDVI, EVI, GNDVI 

และ DVI ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47, 0.42, 0.96, 

0.43, 0.36 และ 43.88 ตามล�าดับ โดยสวนป่า

โกงกางที่มีอายุน้อย ค่าดัชนีพืชพรรณจึงสามารถ

แสดงค่าความเป็นพืชได้ไม่มาก เนื่องจากการ

ปกคลุมของเรือนยอดยังไม่เต็มที่  อาจท�าให้มี 

การสะท้อนแสงกลับของพื้นน�้าหรือพื้นดินที่อยู่

ด้านล่าง

 สวนป่าโกงกางอายุ  10 ป ี  มีค ่าดัชนี 

พืชพรรณ RVI, NDVI, TNDVI, EVI, GNDVI 

และ DVI ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77, 0.47, 0.98, 

0.53, 0.41 และ 51.88 ตามล�าดับ ผลปรากฏเช่นนี้

เนื่องจาก สวนป่าโกงกางมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 

การปกคลุมของเรือนยอด จึงมากกว่าสวนป่า

โกงกางอายุ 5 ปี ค่าการสะท้อนแสงทีไ่ด้จงึมคีวาม

เป็นพชืพรรณมากขึน้ ท�าให้ลดการสะท้อนแสงของ

พชืทีเ่บือ้งล่างได้มากขึน้

 สวนป่าโกงกางอายุ  15 ป ี  มีค ่าดัชนี 

พืชพรรณ RVI, NDVI, TNDVI, EVI, GNDVI 

และ DVI ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36, 0.54, 1.02, 

0.56, 0.43 และ 59.75 ตามล�าดับ ค่าดัชนีพืชพรรณ

ค่อนข้างสูง และมีค่ามากกว่าสวนป่าโกงกางอายุ 

5 ปี และ 10 ปี เนื่องจากสวนป่าโกงกางที่มีอายุ

มากที่สุด มีการปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า

สวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี และ 10 ปี มีกิ่งก้านแตก

ออกมาจากล�าต้นปกคลุมพื้นที่สวนป่า ไม่มีการ

สะท้อนกลับของพื้นเบื้องล่าง ดังนั้นค่าดัชนี 

พืชพรรณจึงสามารถแสดงความเป็นพืชพรรณ 

ได้มากที่สุด 

 จากการศึกษาค่าดัชนีพืชพรรณ พบว่า  

มีค่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู ่กับสมการที่ใช้ในการ

ค�านวณค ่าดัชนีพืชพรรณนั้นๆ โดยค ่าดัชนี 

พืชพรรณแต่ละรูปแบบจะเพิ่มขึ้น เมื่ออายุของ

สวนป่าโกงกางเพิ่มขึ้น เนื่องจากในสวนป่า

โกงกางที่อายุมากจะมีความหนาแน่นของเรือน

ยอดมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ค่าดัชนีพืชพรรณ

เพิ่มขึ้นตามอายุและความหนาแน่นของการ

ปกคลุมเรือนยอด

 เมื่อน�าค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

ที่ได้จากแปลงตัวอย่างมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

กับค่าดัชนีพืชพรรณพบว่า ในรูปแบบของสมการ

เส้นตรง ดัชนีพืชพรรณ RVI ให้ค่าสัมประสิทธิ์ตัว

ก�าหนดสูงสุดเท่ากับ 0.87 (Table 4) นอกจากนี้ 

ดัชนีพืชพรรณ NDVI  และ TNDVI  มีค ่ า

สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนดสูงเช่นเดียวกัน คือ 0.85 

ส่วนในรูปแบบของสมการยกก�าลัง และสมการ

เอกซ์โพแนนเชียล ได้แก่ดัชนีพืชพรรณ DVI  

มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก�าหนดเท่ากับ 0.82 และ 0.81 

ตามล�าดับจะเห็นได ้ว ่าดัชนีพืชพรรณ RVI,  

NDVI, TNDVI และ DVI เป็นดัชนีพืชพรรณที่มี

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก�าหนดค่อนข้างสูง เนื่องจาก

ดัชนีพืชพรรณดังกล่าว ใช้ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้

กับช่วงคลื่นสีแดงซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่สามารถ

จ�าแนก และสะท้อนความเป็นพืชพรรณได้ดี  
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จากผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เป็น

สมการที่ดีที่สุด ในการประเมินปริมาณการกัก

เก็บคาร์บอนของสวนป่าโกงกางนี้มีรูปสมการ

ดังนี้

 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

 = 648.26RVI – 1,234.2
 

 การตรวจสอบความถูกต ้องในการ

ค�านวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เป็นขั้นตอน

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ

กับปริมาณการกักเก็บคาร์บอน โดยการเปรียบ

เทียบความแตกต ่างของปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนที่ได้จากการค�านวณของสมการที่ดีที่สุด 

กับปริมาณการกักเก็บคาร ์บอนที่ ได ้จากการ 

เก็บข้อมูลแปลงตัวอย่างพบว่า ปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนที่ได้จากข้อมูลแปลงตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 631.45 กิโลกรัมคาร์บอน และปริมาณ 

การกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากสมการเฉลี่ยเท่ากับ 

638.35 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีค่าความแตกต่าง

เฉลี่ยเท่ากับ 7.67 กิโลกรัมคาร์บอน คิดเป็นร้อยละ 

6.91 จากการศึกษาพบว่า ในสวนป่าโกงกางอายุ  

5 ปี จะมีความแตกต่างเฉลี่ยร้อยละ 33.87 เนือ่งจาก

ในสภาพตามธรรมชาติของสวนป่าโกงกาง 

ที่อายุน ้อย จะมีการปกคลุมของเรือนยอดยัง 

ไม่เต็มที่ ท�าให้เกิดค่าการสะท้อนแสงของวัตถุอื่น

เข้ามารบกวน เช่น พื้นดิน พื้นน�้า หรือพืชปกคลุม

ดินที่อยู ่ด ้านล่าง ค่าดัชนีพืชพรรณจึงมีความ 

คลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงสูงที่สุด  

ส่วนปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนของสวนป่าโกงกาง

อายุ 10 ปี และ15 ปี มีความแตกต่างเฉลี่ยร้อยละ 

9.42 และ 1.43 เนื่องจากในพื้นที่ของสวนป่ามีการ

ปกคลุมของเรือนยอดที่ค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้น

ตามอายุ ท�าให้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจาก

สมการมีความใกล้เคียงกับปริมาณการกักเก็บ

คาร ์บอนที่ได ้จากแปลงตัวอย่าง ดังแสดงใน  

Table 5

Table 4  The relationship between vegetation index and carbon absorption with r2.

The relationship between 

vegetation index with carbon 

absorption

r2

linear squared exponential

RVI-Carbon 0.87 0.79 0.79

NDVI-Carbon 0.85 0.79 0.79

TNDVI-Carbon 0.85 0.79 0.79

EVI-Carbon 0.65 0.74 0.72

GNDVI-Carbon 0.63 0.69 0.68

DVI-Carbon 0.83 0.82 0.81
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 จากความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนพบว่า เมื่อถึงรอบตัดฟันของ

สวนป่าโกงกางปริมาณการกักเก็บคาร ์บอน 

จะลดลง แต ่ เมื่อมีการปลูกทดแทนเมื่อเวลา 

ผ่านไป เมื่ออายุของสวนป่าโกงกางที่ เพิ่มขึ้น  

ส ่งผลให้ปริมาณการกักเก็บคาร ์บอนจะมีค ่า 

มากขึ้นอีกครั้ง และจะเป็นกระบวนการเช่นนี้ 

ในทุกๆ รอบตัดฟัน ดังแสดงใน Figure 1 และเมื่อ

น�าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของในแต่ละชั้น

อายุมาคูณกับพื้นที่ของสวนป่าโกงกางนั้นๆ 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต�าบลยี่สารจะมี

ประมาณ 58,937.06 ตันคาร์บอน

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม

จากมวลชีวภาพ

 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน 

สิ่งแวดล้อมของสวนป่าโกงกาง จากการศึกษา 

พบว่า สวนป่าโกงกางอายุ 15 ปี จะให้มูลค่าทาง

เศรษฐกิจในด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท ่ากับ 

2,449.54 บาทต่อไร่ รองลงมาคือสวนป่าโกงกาง

อายุ 10 ปี และสวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี  โดยให้

มูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 

1,519.66 และ 981.61 บาทต่อไร่ ตามล�าดับ  

เมื่อเฉลี่ยรายปีพบว่า สวนป่าโกงกางจะมีปริมาณ

การกักเก็บคาร ์บอนได้เฉลี่ยป ีละ 10.21 ตัน

คาร์บอนต่อไร่ หรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อมได้เท่ากับ 1,650.94 บาทต่อไร่ 

และเมื่อคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสะสม

รายปี พบว่า ในทุกๆ ปี สวนป่าโกงกางจะมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเท่ากับ 170.66 บาทต่อไร่  

ดังแสดงใน Table 6 จากปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนทั้งหมดในต�าบลยี่สาร จะมีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 9,526,586.38 

บาท ดังแสดงใน Figure 2

Table 5 Comparation between carbon absorption from equation and from temporary plot. 

size :100 m2

Age

(years)
point

coordinates
carbon absorption 

(kgC)
differentials

(kgC)

percent

distinction 

(%)easting northing field equation

5 1 598029 1468696 311.02 404.75 93.73 30.14

2 598072 1468724 258.63 355.90 97.28 37.61

10 1 598219 1468760 658.07 606.67 -51.40 -7.81

2 598266 1468787 639.06 568.52 -70.54 -11.04

15 1 596350 1469967 939.53 928.41 -11.11 -1.18

2 596417 1469968 982.34 965.87 -16.51 -1.68

average 631.45 638.35 7.67 6.91
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Table 6 Economic value of environment of mangrove plantation.

Age

(years)

average of carbon 

absorption (tonC/rai)

economic value

(baht/rai)

average annual 

economicvalue (baht/rai/year)

5 6.08 983.61 196.72

10 9.40 1,519.66 151.97

15 15.15 2,449.54 163.30

average 10.21 1,650.94 170.66

Figure 1 The amount of carbon absorption 
in each plot in Yeesan sub-district.

Figure 2 The economic value of mangrove 
plantations.
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แนวทางการเพิ่มของมูลค่าทางเศรษฐกิจในการ

จัดการสวนป่าโกงกาง

 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท�า

สวนป่าโกงกาง เป็นการเพิ่มรายได้จากการท�าสวน

ป่าโกงกาง โดยการประเมินปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนในช่วงระหว่างการปลูก ไปจนถึงการตัด

ไม้ออก เฉลี่ยในแต่ละปีมีมูลค่าประมาณ 1,282.34 

บาทต่อไร่ จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

พบว่า เกษตรกร 4 รายจาก 6 รายจะน�ารายได้ 

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการขยาย

เนื้อที่สวนป่าโกงกางเพื่อเพิ่มเนื้อที่สวนป่าโกงกาง

ให้มีมากขึ้นโดยเกษตรกรดังกล่าวเป็นเกษตรกร 

ที่มีพื้นที่มากและมีรายได ้จากการท�าสวนป่า

โกงกางสูง ในส่วนของ เกษตรกรอีก1 รายจะใช้ 

ในการชดเชยในส่วนของค่าแรงงาน และเกษตรกร

อีก 1 รายจะน�ารายได้เก็บเป็นเงินออมเนื่องจาก

เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่มากและมีรายได้จาก 

การท�าสวนป่าโกงกางไม่สูงมากนัก

สรุป

 การประเมินมวลชีวภาพของสวนป่า

โกงกางในต�าบลยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม อายุ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี พบว่า  

ผลการประเมินมวลชีวภาพของสวนป่าโกงกาง 

มีมากสุดที่อายุ 15 ปี เท่ากับ 32,586.60 กิโลกรัม

ต่อไร่ รองลงมาเป็นสวนป่าโกงกางอายุ 10 ปี และ

สวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี ซึ่งมีมวลชีวภาพเท่ากับ 

21,020.52 และ 9,980.84  กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าโกงกางมีมากสุด

ที่อายุ 15 ปี เท่ากับ 15,322.21 กิโลกรัมคาร์บอน

ต่อไร่  รองลงมาเป็นสวนป่าโกงกางอายุ 10 ปี และ

สวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนเท่ากับ 9,900.47 และ 4,697.00 กิโลกรัม

คาร์บอนต่อไร่ จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนกับค่าดัชนีพืชพรรณ พบว่า

ดัชนีพืชพรรณ RVI เป็นสมการที่ดีที่สุดในความ

สัมพันธ์รูปแบบเส้นตรง โดยปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนเท่ากับ 648.26RVI – 1,234.20 มีค่า

สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (r2) เท่ากับ 0.87 โดยการ

ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่า

โกงกาง 58,937.06 ตันคาร์บอน

 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน 

สิ่งแวดล้อมจากมวลชีวภาพในสวนป่าโกงกาง 

โดยการประเมินมูลค ่าทางเศรษฐกิจในด้าน 

สิ่งแวดล้อมของสวนป่าโกงกางต�าบลยี่สาร พบว่า 

สวนป่าโกงกางอายุ 15 ปี จะให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 2,449.54 บาท

ต่อไร่ รองลงมาคือสวนป่าโกงกางอายุ 10 ปี และ

สวนป่าโกงกางอายุ 5 ปี โดยให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 1,519.66 และ 983.61 

บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้าน 

สิ่งแวดล้อมทั้งหมดของสวนป่าโกงกางต�าบล 

ยี่สารเท่ากับ 9,526,586.38 บาทการเพิ่มมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจจากการท�าสวนป่าโกงกาง เป็นการ

เพิ่มรายได้จากการท�าสวนป่าโกงกาง โดยการ

ประเมินปริมาณการกักเก็บคาร ์บอนในช่วง

ระหว่างการปลูกไปจนถึงการตัดไม้ออก เฉลี่ย 

ในแต่ละปีจะมูลค่าประมาณ 1,282.34 บาทต่อไร่

 การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการ…

ร้อยเอกชูชัย กันทอง และสุพรรณิกา โกยสิน
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สวนป่าโกงกาง ในต�าบลบ้านยี่สาร อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้ความร่วมมือในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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สมบัติเชิงกลของลำาไผ่ตงและลำาไผ่จีน

Mechanical Properties of Bamboo Culms from 

Phai Tong (Dendrocalamus asper) 

and Phai Chin (Dendrocalamus sinicus)

สุริยา แก้วบัวดี1                            Suriya Kaewbuadee1 

นิคม แหลมสัก1                                                       Nikhom Laemsak1 

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

ABSTRACT

This research investigate the mechanical properties of bamboo culms from  Phai 

Tong (Dendrocalamus asper) and Phai Chin (Dendrocalamus sinicus). The mechanical 

properties of those bamboo, i.e. static bending, compression parallel to grain and shear parallel 

to grain which factors consist of species, node-internode, condition, hight and age. The 

culms of Phai Tong and Phai Chin were selected from Chumphon province and Chiang Mai 

province, respectively. Each species were 1-5 years. Their  properties were tested following 

as ISO standards. The studies were statistically using factorial experiment in completely 

randomized design with three replicates. The results were analyzed using analysis of variance 

at significant level 0.05 and using multiple comparison test by Duncan’s multiple range test.  

The results indicated that Phai Tong and Phai Chin have the mechanical properties of those 

bamboo culms as modulus of elasticity were 11,220.42 MPa and 13,394.79 MPa, modulus of rupture 

were 133.14 MPa and 174.38 MPa, respectively. The properties of compression parallel to grain 

were 62.14 MPa and 67.06 MPa, respectively. Shear parallel to grain were 6.66 MPa and 7.27 MPa, 

respectively. In addition, both species, the results have been shown that, the mechanical properties, 

the influence factors were species, node-internode, condition, hight and age. The aforementions 

shown that, both species, could be utilized through the length of culm including one year old culm.

Keywords:  Dendrocalamus asper, Dendrocalamus sinicus, Mechanical properties, bamboo culm
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สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน

สุริยา แก้วบัวดี และนิคม แหลมสัก

บทคัดย่อ

 การวจิยันีไ้ด้ท�าการศกึษาสมบตัเิชงิกลบางประการของไผ่ตง (Dendrocalamus asper) และ ไผ่จนี 

(Dendrocalamus sinicus) สมบตัเิชงิกลทีศ่กึษานัน้ ได้แก่ การดดัสถติ การอดัขนานเสีย้น และการเฉือน

ขนานเสี้ยน มีปัจจัยที่ต้องการศึกษาคือ ชนิดพันธุ์ ต�าแหน่งของข้อและปล้อง สภาวะ ระดับความสูง 

และอายุไผ่ โดยน�าไผ่ตงมาจากจังหวัดชุมพร ไผ่จีนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละชนิดมีอายุ 1-5 ปี  

และมีการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน ISO ใช้แผนการทดลองแฟคทอเรียลแบบสุ่มตลอด (Factorial 

experiment in completely randomized design) มีจ�านวนซ�้าเท่ากับ 3 ซ�้า ท�าการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of variance) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และเปรียบเทียบแบบพหุคูณ (Multiple comparison test) 

ด้วยวิธีการ Duncan’s multiple range test

ผลการทดลองพบว่าไผ่ตงและไผ่จีนมีค่า โมดูลัสยืดหยุ่น 11,220.42 MPa และ 13,394.79 MPa  

ค่าโมดูลัสแตกหัก 133.14 MPa และ 174.38 MPa ค่าการอัดขนานเสี้ยน 62.14 MPa และ 67.06 MPa  

ค่าการเฉือนขนานเสี้ยน 6.66 MPa และ 7.27 MPa ตามล�าดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ชนิดพันธุ์ ต�าแหน่ง

ของข้อและปล้อง สภาวะ ระดับความสูง และอายุไผ่ซึ่งท�าให้เห็นว่าไผ่ตงและไผ่จีนสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ทัง้ล�า โดยไม่ต้องตดัส่วนปลายทิง้ และสามารถใช้ไผ่ได้ตัง้แต่อายลุ�า 1 ปี

คำาสำาคญั: ไผ่ตง ไผ่จีน สมบัติเชิงกล ล�าไผ่

คำานำา

 จากปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติโดย

เฉพาะป่าไม้ที่เกิดขึ้นในประทศไทย ซึ่งในทาง

กลับกันนั้นยังมีความต้องการใช้ไม้ในการสร้าง

ที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมาก ดังนั้นทาง 

ผู ้วิจัยจึงคิดหาวัสดุที่มีราคาถูก มีคุณสมบัติทาง

กายภาพและสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมต่อการน�า

ไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้ที่มีปริมาณเหลือน้อย

 ไผ่เป็นพืชที่คนไทยรู้จักและน�ามาใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันได้หลากหลายตั้งแต่ในอดีต เช่น 

การน�าหน่อมาประกอบอาหาร จักสานเป็นเครื่อง

มือเครื่องใช้ สร้างเป็นที่พักขนาดเล็ก เผาใช้เป็น

ถ่านหุงต้มเป็นต้น นอกจากนี้ไผ่ยังมีคุณสมบัติ

เฉพาะตัวที่ดีหลายอย่างเช่น ล�าต้นเปลาตรง ดัด

โค้งได้ง่าย มีน�้าหนักเบา เจริญเติบโตได้ในทุกพื้นที่

โดยประเทศไทยมีไผ่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติทั้งสิ้น 

80-90 สกุล ประมาณ 80-100 ชนิด (สราวุธ และ

คณะ, 2554) ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไม้ใบ

กว้างและไม้ใบแคบอื่นๆเป็นจ�านวนมากเพื่อใช้ใน

การท�าเฟอร์นิเจอร์และงานทางด้านโครงสร้างที่

ให ้ความแข็งแรง แต่การศึกษาเกี่ยวกับไผ่ใน

ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพ 

และสมบัติเชิงกลเพื่อใช้ประโยชน์ล�าไผ่ในการท�า

เฟอร์นิเจอร์และงานทางด้านโครงสร้างโดยมี

มาตรฐานการทดสอบแบบสากลนั้นยังมีน้อยมาก 

ดังนั้นไผ่ล�าใหญ่จึงเป็นพืชที่ควรน�ามาศึกษาวิจัย

เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานแทนไม้ชนิดอื่นๆ 
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ที่ก�าลังหมดไปและมีการเจริญเติบโตทดแทนได้

ช้า โดยไผ่ตงนั้นเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่และมีการ

ปลูกอยู่มากในประเทศไทย ส่วนไผ่จีนเป็นไผ่ที่มี

การส่งเสริมจากโครงการหลวง โดยไผ่ทั้งสอง

ชนิดนี้มีการเจริญเติบโตเต็มที่ได้ไวภายในหนึ่งปี

เท่านั้น ไผ่ตงและไผ่จีนจึงเป็นพันธุ์ไผ่ที่น่าสนใจ

ศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการที่จะ

น�าไปพัฒนาได้นั้น จ�าเป็นต้องทราบถึงคุณสมบัติ

พื้นฐานต่างๆ ของไผ่ทั้งสองชนิดเพื่อน�าล�าไผ่ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าสูงที่สุด 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

สมบัติเชิงกลบางประการของล�าไผ่ตงและล�าไผ่

จีน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมบัติ

เชิงกลบางประการของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน 

อุปกรณ์และวิธีการ

 1. เครื่องทดสอบสากล (Universal 

testing machine) ส�าหรับการทดสอบการดัดสถิต 

การอัดขนานเสี้ยน และการเฉือนขนานเสี้ยน

 2. เตาอบไฟฟ้า (Electric oven)

 3.   เครื่องชั่งน�้าหนัก (Balance)

 4.   เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier caliper)

 5. เครือ่งเลือ่ยแขนรศัม ี(Radial arm saw)

 6.  อุปกรณ์ส�าหรับผ่าไผ่  ได้แก่ จ�าปา 

และมีด

 7. เดซิเคเตอร์ (Dessicator)

วิธีการ

 ท�าการศึกษา สมบัติเชิงกลของไผ่ โดย

การศึกษาสมบัติเชิงกลนั้น มีปัจจัยที่ต ้องการ

ศึกษาคือ ชนิดพันธุ์ ต�าแหน่งของข้อและปล้อง 

สภาวะ ระดับความสูง และอายุไผ่ จึงก�าหนดให้มี

การศึกษาปัจจัยและระดับของปัจจัยทั้งหมดดังนี้

 1. ชนิดพันธุ ์  มี 2 ระดับ (ไผ่ตง และ 

ไผ่จีน) 

 2. ต�าแหน่งของข้อและปล้อง มี 2 ระดับ 

(ข้อและปล้อง)

 3. สภาวะ มี 2 ระดับ (ผึ่งแห้ง และ อบ

แห้ง โดยสภาวะผึ่งแห้งก�าหนดให้มีความชื้นอยู่ที่ 

12+2%)  

 4. ระดับความสูง มี 3 ระดับ (โคน กลาง 

และ ปลาย) 

 5. อายุไผ่ มี 5 ระดับ (1-5 ปี) 

การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผล

 ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติ

เชิงกลของไผ่ทั้งสองชนิดโดยใช้การทดลองแฟค

ทอเรียลที่ ใช ้แผนการทดลองแบบสุ ่มตลอด 

(factorial experiment in completely randomized 

design) มีจ�านวนซ�้าเท่ากับ 3 ซ�้า ท�าการวิเคราะห์

ความแปรปรวน (analysis of variance) ที่ระดับ 

นัยส�าคัญ 0.05 และทดสอบเปรียบเทียบแบบ

พหุคูณ (multiple comparison test) ด้วยวิธีการ 

Duncan’s multiple range test เมื่อต้องการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ ที่ระดับนัย

ส�าคัญ 0.05

 การทดสอบสมบัติเชิงกล มีการทดสอบ

ทั้งหมดด้วยกัน 3 วิธีการ ได้แก่ 1) การดัดสถิต 

(static bending) ซึ่งการทดสอบการดัดสถิต 

จะให้ผลการทดสอบในเรื่องของโมดูลัสยืดหยุ่น 

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน

สุริยา แก้วบัวดี และนิคม แหลมสัก
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(modulus of elasticity : MOE) และโมดูลัส

แตกหัก (modulus of rupture : MOR) 2) การอัด

ขนานเสี้ยน (compression parallel to grain) และ 

3) การเฉือนขนานเสี้ยน (shear parallel to grain)

โดยการศึกษาการดัดสถิตและการเฉือนขนาน

เสี้ยนมีป ัจจัยที่ต ้องการศึกษาคือ ชนิดพันธุ ์ 

ต�าแหน่งของข้อและปล้อง สภาวะ ระดับความสูง 

และอายุไผ่ จึงก�าหนดแผนการทดลองแบบ 2 x 2 

x 2 x 3 x 5 factorial experiment in completely 

randomized design การทดลองมี 120 ทรีทเมนต์

คอมบิเนชั่น แต่ละทรีทเมนต์มีจ�านวน 3 ซ�้า ส่วน

การศึกษาการอัดขนานเสี้ยนมีปัจจัยที่ต้องการ

ศึกษาคือ ชนิดพันธุ์  สภาวะ ระดับความสูง และ

อายุไผ่ จึงก�าหนดแผนการทดลองแบบ 2 x 2 x 3 x 

5 factorial experiment in completely randomized 

design การทดลองมี 60 ทรีทเมนต์คอมบิเนชั่น 

แต่ละทรีทเมนต์มีจ�านวน 3 ซ�้า ซึ่งจะทดสอบ 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 22157-2004 

(International Standard, 2004) ยกเว ้นการ 

ทดสอบการดัดสถิตจะใช ้การดัดแปลงจาก

มาตรฐานการทดสอบ ISO 3131-1975 (International 

Standard, 1975) ให้เหมาะสมกับไผ่โดยใช้ความ

หนาของไผ่เป็นหลัก

การเตรียมชิ้นไม้ทดสอบ

 น�าไผ่ 2 ชนิดคือ ไผ่ตง (Dendrocalamus 

asper) ตัดมาจาก อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

และ ไผ่จีน (Dendrocalamus sinicus) ตัดมาจาก

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ใช ้ไผ ่ 

ชนิดละ 5 ชั้นอายุ  ชั้นอายุละ 3 ต้น ตัดไผ่สูง 

จากพื้นดินประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร ส่วนปลาย

นั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 

นิ้ว แบ่งเป็น 3 ท่อนเท่าๆ กัน ก�าหนดให้ท่อนที่อยู่

ติดพื้นดินเป็นท่อนโคน ท่อนต่อมาเป็นท่อนกลาง

และท่อนปลายตามล�าดับตาม Figure 1 แล้วน�าไป

แปรรูปเป็นชิ้นทดสอบที่มีขนาดและวิธีการ ตาม

มาตรฐาน ISO 22157-2004 และ ISO 3131-1975 

โดยมีต�าแหน่งการตัดตาม Figure 2 หลังจากนั้นจึง

น�าชิ้นทดสอบทั้งหมดเข้าห้องควบคุมบรรยากาศ

ตั้ ง อุ ณ ห ภู มิ  2 3 + 2  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  แ ล ะ

ความชื้นสัมพัทธ์ 63+2% เพื่อปรับสภาพความชื้น

ให้มีความชื้นสมดุลประมาณ 12%

Figure1 Cutting of longitudinal test of the 

targeted bamboo.

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน
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ผลและวิจารณ์

 ในการพิจารณาแบ่งไม้ออกเป็นประเภท

ไม ้ เนื้ออ ่อนหรือไม ้ เนื้อแข็ง ได ้ถือเอาความ 

แข็งแรงในการดัดเป ็นเกณฑ์  โดยพิจารณา 

ความทนทานตามธรรมชาติประกอบด้วย โดยที่

ไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb) เป็นไม้ที่

ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มี

คุณภาพดีทั้งด้านความแข็งแรงและความทนทาน 

จึงได้เปรียบเทียบคุณภาพของไม้ที่ยังไม่รู้จักกับไม้

ตะเคียนทองที่สภาพแห้ง (ความชื้น 12%) โดยไม้

ตะเคียนทองมีคุณสมบัติเชิงกลดังนี้ ค่าเฉลี่ยโม

ดูลัสการแตกหัก โมดูลัสการการยืดหยุ่น ความเค้น

อัดขนานเสี้ยน และความเค้นเฉือนขนานเสี้ยน

เท่ากับ115, 11,790, 51 และ 15 MPa ตามล�าดับ 

(กรมป่าไม้, 2548) เมื่อท�าการวิเคราะห์และเปรียบ

เทียบกับไผ่ตงและไผ่จีนได้ผลการศึกษาดังนี้

Figure 2   Specimen cutting of longitudinal length. 
                 Compression parallel to grain (1) Ø = the length equal to the diameter
                  Shear parallel to grain (2,3)  t = culm wall thickness, mm.
      Static bending (4,5).

Table 1 Mechanical properties of the culm from Dendrocalamus asper and Dendrocalamus sinicus.

Properties
Species

Dendrocalamus asper Dendrocalamus sinicus

Modulus of elasticity (MPa) 11,220.42 13,394.79

Modulus of rupture (MPa) 133.14 174.38

Compression parallel to grain (MPa) 62.14 67.06

Shear parallel to grain (MPa) 6.66 7.27

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน
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Table 2 Mechanical properties of the culm in factor of condition.

Properties
Factor

air-dry oven-dry

Modulus of elasticity (MPa) 11,276.08 13,339.11

Modulus of rupture (MPa) 136.37 171.14

Compression parallel to grain (MPa) 50.99 78.20

Shear parallel to grain (MPa) 7.18 6.46

Table 3 Mechanical properties of the culm in factor of node-internode.

Properties
Factor

node internode

Modulus of elasticity (MPa) 10,221.97 14,393.23

Modulus of rupture (MPa) 133.70 173.81

Shear parallel to grain (MPa) 6.06 7.57

Table 4 Analysis of variance at significant level 0.05. 

Properties

Factor

Species Condition
Node-

internode
Hight Age

Modulus of elasticity 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*

Modulus of rupture 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*

Compression parallel to grain 0.001* 0.000* - 0.000* 0.001*

Shear parallel to grain 0.001* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000*

Remark:      ns  non-statistically significant difference - not test

                   * statistically significant difference

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน
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โมดูลัสยืดหยุ่น

 จากผลการทดลองพบว่า ไผ่ตงและไผ่จีน

มีค ่ า โมดูลัสยืดหยุ ่น เฉลี่ ย  11 ,220.42  และ 

13,394.79 MPa ตามล�าดับ (Table 1) ซึ่งมีค่าใกล้

เคียงกับไม้ตะเคียนทองโดยไผ่ตงมีค่าน้อยกว่า

เพียงเล็กน้อย ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นไผ่ในสภาวะผึ่ง

แห้งและสภาวะอบแห้งมีค่า 11,276.08 และ 

13,339.11 MPa ตามล�าดับ (Table 2) ค่าโมดูลัส

ยืดหยุ่นไผ่ส่วนข้อและส่วนปล้องมีค่า 10,221.97 

และ14,393.23 MPa ตามล�าดับ (Table 3) ค่าโม

ดูลัสยืดหยุ่นตามระดับความสูงโคน กลาง และ

ปลาย มีค่า 10,655.62, 12,162.55 และ 14,104.62 

MPa ตามล�าดับ (Table 5) ค่าโมดูลัสยืดหยุ ่น 

ตามชั้นอายุไผ่ 1ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี มีค่า 

9,900.40, 11,886.33, 12,666.09, 13,046.63 และ 

14,038.54 MPaตามล�าดับ (Table 5) ท�าให้พบว่า

ไผ่จีนมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมากกว่าไผ่ตงสภาวะอบ

แห้งมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมากกว่าสภาวะผึ่งแห้งไผ่

ส่วนปล้องมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมากกว่าส่วนข้อ 

และ โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงและ

อายุไผ่เพิ่มขึ้นปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ ชนิดพันธุ์ 

ต�าแหน่งของข้อและปล้อง สภาวะ ระดับความสูง 

และอายุไผ่ (Table 4)

Table 5 Multiple comparison test by Duncan’s multiple range test at significant level 0.05.

Factor
Level of 

Factor

Properties

Com (MPa) Shear (MPa) MOE (MPa) MOR (MPa)   

Hight

Bottom 56.62 b 5.83 c 10,655.62 c 132.30 c

Middle 67.60 a 6.91 b 12,162.55 b 154.53 b

Top 69.57 a 7.71 a 14,104.62 a 174.44 a

Age

1 year 54.69 b 6.27 b 9,900.40 d 120.33 d

2 year 63.41 a 6.28 b 11,886.33 c 145.41 c

3 year 66.02 a 6.99 a 12,666.09 b 160.79 b

4 year 69.28 a 7.00 a 13,046.63 b 167.02 ab

5 year 69.59 a 7.55 a 14,038.54 a 175.22 a
 

Remark:   the same letter to be non-statistically significant difference 

     Com = Compression parallel to grain,  Shear = Shear parallel to grain, 

                  MOE = Modulus of elasticity, MOR = Modulus of rupture

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน
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โมดูลัสแตกหัก

 จากผลการทดลองพบว่า ไผ่ตงและไผ่จีน

มีค่าโมดูลัสแตกหักเฉลี่ย 133.14 และ 174.38 

MPaตามล�าดับ (Table 1) ซึ่งมีค่ามากกว่าไม้

ตะเคียนทอง ค่าโมดูลัสแตกหักไผ่ในสภาวะ 

ผึ่งแห้งและสภาวะอบแห้งมีค ่า 136.37 และ 

171.14 MPa ตามล�าดับ (Table 2) ค่าโมดูลัส

แตกหักไผ่ส่วนข้อและส่วนปล้องมีค่า 133.70 

และ173.81 MPa ตามล�าดับ (Table 3) ค่าโมดูลัส

แตกหักตามระดับความสูงโคน กลาง และปลาย  

มีค่า 132.30, 154.53 และ 174.44 MPa ตามล�าดับ 

(Table 5) ค่าโมดูลัสแตกหักตามชั้นอายุไผ่ 1 ปี 2 ปี 

3 ปี 4 ปี และ 5 ปี มีค่า 120.33, 145.41, 160.79, 

167.02 และ 175.22 MPaตามล�าดับ (Table 5) 

ท�าให้พบว่าไผ่จีนมีค่าโมดูลัสแตกหักมากกว่า 

ไผ่ตงสภาวะอบแห้งมีค่าโมดูลัสแตกหักมากกว่า

สภาวะผึ่งแห้งไผ่ส่วนปล้องมีค่าโมดูลัสแตกหัก

มากกว่าส่วนข้อ และ โมดูลัสแตกหักมีค่าเพิ่มขึ้น

เมื่อความสูงและอายุไผ่เพิ่มขึ้นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ได้แก่ ชนิดพันธุ ์  ต�าแหน่งของข้อและปล้อง 

สภาวะระดับความสูง และอายุไผ่ (Table 4)

การอัดขนานเสี้ยน

 จากผลการทดลองพบว่า ไผ่ตงและไผ่จีน

มีค่าการอัดขนานเสี้ยนเฉลี่ย 62.14 และ 67.06 

MPa ตามล�าดับ (Table 1) ซึ่งมีค่ามากกว่าไม้

ตะเคียนทอง ค่าการอัดขนานเสี้ยนไผ่ในสภาวะผึ่ง

แห้งและสภาวะอบแห้งมีค่า 50.99 และ 78.20 

MPa ตามล�าดับ (Table 2) ค่าการอัดขนานเสี้ยน

ตามระดับความสูงโคน กลาง และปลาย มีค่า 

56.62, 67.60 และ 69.57 MPa ตามล�าดับ (Table 5) 

ค่าการอัดขนานเสี้ยนตามชั้นอายุไผ่ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี และ 5 ปี มีค่า 54.69, 63.41, 66.02, 69.28 และ 

69.59 MPa ตามล�าดับ (Table 5) ท�าให้พบว่าไผ่จีน

มีค่าการอัดขนานเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงสภาวะอบ

แห้งมีค่าการอัดขนานเสี้ยนมากกว่าสภาวะผึ่ง

แห้ง และ ค่าการอัดขนานเสี้ยนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ

ความสูงและอายุไผ่เพิ่มขึ้นปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ 

ชนิดพันธุ ์  สภาวะ ระดับความสูง และอายุไผ่ 

(Table 4)

การเฉือนขนานเสี้ยน

 จากผลการทดลองพบว่า ไผ่ตงและไผ่จีน

มีค่าการเฉือนขนานเสี้ยนเฉลี่ย 6.66 MPa และ 

7.27 MPa ตามล�าดับ (Table 1) ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

ไม้ตะเคียนทอง ค่าโมดูลัสแตกหักไผ่ในสภาวะ 

ผึ่งแห้งและสภาวะอบแห้งมีค่า 7.18 และ 6.46 

MPa ตามล�าดับ (Table 2) ค่าการเฉือนขนาน 

เสี้ยนไผ่ส่วนข้อและส่วนปล้องมีค่า 6.06 และ 

7.57 MPa ตามล�าดับ (Table 3) ค่าการเฉือนขนาน

เสี้ยนตามระดับความสูงโคน กลาง และปลาย มีค่า 

5.83, 6.91 และ 7.71 MPa ตามล�าดับ (Table 5)  

ค่าการเฉือนขนานเสี้ยนตามชั้นอายุไผ่ 1 ปี 2 ปี 3 

ปี 4 ปี และ 5 ปี มีค่า 6.27, 6.28, 6.99, 7.00 และ 

7.55 MPa ตามล�าดับ (Table 5) ท�าให้พบว่าไผ่จีนมี

ค่าการเฉือนขนานเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงสภาวะ 

ผึ่งแห้งมีค่าการเฉือนขนานเสี้ยนมากกว่าสภาวะ

อบแห้งไผ่ส่วนปล้องมีค่าการเฉือนขนานเสี้ยน

มากกว่าส่วนข้อ และ ค่าการเฉือนขนานเสี้ยน 

มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงและอายุไผ่เพิ่มขึ้นปัจจัย 

สมบัติเชิงกลของล�าไผ่ตงและล�าไผ่จีน

สุริยา แก้วบัวดี และนิคม แหลมสัก
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ที่มีอิทธิพลได้แก่ ชนิดพันธุ์ ต�าแหน่งของข้อและ

ปล้อง สภาวะระดับความสูง และอายุไผ่ (Table 4) 

สรุป

 จากการศกึษาข้างต้นพบว่า สมบตัเิชงิกลนัน้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ชนิดพันธุ์ ต�าแหน่งของข้อ

และปล้อง สภาวะ ระดับความสูง และอายุไผ่  

ไผ่จีนมีค่าสมบัติเชิงกลมากกว่าไผ่ตง ทุกการ

ทดสอบ ต�าแหน่งของปล้องมีค่าสมบัติเชิงกล

มากกว่าข้อ สภาวะอบแห้งมีค่าสมบัติเชิงกล

มากกว่าสภาวะผึ่งแห้งเกือบทุกการทดสอบ 

ยกเว้น การทดสอบการเฉือนขนานเสี้ยนสภาวะ

ผึ่งแห้งให้ค่าสมบัติเชิงกลมากกว่าสภาวะอบแห้ง 

ค่าสมบัติเชิงกลเพิ่มขึ้นจากโคนไปหาปลาย และ

เพิ่มขึ้นจากไผ่อายุ 1 ปี ไปหาไผ่อายุ 5 ปี ซึง่ท�าให้

เหน็ว่าไผ่ตงและไผ่จนีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ทัง้ล�า โดยไม่ต้องตดัส่วนปลายทิง้ และสามารถใช้ไผ่

ได้ตัง้แต่อายลุ�า 1 ปี เพราะมคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบั

ไม้ตะเคยีนทอง

ข้อเสนอแนะ

 1. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อเป ็น

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาในการน�าไผ่ไปใช้

ประโยชน์ในการรับแรงด้านต่างๆ จากการทดลอง

พบว่าค่าการเฉือนขนานเสี้ยนจะมีค่าที่ต�่าดังนั้น 

ผู้ที่จะน�าไผ่ไปใช้ควรค�านึงถึงค่าการเฉือนขนาน

เสี้ยนเป็นอย่างมาก

 2. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา

เรื่องสมบัติเชิงกลเป็นหลักจึงมิได้ทดสอบในเรื่อง

ของความทนทานตามธรรมชาติซึ่งเป็นอีกเรื่องที่

ควรน�ามาพิจารณาในการน�าไผ่ไปใช้ประโยชน์ล�า

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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 กติตศิกัดิ ์จนิดาวงศ์. 2554. ไผ่ในเมอืงไทย  

 Bamboo of Thailand.  พิมพ์ครั้งที่ 1.   

 บริษัทอมรินทร ์บุ ๊คเซ็นเตอร ์  จ�ากัด,  

 นนทบุรี.

I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d . 1 9 7 5 .  W o o d -  

 Determination of ultimate streng in  

 static bending. ISO 3133-1975 (E).  

 International Standard Oganization,  

 Switzerland.

_______.  2004.  Bamboo-Determination of  

 physical and mechanical properties.  ISO  

 22157-2004(E). International Standard  

 Oganization, Switzerland.
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สุริยา แก้วบัวดี และนิคม แหลมสัก
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ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Opinions of Local People on Participation Extension

 in Forest Resource Conservation in Khao Nan National Park, 

Nakhon Si Thammarat Province.

สันติ สุขสอาด1               Santi Suksard1

วิวัฒน์ ขุนฤทธิ์1                                                                                                                 Wiwat Khunrit1

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

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study the socio - economic characteristics, opinions 

levels and factors affecting opinions of local people on participation extension in forest resource 

conservation in Khao Nan national park, Nakhon Si Thammarat province. Using data were gathered 

by employing the designed questionnaires interviewed the representatives of 271 local people in 

9 villages which located in Taling Chan sub–district, Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat 

province. Using statistical analysis methods employing for the hypothesis test were t-test and  

F-test with statistical significant level of 0.05.

 The results of this study indicated that 53.14 % of the respondents were male, have average 

aging 34.42 years. Most of their educational level was at high school/vocational certificate, average 

number of household member were 3.99 persons. Agriculture (Para rubber/ Palm plantation) was 

their main occupation, not having subsidiary occupation. Their average annual household income 

and expenditure were 157,916.97 and 151,241.70 baht per year, respectively. Their domicile were 

at the present residential area, with their average resettled period of 29.30 years. Their homestead 

วารสารการจัดการป่าไม้ 8(16) : 39-52 (2557)   Journal of Forest Management 8(16) : 39-52 (2014)
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located far away from the boundary of the national park 1-2 km.. They have well familiarity with 

the foresters, used to received the relevant information, being social group members, used to 

attended training course, having knowledge about participation and forest resource conservation at 

the moderate level. Their opinions on participation extension in forest resource conservation in the 

studied area at the moderate level and with the average score of 3.34. Furthermore, factors affecting 

opinions of local people on participation extension in forest resource conservation in the studied 

area were educational level and familiarity with the foresters.

Keywords: opinion, participation, conservation, forest resource

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม ระดบัความคดิเหน็ และ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ของราษฎรท้องถิน่ทีม่ต่ีอการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้

แบบสอบถามไปสอบถามราษฎรท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน 9 หมู่บ้าน รวม  271  ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ 

ค่าสถติ ิt-test และค่าสถติ ิF-test ก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติไิว้ทีร่ะดบั  0.05

 ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 53.14 มีอายุเฉลี่ย  

34.42 ปี ราษฎรท้องถิน่ตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มจี�านวนสมาชกิใน

ครวัเรอืนเฉลีย่  3.99 คน มอีาชพีหลกัเกษตรกรรม (ท�าสวนยาง/ปาล์ม) ส่วนใหญ่ไม่มอีาชพีรอง มรีายได้และ

มรีายจ่ายรวมของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่  157,916.97 และ  151,241.70 บาท ตามล�าดบั มภีมูลิ�าเนาเดมิตัง้ถิน่ฐาน

บ้านเรอืนอยูด่ัง้เดมิในหมูบ้่าน มรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐานเฉลีย่ 29.30 ปี มที�าเลทีต่ัง้บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัอยู่

ห่างจากแนวเขตอทุยานแห่งชาต ิ1-2 กม. มคีวามคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้เป็นอย่างด ีเคยได้รบัข้อมลูข่าวสาร

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เคยได้รับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและมีความรู้เกี่ยวกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง ราษฎรท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.34  

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษา ได้แก่ ระดบัการศกึษา และความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้

คำาสำาคญั: ความคดิเหน็ การมส่ีวนร่วม การอนรุกัษ์ ทรพัยากรป่าไม้

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…

สันติ สุขสอาด และวิวัฒน์ ขุนฤทธิ์



41
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16  

คำานำา

 รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2550 ซึ่งได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ว่า 

“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือ

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ

ฟื ้นฟูจารีตประเพณี ภูมิป ัญญาท้องถิ่น ศิลป

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมี

ส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

และยั่งยืน” และ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วม

กับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อม

ที่จะไม่ก ่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

สวัสดีภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับ

ความคุ้มครองตามความเหมาะสม” (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร, 2550) ปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550  ได้ถูกยกเลิกไป แต่หน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องได้น�าแนวทางดังกล่าวมาก�าหนดแผน

งาน/โครงการในการด�าเนินมาตรการให้เป็นไป

ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร

ท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู ่อาศัยภายในหรือโดย

รอบพื้นที่ป่าได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อย่างเป็น 

รูปธรรม เป็นแนวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

ปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม ้ที่ทรงคุณค่าต ่อ

ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมร่วมกันต่อไป

อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งหนึ่งที่อยู่ในสังกัดกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ที่ได้น�า

แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม

ให้ราษฎรท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับอุทยาน 

แห่งชาตเิขานนั จงัหวดันครศรธีรรมราชทกุขัน้ตอน

และทุกกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของราษฎรท้องถิ่น 

ให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในท้องที่ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนของ

ราษฎรท้องถิ่นตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณแนว

กันชนเป็นจ�านวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงและมี

ความล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกท�าลายจากราษฎร

ท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและติดตามประเมินผล 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อ

เสนอแนะจากราษฎรท้องถิ่นมาประกอบการ

แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องในการด�าเนินการ 

(อุทยานแห่งชาติเขานัน, 2556) น�าไปสู่การพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร

ท ้องถิ่นในการอนุรักษ ์ทรัพยากรป ่ าไม ้ที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ จากเหตุผลดังกล่าวข้าง

ต้น ผู ้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…
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เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นให้เข้ามามี

บทบาทในการด�าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในท้องที่ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช จึงต้องการศึกษาความคิดเห็น

ของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วน

ร ่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรป ่าไม ้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อต ้องการทราบว ่าราษฎรท้องถิ่นมีความ 

คิดเห็นต่อการด�าเนินการดังกล่าวอยู่ในระดับใด  

มีปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ

การด�าเนินการดังกล่าวอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาสามารถน�ามาใช ้ประกอบการ

พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาด�าเนินการส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาในอนาคต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับ

ความคิดเห็น และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น

ของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วน

ร ่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรป ่าไม ้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมติฐานการวิจัยมีดังนี้ราษฎรท้องถิ่นที่มีอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน 

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ความคุ ้นเคยกับเจ ้า

หน้าที่ป่าไม้ การได้รับข้อมูลข่าวสาเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม การได้รับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการ

มีส ่วนร ่วม และความรู ้ เกี่ยวกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม ้ ในพื้นที่อุทยานแห ่งชาติ เขานัน จังหวัด

นครศรีธรรมราชแตกต่างกัน

อุปกรณ์

 1. แผนที่แสดงภูมิประเทศของพื้นที่

ศึกษา

 2. แบบสอบถาม

 3. อุปกรณ์เครื่องเขียน

 4. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

วิธีการ

การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม

 1. การสร้างแบบสอบถาม ส�าหรับใช้

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ

ศึกษาโดยด�าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการ

ดัดแปลงแบบสอบถามของผู้ที่เคยศึกษาวิจัยเกี่ยว

กับเรื่องที่มีลักษณะเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ น�ามา

ปรับปรุงและแก้ไขข้อค�าถามให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ครอบคลุมตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ

ครอบคลุมเนื้อหา ที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

ค�าถามในแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามแบบ

ปลายปิด (closed - ended questionnaire) และ

ค�าถามแบบปลายเปิด (open - ended questionnaire) 

 2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้

  2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…
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เนื้อหา (content validity) โดยน�าแบบสอบถามที่

จัดท�าขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูก

ต้องของแบบสอบถามและขอค�าแนะน�าในการ

ปรับปรุ งแก ้ ไขให ้ เนื้ อหาในแบบสอบถาม

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

  2.2 การทดสอบแบบสอบถาม โดย

การน�าแบบสอบถามจ�านวน  30  ชุด ไปทดสอบ 

(pre-test) กับราษฎรท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในท้องที่

หมู ่ที่  5  บ้านสระแก้ว ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อด�าเนินการ

ทดสอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้

   2.2.1 ทดสอบความตรง (content 

validity) ของค�าถามทุกข้อในแบบสอบถาม

   2.2.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ของค�าถามตัวแปรตาม ซึ่งในที่นี้คือ 

ค�าถามความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการของ Cronbach’s 

Alpha (พวงรัตน์, 2540) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้

ต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า  0.80 ผลการทดสอบพบว่าได้

ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.983

   2.2.3 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น

ของค�าถามความรู ้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ

ค�าถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

โดยใช้สูตรของ Kuder – Richardson 20 (ล้วนและ

อังคณา, 2524) ค่าความเชื่อมั่นของค�าถามต้องมี

ค่าไม่ต�่ากว่า 0.80  ผลการทดสอบได้ค่าความเชื่อ

มั่นของค�าถามดังกล่าว เท่ากับ  0.82  และ  0.86  

ตามล�าดับ

การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรศึกษา ได้แก่ ราษฎรท้องถิ่นที่

ตั้งบ ้านเรือนอยู ่อาศัยในท้องที่ต�าบลตลิ่งชัน 

อ�าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช รวมจ�านวน  

9 หมู ่บ้าน รวมจ�านวนทั้งสิ้น  837 ครัวเรือน 

(องค ์การบริหารส ่วนต�าบลตลิ่ งชัน,  2557)  

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random 

sampling) ค�านวณหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร

การค�านวณของ Yamane (1973) ที่ระดับนัย

ส�าคัญ ทางสถิติ  0.05 และความคลาดเคลื่อนของ

การสุ่มตัวอย่างที่ 0.05  ได้จ�านวนครัวเรือนราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ จ�านวน  271  

ครัวเรือน โดยจ�านวนตัวอย่างของประชากรที่

ศึกษาแบ่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ

หมู่บ้านมีดังนี้ (1) หมู่ที่  1  บ้านชะอม จ�านวน  28  

ครัวเรือน (2) หมู่ที่  2  บ้านปลักปลา จ�านวน  23  

ครัวเรือน (3) หมู่ที่  3  บ้านน�้ายาว จ�านวน  35  ครัว

เรือน (4) หมู่ที่  4  บ้านหนองหว้า จ�านวน  21  ครัว

เรือน (5) หมู่ที่  5  บ้านสวนจันทร์ จ�านวน  25  

ครัวเรือน (6) หมู่ที่  6  บ้านหน้าเขาวัด จ�านวน  30  

ครัวเรือน (7) หมู่ที่  7 บ้านนาท้อน จ�านวน  45  

ครัวเรือน (8) หมู่ที่  8  บ้านปากเจา จ�านวน 27  

ครัวเรือน และ (9) หมู่ที่  9 บ้านถ�้าดิน จ�านวน  37  

ครัวเรือน โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามในช่วง

เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557

การวัดระดับความคิดเห็น

 การวัดระดับความคิดเห็นของราษฎร

ท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีลักษณะเป็นมาตรวัด

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…
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ตามแบบของ Likert’s scale (พรเพ็ญ, 2531) 

แต่ละข้อมีค�าตอบให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก และ

ก�าหนดค่าการให้คะแนนของค�าตอบแต่ละตัว

เลือก ดังนี้

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนนที่ได้

เห็นด้วยมากที่สุด ได้คะแนนเท่ากับ  

    5  คะแนน

เห็นด้วยมาก  ได้คะแนนเท่ากับ  

    4  คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง ได้คะแนนเท่ากับ  

    3  คะแนน

เห็นด้วยน้อย  ได้คะแนนเท่ากับ  

    2  คะแนน

เห็นด้วยน้อยที่สุด ได้คะแนนเท่ากับ

-ไม่เห็นด้วย   1  คะแนน

 จากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว ท�าการ

จัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น  5  ชั้น เพื่อบ่งบอก

ระดับความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ ในภาพรวม หรอืเป็นรายด้านได้ต่อไป  การแบ่ง

อันตรภาคชั้นสามารถก�าหนดได้ ดังสมการ (1)

 เมื่อได้ค ่าอันตรภาคชั้นแล้ว สามารถ

ก�าหนดความหมายระดับความคิดเห็นของราษฎร

ท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในแต่ละอันตรภาคชั้นได้

ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย  1.00– 1.80  หมายถึง ความคิด

เห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน อยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือ

ไม่เห็นด้วย

 ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ความคิด

เห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

 ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ความ

คิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขานัน อยู ่ ในระดับ

ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ความ

คิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ความ

คิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน อยู่ในระดับมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบและ

แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (primary data) ตาม

หมู่บ้านและตามจ�า นวนที่ค�านวณได้จนครบถ้วน

ต่อไป ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
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จับฉลากเลขที่บ้านของราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง

ตามจ�านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ค�านวณได้ใน

หมู่บ้านเป้าหมาย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการน�าแบบสอบถามที่รวบรวม 

ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ทุกฉบับ (editing) ท�าการลงรหัส (coding) และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูป ทางสังคมศาสตร์ประมวลผลข้อมูล 

จ�าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2  ส่วน  

ดังต่อไปนี้

 1. การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (descriptive 

analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง 

น�าเสนอข้อมูลในรูปตารางและแสดงค่าสถิติ 

อย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency 

distribution) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

(mean) ค ่าสูงสุด (maximum) และค่าต�่าสุด 

(minimum) ประกอบค�าอธิบายข้อมูล

 2. การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎร

ท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ค่าสถิติ t-test 

กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม และ

ใช้ค่าสถิติ F-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ ่ม

ตั้งแต่  3  กลุ่มขึ้นไป ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้

ที่ระดับ 0.05  (p = 0.05) หรือที่ระดับความเชื่อมั่น

ทางสถิติร้อยละ 95 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

พหุคูณ (multiple comparison test) ด้วยวิธีการ

ของ Scheffe (บุญเรียง, 2542)

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรท้อง

ถิ่นตัวอย่าง

 เพศ พบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างเป็น

เพศชายคิดเป็นร้อยละ  53.14  และเพศหญิง 

ร้อยละ  46.86 อายุ พบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอายุ  30 – 39  ปี คิดเป็นร้อยละ  34.31 

รองลงมามีอายุ  20 - 29  ปี  40 – 49  ปี น้อยกว่า  20  

ปี 50 – 59  ปี และมากกว่า  59  ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.93, 20.30, 9.23, 4.80  และ  4.43  ตามล�าดับ 

โดยมีอายุเฉลี่ย  34.42 ปี มากที่สุด  78 ปี และน้อย

ที่สุด  16 ปี

 ระดับการศึกษา พบว่า ราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ  33.58  รองลงมา

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปวท. /ปวส. /

อนุปริญญาไม่ได้เรียนหนังสือมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาโทประถมศึกษาและปริญญาเอก คิดเป็น

ร้อยละ 21.03, 15.13, 14.02, 6.64, 5.54, 3.69, และ 

0.37 ตามล�าดับ

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือน 3 - 4คน คิดเป็นร้อยละ  53.87  รองลงมา 

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  5 - 6  คน  1 – 2  คน 

และมากกว่า  6  คน คิดเป็นร้อยละ 32.84, 11.81  

และ 1.48 ตามล�าดับ มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉลีย่ 3.99 คน มากทีส่ดุ  8 คน และน้อยทีส่ดุ  1 คน
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 อาชีพหลัก พบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�าสวนยาง/ปาล์ม) 

เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ  25.10  รองลงมามี

อาชีพรับจ ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ท�าธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรรม (ท�าไร่) ค้าขาย 

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรรม 

(เลี้ยงสัตว ์) และมีอาชีพพนักงานบริษัทเป็น 

อาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ  21.77, 13.65, 11.44, 

11.07, 6.27, 4.06, 3.69  และ 2.93  ตามล�าดับ 

อาชีพรอง พบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่มีอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ  61.99  และมีอาชีพ

รอง คิดเป็นร้อยละ  38.01  โดยอาชีพรอง ส่วน

ใหญ่มีอาชีพท�าธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ  12.56  

รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม (ท�าสวนยาง/ปาล์ม) 

เกษตรกรรม (ท�าไร ่ )  ประมง เกษตรกรรม  

(เลี้ยงสัตว์) และมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง  

คิดเป็นร้อยละ  10.33, 5.90, 5.90, 2.58 และ 0.74  

ตามล�าดับ

 รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี พบว่า 

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวมของ

ครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า  100,000  บาท คิดเป็นร้อย

ละ  40.59  รองลงมามีรายได้รวมของครัวเรือน 

ต่อปี  100,000 - 200,000  บาท  200,001 – 300,000  

บาท และมากกว่า  300,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 

33.58, 18.45  และ  7.38  ตามล�าดับ โดยมีรายได้

รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย  157,916.97 บาท 

มากที่สุด 850,000 บาท และน้อยที่สุด 26,000 

บาท

 รายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปี พบว่า 

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายรวม

ของครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า  100,000  บาท และ  

100,000 - 200,000  บาท ในจ�านวนที่เท่ากัน  

คิดเป็นร้อยละ  40.96  รองลงมามีรายจ่ายรวมของ

ครัวเรือนต่อปี  200,001 - 300,000  บาท และ

มากกว่า 300,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.02 และ  

4.06  ตามล�าดับ โดยมีรายจ่ายรวมของครัวเรือน

ต่อปีเฉลี่ย  151,241.70 บาท มากที่สุด 650,000 

บาท และน้อยที่สุด  40,000 บาท

 การเปรียบเทียบรายได้รวมกับรายจ่าย

รวมของครัวเรือนต่อปี พบว่า ราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้รวมเท่ากับรายจ่ายรวม

ของครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ  53.87  รองลง

มารายได้รวมมากกว่ารายจ่ายรวมของครัวเรือน

ต่อปี และมีรายได้รวมน้อยกว่ารายจ่ายรวมของ

ครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ  29.89 และ 16.24 

ตามล�าดับ

 ภูมิล�าเนาเดิม พบว่า ราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ดั้งเดิม 

ในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ  76.75  และย้ายถิ่นฐาน

มาจากที่อื่น คิดเป็นร้อยละ  23.25 โดยในส่วนที่

ย ้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐาน 

มาจากหมู่บ้านอื่นในต�าบลเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 

12.17 รองลงมาย ้ายถิ่นฐานมาจากต�าบลอื่น 

ในอ�าเภอเดียวกัน อ�าเภออื่นในจังหวัดเดียวกัน 

และย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 

5.17, 4.80 และ 1.11 ตามล�าดับ

 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน พบว่า ราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการตั้ง

ถิ่นฐานน้อยกว่า  30  ปี คิดเป็นร้อยละ  52.03  

รองลงมามีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  30 – 39 ปี   

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…
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40 - 49  ปี และมากกว่า  49  ปี คิดเป็นร้อยละ  

24.72, 15.87  และ  7.38  ตามล�าดับ โดยมีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย  29.30 ปี มากที่สุด  78 ปี 

และน้อยที่สุด  2 ปี 

 ท� า เลที่ ตั้ งบ ้ าน เรือนที่ อยู ่ อ าศั ยของ 

ครัวเรือน พบว่า ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างมีท�าเล 

ที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู ่อาศัยอยู ่ห ่างจากแนวเขต

อุทยานแห่งชาติ  1 – 2  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

43.54 รองลงมาอยูห่่างจากแนวเขตอทุยานแห่งชาติ

มากกว่า  2  กิโลเมตร และน้อยกว่า  1  กิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ  34.69  และ  21.77  ตามล�าดับ  

มีท�าเลที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู ่อาศัยอยู่ห่างจากแนว

เขตอุทยานแห่งชาติ เฉลี่ย   2.64  กิโลเมตร  

มากที่สุด  10  กิโลเมตร และน้อยที่สุด  0.50  

กิโลเมตร

 ความคุ ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พบว่า 

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย 

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ  

32.84  รองลงมามีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

พอสมควร ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

แต่อย่างใด และมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

น้อย คิดเป็นร้อยละ  30.63, 26.57 และ 9.96  

ตามล�าดับ

 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พบว่า ราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารคิดเป็น

ร้อยละ  89.67  และไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร  

ร้อยละ  10.33  โดยในส่วนที่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจาก 

สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 74.17 รองลงมาเคยได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากผู ้น�าท้องถิ่น (ก�านัน ผู ้ใหญ่

บ้าน) และจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 68.27 

และ 44.65 ตามล�าดับ และน้อยที่สุดเคยได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน 

ร้อยละ 3.69

 การเป็นสมาชิกกลุ ่มทางสังคม พบว่า 

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ  59.78  และไม่เป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ  40.22 โดยในส่วน

ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก

กลุ ่มกองทุนหมู ่บ ้าน คิดเป็นร ้อยละ  29.89   

รองลงมา เป็นสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 

23.25  และน้อยที่สุดเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ และกลุ ่มอนุรักษ ์สัตว ์น�้ าใน

จ�านวนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 0.74  และ  

0.37  ตามล�าดับ

 การได้รับการฝึกอบรม พบว่า ราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างเคยได้รับการฝึกอบรม คิดเป็น

ร้อยละ 55.72  และไม่เคยได้รับการฝึกอบรม  

ร้อยละ  44.28  โดยในส่วนที่เคยได้รับการฝึก

อบรม ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร

ประชาอาสาป้องกันไฟป่า คิดเป็นร้อยละ  20.30  

รองลงมาเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร้อยละ  17.71 และ

น้อยที่สุดเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชน

เพื่อการอนุรักษ์ต้นน�้า ร้อยละ  2.95
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ความรู ้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้

 ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่าง โดยแบ่งคะแนนออกเป็น  3  ช่วง

เท่า ๆ กัน พบว่า ราษฎรท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (4 – 

6 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  58.30  รองลงมามีความ

รู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย  (0 – 3 

คะแนน) และอยู่ในระดับมาก (7 – 10 คะแนน)  

คิดเป ็นร ้อยละ 32.47 และ 9.23 ตามล�าดับ  

โดยราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างตอบค�าถามความรู ้

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 

คะแนน มากที่สุด  9  คะแนน และน้อยที่สุด   

0  คะแนน

 ความรู ้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้ของราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง โดยแบ่งคะแนน

ออกเป็น  3  ช่วงเท่า ๆ พบว่า ราษฎรท้องถิ่น 

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้อยู ่ในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ  67.16  รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับน้อย (0 – 3 

คะแนน) และอยู่ในระดับมาก (7 – 10 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ  28.41  และ  4.43 ตามล�าดับ  

โดยราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างตอบค�าถามความรู ้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้คะแนน

เฉลี่ย  4.23  คะแนน มากที่สุด  8  คะแนน และ

น้อยที่สุด คือ  0  คะแนน

ระดับความคิดเห็นมีต่อการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 ระดับความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เขานันพบว่า มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในภาพรวมอยู ่ ในระดับปานกลางมีค ่า เฉลี่ย 

เท ่ากับ  3.34 เมื่อจ�าแนกระดับความคิดเห็น 

ออกเป็นรายด้านได้ผลการศึกษา มีดังนี้ (1) ด้าน

การศึกษาปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.88  (ระดับปานกลาง) (2) ด้าน

การวางแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ  3.40  (ระดับปานกลาง) (3) ด้านการ

ปฏิบัติงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั  3.52  (ระดบัมาก) และ (4) ด้านการตรวจสอบ

และตดิตามผลการปฏบิตังิานการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

ป่าไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57  (ระดับมาก)

การทดสอบสมมติฐาน

 การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มี

ผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ

ราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา 

ได้แก่ ระดับการศึกษา และ ความคุ ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  

(Table 1) 
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 จาก Table 1 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ

คิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีราย

ละเอียดดังนี้

 ระดับการศึกษา โดยแบ่งระดับการศึกษา

ของราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่า 

(ไม่ได้เรียนหนังสือ–มัธยม ศึกษาตอนปลาย/

ปวช.) ( X = 3.465) และ (2) กลุ่มราษฎรท้องถิ่น

ตวัอย่างทีม่กีารศกึษาสงู (ปวท./ปวส./อนปุรญิญา – 

ปริญญาเอก) ( X = 3.177)  เมื่อน�าค่าเฉลี่ยดังกล่าว

มาทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างทั้ง  2  กลุ่ม โดยใช้

สถิติ t–test พบว่า ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ค�านวณได้มีค่า 0.002  (t = 3.155) ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้ จึงเป็นการ

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ราษฎรท้องถิ่น

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพืน้ทีศ่กึษาแตกต่างกนั โดยราษฎรท้องถิน่

Table 1 Factors affecting opinions of local people on participation extension in forest resource 

            conservation in Khao Nan national park, Nakhon Si Thammarat province. 
 

Independent variables t-test F-test P-value

1. Age -0.583ns 0.561

2. Educational level 3.155* 0.002

3. Main occupation 1.274ns 0.275

4. Household income 1.264ns 0.207

5. Resettlement periods -0.659ns 0.510

6. Familiarity with the foresters 4.139* 0.007

7. Received of forest resource conservation

    information 0.493ns 0.622

8. Social group member being 1.856ns 0.065

9. Training experience -0.375ns 0.708

10. Knowledge about participation 0.829ns 0.437

11. Knowledge about forest resource conservation 0.019ns 0.981

Remark: *  p<0.05 (significance level 0.05)

                ns p>0.05 (not significance level 0.05)
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ตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ามีความคิดเห็นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษามากกว่ากลุ่มราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่ม

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต�่า 

อาจมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการมี

ส่วนร่วมน้อยกว่ากลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่มี

ระดับการศึกษาสูง จึงอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรป ่ าไม ้ ในพื้นที่กับ 

หน่วยงานของรัฐมากกว่า

 ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยแบ่ง

ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างออกเป็น  4  กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้แต่อย่างใด  ( X = 3.089)  (2)  กลุ่มราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

น้อย ( X = 3.368) (3) กลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง

ที่มีความคุ ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร  

( X = 3.405) และ (4) กลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง

ที่มีความคุ ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี  

( X = 3.487) เมื่อน�าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมาทดสอบ

เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างทั้ง 4  กลุ่ม โดยใช้สถิติ F–test  

พบว่า ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ค�านวณได้มีค่า  

0.007  (F = 4.139) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ

ท า ง ส ถิ ติ ที่ ก� า ห น ด ไ ว ้  จึ ง เ ป ็ น ก า ร ย อ ม รั บ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ราษฎรท้องถิ่นที่มี

ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างกัน มีความ 

คิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของสิทธิชัย (2556)  

เมื่อน�าความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างมาทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่

ด้วยวิธีการของ Scheffe  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ระหว่างกลุ่มราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างกัน 

ผลการทดสอบพบว่า (1) กลุ ่มราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่

อย่างใด กับกลุ่มราษฎร ท้องถิ่นตัวอย่างที่มีความ

คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร ( X = 3.089  

และ  3.405  ตามล�าดับ) ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ค�านวณได้มีค่าเท่ากับ  0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้โดยราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

พอสมควร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากกว่า

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มีความคุ ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด สาเหตุอาจเกิดจาก

ราษฎรท ้องถิ่นตัวอย ่างที่มีความคุ ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร ย่อมมีความรู้จัก คุ้นเคย 

และมีความสนิมสนมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากกว่า

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มีความคุ ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด และ (2)  กลุ่มราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้แต่อย่างใด กับกลุ่มราษฎรท้องถิ่นตัวอย่าง 

ที่มีความคุ ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี  

( X = 3.089  และ  3.487  ตามล�าดับ) ระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ค�านวณได้มีค่าเท่ากับ  0.002 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนด

ไว้ โดยราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยระดับความ
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คิดเห็นมากกว่าราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มี

ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด สาเหตุ

อาจเกิดจากราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่มีความคุ้น

เคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี ย่อมมีความรู้จัก 

คุ้นเคย และย่อมเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากกว่า

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่ไม่มีความคุ ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด

สรุป

 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในท้องที่ต�าบล

ตลิ่งชันอ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 53.14 มีอายุเฉลี่ย  34.42 

ปี ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.99 คน มีอาชีพหลัก

เกษตรกรรม (ท�าสวนยาง/ปาล์ม) ส่วนใหญ่ไม่มี

อาชีพรอง มีรายได ้และมีรายจ ่ ายรวมของ 

ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย  157,916.97  บาท  และ  

151,241.70 บาท ตามล�าดับ มีภูมิล�าเนาเดิม 

ตั้ งถิ่นฐานบ ้ าน เรือนอยู ่ ดั้ ง เดิมในหมู ่บ ้ าน  

มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 29.30 ปี ส่วนใหญ่

มีท�าเลที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู ่อาศัยอยู่ห่างจากแนว

เขตอุทยานแห่งชาติ 1-2 กิโลเมตร มีความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและส่วนใหญ่

เคยได้รับการฝึกอบรม

ราษฎรท้องถิ่นตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วม และระดับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง

 ระดับความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่น

ตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า มีความคิดเห็นต่อ

การส ่ง เสริมการมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( X = 3.34) โดยจ�าแนกระดับความคิดเห็นออก

เป็นรายด้านได้ คือด้านการศึกษาปัญหาการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู ่ในระดับปานกลาง  

( X = 2.88)  ด้านการวางแผนงานการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40)  

ด้านการปฏิบัติงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) และด้านการตรวจ

สอบและติดตามผลการปฏิบัติงานการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57)

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎร

ท้องถิ่นตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไม ้ได ้แก ่  ระดับ 

การศึกษา และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ราษฎรท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่อการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.34) 

ดังนั้น เจ ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานันควร 

เสริมสร้างและจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมี 

ส ่วนร ่วมของราษฎรท้องถิ่นในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งควรส่งเสริมให้ราษฎรท้องถิ่นได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและวางแผนงานด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้มากยิ่งขึ้น จะ

สามารถส่งผลท�าให้ราษฎรท้องถิ่นมีความคิดเห็น

 ความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม…

สันติ สุขสอาด และวิวัฒน์ ขุนฤทธิ์
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ที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

 2. ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นที่

มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน  

ดังนั้น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานันควรหมั่น

ออกด�าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึง

พบปะเยี่ ยมเยียนราษฎรท ้องถิ่นในพื้นที่ ให ้ 

มากยิ่งขึ้น เพื่อเป ็นการช่วยเสริมสร้างความ 

สนิทสนมและสร ้ างความคุ ้น เคยระหว ่ าง 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับราษฎรท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง

จะสามารถก่อให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้จากราษฎรท้องถิ่นในพื้นที่ได้ 

มากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

 This research aimed to study socio-economic condition and factors affecting opinion 

of community adaptation of land use in buffer zone area around Pha Taem national park, Ubon 

Ratchathani province. This study is a survey research and focus group discussion at local level. 

Data were collected by using questionnaire for 365 respondents. The statistical analysis methods 

used were frequency, percentage, mean, t-test and F-test with the given significance level of 0.05.

The results of this study found that most are male (60%), status villager (81.9%), educational level 

at primary school (38.4%), have land proprietary right (81.1%), location of land out of Pha Taem 

national park boundary (40.5%), doing field crops such as sugarcane ,corn and cassava(42.7%), had 

participated incapacity building on natural resources and environment (62.2%). Most locals utilize 

bioresources in buffer zone around Pha Taem national park (82.8%). Types of utilization are for 

mushroom, bamboo shoot and other forest plants use as vegetables (46.2%). Community has high 

potential and can adapt toward the use of buffer zone around Pha Taem national park at high level. 

Factors affecting community adaptation of land use in buffer zone around Pha Taem national park 

are number of household member, participation on activity of natural resources and environment 

conservation, attended training of natural resources and environment conservation and information 

receiving.

Keywords: adaptation, land use, buffer zone, Pha Taem national park 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น 

ต่อการปรับตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

จังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ และการสนทนากลุ่มย่อย ในระดับพื้นที่  

ใช้แบบสัมภาษณ์กับครัวเรือนตัวอย่างจ�านวน 365 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่า t-test และค่า F-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

 จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 มีสถานภาพเป็นกลุ่มลูกบ้าน  

คิดเป็นร้อยละ 81.9 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.4 โดยส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์ 

การถือครองที่ดินคิดเป็นร้อยละ 81.1 โดยลักษณะที่ตั้งของที่ดินส่วนใหญ่อยู่ภายนอกพื้นที่อุทยาน 

แห่งชาติผาแต้ม โดยอยู่ห่างจากแนวเขตของพื้นที่อุทยานฯ คิดเป็นร้อยละ 40.5 และประกอบอาชีพปลูก

พืชไร่ (อ้อย/ข้าวโพด/มันส�าปะหลัง/อื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีการเข้ารับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 62.2 โดยส่วนใหญ่ชุมชนมีการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในเขตป่าแนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม คิดเป็นร้อยละ 82.8 

โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ คือ เก็บหาเห็ด หน่อไม้พืชผักป่าต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 46.2 โดยชุมชนมี

ศักยภาพที่เข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติ

ผาแต้มในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนว

กันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนการเข้าร่วม

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมและการได ้ รับข ้อมูลข ่ าวสาร เกี่ ยวกับการอนุรั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำาสำาคัญ: การปรับตัวของชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่แนวกันชน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

คำานำา

 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ประกาศใช้

กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 

เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ด�าเนินงานในการ

วางแผนระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยมุ่ง

เน ้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป ็นพื้นที่ส�าหรับ 

การสงวน รักษา คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติของประเทศให้คงอยู ่

และเอื้อต ่อการรักษาความสมดุลของระบบ  

รวมทั้งการให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา 

ด้านธรรมชาติวิทยา ทั้งการวิจัยด้านพันธุ ์พืช  

สัตว์ป่า รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยามนุษย์ 

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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พื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ

เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ต่อไป

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใน

การวิจัย คือ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ

ชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ

ปรับตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน

พื้นที่แนวกันชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 สมมุติฐานการวิจัย เพศ อายุ อาชีพหลัก 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ภูมิล�าเนา การเข้าร่วม

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การได้รับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชนในการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษา

วิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก (in-depth interviews) และการ

สนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion) ใน

ระดับพื้นที่ เพื่อส�ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนด้าน

เศรษฐกิจ-สังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้ง

บริบทชุมชนในด้านต่างๆ โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ประเมินสภาพแวดล้อมชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) 

จากปัญหาความขดัแย้งในด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง

มากขึ้นเป็นล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากจ�านวนประชากร

ที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ความต้องการใช้ทรัพยากร

เพิ่มตามไปด้วย และกลายเป็นสาเหตุส�าคัญที่

สร้างความขัดแย้งตลอดมาระหว่างภาคประชาชน

กับหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ หรือ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น 

ซึ่งในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประเด็นปัญหา

เรื่องสิทธิที่ดินท�ากิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ 

ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ท�าให้

เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการจัดการ ดูแล และ

ป้องกันทรัพยากรป่าไม้ที่มีโอกาสถูกบุกรุกจาก

ราษฎรเพื่อแผ ้วถางพื้นที่ท� ากินเพิ่มมากขึ้น  

ในขณะเดียวกันราษฎรที่มีพื้นที่ท�ากินในเขต 

ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติก็ขาดความมั่นใจ

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก

ตระหนักดีว่าเสมือนก�าลังกระท�าผิดกฎหมายป่า

ไม้ซึ่งอาจถูกจับกุมด�าเนินคดีหรือถูกย้ายออกจาก

พื้นที่ท�ากินโดยเจ ้าหน ้าที่ของรัฐได ้ทุกขณะ  

ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและ

สร้างความขัดแย้งระหว่างกันเรื่อยมาจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการปรับตัว

ของชุมชนต่อการใช ้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด

อุบลราชธานี ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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โดยศึกษาประวัติชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ทุนทางสังคมของชุมชน รูปแบบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งบริบทชุมชนในด้าน

ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Bechstedt 

(1997); Whyte (1991); Mills (2000) และกิติชัย 

(2549)

 2. ส� ารวจและวิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้ าน

ประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ 

คดิเหน็ต่อการปรบัตวัของชมุชนในการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต ้ม  จั งหวัดอุบลราชธานี  โดยค� านวณ

ประชากรตัวอย่างจากจ�านวนครัวเรือนทั้งหมดใน

พื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่  23 

หมู่บ้าน จ�านวน 4,104 ครัวเรือนตามหลักการของ 

Yamane (1973) ท�าให้ได้ประชากรตัวอย่าง 365 

ตัวอย ่าง ท�าการสุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) กระจายตามหมู่บ้าน

ทั้ง 23 หมู่บ้าน ผู้เก็บข้อมูลผ่านการอบรมให้ความ

รู ้ ใ น ก า ร ส� า ร ว จ ข ้ อ มู ล ท า ง สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ 

แบบสอบถามที่ใช้ผ่านการตรวจประเมินความ

เที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแก้ไข

ความยากง่ายของข้อค�าถามในแต่ละประเด็น 

เพื่อเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(สุชาติ, 2540)

 3. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

interviews) และการสนทนากลุ ่มย่อย (Focus 

group) ร ่วมกับกลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลหลัก (Key 

informants) ได้แก่ กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มผู ้ใช ้

ประโยชน์จากน�้า กลุ ่มป่าชุมชน กลุ ่มองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้น

การประเมินความพร้อมชุมชน ศักยภาพและทุน

ทางสังคมของชุมชน 

 4. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ข ้ อ มู ล  ท� า ก า ร

วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test กับ

ตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มและใช้

สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 

และท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี Scheffe 

ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ด ้ า น ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ

เศรษฐกิจ-สังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุ 50-

59 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.6 และนับถือศาสนาพุทธ 

คิดเป็นร้อยละ 99.4 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีสถานภาพเป็นกลุ่มลูกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 81.9 

โดยส่วนใหญ่ ไม่มีการเป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ใน

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส่วนใหญ่มีระดับการ

ศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 38.4 

โดยมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ  84.7  

และมีการตั้งถิ่นฐานอยู ่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา

มากกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.9 มี โดยส่วนใหญ่

มีกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินคิดเป็นร้อยละ 81.1 

โดยลักษณะที่ตั้งของที่ดินส่วนใหญ่อยู่ภายนอก

พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยอยู่ห่างจากแนว

เขตของพื้นที่อุทยานฯ คิดเป ็นร ้อยละ 40.5 

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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ลักษณะของการตั้งที่อยู ่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว 

สร้างด้วยไม้มบีรเิวณ คดิเป็นร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.7  

โดยส่วนใหญ่มีรายได้รวมของครัวเรือน5,000-

10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.9 และมีราย

จ่ายรวมของครัวเรือน5,000-10,000 บาท/เดือน 

คิดเป็นร้อยละ 43.3 และโดยส่วนใหญ่ไม่มีเงิน

ออมของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56.7 กลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกู้หนี้ยืมสิน คิดเป็นร้อยละ 

60.5 โดยเป็นการกู้จากกองทุนหมู่บ้านคิดเป็นร้อย

ละ 56.3 โดยเหตุผลของการกู้หนี้ยืมสิน เพื่อการ

ซื้อปัจจัยการผลิต/เมล็ดพันธุ ์พืชต่างๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 49.1

การรับรู ้ข ้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

มีการรับทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คิดเป ็นร ้อยละ 77.0  

โดยแหล่งที่มาจากผู้น�าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 32.1  

ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร คือ เดือนละ

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.4 โดยส่วนใหญ่มีการเข้ารับ

การอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ คิดเป็นร้อยละ 62.2 

และส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับแนวเขตที่ชัดเจน

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม คิดเป็นร้อยละ 

50.7 ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชีวภาพในเขตป่าแนวกันชนรอบ คิดเป็นร้อยละ 

82.8ประเภทของการใช้ประโยชน์ คือ เก็บหาเห็ด 

หน่อไม้พืชผักป่าต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วน

ใหญ่ เคยเข ้าร ่วมกิจกรรมการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 

69.2 กิจกรรมที่ท�า คือการปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 41.9 และส่วนใหญ่

มีความเห็นว ่ าควรจะมีการประชาสัมพันธ ์

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมใน 

ท้องถิ่นผ่านทางผู้น�าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 55.2

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนในปัจจุบัน

 จากผลการศึกษา พบว ่าป ัญหาด ้าน 

สิ่งแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบันในประเด็น

ต่างๆ มีปัญหาในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 

เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่ส�าคัญของชุมชน  

3 ล�าดับแรก พบว่า ปัญหาการขาดแคลนน�้าและ

แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดเท่ากับ 2.91 (ระดับปัญหาปานกลาง)  

รองลงมา คือ การมีที่ดินท�ากินไม่เพียงพอส�าหรับ

ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (ระดับปัญหา

ปานกลาง) และการประสบปัญหาการระบาดของ

โรคพืช/ศัตรูพืชเป็นประจ�า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 

(ระดับปัญหาปานกลาง)

ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 จากผลการศึกษา พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมี

ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 73 โดยประเด็นค�าถามที่กลุ่ม

ตัวอย่างตอบค�าถามถูกมากที่สุดคือ การท�าการ

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เกษตรอินทรีย์/

ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เป็นรูปแบบหนึ่ง

ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 95.6 ส่วนประเด็น

ค�าถามที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกน้อยที่สุด

คือ เขตกันชน เป็นพื้นที่ที่มีการจ�ากัดการใช้

ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันพื้นที่อนุรักษ์

ห้ามมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 21.0    

การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต ่อการเข้าร ่วม

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

 จากผลการศึกษาการมีส ่วนร ่วมของ

ชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออก

เป็น 3 ด้าน พบว่าด้านที่ 1 ประสบการณ์ในการเข้า

ร ่วมกิจกรรมของชุมชน ที่มีต ่อการเข ้าร ่วม

กิจกรรมด ้ านการคุ ้ มครอง/อนุรักษ ์ /ฟ ื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง

ในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08)  

ด้านที่ 2 ความต้องการมส่ีวนร่วมของชมุชนทีม่ต่ีอ

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการคุ้มครอง/อนุรักษ์/

ฟ ื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 

กลุ่มตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการมี

ส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ ด้านที่ 3 ข้อจ�ากัดหรือ

ปัญหาอุปสรรคของชุมชนที่มีต่อการเข้าร ่วม

กิจกรรมด ้ านการคุ ้ มครอง/อนุรักษ ์ /ฟ ื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง

ในชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อจ�ากัดหรือ

ปัญหาอุปสรรคของชุมชนที่มีต ่อการเข้าร่วม

กิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.86)

ความคิดเห็นของชุมชนต่อการปรับตัวในการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ในมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ/สังคม

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการ

รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ

ประเมินจากความรู้สึกที่มีต่อการปรับตัวด้านการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ในมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ/สังคม โดยแบ่งออก

เป็น 5 มิติ พบว่า มิติที่ 1 กลุ่มตัวแปรด้านประชากร

และการตัง้ถิน่ฐาน กลุม่ตวัอย่างในชมุชนส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นไม่แน่ใจว่าการปรับตัวด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ว่าจะส่งผล

ต่อการย้ายถิ่นฐาน/การอยู ่อาศัยของประชากร 

ในพื้นที่  (ค่าเฉลี่ย 3.39) มิติที่  2 กลุ ่มตัวแปร 

ด้านเศรษฐกิจ/อาชีพ/การผลิต กลุ ่มตัวอย่างใน

ชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยในระดับ

มากว่าการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

จังหวัดอุบลราชธานี จะส่งผลต่อการประกอบ

อาชีพ และผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสีย

หาย (ค่าเฉลี่ย 3.47) มิติที่ 3 กลุ ่มตัวแปรด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุนทรียภาพ  

กลุ ่มตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 

ไม่แน่ใจว่าการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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จังหวัดอุบลราชธานี จะส่งผลต่อความสามารถใน

การเข้าถึงด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สุนทรียภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.07)  มิติที่ 4 กลุ่มตัวแปร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ ่ม

ตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แน่ใจ

ว่าการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด

อุบลราชธานี จะส่งผลต่อการเข้าไปใช้ประโยชน์

หรือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.07)  และมิติที่ 5 กลุ ่ม

ตัวแปรด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม กลุ่ม

ตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยใน

ระดับมากว่าการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี จะส่งผลต่อการ 

ยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพขององค์กร

ในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.69) 

การยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อม

ของชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนว

กันชนรอบอุทยานแห ่งชาติผาแต ้มจังหวัด

อุบลราชธานี

 จากผลการวิ เคราะห์ในเรื่องของการ

ยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของ

ชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนว

กันชนรอบอุทยานแห ่งชาติผาแต ้มจั งหวัด

อุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับ

ต่อการปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 86.6 โดยสาเหตุ

ของการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อม

ของชุมชน  คือท�าให้เกิดผลดีต่อการใช้ประโยชน์

ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชน คิดเป็น

ร้อยละ 21.9 ส�าหรับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปรับ

ตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน คือ ต้องการมี

ทรัพยากรฯเพื่อการด�ารงชีพ/ใช้ประโยชน์อย่าง

เพียงพอและยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 41.1 ส�าหรับ

แนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน

ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชน 

รอบอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้ชุมชน/

ผู้น�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกับภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 23.8 โดยแนวทาง

ในการการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน 

คือ การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่ม

รายได้/ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคิด

เป็นร้อยละ 23.7

การประเมินระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อนำาไปสู่

การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถปรับตัว

ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

 จากผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลในส่วนนี้ 

จะเป็นการประเมินระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อ

น�าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถ

ปรับตัวต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนว

กันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต ้ม จังหวัด

อุบลราชธานีพบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีระดับของ

ศักยภาพของชุมชนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่

เข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผา

แต้ม จังหวัดอุบลราชธานีในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.77 เนื่องจากว่า ชุมชนในพื้นที่แนว

กันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต ้ม จังหวัด

อุบลราชธานี ได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญ

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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ต ่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารด้านความ

มั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการ

ตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชีวภาพในพื้นที่แนวกันชนโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีร่วมหนุน

เสรมิกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การทดสอบสมมุติฐาน

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการปรับ

ตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด

อุบลราชธานี ได้แก่ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ด ้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การได้รับ

การอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ส�าหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก และ

รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ รายละเอียด 

ดัง Table 1 

Table 1 Summary of hypothesis testing.

Independent Variables t-test F-test p-value

1. gender -1.651 0.493ns

2. age 0.464 0.803ns

3. main occupation 0.950 0.487ns

4. number of household member 2.917 0.034*

5. domicile 0.540 0.405ns

6. participation on activity of natural resources 

    and environment  conservation -1.938 0.000*

7. attended training of natural resources and 

    environment conservation -2.523 0.000*

8. information receiving -2.405 0.000*

9. Utilization pattern of natural resources 0.798 0.572ns

Remark: * = Significant level at 0.05 (p < 0.05)
                            ns= Non – significant level at 0.05 (p > 0.05) 

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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 จาก Table 1 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล

ต่อความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชนในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนรอบอุทยาน

แห่งชาติผาแต้มได้ดังนี้

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน จ�าแนกเป็น 4 

กลุ่ม คือ 1) จ�านวนสมาชิก 1-3 คน  2) จ�านวน

สมาชิก 4-6 คน 3) จ�านวนสมาชิก 6-9 คน และ 4) 

จ�านวนสมาชิก 10 คนขึ้นไปเมื่อท�าการทดสอบ

ความแตกต่าง โดยใช้สถิติ F ทดสอบ (F = 2.917, 

p-value = 0.034) แสดงว่าจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือนต่างกัน ชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับตัว

ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนแตก

ต่างกันที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ

ท�าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

โดยวิธี Scheffe พบว่า จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

กลุ่มที่มีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน มีความคิดเห็นต่อ

การปรับตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พื้นที่แนวกันชนสูงกว่ากลุ่มที่มีจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 1-3 คน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 การเข้าร ่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ�าแนกเป็น 2 

กลุ่ม คือ 1) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน และ 2) 

เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท�าการทดสอบโดยใช้

สถิติ t ทดสอบ  (t = -1.938, p-value = 0.000) 

แสดงว่าการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างกัน 

ชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับตัวในการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยชุมชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นฯ สูงกว่าชุมชนที่

ไม่เคยเข้าร่วม 

 การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ�าแนกเป็น 2 

กลุ่ม คือ 1) ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน และ 2) 

เคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ท�าการ

ทดสอบโดยใช้สถิติ t ทดสอบ (t = -2.523,  p-value 

= 0.000) แสดงว่าการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่างกัน ชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับตัวใน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยชุมชน

ที่เคยได้รับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นฯ สูงกว่า

ชุมชนที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม 

 การได้รับข่าวสาร จ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ไม่ได้รับ และ 2) ได้รับ น�าการทดสอบโดยใช้

สถิติ t ทดสอบ  (t =-2.405, p-value  = 0.000) 

แสดงว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน ชุมชนมี

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวในการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่แนวกันชนแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยชุมชนที่ได้รับรู้

ข่าวสาร มีความคิดเห็นฯ สูงกว่าชุมชนที่ไม่ได้รับ

ข่าวสาร

สรุป

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่แนวกันชนรอบ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 60 มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 23.6 และ

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.4 มีจ�านวนสมาชิก

ในครัวเรือน 4-6 คน ร้อยละ 59.7 กลุ่มตัวอย่างมี

สถานภาพเป็นกลุ่มลูกบ้าน ร้อยละ 81.9 โดยมี

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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ภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่พื้นที่ ร้อยละ  84.7  ส่วนใหญ่มี

กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ร้อยละ 81.1 โดย

ลักษณะที่ตั้งของที่ดินส่วนใหญ่อยู่ภายนอกพื้นที่

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยอยู่ห่างจากแนวเขต

ของพื้นที่อุทยานฯ ร้อยละ 40.5 ลักษณะของการ

ตั้งที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสร้างด้วยไม้มีบริเวณ 

ร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ 

ร ้อยละ 42.7 มีรายได ้รวมของครัวเรือนโดย

ประมาณ 5,000-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 44.9  

มีการกู ้หนี้ยืมสิน โดยเป ็นการกู ้จากกองทุน

หมู ่บ ้านคิดเป ็นร ้อยละ 56.3 มีการรับทราบ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ร้อยละ 77.0 โดยแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารใน

ท้องถิ่นมาจากผู้น�าชุมชน โดยส่วนใหญ่ชุมชนมี

การเข้ารับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

การการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล ้อม ร ้อยละ 62.2 และชุมชนมีการใช ้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในเขตป่าแนว

กันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร้อยละ 82.8 

โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ คือ เก็บหาเห็ด 

หน่อไม้พืชผักป่าต่างๆ ร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่ 

เ ค ย เ ข ้ า ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ ฟ ื ้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ร้อยละ 69.2 โดยกิจกรรมที่ท�า คือการปลูกต้นไม้

เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 41.9 โดย

ชุมชนมีความเห็นว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้าน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช ้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่

ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับ

ต่อการปรับตัว ร้อยละ 86.6 โดยสาเหตุของการ

ยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของ

ชุมชน  คือ ท�าให้เกิดผลดีต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชน ส�าหรับแรง

จู ง ใจที่มีผลต ่อการปรับตัว  คือ  ต ้องการมี

ทรัพยากรฯเพื่อการด�ารงชีพ/ใช้ประโยชน์อย่าง

เพียงพอและยั่งยืน โดยแนวทางในการการปรับ

ตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน คือ การพัฒนา

และเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริม

อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 23.7  

โดยปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการปรับตัว

ของชุมชนในการใช ้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

แนวกันชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้แก่ 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนการเข้าร่วมกิจกรรม

ด ้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

 1. ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ในการพัฒนา

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แนวกันชน

รอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เช่น การฟื้นฟูระบบ

นิเวศป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน การท�าแนวกันไฟ

การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่

แนวกันชนเพื่อลดการเข้าไปเก็บหาของป่า ทั้งนี้

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของชุมชน…

นครินทร์ สุทัตโต และคณะ
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ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่อง

ของการจัดท�าแผนปฏิบัติการชุมชนด้านการ

จัดการพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชนอย่างมีส่วน

ร่วม และการปรับตัวของชุมชนเพื่อรองรับความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ภัยธรรมชาติโดยการสนับสนุนองค์ความรู้ในการ

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส�านึก เห็นถึงความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 2. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดย

ชุมชนยังขาดการเรียนรู้ในการบูรณาการร่วมกับ

องค์กรชุมชน ในการรับมือหรือจัดการกับปัญหา

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ เช่น 

การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน เป็นการสร้างรายได้

ให ้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับพื้นที่อื่นๆ ในด้านการรับมือ/

จัดการกับภัยธรรมชาติการสร้างแหล่งอาหารเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน

และภัยธรรมชาติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและลด

ต้นทุนการผลิต เป็นต้น
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กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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Latex Waste Sludge Factory Waste toward Environmentally 

Friendly Products by Community Participation.
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ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine (1) the latex-waste-sludge’s characteristics 

and properties. (2) the products’ development process. and (3) achievement evaluation.

 It involved the participation of a rubber planters’ community in Ban Yai-da Moo 3 in  

Ta-pong sub-district, Meuang district of Rayong province, an area with much potential because 

of the many latex factories and latex-waste- sludge. The research used community surveys, the  

latex-waste-sludge’s characteristics and properties, the products’ development process and 

achievement evaluation.

 Results indicated that the waste sludge consisted of nitrogen, phosphorus, and potassium. 

This study investigated the design and development of environmentally-friendly products, such 

as bricks, pots, outdoor chairs, and decorative plates for the garden, from waste sludge in natural 

rubber latex. It involved the participation of a rubber planters. Members of the local community 

believed that the materials for the products were readily available, the products’ quality was good, 

their cost was low, they were easy to manufacture, and their shape and texture were beautiful. Also, 

the locals stated that they gained knowledge and experience from the study that they were able to 

apply in the production process.

Keywords: latex waste, sludge, environmentally friendly products, Community participation
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะคุณสมบัติของกากขี้แป้งยาง (2) การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากกากขี้แป้งยางและ (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

ในการนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษา-วิจัยที่บ้านยายดาหมู่ที่ 3 ต�าบลตะพงอ�าเภอเมืองจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็น

พื้นที่ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน�้ายางข้นจ�านวนมาก มีกากขี้แป้งยางจ�านวนมากชุมชนมีความ

พร้อมในการมีส่วนร่วมและเหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการขยายผลในอนาคต กระบวนการวิจัยเริ่ม

จากการศึกษาข้อมูลส�ารวจผู ้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน ศึกษาลักษณะ

คุณสมบัติของกากขี้แป้งยาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้แป้งยาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึงการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

 จากการศึกษาพบว่ากากขี้แป้งยางมีธาตุอาหารพืชที่ส�าคัญคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ 

โปเเตสเซียม การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ใช้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนสามารถผลิตได้เอง สอดคล้องกับวัสดุและความต้องการของชุมชน

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก้อนอิฐประสาน กระถางต้นไม้ โต๊ะ-เก้าอี้สนาม ของใช้ของตกแต่ง  

แผ่นส�าเร็จส�าหรับตกแต่งสวน จากการประเมินผลชุมชนที่มีส่วนร่วมเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า 

ในระดับสูงสามารถท�าได้ง่ายมีต้นทุนการผลิตต�่าวัสดุที่ใช้หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีราคาถูกผลิตภัณฑ์ 

มีความสวยงามทั้งด้านผิวสัมผัสรูปร่าง ความแปลกใหม่ของวัสดุผู ้มีส่วนร่วมได้รับความรู ้ และ

ประสบการณ์ใหม่ที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

คำาสำาคัญ: กากตะกอนยาง, กากขี้แป้งยาง, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การมีส่วนร่วมของชุมชน

ค�ำน�ำ
	 ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพารา

เป็นอันดับต้นๆของโลก	 โดยส่วนใหญ่ส่งไปยัง

ประเทศจีนและมาเลเซียในรูปยางแผ่นรมควัน	

ยางแท่ง	และน�้ายางข้น	จากข้อมูลปี	2557	พบว่า 

มีโรงงานผลิตน�้ายางข้นรวมทั้งประเทศ	จ�านวน	

77	 โรงงาน	มีผลผลิตรวมกันประมาณปีละ	1.1	

ล ้ านตัน	 ซึ่ ง ในกระบวนการผลิตน�้ ายางข ้น	 

มีกากตะกอนเหลือทิ้งที่เรียกว่า	“กากขี้แป้งยาง” 

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อยาง	อินทรีย์วัตถุ	และสารเคมี

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมากถึงปีละ	10,000	ตัน	

หรือประมาณร้อยละ	1	ของผลผลิต	 (ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,	

2554)

	 กากขี้แป้งยาง	 มีลักษณะเป็นตะกอน 

สีขาวปนเหลืองอ่อนหรือสีน�้าตาลคล�้า	 เกิดจาก

การเติมสารเคมีที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนผสมหลัก

ลงไปในน�้ายางสด	ท�าให้เกิดการตกตะกอนหลัง

ทิ้งไว้ข้ามคืน	นอกจากนี้ยังมีสิ่งเจือปนของสาร 

อินทรีย์และอนินทรีย์	 ได้แก่	ยาง	แป้ง	ฝุ่น	ไขมัน	

กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์…

พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์ และคณะ
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โปรตีน	สารประกอบไนโตรเจน	และไอออนของ

โลหะ	จากการส�ารวจภาคสนาม	พบว่า	 ในการ

จัดการกากขี้แป้งยางนี้	ส่วนใหญ่ใช้ถมที่บริเวณที่

ลุ่ม	ถมถนน	หรือเผาทิ้ง	ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ

จัดการที่ ไม ่ เหมาะสม	 และก ่อให ้ เกิดป ัญหา 

สิ่งแวดล้อม	และยังมีส่วนที่เหลือถูกกองทิ้งสะสม

อยู่ในพื้นที่โรงงาน	ก่อให้เกิดปัญหาด้านกลิ่น	และ

เกิดน�้าชะล้างซึ่งมีสารเคมีรวมถึงแอมโมเนียปน

เปื้อนซึ่งเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

	 ในด้านการใช้ประโยชน์	จากการศึกษา

งานวิจัยของ	 เสาวนีย์	และคณะ	 (	2553)	พบว่า 

กากขี้แป้งยางนี้	 	มีไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และ

โพแทสเซียม	 ซึ่ งสามารถน� า ไปใช ้ เป ็นปุ ๋ ย	 

ในรูปแบบปุ ๋ยน�้าและปุ ๋ยเม็ดได้	หรืออาจน�าไป

ปรับปรุงต่อเพื่อผลิตเป็นวัสดุอื่นเพื่อใช้ประโยชน์

ได้อีกหลากหลาย	 โดยได้มีการศึกษาพื่อน�ากาก 

ขี้แป้งยางไปพัฒนาเป็นส่วนผสมในงานเซรามิกส์	

โดยเฉพาะวัสดุทนไฟ	อิฐครูซิเบิล	และแผ่นบุผนัง

เตาเผาอุณหภูมิสูง	(สุรพิชญ	และฉวีวรรณ,	2555)	

แต่กระนั้น	 ในปัจจุบันก็ยังมีกากขี้แป้งยางอีก

ปริมาณมาก	ที่ยังไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

	 การวิจัยได้ด�าเนินการผ่านกระบวนการมี

ส ่วนร่วมของชุมชนด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	ผสานวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิ งปริมาณเข ้ าด ้ วยกัน 	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาลักษณะคุณสมบัติของ

กากขี้แป้งยาง	(2)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากขี้

แป้งยางและ	(3)	การประเมินผลสัมฤทธิ์	

อุปกรณ์และวิธีกำร
กำรศึกษำและส�ำรวจชุมชน

	 การคัดเลือกชุมชนใช้วิธีการคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 selection)	 	 โดย

ก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกเป็นชุมชนชาวสวนยางที่มี

ความเข้มแข็ง	มีความพร้อม	และมีความสนใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยก�าหนดพื้นที่จังหวัด

ระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบ	เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน�้ายางข้นจ�านวนมาก	มี

ก�าลังการผลิตสูงที่สุดในภาคตะวันออก	และเป็น

แหล่งของกากขี้แป้งยางปริมาณมาก	 ในการ

ส�ารวจชุมชน	ใช้วิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล	โดยใช้

แบบสอบถาม	และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมของชุมชนจ�านวน	3	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1	

วันที่	10	มิถุนายน	2556	ครั้งที่	2	สิงหาคม	2557	

และครั้งที่	 3	วันที่	 16	สิงหาคม	2557	กลุ ่มเป้า

หมายประกอบด้วยเกษตรกรชาวสวนยาง	ผู ้น�า

ชุมชน	ตัวแทนชุมชน	และตัวแทนโรงเรียนบ้าน

ยายดา	ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชน	ประกอบด้วย 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ตัวแทนครู	และนักเรียน	

ศึกษำลักษณะคุณสมบัติของกำกขี้แป้งยำง

	 จากการศึกษา	 เอกสารที่เกี่ยวข้องและ	

ส�ารวจโรงงานผลิตน�้ายางข้น	สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมผลิตน�้ายางข้น	 ได้แก่ผู ้จัดการ

กลุ ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม	 (Thachang	

Industry	Group:	TCG)	เพื่อรวบรวมข้อมูลการรับ

น�้ายาง	 การขนส่ง	 ขั้นตอนการผลิตน�้ายางข้น	

กระบวนการเกิดกากตะกอนเหลือทิ้งหรือกาก 

กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์…

พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์ และคณะ
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ขี้แป้งและปริมาณของกากตะกอน	และผู้อ�านวย

การส�านักงานตลาดกลางยางพารา	 จังหวัด

สุราษฎร ์ธานี 	 เพื่ อรวบรวมข ้อมูล เกี่ ยวกับ

อุตสาหกรรมการผลิตน�้ายางข้น	บริษัทผู้ผลิตน�้า

ยางข้น	สถานการณ์ยาง	ราคาประมูลและปริมาณ

การผลิตน�้ายางข้น	การแปรรูปน�้ายางข้นเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของกากขี้

แป้งยาง	รวมทั้งฐานข้อมูลยางพารา	 (ส�านักงาน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา,	2552ก)

	 น�าตัวอย่างกากขี้แป้งยางไปวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการทางเคมีของ	ภาควิชาปฐพีวิทยา	

คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกำกขี้แป้งยำง

	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมจากกากขี้แป้งยาง	 โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนชาวสวนยาง	ได้ด�าเนินการ	4	ขั้นตอน	

ดังนี้		

	 1.	 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชมุชน	โดยการส�ารวจชมุชนชาวสวนยาง	บ้านยายดา	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	 เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของชุมชน	ศักยภาพและ

บริบททางกายภาพ	เศรษฐกิจและสังคม		โดยการ

สัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	ตัวแทนชาวบ้านและองค์กร

ในชุมชน	การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม	

	 2.	 ความต้องการของชุมชน	 โดยการ

ส�ารวจ	การสัมภาษณ์	การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม	และศึกษาจากรายงานการพัฒนา

หมู ่บ้าน	 เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ได้มาจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	

	 3.	 ก า รพั ฒน า ผลิ ต ภั ณฑ ์ จ า ก ก า ก 

ขี้แป้งยาง	 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	

(genuine	participation)	 เป็นส่วนส�าคัญทุกขั้น

ตอน	การตัดสินใจเป็นของชุมชน	การมีส่วนร่วม

ท�าโดยวิธีการสนทนาระดมความคิดแลก	เปลี่ยน

ความคิดเห็น	ระหว่างตัวแทนชุมชน	ครู	นักเรียน	

ในชุมชนบ้านยายดา	โดยการน�ากากขี้แป้งยางใน

ลักษณะเป็นผง	แท่งหรือก้อน	และเป็นแผ่น	 เพื่อ

พัฒนา	แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	

	 วิธีการส�ารวจความต้องการของชุมชน

โดยการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	ตัวแทนชาวบ้านและ

องค์กรในชุมชน	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	

เพื่อหาความต้องการของชุมชนเพื่อน�าข้อมูลที่ได้

มาใช้เป ็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	รวมทั้งความรู้ที่ชุมชนต้องการ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ได้แนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากกากขี้แป้งยางเป็นผลิตภัณฑ์ตาม

ความต้องการของชุมชน	ที่สามารถน�าไปสู่การ

ปฏิบัติจริงได้	 	 โดยการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 	 ขั้นตอน	 วิธีการและ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีศักยภาพ

ผลิตได้	ตามหลักการของการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตรงกับความ

ต้องการของชุมชนและน�าไปสู ่การพัฒนาของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน

	 4.	 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ ์ต ้นแบบ 

จากกากขี้แป้งยาง	ในลักษณะของใช้	ของตกแต่ง	

หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆตามความต้องการของชุมชน

กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์…
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และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุดิบ	 โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการ

ผลิตที่ชุมชนสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง

ประเมินผลสัมฤทธิ์

	 1.	 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการศึกษา	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากขี้แป้งยาง	 โดยการ

ประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์	 แนวทางในการ

ประเมินยึดเนื้อหาของการประเมินด้านหลักการ

ออกแบบ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมโดยผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และ

ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	พิจารณาตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์		

ตั้งแต่วางแผนการผลิต	การออกแบบ	การผลิต	

การน�าไปใช ้และการท�าลายหลังการใช ้งาน	 

ช ่วยลดต ้นทุนการผลิตทุกขั้นตอน	 และลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	ส่งผลดี

ต่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นแนวทางน�าไปสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(ฉัตรชัย,	2554)	

	 2.	 ประเมนิผลสมัฤทธิ	์จากความพงึพอใจ

ของชุมชนที่มีต ่อผลิตภัณฑ์	 เพื่อการพัฒนา 

ต ่อยอดกากขี้แป ้งยางเป ็นผลิตภัณฑ ์ต ่อไป	

ประเมินความพึงพอใจของชุมชนชาวสวนยาง 

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์	และประเมินผลสัมฤทธิ์ความ 

พึงพอใจของชุมชนชาวสวนยางที่มีต่อผลิตภัณฑ์	

โดยยึดหลักการออกแบบ	ทั้งหน้าที่ใช้สอย	ความ

ปลอดภัย	ความแข็งแรง	วัสดุที่เหมาะสม	กรรมวิธี

การผลิต	 (พิศุทธุ ์,	 	 2554)	 	ผู ้ประเมินคือชุมชน

ชาวสวนยาง	ครู	และนักเรียนจากโรงเรียนบ้าน

ยายดาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลและวิจำรณ์
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนที่ศึกษำ

	 จากการส� ารวจภาคสนาม	 และการ

สัมภาษณ์ผู ้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน�้ายางข้น	

พบว่า	 โรงงานผลิตน�้ายางข้นในภาคตะวันออก 

มีปริมาณการผลิตรวมกัน	ประมาณ	114,420	ตัน

ต่อปี	มีกากขี้แป้งยาง	ประมาณ	1,000	ตันต่อปี	

(ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา,	2552ข)	

โดยในจังหวัดระยองมีโรงงานผลิตน�้ายางข้น	10	

โรงงาน	 ตั้งโรงงานอยู ่บริ เวณโดยรอบชุมชน

ชาวสวนยาง	ท�าให้มีกากขี้แป้งยางเพียงพอเป็น

วัตถุดิบตั้งต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในการ

วิจัย	และสามารถรองรับการส่งเสริมขยายผลใน

อนาคต	ซึ่งโรงงานได้แสดงความประสงค์ที่จะ

ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็น

อย่างดี	จากเกณฑ์ดังกล่าวได้เลือกชุมชนต้นแบบ

ส�าหรับการวิจัยที่	บ้านยายดา	หมู่ที่	3	ต�าบลตะพง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	

	 ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน บ้านยายดา	

หมู่ที่	 3	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	 

อยู ่ห่างจากอ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	ทางทิศ

ตะวันออก	ประมาณ	15	กิโลเมตร	มีประชากร	151	

ครัวเรือน	จ�านวน	555	คน	ชาย	294	คน	หญิง	261	

คน	นับถือศาสนาพุทธ	หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ	

2,000	ไร่	ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขายาย

ดา	 เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ	

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย	 48,470	บาท/คน/ปี	มี

สถานที่ให้บริการของหมู่บ้าน	ได้แก่	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา	วัดยายดา	โรงเรียนวัด

ยายดา	หอกระจายข่าว	วิทยุชุมชน	และมีศาลเจ้า	 

กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์…
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1	แห่ง	มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่	ทุเรียนทอด	

และ	หมูชะมวง	มีประเพณีการท�าบุญข้าวหลาม	

ท�าบุญพระทรายน�้าไหลวันสงกรานต์	มีแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	

ได้แก่	 สวนยายดาโฮมสเตย์	 	 มีอัตลักษณ์ของ

หมู่บ้านคือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�า

สวนผลไม้	 โดยท�าแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ

พอเพียง	 โดยใช้ปุ ๋ยชีวภาพเป็นหลัก	 เป็นแหล่ง

ถ่ายทอดการเรียนรู ้การศึกษาดูงานให้กับกลุ ่ม

ต่างๆ	โดยมีจุดเด่นของชุมชน	คือ	การแก้ปัญหา 

สิ่งแวดล้อมโดยการท�าโครงการก๊าซชีวภาพใน

ชุมชน	 โดยการน�ามูลสุกรผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ	 

ลดปัญหาข้อพิพาทต่างๆได้เป ็นอย่างดี	 และ

เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	นอกจาก

นั้นยังมีจุดเด่นที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	ชุมชน

มีผู้น�าที่สามารถสร้างความสามัคคี	ท�าให้กิจกรรม

ของหมู่บ้านด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	สามารถ

แก้วิกฤติเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที	(ปกรณ์,	2554)	

	 อ า ชี พหลั ก ขอ งประช าก ร 	 ไ ด ้ แ ก ่	

เกษตรกรรม	 ท�าสวนผลไม้	 ปลูกผัก	 ท�าสวน

ยางพารา	ค้าขาย	รับจ้าง	และเลี้ยงสัตว์	โดยอาชีพ

การท�าสวนผลไม้ในปัจจุบันก�าลังลดลง	เกษตรกร

เริ่มเปลี่ยนมาปลูกยางพารามากขึ้น	ทั้งนี้	เนื่องจาก

ในปี	 2545	สวนผลไม้ประสบวิกฤติราคาตกต�่า	

ชุมชนบ้านยายดาจึงมีการรวมกลุ่มก่อตั้งสวนท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร		 เปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์	 	ชื่อสวน

ยายดา

	 โฮมสเตย์	มีแนวคิดสร้างรายได้ให้ชุมชน	

และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู	้สัมผัสวิถีชีวิต

ของชาวบ้าน	นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีองค์ความรู้

ที่สืบทอด	และสะสมมาแต่โบราณ	กลายมาเป็น

ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านยายดา	 โดยศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชน	มีการจัดตั้งฐานความรู้	 7	ฐาน	คือ	 

(1) 	 การท�าบัญชีครัวเรือน	 (2)	 การปลูกพืช

สมุนไพร	(3)	การปลูกพืชผักสวนครัวโดยปลูกทุก

อย่างที่กิน-กินทุกอย่างที่ปลูก	(4)	การปลูกมะนาว

นอกฤดูกาล	 (5)	 การด�าเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 (6)	การผลิตพลังงานทดแทนจากกาซ

ชีวภาพ	และ	 (7)	การปลูกเห็ด	3	อย่าง	 (ปกรณ์,	

2554)

	 ศักยภาพของชุมชน จากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลของชุมชนในการพัฒนาด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน	โดยการจัดเวทีประชาคมร่วม

กับภาคีเครือข่ายการพัฒนา	 เพื่อก�าหนดทิศทาง

หมู่บ้านในอนาคต	มีข้อสรุป	3	ด้าน	ดังนี้	(ปกรณ์,	

2554)

	 1.	 ด้านเศรษฐกิจ	มีการจัดตั้งจุดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	จัดท�าสวนท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร	จัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้	และ	

จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้าน

การเกษตร

	 2.		 ด้านสงัคม	มกีารส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู้แก่ชุมชน	และการแก้ไขปัญหาการลักขโมย

	 3.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	มีการแก้ไขปัญหา

มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ	และการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์

	 จากรายละเอียดข้างต้นท�าให้บ้านยายดามี

ความเหมาะสมในการเป็นชุมชนต้นแบบในการ

วิจัย	3	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	 ด ้านกายภาพ	 มีการปลูกยางพารา	 
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มีโรงงานผลิตน�้ายางข้นใกล้กับชุมชน	มีเส้นทาง

เข้าออกสะดวก	

	 2.	 ด ้านสังคม	 มีศักยภาพรองรับการ

พัฒนา	 เป็นชุมชนเข้มแข็ง	 มีการรวมกลุ ่มท�า

กิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆ	

	 3.	 ด ้านผู ้น� าชุมชน	 มีความเข ้มแข็ง	 

มีลักษณะผู้น�าที่ดี	มีการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา	

สามารถสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดย

ยึดหลักการประชาธิปไตย

ลักษณะคุณสมบัติของกำกขี้แป้งยำง 

	 ลักษณะสมบัติของกากขี้แป้งยาง

	 ในการวิจั ย ได ้ท� าการศึกษา-ส� ารวจ 

ภาคสนาม	 และน�าตัวอย ่างกากขี้แป ้งยางไป

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี	สามารถสรุป

ลักษณะกากขี้แป้งยางดังนี้ลักษณะและคุณสมบัติ

ของกากตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 

น�้ายางข้น	กากของเสียในอุตสาหกรรมน�้ายางข้น

คือ	 กากขี้แป้ง	 (sludge)	 เป็นของเสียเกิดจาก

กระบวนการตกตะกอนแมกนีเซียมในน�้ายางสด	

ลักษณะเป็นตะกอนสีขาวปนเหลืองอ่อนหรือสี

น�้าตาลคล�้าที่บ ่อพักน�้ายาง	 หรือตรงหม้อปั ่น 

น�้ายางมีสิ่งเจือปนของสารอินทรีย์	และอนินทรีย์	

ได้แก่อนุภาคยางที่จับตัว	สารพวกแป้งฝุ่นไขมัน	

โปรตีน	สารประกอบไนโตรเจน	และไอออนของ

โลหะ	 เป็นต้น	สิ่งเจือปนที่มีอยู ่ในน�้ายางจะตก

ตะกอน	แยกตัวออกมาเป็นกากขี้แป้งซึ่งจะอยู่ใน

ส่วนของก้นถังพักน�้ายาง	ก่อนการปั่น	หรืออยู่ใน

หม้อเครื่องปั่น	ระหว่างกระบวนการปั่นน�้ายางข้น	

ลักษณะทางกายภาพของกากขี้แป ้ง 	 ได ้แก ่	 

ผิวสัมผัส	การจับตัว	ความชื้น	และของแข็ง	พบว่า

เมื่อเปียกมีลักษณะเป็นครีมสีเหลือง	 	 เมื่อแห้งจับ

ตัวกันเป็นก้อนแข็ง	 	 เมื่อน�ามาบดจะเป็นผงสีขาว		

เสาวนีย์	และคณะ(	2553) พบว่าคุณสมบัติด้าน
องค์ประกอบทางเคมีของกากขี้แป้งยาง	พบว่ามี

ปริมาณธาตุอาหารที่ส�าคัญต่อพืช	สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการท�าปุย๋	หรอืเป็นวสัดปุรบัปรงุดนิ	

เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างได้ 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกำกขี้แป้งยำง

	 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมกับชุมชน	สรุปได้ดังนี้

	 เกษตรกรในชุมชนชาวสวนยางที่สนใจ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากขี้แป้งยางเข้าร่วม

กิจกรรมมีจ�านวน	20	คน	เป็นเพศชาย	15	คน	เพศ

หญิง	 5	 คน	 (โดย	 นางบุญชื่น	 โพธิ์แก ้ว	 เป ็น

ประธาน)	โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีอาชีพหลักท�า

สวนผลไม้	ท�าสวนยางพารา	ท�าโฮมสเตย์	 และ

รับจ้างทั่วไป	ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม

ศึกษา	นับถือศาสนาพุทธ	กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีทักษะด ้านช ่าง	 และการก ่อสร ้าง 

บ้านเรือน	

	 จากการระดมความคิดเห็นได้พิจารณา

ตัวอย่างกากขี้แป้งยาง	3	ลักษณะ	คือ	 (1)	กากขี้

แป้งยางแห้งเป็นผง	 (2)	กากขี้แป้งยางเป็นก้อน

และเป็นแท่ง	และ	(3)	กากขี้แป้งยางอัดเป็นแผ่น

ด้วยเครื่องจากห้องปฏิบัติการ	ทั้งนี้เพื่อหาแนวคิด

ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์	 โดยได้ตั้งประเด็น

ค�าถามเริ่มต้นการสนทนา	ดังนี้

	 1.	 กากขี้แป้งยางในลักษณะต่างๆ	ได้แก่	

ลักษณะเป็นผง	 เป็นก้อน	และเป็นแผ่น	สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์	แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้

บ้าง	เช่น	ของใช้	ของตกแต่ง	และอื่นๆ

	 2.	 มีวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างไร

	 3.	 มีความรู้	ทักษะ	 เครื่องมืออะไรบ้าง 
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ที่มีพร้อมอยู่แล้ว	 	อะไรบ้างที่ยังขาดและมีความ

ต้องการเพิ่มเติม

	 การแสดงความคิดเห็นได้ด�าเนินไปอย่าง

เป็นธรรมชาติ	 โดยเริ่มจากการหาแนวทางการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นของใช้	หาแนวทางการผลิต

ที่ชุมชนสามารถผลิตได้เอง	และหาแนวทางการ

ออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ทั้งนี้	 ได้

น�าหลักการออกแบบโดยใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ

ตัวเป็นแบบ	เช่น	รูปทรงของใบไม้	กิ่งไม้	ก้านใบ

ประกอบกับรูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ตามหน้าที่

ใช้สอย	ความเหมาะสมกับการใช้งาน	มีความ

สวยงาม	มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ความทนทาน	

ความปลอดภัย	ความประหยัด	 เทคนิคการผลิตที่

เรียบง่าย	ความสะดวกในการบ�ารุงรักษา	ตลอดจน

การคืนสู่ธรรมชาติเมื่อหมดสภาพใช้งาน	นอกจาก

นั้นยังได้พิจารณาถึงประเด็นอื่นๆ	 ได้แก่	ความ

เพียงพอและความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ 

ซึง่มโีรงงานเป็นแหล่งวตัถดุบิอยูโ่ดยรอบชมุชน	การ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับกระบวนการ

ให้สอดคล้องกับวัสดุ	ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต	

และความต้องการของชุมชน

	 จากการระดมความคิด	แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น	ทั้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง	ตัวแทน

ชุมชน	ครู	 และนักเรียน	 ได้ข้อสรุปของชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากกากขี้แป้งยาง	 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ	

องค์ความรู้และเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว	และ

ที่ต ้องการเพิ่มเติม	 ที่ เป ็นรูปธรรมชัดเจนราย

ละเอียดดังแสดงใน	Table	1	

Table 1  Summarized community’s needed products, existing knowledge and required additional 
               knowledge in developing environmentally friendly products from 
  latex-waste-sludg

Sludge 

conditions
Needed products

Availability of knowledge and equipment

Existed
Additionally 

required

Powder

Sludge cement blocks for 

constructing houses and 

school buildings, planting 

pots, garbage can, savings 

box, molded dolls

Modify the existing soil 

cement block knowhow 

and the pressing 

machines for producing 

the needed products 

Design for aesthetic, 

durability, long 

usable life, and easy 

maintenance 

Lump

Landscape decorating 

materials: synthetic stones, 

and the likes

Use free form molding 

skills resemble natural 

stone 

Aesthetical design 

and molding skills

Sheet

Construction materials: 

ceiling board, partition board, 

partition, walkway slab 

Press into smooth board 

and molding with natural 

tracery from plant leaves 

Design for aesthetic, 

durability, and 

functioning
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	 4.	 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จากการระดมความคิด	การแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น	การประมวลองค์ความรู ้ของคนในชุมชน	

การแสวงหาความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์	

ด้วยการมีส่วนร่วมจากตัวแทนชุมชนรวมถึงครู

และนักเรียนในชุมชน	 ได ้น�าไปสู ่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้คัด

เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 ได้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	และได้ออกแบบวิธีการผลิต	ดังนี้

	 	 4.1	 อิฐประสานจากกากขี้แป้งยาง 

สามารถน�ากากขี้แป้งยางมาผลิตเป็นอิฐก่อสร้าง

บ้านดินเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างส�าหรับเกษตรกร

ชาวสวนยางที่เป็นกลุ่มชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพ

เสริมในการจัดที่พักให้นักท่องเที่ยว	แบบโฮม

สเตย์	และสวนผลไม้	นอกจากนั้นผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	ครู	 และนักเรียนเห็นว่าควรใช้ท�าอิฐ

ก่อสร้างผนังอาคารเรียนและงานก่อสร้างอื่นๆใน

โรงเรียน	ซึ่งทางโรงเรียนมีเครื่องอัดอิฐประสาน

อยู่แล้ว	จึงได้ทดลองการผลิต	มีวิธีการท�าดังนี้

	 	 	 4.1.1	 ใช้กากขี้แป้งยาง	4	ส่วน

ผสมกับปูนซิเมนต์	1	ส่วน	เคล้าให้ทั่ว	แล้วเติมน�้า	

2	ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

	 	 	 4.1.2	 เทกากขี้แป้งยางที่ผสม

ปูนซิเมนต์และน�้าแล้วลงแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปเป็น

ก้อน	แล้วอัดให้แน่นด้วยเครื่องท�าอิฐประสาน	

(ครั้งละ	2	ก้อน)

	 	 	 4.1.3	 น�ากากขี้แป้งยางที่อัดเป็น

ก้อนแล้วออกจากแม่พิมพ์	น�าไปผึ่งในที่อากาศ

ถ่ายเทสะดวก	เพื่อให้แข็งตัว	ใช้ระยะเวลาการบ่ม

ตามมาตรฐานการท�าอิฐประสาน	เป็นเวลา	28	วัน

อิฐประสานจากขี้แป้งยางที่ผลิตได้นี้	สามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆในงานก่อสร้าง

ทั่วไป	ท�าเป็นเก้าอี้สนามโดยจัดวางประกอบกัน

กับแผ ่นปูพื้นสี่ เหลี่ ยมที่มีลวดลายจากแบบ

ธรรมชาติ	 เช่น	ลายใบไม้	 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	

Figure 1

	 	 4.2	 กระถางต้นไม้จากกากขี้แป้งยาง	

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากขี้แป้งยาง	 มี

เกษตรกรบางรายสนใจที่จะแปรรูปเป็นกระถาง

ต้นไม้	มีกระบวนการขึ้นรูปกระถาง	 โดยใช้แม่

พิมพ์กระถาง	 เริ่มจากการผสมกากขี้แป้งยาง

ประมาณ	2-4	ส่วนต่อปูนซิเมนต์	1	ส่วน	และน�้า

ประมาณ	1-2	ส่วนโดยปริมาตร	ใช้แม่พิมพ์หล่อ

กระถางปลูกต้นไม้ตามแบบที่ต้องการ	Figure	2

	 	 4.3	 ท�าโต๊ะ	และเก้าอี้สนามจากกาก 

ขี้แป้งยาง	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยชาวบ้าน

ชุมชนชาวสวนยาง	ใช้หลักการออกแบบด้วยรูป

ทรงเรขาคณิต	 เช่น	สีเหลี่ยม	สามเหลี่ยม	 เป็นต้น	

ผลิตโดยผสมกากขี้แป้งยางกับปูนซิเมนต์ด้วย

สัดส่วนเดียวกันกับการผลิตข้างต้นเพื่อหล่อด้วย

แบบเป็นโต๊ะและเก้าอี้	 โดยใช้ไม้ท�าเป็นแบบหล่อ	

หลังจากเสร็จเรียบร้อยได้น�าโต๊ะและเก้าอี้จัดวาง

เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้งานภายนอก	Figure	3

	 	 4.4	 ของใช ้ของตกแต ่ งจากกาก 

ขี้แป ้งยาง	 ใช ้ส ่วนผสมเหมือนกับการท�าอิฐ

ประสาน	 โดยหล่อเป็นอ่างน�้า	อ่างบัว	 เพื่อการ

ตกแต่งสถานที่ต่างๆในบริเวณที่พักของนักท่อง

เที่ยวในโฮมสเตย์	

Figure 4

	 	 4.5	 แผ่นส�าเร็จส�าหรับตกแต่งสวน

จากกากขี้แป้งยาง	ขั้นตอนการท�าเริ่มจากการผสม

กากขี้แป้งยางกับปูนซิเมนต์	 เตรียมหล่อด้วย 
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ส่วนผสมเช่นเดียวกับการผลิตข้างต้น	ใช้แม่พิมพ์

สี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการ	หลังจากเทวัตถุดิบ

แล ้ววางใบไม ้หรือสิ่ งของรูปร ่างตามความ

ต้องการเพื่อเพิ่มลวดลาย	ผึ่งลมทิ้งไว้	 เมื่อแข็งตัวดี

แล้วถอดแม่พิมพ์ออก	จะได้แผ่นส�าเร็จเพื่อตกแต่ง	

และใช้ประโยชน์อื่นตามความต้องการ  เป ็น

ผลติภณัฑ์อกีประเภทหนึง่ทีน่่าสนใจ	และชาวบ้าน

ได้ลองท�าเพื่อใช้ตกแต่งบริเวณส่วนต่างๆ	ในการ

จัดสวน	เช่น	ปูทางเดิน		Figure	5

Figure 1 Sludge cement blocks and a stool.

Figure 2 Varieties of planting pots.
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Figure 3 Varieties of outdoor furniture.

Figure 4 Varieties of outdoor decoration artifacts.

Figure 5 Varieties of landscape decoration artifacts using natural tracery from plant leaves.
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ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์

	 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการการ

ศึกษา-ออกแบบ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกากขี้แป้งยางโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนชาวสวนยาง	 ได้ให้ผู ้ที่เข้า

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้ประเมินประกอบด้วย	

ชุมชนชาวสวนยาง	 	และนักเรียนจากโรงเรียน

บ้านยายดา	โดยมุ่งประเด็นประเมินผลสัมฤทธิ์	2	

ด้านคือ	การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนชาวสวนยาง	และการประเมินความพึง

พอใจของชุมชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยมีหลักเกณฑ์

และผลการประเมิน	ดังนี้

	 จากการประเมินผู ้ เข ้ าร ่วมกิจกรรม

ทั้งหมดด้วยแบบสอบถาม	โดยให้ค่าคะแนนของ

การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์และความพึง

พอใจของชุมชน	แบ่งออกเป็น	5	ระดับในแต่ละ

ประเด็นค�าถาม	โดยค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้สามารถ

แปลความหมายได้	ดังนี้		น้อยกว่า	1.50	=	ระดับต�่า

ที่สุด	 	1.51-2.50	=	ระดับต�่า	 	2.51-3.50	=	ระดับ

ปานกลาง		3.51-4.50	=	ระดับสูง	และ		4.51-5.00	=	

ระดับสูงที่สุด 	 	 ผลจากการประเมิน	 มีดังนี้	 

1.	ประเมินผลสัมฤทธิ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

กากขี้ แป ้ งยาง 	 จากผลการประ เมินพบว ่ า	

ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าโดยรวมในระดับสูง	 (คะแนน

เฉลี่ย	4.30)	 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน

เรียงจากมากไปน้อยพบว่า	 ด ้านวิธีการผลิต

สามารถท�าได้ง่ายและต้นทุนการผลิตต�่า	มีคุณค่า

ในระดับสูงที่สุด	 (คะแนนเฉลี่ย	4.62)	รองลงมา

คือวัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น	วัสดุมีราคาถูก	ซึ่งมี

คุณค่าเท่ากันกับด้านหน้าที่ใช้สอย	เกษตรกรเห็น

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้	มีคุณค่าในระดับสูงที่สุด	

(คะแนนเฉลี่ย	4.56)	Table	2

	 2.	 ป ร ะ เ มิ นคว ามพึ งพอ ใ จที่ มี ต ่ อ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวสวนยางพบว่า	ในภาพรวม	

มีความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด(คะแนนเฉลี่ย	

4.66)	เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า	อันดับแรก

เกษตรกรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความน่าสนใจ

ของโครงการและผลิตภัณฑ์	โดยมีความพึงพอใจ

ในระดับสูงที่สุด	 (คะแนนเฉลี่ย	4.88)	รองลงมา

ได้แก่	การที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน

การพัฒนากากขี้แป้งยาง	มีความพึงพอใจในระดับ

สูงที่สุด	 (คะแนนเฉลี่ย	 4.75)	 และความรู ้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับสามารถน�าไปใช้งานและใช้

ประโยชน์ได้จริง	 โดยมีความพึงพอใจระดับสูง	

(คะแนนเฉลี่ย	4.37)	Table	3

	 ก ารประ เมินความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักเรียน จากผลการประเมิน

พบว่า	กลุ่มนักเรียน	โรงเรียนบ้านยายดา	ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	5	และปีที่	6	โดยรวมมีความพึง

พอใจในระดับสูงที่สุด	 (คะแนนเฉลี่ย	4.78)	 เมื่อ

พิจารณาแต่ละรายการพบว่า	อันดับแรกมีความ

พึงพอใจเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ใหม่	ใน

การพัฒนากากขี้แป้งยาง	มีความพึงพอใจในระดับ

ที่เท่ากับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ	สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับสูงที่สุด	(คะแนนเฉลี่ย	4.79)	และความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถน�าไปใช้งาน

และใช้ประโยชน์ได้จริง	โดยมีความพึงพอใจระดับ

สูงที่สุด	(คะแนนเฉลี่ย	4.77)	Table	4	
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Table 2 Evaluation results on the values of the products made from latex-waste-sludge.

Evaluated items
Average

Points

Standard

deviations

Value

levels

1. Production processes are easy and low-cost. 

2. Raw materials are easy to get and low-cost. 

3. Products are usable as needed.

4. Products are comfortably used. 

5. Products’ textures are good-looking and 

originated. 

6. Products are durable and easy to maintenance.

7. Products are convenience to pack and 

transport.

8. Products’ raw materials and prices are 

reasonable

9. Products are durable and capable of 

supporting loads. 

10. Products are safely touching and smelling 

4.62

4.56

4.56

4.50

4.41

4.37

4.21

4.19

3.95

3.81

0.50

0.51

0.51

0.51

0.50

0.50

0.50

0.75

0.55

0.54

highest

highest

highest

high

high

high

high

high

high

high

Overall average 4.30 0.59 high
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Table 3 Evaluation results of the rubber planters’ satisfactions on the latex-waste-sludge 

              Development.

Evaluated items
Average 

points1

Standard 

deviations

Value 

levels

1. Get knowledge and experiences in                    

latex-waste-sludge development

2. The latex-waste-sludge development project          

is  interesting

3. The knowledge and experiences gotten are usable 

in the real practice

4.88

4.75

4.37

0.33

0.43

0.70

highest

highest

high

Overall average 4.66 0.56 highest

Table 4 Evaluation results of the students’ satisfactions on the latex-waste-sludge development.

Evaluated items
Average 

points1

Standard 

deviations

Value 

levels

1. Get knowledge and experiences in               

latex-waste-sludge development 4.77 0.42 highest

2. The latex-waste-sludge development project     

is interesting 4.79 0.46 highest

3. The knowledge and experiences gotten are 

usable in the real practice 4.79 0.46 highest

Overall average 4.78 0.43 highest
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สรุป
	 จากกากขี้แป้งยางที่เป็นของเสีย	สู ่การ

ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม	สามารถ

สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย	ทั้งก้อนอิฐ

ประสาน	 กระถางต้นไม้	 โต๊ะและเก้าอี้สนาม	

ของใช้ตกของแต่ง	 เช่น	หล่อเป็นอ่างน�้า	อ่างบัว	

รวมทั้งแผ่นส�าเร็จส�าหรับตกแต่งบริเวณ	ซึ่งเป็นก

ระบวนการที่ เกิดขึ้นอย ่างสอดคล้องกับวัสดุ	

ทักษะ	และความต้องการของชุมชน

	 ผลสั มฤทธิ์ ข อ งผลิ ตภัณฑ ์ มี ค ว าม

สอดคล้องกับสังคม	 เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน	ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณค่าต่อชุมชน

อย่างมาก	โดยการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์

ของชุมชนชาวสวนยาง	พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณค่า

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	และการประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวสวนยาง	และ

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด	

ข้อเสนอแนะ
	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ ่านมา	พบ

ปัญหากากขี้แป้งยางที่มาจากโรงงานใหม่ๆจะมี

กลิ่นเหม็นจากแอมโมเนียและก๊าซอื่นๆที่เกิดจาก

เศษยางเน่า	กลิ่นนี้สามารถขจัดให้จางลงได้โดย

การผึ่งให้สัมผัสกับอากาศ	หรือแช่ในน�้าไหล	เพื่อ

ให้แอมโมเนียและก๊าซอื่นๆที่เกิดจากการเน่าแพร่

จากกากขี้แป้งยางสู่ภายนอก	ซึ่งกลิ่นจะค่อยๆจาง

ลง	และจะหมดไปเมื่อปฏิกิริยาการเน่าสิ้นสุดลง	

	 ในการพัฒนาขั้นต่อไป	ควรมีการศึกเพื่อ

เพิ่มความแข็งแรงความคงทนของผลิตภัณฑ์	 

โดยการต่อยอดน�าวัสดุอื่นมาเสริมในการผลิต	

รวมถึงการพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	

ตลอดจนการพัฒนาแผนธุรกิจชุมชนด้วยอย่าง

เป็นรูปธรรมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ที่จะเป็นเส้นทางสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองได้

อย่างยั่งยืน

ค�ำนิยม
	 ขอขอบคุณบริษัท	 ซุปเปอร ์ลาเทกซ์	

จ�ากัด	จังหวัดระยองที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์

เอื้อเฟื้อวัตถุดิบในการวิจัย	ขอขอบคุณคณะเกษตร	

และคณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่

ให้ความอนุเคราะห์การทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบ	

ก า รทดลอ ง 	 แ ล ะทดสอบผลิ ต ภั ณฑ ์ เ ชิ ง

อุตสาหกรรม	ขอขอบคุณชาวสวนยางบ้านยายดา	

หมู่ที่	3	นางบุญชื่น	โพธิ์แก้ว	ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	

ผู้อ�านวยการ	คณะครู	และนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ยายดา	 ที่มีบทบาทอันส�าคัญยิ่งในการมีส ่วน

ร่วมพัฒนากากขี้แป้งยาง	 จากของเสียให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณค่า	 เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนของชุมชน	และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
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	 สารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน�้ายาง 

	 ธรรมชาต	ิ(GRASS	3).	ส�านักงานพัฒนา 

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,	 

	 กรุงเทพฯ.

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา.	 	2552ก.		 

	 ท� า เ นี ย บ โ ร ง ง า น แป ร รู ป ย า ง ดิ บ .		 

	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร,	 

	 สงขลา.

______.	2552ข.	  รายงานวิจัยการใช้เทคโนโลยี 

	 สะอาดในกระบวนการผลิตน�้ายางข้น.		 

	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร,	 

	 สงขลา.

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 แห่งชาติ.	 	 2554.	 	 “กระบวนการแยก 

	 เนื้อยางและสาร

อนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน�้ายางธรรมชาติ	 

	 (GRASS	3”,	 http://www.nstda.or.th/ 

	 ns tda-r -and-d/11197-grass-3 , 	 20	 

	 พฤศจิกายน	2556.	

เสาวนีย์		ก่อวุฒิกุลรังษี,	ยุพดี		ชัยสุขสันต์,	สมพร		 

	 ประเสริฐส่งสกุล	และสะเราะ	นิยมเดชา.	 

	 2 5 5 3 	 ร า ย ง านวิ จั ย ก ารแปรสภาพ 

	 กากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมน�้ายางข้น 

	 และการใช้ประโยชน์. 	 	 มหาวิทยาลัย 

	 สงขลา,	สงขลา.

กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์…

พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์ และคณะ
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ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Corresponding e-mail: fforacp@ku.ac.th
  รับต้นฉบับ 9 เมษายน 2558          รับลงพิมพ์ 3 มิถุนายน 2558

อภิชาต ภัทรธรรม1

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

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีชนเผ่า

ต่าง	ๆ	อาศัยอยู่มากมายหลายชนเผ่า	ซึ่งแต่ละชน

เผ่าต่างมีประวัติความเป็นมา	วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	

บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป	ชนเผ่าดาราอั้ง	

หรือปะหล่องเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ได้อพยพมาจาก

ประเทศสหภาพเมียนม่าร์	 เข้ามาอยู่อาศัยในท้องที่

ภาคเหนือของประเทศ	โดยเฉพาะในท้องที่จังหวัด

เชียงใหม่	ข้อมูลของชนเผ่าดังกล่าวมีรายละเอียด

ตามล�าดับต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	

10	 เชียงใหม่	 (2558)	 ระบุไว ้ว ่า	 บนดินแดน 

เทือกเขาสูงในรฐัฉานและทางตอนใต้ของรฐัคะฉิน่	

คอืถิน่อาศยัของชนเผ่า		“ดาระอัง้”	หนึง่ในบรรดา

ชนชาตินับร้อยในพม่า	ดินแดนแห่งความหลาก

หลายทางวฒันธรรม	ชือ่ของ	“ดาระอัง้”	อาจไม่ค่อย

เป็นที่คุ้นเคยมากนัก	แต่หากเอ่ยชื่อ	 “ปะหล่อง”	

หลายคนอาจจะเป็นที่รู้จักมากกว่า	ชนเผ่าดาระอั้ง

นั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามผู้เรียก	

ชาวพม่าจะเรียกว่า	“ปะลวง”	ส่วนชาวไทยใหญ่

เรียกว่า	“ปะหล่อง”	หรือ	“กนหลอย”	ซึ่งมีความ

หมายว่า	“คนดอย”	บรรพบรุษุของชนเผ่าดาระอัง้

ใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายด้วยศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนาที่เคร่งครัดควบคู ่ไปกับการนับถือผีใน 

ดินแดนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาหลายชั่วอายุคน	 

แต่ด้วยภัยสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศพม่า	ท�าให้ชาวดาระอัง้จ�านวนมากต้อง

ข้ามน�า้สาละวินลัดเลาะมายังฝั่งประเทศไทยแม้ว่า

พวกเขาจะอาศัยอยู่ห่างไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิด

สักเพียงไหน	แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ไว้ได้อย่างเคร่งครัด	สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ	วัฒนธรรม

การแต ่งกาย	 เอกลักษณ์ที่ เผ ่ าพันธุ ์ดาระอั้ ง 

ภาคภูมิใจ

	 สวัสดีดอทคอม	(2558)	ระบุไว้ว่า	ดาราอั้ง	

แปลว่า	 เผ่าที่ชอบอาศัยอยู่บนภูเขา	ในปัจจุบันดา

ราอั้งทั่วโลกมีอยู่	3	กลุ่ม	คือ	 (1)	ดาราอั้ง	“ว่อง”	

หรือที่รู้จักกันทั่วไปดาราอั้งด�า	ซึ่งกลุ่มนี้แต่งกาย

คล้ายกับลาหู่แชแล	(2)	ดาราอั้ง	“เหร่ง”	หรือดารา

อั้งแดง	และ	(3)	ดาราอั้ง	“ลุ่ย”	หรือดาราอั้งขาว	

โดยชนเผ่าดาราอั้งทั้ง	 3	กลุ ่มกระจ่ายกันอยู ่ใน

ประเทศพม่า	(บรเิวณน�า้สงัข์	เชยีงตงุ	และเมอืงกึง่)	
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           อภิชาต ภัทรธรรม

ประเทศจนี	และประเทศไทย	โดยชนเผ่าดาราอั้งที่

อยู่ในประเทศไทยล้วนแต่เป็นดาราอั้งเหร่งหรือ

แดงทั้งสิ้น	จุดสังเกตที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดารา

อั้งกลุ่มใดสามารถดูจากการแต่งกายของผู้หญิง

ตรงผ้าถุง

ประวัติควำมเป็นมำ

	 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนา 

ชาวไทยภเูขา	(2558)	ระบไุว้ว่า	ชนเผ่าดาราอัง้	หรอื

ปะหล่องเป็นชนเผ่าที่ได้อพยพมาจากประเทศ

สหภาพเมียนม่าร ์ 	 เข ้ามายังประเทศไทยเมื่อ

ประมาณปี	พ.ศ.	 2511	 โดยเรียกกลุ ่มตัวเองว่า	 

“ดาระอัง”	(Da	-	ang,	Ra	–	ang,	Ta	-	ang)	ค�าว่า	

“ปะหล่อง”	 เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งใช้เรียกชนเผ่า

กลุ่มนี้	นอกจากนี้ยังมีค�าเรียกที่แตกต่างกันออกไป

อีก	อาทิเช่น	ชาวพม่าเรียกปะหล่องว่า	“ปะลวง”	

(Palaung)	และชาวไทยใหญ่บางกลุ่มก็ใช้ค�าว่า	 

“คุณลอย”	(Kunloi)	ซึ่งมีความหมายว่า	“คนดอย”	

หรือ	“คนภูเขา”	แทนค�าว่าปะหล่อง

	 จากเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับ

กล่าวถึงชาวปะหล่องว่า	 เป็นพลเมืองหรือชนเผ่า

กลุ ่มหนึ่งที่อยู ่ภายใต้การปกครองของนครรัฐ

แสนหวี	เป็น	1	ใน	9	นครรัฐของอาณาจักรไตมาว	

ซึ่งเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ของชนชาติไต	ในปี	พ.ศ.	

1200	 โดยศูนย์กลางของอาณาจักรตั้งอยู่บริเวณ

เมืองแสนหวี 	 ในรัฐฉานของประเทศพม ่ า 

ในขณะนั้น	ชนเผ่าประหล่องมีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน

โกสัมพีซึ่งก็ เป ็นข้อมูลที่ตรงกัน	 เพราะค�าว ่า	 

โกสัมพีเป็นการเรียกนครรัฐแสนหวี	และจากการ

ส�ารวจพบว่า	ประหล่องมีถิ่นที่อยู่อาศัยกันอย่าง

หนาแน่น	บริเวณเทือกเขาในรัฐฉาน	แถบเมือง 

ตองแปง	น�า้ซนั	สป้ีอ	เมอืงมติ	และทางตอนใต้ของ

รัฐฉาน	คือ	 เมืองเชียงตุง	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 

ปะหล่องกระจัดกระจายกันอยู ่ทางตอนใต้ของ 

รัฐคะฉิ่น	 และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของยูนาน 

ในประเทศจีนอีกด้วย

กำรอพยพเข้ำมำสู่ไทย

	 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนา

ชาวไทยภูเขา	(2558)	ระบุไว้ว่า	ในราวปี	พ.ศ.	2511	

ชนเผ่าดาราอั้งหรือปะหล่องบางกลุ่มได้เริ่มอพยพ

เข้ามาในประเทศไทย	จนถึงปี	พ.ศ.	2527	ได้พบ

ชาวปะหล่อง	จ�านวนประมาณ	2,000	คน	อพยพ

มารวมกันที่ชายแดนไทย	 -	สหภาพเมียนม่าร์	

บริเวณดอยอ่างขาง	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	

ท้องที่บ้านนอแล	ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่

รับผิดชอบของโครงการหลวงดอยอ ่างขาง	

สถานการณ ์ครั้ งนั้นน�าความล�าบากใจมาสู ่ 

เจ ้ าหน ้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป ็นอย ่างยิ่ ง	

เนื่องจากกลุ่มผู้อพยพในครั้งนี้เป็นชาวปะหล่อง

จากดอยลาย	อยู่ระหว่างเมืองเชียงตอง	กับเมือง

ปั่น	 เขตเชียงตุง	ฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงถือเป็น

บุคคลอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	สาเหตุของ

การอพยพสืบต ่อ เนื่ องมาจากสถานการณ ์ 

ในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ที่ได้รับคืนอิสรภาพ

จากรัฐบาลประเทศอังกฤษ	ส่งผลท�าให้เกิดความ

ระส�่าระสายไปทั่ว	 เกิดความขัดแย้งและสู้รบกัน

ระหว่างกองก�าลังชนกลุ่มน้อยที่รวมตัวกันจัดตั้ง
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องค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติกับทหาร

รัฐบาลพม ่าที่ด� า เนินการอยู ่ ในพื้นที่ต ่ าง 	 ๆ	 

ตลอดเวลา	ซึ่งสงครามได้ส่งผลต่อชาวปะหล่อง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ชาวปะหล่องจึงมีการ

รวมตัวกันเป็นองค์กร	 ชื่อองค์กรปลดปล่อย 

รัฐปะหล่อง	(Palaung	state	liberation	Organization	

:	PSLO)	มีกองก�าลังติดอาวุธประมาณ	500	คน	

องค์กรดังกล่าวเป็นพันธมิตรอยู ่ในแนวร่วม

ประชาธิปไตยแห่งชาติ	 เป็นองค์กรหลักที่รวม

องค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองของ

ชนกลุ่มน้อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน	 ในแต่ละครั้งที่ 

เกดิการสูร้บระหว่างองค์กรปลดปล่อยรัฐปะหล่อง	

กับทหารรัฐบาลชาวบ้านได้ประสบกับความเดือด

ร ้อนมาก	 ต ้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย ์สิน	

นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ชาวปะหล่องอาศัยอยู่ยังเป็น

พื้ นที่ เ คลื่ อนไหวปฏิบั ติ ง านมวลชนพรรค

คอมมิวนิสต์พม่าทหารฝ่ายรฐับาลจงึเข้ามาปฏบิตัิ

การโจมตีเพื่อสะกัดกั้นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด

เวลา	นายค�า	เหยีง	(จองตาล)	ผู้น�าการอพยพเล่าว่า	

เมื่อทหารของขบวนการกู ้ชาติไทยใหญ่มาตั้ง

กองทัพใกล้หมู่บ้าน	ทหารคอมมิวนิสต์กม็าบงัคบั

ให้ส่งเสบยีงอาหาร	เป็นเหตใุห้ฝ่ายรฐับาลส่งก�าลงั

เข้าปราบปรามชาวบ้านถูกฆ่าตายเป็นจ�านวนมาก	

โดยถกูกล่าวหาว่าให้การสนบัสนนุทหารกูช้าตแิละ

คอมมวินสิต์	นอกจากนีย้งัเอาสตัว์เลีย้งไปฆ่ากนิ	ยดึ

ของมค่ีา	เผายุ้งข้าว	ข่มขืนผู้หญิง	และบังคับผู้ชาย

ให้ไปเป็นลูกหาบขนอาวุธ	 เสบียงอาหาร	บางคน

ถูกสอบสวน	ทุบตีอย่างทารุณ	เพื่อบังคับให้บอก

ฐานที่ตั้งของทหารกู ้ชาติไทยใหญ่และทหาร

คอมมวินสิต์	เมือ่ชาวบ้านต้องเผชญิกบัความล�าบาก

นานัปการจึงพากันอพยพหลบหนีมาอยู่รวมกันที่

ชายแดนไทย	–	พม่าบรเิวณดอยอ่างขางดงักล่าว

	 ซึง่ต่อมาเมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอที่บ้าน 

ขอบด ้ง 	 ในพื้นที่ โครงการหลวงดอยอ ่าขาง	 

ชาวปะหล่องคนหนึ่งจึงได้น�าความกราบบังคม

ทูลขออนุญาตอาศัยอยู ่ในประเทศไทย	ซึ่งเป็น 

ผลให้พระองค์ทรงโปรดเกล้า	ฯ	ให้จัดที่อยู่อาศัย

ให ้กับชนเผ ่ าปะหล ่อง ในฐานะผู ้ อพยพที่ 

บ้านนอแลจนถึงปัจจุบัน	 ช่วงที่หมู ่บ ้านและ 

ประหล่องประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่อง

มาจากพื้นที่นั้นอยู ่ใกล้เขตอิทธิพลของขุนส่า	 

ท�าให ้ได ้รับผลกระทบจากการสู ้รบระหว่าง 

กองทัพไทยใหญ่ของขุนส่ากับกองก�าลังว้าแดง 

อันเนื่องมาจากผลประโยชน์จากการค ้าฝ ิ ่น 

อยู ่ เนือง	 ๆ	 ประกอบกับการขาดแคลนพื้นที่ 

ท�ามาหากินและภาวะอากาศที่หนาวเย็น	ท�าให้

ชาวประหล่องบางกลุ่มพากันอพยพโยกย้ายหาที่

อยู่ใหม่	และกระจายกันไปตั้งบ้านเรือนอยู่หลาย

พื้นที่	 จากการสอบถามชาวประหล่องที่อพยพ

แยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ต่าง	ๆ	แต่ยังมี

การเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่พอประมาณได้ว่า	ใน

ปัจจุบันหมู ่บ ้านชาวประหล่องตั้งอยู ่ในพื้นที่

อ�าเภอฝาง	อ�าเภอเชียงดาว	อ�าเภอแม่อาย	จ�านวน	

10	หมู่บ้าน

ภำษำ

	 สวัสดีดอทคอม	(2558)	ระบุไว้ว่า	ชนเผ่า 

ปะหล่องมภีาษาพดูเป็นของตนเอง	ซึง่นกัภาษาศาสตร์

บางคนจัดให้อยู ่ ในกลุ ่มภาษาปะหล่อง	 -	 วะ	 

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

           อภิชาต ภัทรธรรม
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แต่โดยทั่วไปชนเผ่าปะหล่องสามารถพูดภาษา

ฉานได้	นอกจากนี้ภาษาปะหล่องยังปรากฏการ

หยบิยมืค�ามาจากภาษาต่าง	ๆ	มากมาย	ทัง้ภาษาพม่า	

ภาษาคะฉิน่	ภาษาฉาน	และภาษาลีซอในการติดต่อ

กับคนต่างเผ่า	 โดยปะหล่องจะใช้ภาษาไทยใหญ่

หรือภาษาฉานเป ็นหลัก	 ส�าหรับในปัจจุบัน 

ปะหล่องในประเทศไทยส่วนใหญ่เดก็	ๆ	และผูช้าย 

วัยกลางคนมักพูดภาษาไทยเหนือได้บ้าง	ส่วนการ

สื่อภาษากับผู้หญิงต้องอาศัยล่าม	 เนื่องจากผู้หญิง

ฟังภาษาไทยเข้าใจ	แต่ไม่กล้าโต้ตอบด้วยภาษาไทย

กำรแต่งกำย

	 สวัสดีดอทคอม	(2558)	ระบุไว้ว่า	ลักษณะ

การแต่งกายที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงเอกลักษณ์

ของเผ่า	คอื	กางเกงของชาวดาระอัง้เรยีกว่า	“กางเกง

เซยีม”	ท�าจากผ้าฝ้ายสดี�าหรอืน�า้เงนิ	ลกัษณะคล้าย

กบักางเกงเล	หรอืกางเกงไทยใหญ่	โดยเวลาสวมใส่

จะทบให้กระชบักบัล�าตวั	แล้วใช้เชอืกหรอืเขม็ขดัรดั

ให้แน่น	ผูช้ายดาระอัง้จะสวมกางเกงเซียม	ทั้งใน

ชีวิตประจ�าวันและเมื่อมีงานฉลองต่าง	ๆ	ถ้าเป็น

เด็กวัยรุ ่นชายจะชอบรัดเข็มขัดโดยปล่อยชาย

เข็มขัดให้ห้อยลงมาเป็นแฟชั่นฮิตมากในชุมชน	

ทั้งนี้	การตกแต่งร่างกายซึ่งเป็นที่นิยมกันทั้งใน

กลุม่หญงิและชาย	ทัง้ยงัเป็นเครือ่งแสดงฐานะของ

ชนเผ่าปะหล่องอกีอย่างหนึง่	คอื	การเลีย่มฟันด้วย

โลหะคล้ายทองทั้งปาก	และประดับด้วยพลอย

หลากสีซึ่ ง เป ็นที่นิยมกันมาตั้ งแต ่ครั้ งอยู ่ ใน

ประเทศสหภาพเมียนมาร์	 แม้ในประเทศไทย

ปัจจุบันก็ยังคงมีความนิยมเช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่	

โดยมีผู้สันนิษฐานว่าแต่เดิมหน่องว่องของปะหล่อ

งท�าด้วยเงินแท้	ๆ	และเป็นเครื่องแสดงฐานะของ 

ผูส้วมใส่ด้วย	ต่อมาเมือ่ต้องเผชญิกบัภาวะสงคราม

และการอพยพโยกย้าย	ท�าให้ถูกปล้นและแย่งชิง

อยู่เนื่อง	ๆ	จนในที่สุดจึงไม่เหลือหน่องว่องที่เป็น

เงินแท ้ 	 ๆ	 ให้เห็นในชุมชนปะหล่องที่อยู ่ ใน

ประเทศไทย	ทั้งนี้	ปัจจุบันลักษณะการแต่งกาย

เปลีย่นแปลงไปจนไม่สามารถหาลกัษณะทีบ่่งบอก

เอกลักษณ์ได้	ทั้งเด็ก	หนุ่ม	และชายชรา	ล้วนแต่ง

กายแบบคนพืน้ราบ	มเีพยีงผูเ้ฒ่าบางคนเท่านั้นที่ยัง

คงสูบยาด้อยกล้องยาสูบ	ขนาดประมาณ	1	ฟุต	 

ท�าจากไม้แกะสลักเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง

ความเป็นปะหล่องที่แตกต่างจากชนเผ่าอื่น	ๆ	ใน

ประเทศไทย

กำรแต่งกำยผู้หญิง

	 เครือ่งแต่งกายของผูห้ญงิ	ประกอบไปด้วย	

เสื้อผ่าหน้า	แขนกระบอก	 เอวลอย	สีพื้นสดใส	

ส่วนใหญ่	 มักเป็นสีฟ้า	 สีน�้าเงิน	สีเขียวใบไม้	

ตกแต่งสาบเสื้อด้านหน้าด้วยแถบผ้าสีแดง	สวม

ผ้าซิ่นที่ทอขึ้นเอง	สีแดงสลับลายริ้วขาวเล็ก	ๆ	

ขวางล�าตัวความยาวจรดเท้า	โพกศรีษะด้วยผ้าผืน

ยาว	ส่วนใหญ่นิยมใช้ผ้าขนหนูซึ่งซื้อมาจากตลาด

พื้นราบ	ผ้าโพกศีรษะของผู้หญิงจะโพกโดยใช้ผ้า

พาดไว้ใต้มวยผมด้านหลังแล้วทบมาซ้อนกัน 

ด้านหน้า	ลักษณะที่โดดเด่น	คือ	การสวมที่เอวด้วย 

วงหวาย	ลงรัก	แกะลายหรือใช้เส้นหวายเล็ก	ๆ	

ย้อมสีถักเป็นลาย	บางคนก็ใช้โลหะสีเงินลักษณะ

เหมือนแผ ่นสั งกะสีน� ามาตัด เป ็นแถบยาว	 

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง
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ตอกลายและขดเป็นวง	สวมใส่ปนกัน	วงสวมเอว

เหล่านี้ชนเผ่าปะหล่องเรียกว่า	“หน่องว่อง”	ทั้งนี้	

หญิงชนเผ่าปะหล่องทั้งเด็ก	สาว	คนชราจะสวม

หน ่องว ่องตลอดเวลาด ้วยความเชื่อว ่ า 	 คือ	

สัญลักษณ์นของการเป็นลูกหลานนางฟ้า	สืบ

เนื่อง	มาจากต�านานที่เล่าสืบต่อกันมาถึงนางฟ้าที่

ชือ่	“หรอยเงนิ”	ได้ลงมายงัโลกมนษุย์	แต่โชคร้ายไป

ตดิแร้วดกัสตัว์ของชาวมูเซอ	ท�าให้ไม่สามารถเดิน

ทางกลับสวรรค์ได้ต้องอยู่ในโลกมนุษย์หลายกลุ่ม	

ชนเผ ่าปะหล่องเชื่อว ่าพวกตนเป็นลูกหลาน 

กลุ่มหนึ่งของนางหรอยเงิน	ฉะนั้น	จึงต้องสวม	

“หน่องว่อง”	ซึ่งเปรียบเสมือนแร้วดักสัตว์ไว้เป็น

สัญญาลักษณ์	 เพื่อระลึกถึงนางฟ้าหรอยเงิน 

ตลอดเวลา

กำรแต่งกำยผู้ชำย

	 เครื่องแต ่งกายของชายชาวดาระอั้ ง	 

ค่อนข้างเรียบง่ายกว่าเครื่องแต่งกายของผู้หญิง	 

เสื้อผู ้ชายจะเป็นเสื้อแขนยาว	ผ่าหน้าคล้ายกับ 

เสื้อไทยใหญ่	 ท�าจากผ้าฝ้ายสีน�้าเงินหรือสีด�า	 

ความยาวพอดกีบัเอว	ผ้าโพกศรีษะของผู้ชายจะเริ่ม

โพกโดยใช้ชายผ้าด้านหนึ่งวางไว้บนศีรษะแล้ว

ขมวดผ้าส่วนที่เหลือจนรอบ	 โดยทั่วไปจะพบ	

ผู้ชายสวมใส่เสื้อดาระอั้งน้อยมาก	ส่วนใหญ่จะมี

เฉพาะผู ้ เฒ ่า	 ผู ้แก ่ 	 อาจเป ็นเพราะวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไป	ต้องท�างานกลางแจ้งจึงไม่สะดวก

ที่จะสวมเสื้อดาระอั้ง	ชายหนุ่มดาระอั้งจึงนิยมที่

จะสวมเสื้อเชิ้ตมากกว่า	โดยในเวลาที่ต้องท�างาน

จะสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้ม	แต่หากมีงานรื่นเริงจะสวม

เสื้อเชิ้ตหลากสีแทน

ลักษณะบ้ำนเรือน และวิถิชีวิต

ลักษณะบ้ำนเรือน

	 ชนเผ่าปะหล่องจะปลูกบ้านแบบยกพื้น	 

มคีวามสงูประมาณ	1	-	3	เมตร	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัความ

ลาดชันของไหล่เขา	ก่อสร้างด้วยเสาไม้	พื้นและ 

ฝาใช้ฟากไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคา	พื้นที่ใช้สอย

ประกอบด้วย	ชานบ้าน	ห้องอเนกประสงค์	ซึ่งใช้

ส�าหรับการรับแขกและหุงหาอาหาร	บริเวณด้าน

ในสุดเป็นส่วนใช้นอนของสมาชิกในครอบครัว	มี

เตาไฟอยู ่กลางห้อง	 และหิ้งพระอยู ่ที่หัวนอน	

ลักษณะของบ้านมี	2	แบบ	คือ

	 1.	 บ ้ า น ส� า ห รั บ ค ร อ บ ค รั ว เ ดี่ ย ว	 

ประกอบด้วย	 ชาน	 ห ้องอเนกประสงค์และ 

ห้องนอนเพียงห้องเดียว

	 2.	 บ้านส�าหรับครอบครัวรวม	มีลักษณะ

เป็นบ้านหลงัยาว	ภายในบ้านแบ่งซอยเป็นห้องเลก็	ๆ	

เรียงกัน	 ไปตามความยาวของบ้านตามจ�านวน

ครอบครัวที่อยู ่รวมกันในบ้านหลังนั้น	 แต่ละ

ครอบครัวจะมีเตาไฟของตัวเองอยู่ในห้อง	บริเวณ

ลานรอบบ้านมียุ้งส�าหรับเก็บข้าว	ข้าวโพด	บาง

หลังคาเรือนจะสร้างครกกระเดื่องไว้ใต้ชายคา	ยุ้ง

ข้าว	หรือยุ้งข้าวโพด	นอกจากนั้นยังสร้างเล้าไก่

และคอกหมูไว้อย่างเป็นระเบียบด้วย

	 ในปัจจุบันลักษณะชุมชนของชนเผ่า 

ปะหล่องในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง 

ตามสภาพแวดล ้ อมและสภาพภูมิประ เทศ	 

แต่ทกุหมูบ้่านยงัคงรกัษาไว้ซึง่ศาลผปีระจ�าหมูบ้่าน	

เช่น	 ที่บ ้านปางแดง	 อ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัด

เชียงใหม่	หมู่บ้านจะตั้งอยู ่บริเวณที่ราบเชิงเขา	 

มีถนนกลางหมู่บ้าน	 เหนือหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของ

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

           อภิชาต ภัทรธรรม
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ศาลผีเจ้าที่ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตสวยงาม	มีรั้ว

ล ้ อมรอบ 	 แต ่ ไ ม ่ ป ร ากฏว ่ า มี วั ด 	 มี ศ าล า

เอนกประสงค์	และตลาด	ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวม

ของสมาชิกในชุมชนบริเวณกลางหมู่บ้าน	แต่ชาว

บ้านจะใช ้บริ เวณลานหน้าบ ้านของหัวหน้า

หมู่บ้านเป็นที่ชุมชน	เมื่อจะประกอบกิจกรรมใด	

ๆ	ส่วนในวันส�าคัญทางศาสนา	ชาวบ้านจะพากัน

ไปท�าบุญที่วัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้าน

วิถีชีวิตของชนเผ่ำดำรำอั้ง

	 ชุมชนปะหล่องแต่เดิมเมื่อครั้งอยู ่ใน

ประเทศสหภาพเมียนมาร์	จะตั้งบ้านเรือนอยู่รวม

กันเป็นหมู่บ้าน	บนสันเขา	การอยู่ร่วมกันของชน

เผ ่าปะหล่องในบ้านแต่ละหลัง	 ส ่วนใหญ่มี

ลักษณะเป็นแบบครอบครัวขยาย	ซึ่งจะเห็นได้จาก

ขนาดบ้านแต่ละหลังมักมีขนาดใหญ่	ซึ่งเท่าที่พบ

จะมีจ�านวนเพียง	2	-	3	ครอบครัวเท่านั้น	ที่อยู่รวม

ในบ้านหลังเดียวกัน	นอกจากนี้ยังพบว่าการอยู่

รวมกันของครอบครัวเดี่ยวหลาย	ๆ	ครอบครัว 

ในบ้านหลังเดียวอีกด้วย	บางหลังคาเรือนอยู่รวม

กันถึง	20	ครอบครัว	แต่ละครอบครัวอาจมีความ

สัมพันธ์ทางเครือญาติหรือไม่ก็ได้	หากสมัครใจรัก

ใคร่สนิทสนม	และปรารถนาจะอยู่บ้านเดียวกัน 

ก็จะตกลงและช่วยกันสร้างบ้านหลังยาวจ�านวน

ห้องเท่ากับจ�านวนครอบครัวที่จะอยู ่ร ่วมกัน	 

เมื่อเสร็จแล้วแต่ละครอบครัวจะสร้างเตาไฟขึ้น

ภายในห้องของตน	 เพื่อประกอบอาหารและให้

ความอบอุน	กฎของการอยู่ร่วมกันใน	“บ้านรวม”	

เช่นนี้	คือ	ทุกครอบครัวต้องปรองดองและเคารพ

เชื่อฟังผู้อาวุโสของบ้าน

วิถีชีวิตด้ำนกำรละเล่น ชนเผ่าปะหล่องมีการละ

เล่นที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1. กำรร�ำวงหนุ ่มสำว (ฆำ กำ โฌม  

ดี บยำ)	 เป็นการเล่นเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน	

โดยหนุ ่มสาวปะหล่องจะมาร�าวงร่วมกัน	 เพื่อ

ความสนุกสนานและผ่อนคลายจากการท�างานมา

อย่างเหน็ดเหนื่อย	 ทั้งยังเป ็นการสร้างความ

สามัคคีในกลุ่มชุมชนของชนเผ่าอีกด้วย	ชนเผ่าปะ

หล่องมีข้อห้ามในการร�าวง	โดยห้ามผู้ชายล่วงเกิน

ผู้หญิง	หากมีการล่วงเกินกันเกิดขึ้นจะถือว่าผิดผี	

ต้องไปขอขมาผี	โดยให้หมอผีเป็นผู้ท�าพิธี	หากไม่

ท�าจะไม่สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้

 2. ร�ำนำงร้อยเงินหรือกำรร�ำของนำง

กินรี (ฆำ มำชีม)	 เป็นการเต้นตามจังหวะของ

เครื่องดนตรี	 เน้นจังหวะโดยการใช้เท้าและมือ	 

จะแสดงช่วงที่มีเทศกาลส�าคัญ	เช่น	 เข้าพรรษา	–	

ออกพรรษา	วันสงกรานต์	หรืองานอื่น	ๆ	ของ 

ชนเผ่าปะหล่อง	 โดยผู ้ร�าจะมีเทคนิคในการร�า

เฉพาะตัวบุคคล	หากอยากรู้ว่าผู้ร�าคนนี้ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากอาจารย์ท่านใด	 ก็ให้สังเกตดู 

ที่ท่าร�าแต่ละท่าซึ่งจะเป็นท่าเฉพาะของอาจารย์

ท่านนั้น	ๆ

 3. กำรร�ำดำบ (ปี ปำย ดี ฆำ มำ ปัวะ) 

ตามต�านานบอกเล่าของชนเผ่าปะหล่อง	ไม่ว่าจะ

เป็นหญิง	หรือชายล้วนแล้วแต่มีความสามารถใน

การใช้ดาบ	ซึ่งเป็นอาวุธส�าคัญที่ใช้ในการสู้รบ

นอกเหนือจากธนู	กระบอง	และอาวุธอื่น	ๆ	โดย

ดาบที่ใช้ในการร�าต้องเก็บไว้เป็นอย่างดี	ผู ้หญิง

และเด็กไม่ควรจับ	 เนื่องจากดาบทุกเล ่มจะมี 

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

           อภิชาต ภัทรธรรม



86
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

ครบูาอาจารย์อยู	่ดงันัน้	ก่อนทีจ่ะร�ากจ็ะต้องมกีาร

ไหวค้รูก่อนทุกครั้ง	จนถึงยคุทีไ่ม่มกีารท�าสงคราม

แล้ว	การใช้ดาบจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	 โดยผู ้ที่

เก่งกาจในการใช้ดาบเป็นอาวุธได้น�ามาประยุกต์

กลายเป็นการร�าดาบแทน	เพื่อให้ลูกหลานได้เห็น

ถึงความส�าคัญและการใช้ดาบเป็นอาวุธในอดีต	

และเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการใช้ดาบเป็นอาวุธ

ในอดีตให้ชนเผ่าปะหล่องได้สืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบัน

 4. กำรร�ำกระบอง (ปี ปำย ดี ฆำ ตำ รัง) 

กระบองเป็นอาวธุทีใ่ช้ในการต่อสูอ้กีชนดิหนึง่ของ

ชนเผ่า	ปะหล่อง	และจากการที่ชนเผ่าปะหล่อง 

มักอาศัยอยู ่บริเวณผาสูงชัน	 จึงจ�าเป็นต้องใช้

กระบองในการป้องกันตน	และใช้ในการเดินทาง

จากช่องแคบระหว่างหน้าผาหรือภูเขาสูงชัน	 

(ใช้ช่วยในการโหนตัว)	 เป็นต้น	ปัจจุบันได้ปรับ

เปลี่ยนมาประยุกต์ให้กลายเป็นการร�ากระบอง

แทน	เพื่อให้ลูหลานของชนเผ่าปะหล่องได้เห็นถึง

ความส�าคัญของกระบอง

วัฒนธรรมและประเพณี

	 ชน เผ ่ าปะหล ่ อ งมี วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ส�าคัญ	(สวัสดีดอทคอม,	2558)	ดังนี้

ประเพณีกำรแต่งงำน

	 หนุ่มสาวของชนเผ่าปะหล่องจะไม่นิยม

แต่งงานกับคนต่างเผ่า	 เมื่อถึงเทศกาลหรือพิธี

ท�าบุญต่าง	ๆ	หากชายหนุ่มถูกใจหญิงสาวคนใด 

ก็จะหาโอกาสไปเที่ยวบ้านฝ่ายหญิงในตอนกลาง

คืน	โดยจะเป่าปี่	 (เว่อ)	หรือดีดซึง	 (ดิ้ง)	 เพื่อบอก

กล่าวให้ฝ่ายหญิงตื่นขึ้นมาเปิดประตูรับ	หากฝ่าย

หญิงไม่รังเกียจก็จะลุกขึ้นมาเปิดประตูให้	และพา

กนัเข้าไปในบ้านเพือ่นัง่คยุกนัทีเ่ตาไฟ	จนหนุม่สาว

เข้าใจกันและตกลงจะแต่งงานกัน	จึงบอกพ่อแม่

ของฝ่ายชายไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง	ส่วนใหญ่

สินสอดที่เรียกร้องกันจะอยู่ระหว่าง	3	-	4	พันบาท	

ค่าใช้จ่ายในพิธีแต่งงานเป็นของฝ่ายชายทั้งหมด	

เมื่อเสร็จพิธีแต่งงานแล้วฝ่ายหญิงต้องไปอยู่กับ

ครอบครัวฝ่ายชาย	 ในกรณีที่ฝ ่ายชายไม่มีเงิน 

ค่าสนิสอด	พ่อแม่ฝ่ายหญงิจะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย

ในการแต่งงานให้ทัง้หมด	ในพิธีแต่งงานจะมีการ

เลี้ยงผีเรือน	ผีปู่ย่า	ตายายในวันมัดมือ	และหลัง

จากนั้นคู ่ แต ่ งงานก็จะพากันไปท� าบุญที่ วัด	

เป็นการท�าพิธีทางศาสนา	หลังพิธีแต่งงานฝ่าย

ชายจะต้องไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นเวลา	 

3	ปี	 เพื่อท�างานชดใช้ค่าสินสอด	จากนั้นจึงจะ

สามารถแยกครอบครัวหรือพาฝ่ายหญิงไปอยู่กับ

ครอบครวัของตนได้

ประเพณีเกี่ยวกับกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย

	 ในแต่ละหมู่บ้านจะมีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้

ในเรื่องการรักษาแบบพื้นบ้าน	ทั้งโดยการท�าพิธี 

เซ่นสรวงบชูา	ใช้มนต์คาถา	และการใช้ยาสมุนไพร	

เรียกว่า	“สล่า”	ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาอาการเจ็บ

ป่วย	ท�านายทายทักเหตกุารณ์ต่าง	ๆ	ตัง้ชือ่เดก็เกดิ

ใหม่เพื่อความเป็นมงคล	และท�าหน้าที่ปลุกเสก

เครื่องลางของขลังเป่ามนต์คาถา	 เพื่อให้ได้ผล

ทางการป้องกันตัว	หรือท�าเสน่ห์มหานิยมด้วย

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

           อภิชาต ภัทรธรรม



87
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16  

หากมกีารตายเกดิขึน้ในหมูบ้่าน	ญาตพิีน้่องจะตัง้ศพ

ไว้เป็นเวลา	2	วัน	ระหว่างนั้นจะมีการเลี้ยงอาหาร 

ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านตลอดงานพิธี	และมีการเลี้ยงผี

เพื่อบอกกล่าวเท่านั้น	และเมื่อถึงเวลาน�าศพไปเผา

ที่ป่าช้า	จะนิมนต์พระมาชักศพน�าและท�าการสวด

ส่งวิญญาณด้วย	พิธีกรรมของชนเผ่าปะหล่องใน

ประเทศเมียนมาร์จะแตกต่างจากชนเผ่าปะหล่อง

ในประเทศไทย	กล่าวคือ	ในประเทศเมียนมาร์การ

เผาศพจะเผาเฉพาะคนตายที่เป็นคนชราเท่านั้น	

หาก เป ็นคนหนุ ่ มต ้องฝ ั ง 	 แต ่ปะหล ่องใน

ประเทศไทยจะใช้วิธีเผาเพียงอย่างเดียว

ศำสนำ ควำมเชื่อ และพิธีกรรม

	 ชนเผ่าปะหล่องมีการนับถือศาสนา	ความ

เชื่อ	 และพิฑีกรรมที่ส�าคัญ	 (สวัสดีดอทคอม,	

2558)	ดังนี้

ศำสนำ

	 ชนเผ่าปะหล่องมีวิถีชีวิตอยู่กันอย่างสุข

ธรรม	ปราศจากอบายมุข	ยึดถือคติธรรม	ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่องครัด	ทุกหมู่บ้านจะมี

วัดเป ็นศูนย ์กลางทางพระพุทธศาสนา	 หาก

หมู่บ้านใดไม่มีวัดสามารถไปท�าบุญที่วัดใกล้	ๆ	

หมู่บ้านได้	และทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระเพื่อ

เคารพบูชา	 เมื่อถึงวันพระหรือเทศกาลวันส�าคัญ

ทางศาสนาต่าง	ๆ	 เช่น	วันเข้าพรรษา	วันออก

พรรษา	วันอาสาฬหบูชา	วันวิสาขบูชา	วันขึ้นปี

ใหม่	วันสงกรานต์	ชาวบ้านจะพากันไปใส่บาตร

และท�าบุญที่วัดถือศีล	นอกจากมีการท�าบุญด้วย

ข้าว	อาหาร	ดอกไม้ใส่ขันดอกแล้วยังมีการฟ้อนร�า	

ร้องเพลงบรรเลงฆ้อง	กลอง	ฉิ่ง	ฉาบ	ทั้งที่วัดและ

ลานหมู่บ้าน	มีการสนับสนุนให้ลูกชายบวชเณร

เพื่อเล่าเรียนธรรมะ	และบวชพระเพื่อแผ่อานิสงฆ์

ให้แก่บิดามารดาอีกด้วย

ควำมเชื่อ

	 ชนเผ ่ าปะหล ่องมีความเชื่อในเรื่อง

วิญญาณควบคู่ไปกับการนับถือพระพุทธศาสนา	

โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณทั่วไปจะมีอยู่	 2	ระดับ	

ได้แก่	ระดับหนึ่ง	เรียกว่า	“กาบ”	เป็นวิญญาณของ

สิ่งมีชีวิต	และอีกระดับหนึ่ง	 เรียกว่า	“กาน�า”	เป็น

วิญญาณที่สิงสถิตย์อยู่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิต	 เช่น	ต้นไม้	

ภูเขา	แม่น�้า	 เป็นต้น	การเซ่นสรวงบูชาผี	หรือ

วิญญาณจะท�าควบคู่ไปกับพิธีกรรมทางศาสนา

พุทธอยู ่เสมอ	และทุกพิธีจะมีหัวหน้าพิธีกรรม	

เรียกว่า	“ด่าย่าน”	 เป็นผู้ประกอบพิธี	 ในหมู่บ้าน

ของชนเผ่าปะหล่องจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญ

ที่สุดของหมู่บ้าน	คือ	“ศาลผีเจ้าที่”	หรือ	“คะมู

เมิ้ง”	ซึ่งเป็นที่สิงสถิตย์ของผีหรือวิญญาณที่คอย

คุ ้มครองหมู ่บ ้าน	 โดยบริเวณศาลจะอยู ่ เหนือ

หมู ่บ้าน	ก่อสร้างอย่างปราณีต	มีรั้วล้อมรอบ

สะอาดเรียบร้อย

พิธีกรรม

	 นอกจ ากก า รท� าบุญและประกอบ

พิธีกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาพุทธแล้ว	มีพิธี

ส�าคัญที่สุดที่ชาเผ่าปะหล่องต้องกระท�าทุกปี	คือ	

การบูชาผีเจ้าที	่โดยจะกระท�าปีละ	2	ครั้ง	คือ	ช่วง
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เข้าพรรษา	1	ครั้ง	และช่วงก่อนออกพรรษา	1	ครั้ง	

พิธีบูชาผีเจ้าที่ก่อนเข้าพรรษาเรียกว่า	“เฮี้ยงกะน�่า”	

มีจุดมุ ่งหมายเพื่อบอกกล ่าวแก ่ผี เจ ้าที่ 	 หรือ

เป็นการย�้าแก่ผีเจ้าที่ว่า	ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้าน

จะไม่มีการเอาผัวเอาเมีย	หรือมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้น	

จากนัน้จงึท�าพธิ	ี“กะป๊ี	สะเมงิ”	หรอืปิดประตศูาลเจ้า

ที	่เมือ่ใกล้ออกพรรษาชาวบ้านจะท�าพธิ	ี“แฮวะ	ออก

วา”	คือ	บูชาผีเจ้าที่อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อท�าการเปิด

ประตูศาลผีเจ้าที่	หรือ	“วะ	สะเมิง”	 เพื่อเป็นการ

บอกกล่าวช่วงฤดูทีช่าวบ้านจะมกีารแต่งงานกนัมา

ถงึแล้ว	และในพธิแีต่งงานนีจ้ะมกีารเชือ้เชญิผเีจ้าที่

ออกไปรบัเครือ่งเซ่นบชูาด้วย	ชาวบ้านทุกหลังคา

เรือนจะต้องมาในพิธีนี้	 โดยน�าไก่ต้มสับเป็นชิ้น	ๆ	

ไปรวมกันที่ศาลเจ้าที่	จากนั้น	“ด่าย่าน”	หรือผู้น�า

ในการท�าพิธีกรรม	ก็จะเป็นผู้บอกกล่าวแก่ผีเจ้าที่

ต่อไป

เครื่องดนตรี

	 เครื่องดนตรีของชนเผ่าปะหล่องที่ส�าคัญ	

(สวัสดีดอทคอม,	2558)	มีดังนี้

วอ (ปี ปำย ดี โบง วอ)

	 “วอ”	มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ผู้ชายเป็นผู้

บรรเลงเท่านั้น	ในอดีตใช้เป่าเพื่อจีบสาว	พ่อแม่

ฝ่ายหญิงจะไม่ชอบหากฝ่ายชายไม่มีเครื่องดนตรี

ชนิดนี้	 เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพ่อแม่ของ

ฝ่ายหญิง	ในการเป่าวอในงานพิธีต่าง	ๆ	หรืองาน

รื่นเริง	 โดยเฉพาะในเวลาที่บ ่าวจะไปจีบสาว	 

ฝ่ายชายจะเป็นผู้คิดท�านองและตัวโน๊ตของตนเอง

ขึ้นมา	ท�าให้ฝ่ายหญิงจดจ�าได้ว่าใครเป็นผู ้เป่า	

นอกจากนี้	“วอ”	ยังเป็นเครื่องดนตรี	ทีม่คีวามแตก

ต่างจากเครือ่งดนตรชีนดิอืน่	ตรงทีใ่ช้น�า้เต้าเป็นตวั

เป่าลม	 เพราะมาจากธรรมชาติมีความแข็งแรง

ทนทาน	ส่วนปลายของน�า้เต้ามรีปูร่างเรยีวและเลก็	

สามารถน�าเข้าปากเพื่อเป่าได้อย่างถนัด	และตรง

ส่วนหัวก็ใหญ่พอที่จะเจาะรู 	 เพื่อใส่ไม ้ไผ ่ได ้	

นอกจากนั้นยังมีรูปทรงที่สวยงามอีกด้วย

ดึง (ปี ปำย ดี โบง ดึง)

	 เป็นเครื่องดนตรีส�าหรับผู ้ชายเท่านั้น	 

ใช้ส�าหรับจีบสาวเหมือนวอ	แต่จะมีเอกลักษณ์

คล้ายกับกีต้าร์ปัจจุบัน	ไม่มีโน๊ตตายตัว	ผู้เล่นจะ

เป็นผู้ก�าหนดโน๊ตหรือท่วงท�านองเอง	ดังนั้นผู้ชาย

ปะหล ่องแต ่ละคน	 จึงมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว	 

เล่นเพลงและท�านองไม่เหมอืนกนั	นอกจากใช้บรรเลง

เพลงเพือ่จบีสาวแล้ว	ดงึยงัใช้ประโยชน์ได้อีกหลาย

อย่าง	 เช่น	 เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในเทศกาล

ส�าคญัต่าง	ๆ	ของชนเผ่า	เป็นต้น	ตลอดจนสามารถ

น�าไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ซะกวัน

	 เป็นเครื่องดนตรีที่ท�าขึ้นจากไม้ไผ่	 เพื่อ

คลายความเหงาในช่วงเวลาที่ออกไปท�างาน 

นอกบ้าน	เช่น	ไปเลี้ยงควาย	ท�าไร่	ไปหาของในป่า	

ใช้จีบสาว	 เป็นต้น	 และยังสามารถใช้บรรเลง 

ในงานเทศกาลต่าง	ๆ	 เช่น	วันพระ	วันขึ้นปีใหม่	

เป็นต้น	วิธีการเล่นนั้นไม่ยาก	ใช้ปากเป็นเหมือน

ล�าโพง	และใช้มือดีด

ชนเผ่าดาราอั้ง หรือปะหล่อง

           อภิชาต ภัทรธรรม
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คำานำา

 เนื่องจากบทความเรื่อง “งาช้าง” ที่ได้ 

ส่งไปลงวารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 

ผู้เขียนได้ให้ค�ามั่นไว้ว่า “ถ้ามีการแก้ไขกฎหมาย 

ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับงาช้าง เป็นประการใด และเมื่อ

ถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้เขียนจะน�ามาอธิบายอีกครั้ง

หนึ่ง”  ระยะเวลาต่อมาปรากฏว่าพระราชบัญญัติ 

งาช้าง พ.ศ. 2558 ได้ถูกประกาศใช้บังคับเป็น

กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 3ก 

21 มกราคม 2558 เป็นเหตุผลประการที่หนึ่ง 

ความที่บัญญัติไว ้ในกฎหมายฉบับนี้  ผู ้ เขียน

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักการของกฎหมายก้าว

ล่วงหลักกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสังหาริมทรัพย์ 

ภาระการพิสูจน์ และประเด็นอื่นที่ส�าคัญอีกหลาย

ประเด็น เป็นเหตุผลประการที่สอง ด้วยภาระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู ้ เขียนที่ เป ็น 

ผู้บรรยายวิชากฎหมายและเขียนต�าราค�าอธิบาย

กฎหมายหลายเล่ม จึงเป็นเหตุผลประการสุดท้าย 

ประกอบกับประชาชนทั่วไปถูกปิดปากว่าจะอ้าง

ว่าไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นความรับผิด

ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64  

ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อ

ให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้…” ทั้งที่

ในความเป็นจริง อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเลย 

นักกฎหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจ

บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิด และผู้ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบก็ยังไม่เข้าใจแล้วจะไปคาดหวัง

ให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจได้อย่างไร ผู้เขียน

จึงมีความเห็นว่าควรจะน�าพระราชบัญญัติงาช้าง 

พ.ศ. 2558 มาเขียนเป็นบทความตามเหตุผลที่ 

ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว

การประกาศใช้กฎหมายให้มีผลบังคับของรัฐ

 โดยหลักการแล ้วรัฐใด ประกาศใช ้

กฎหมายใดย่อมมีผลบังคับใช้ เฉพาะพื้นที่ที่รัฐนั้น

มีอ�านาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตของ

รั ฐ นั้ น  ดั ง นั้ น  ก ฎ ห ม า ย ที่ ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้ โ ด ย

ประเทศไทยจึงไม ่มีผลบังคับในประเทศอื่น  

เพื่อให้มีความเข ้าใจได้ดียิ่งขึ้น ผู ้ เขียนขอยก

ตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

 1. ก ร ณี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ่ า ไ ม ้ 

พุทธศักราช 2484 มาตรา 6 บัญญัติว่า “ไม้หวง
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 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558                

                      พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

ห้ามมีสองประเภทคือ 

 ประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่  

ไม้ซึ่งการทำาไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระ

ราชบัญญัตินี้ 

 ประเภท ข ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ ไม้ 

หายากหรือไม้ที่ควรสงวน ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำาไม้ 

เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ”

 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ไม้สักและไม้ยาง

ทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้

หวงห้ามประเภท ก ไม้ชนิดอื่นในป่าจะเป็นไม้

หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา…”

 มาตรา 11 บัญญัติว่า “ผู้ใดทำาไม้ หรือ

เจาะ หรือสับหรือเผาหรือทำาอันตรายด้วยประการ

ใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่…” 

 “ทำาไม้” บัญญัติไว้ในมาตรา 4  ความว่า  

“ในพระราชบัญญัตินี้…  (5) “ทำาไม้” หมายความ

ว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน  

ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำาไม้ออกจากป่าด้วย

ประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำา

ดังกล่าวกับไม้สัก หรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่

มิใช่ป่าหรือการนำาไม้สัก หรือไม้ยางออกจากที่ดิน

ที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย

 มาตรา 38 บัญญัติว ่า “บทบัญญัติใน 

ส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำาไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

……………………………………………..

 (3)  นำาไม ้หรือของป ่า เข ้ามาในราช

อาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากร หรือด่านตรวจ

ศุลกากรที่นำาเข้ามาแล้ว

……………………………………………..”

 มาตรา 39 บัญญัติว่า “ผู้ใดนำาไม้หรือของ

ป ่า เคลื่ อนที่ต ้องมี ใบเบิกทางของพนักงาน 

เจ ้ าหน ้ าที่ กำ ากับไปด ้วยตามข ้อกำ าหนดใน 

กฎกระทรวง”

 มาตรา 48 บัญญัติว่า “ภายในเขตควบคุม

การแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูป 

ไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้

แปรรปูชนดิอืน่เป็นจำานวนเกนิ 0.20 ลกูบาศก์เมตร

ไว ้ในครอบครอง เว ้นแต ่ได ้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ในกฎกระทรวง และในการอนุญาต

……………………………………………

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง

การกระทำาแก่ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย”

และมาตรา 69 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตรา

ค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะ

พิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ต้องระวางโทษ…”

 ความตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ 

ผู้เขียนได้อ้างมาจึงวินิจฉัยได้ว่า

  1.1 การกระท�าความผิดฐานท�าไม้

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 11 จะต้องเป็นกรณีที่ไม ้นั้นขึ้นอยู ่ใน 
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ราชอาณาจักรและตามหลักกฎหมายแล้ว ความ

ผิดฐานน�าไม ้หรือของป ่า เคลื่อนที่ โดยไม ่มี 

ใบเบิกทางตามมาตรา 39 ความผิดฐานมีไม้แปรรูป

ไว ้ ในครอบครองโดยไม ่ ได ้ รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 48 และ ความผิด

ฐานมีไม้อันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาค

หลวงไว้ในครอบครองตามมาตรา 69 จะบังคับใช้

กับไม้ที่น�าเข ้ามาในราชอาณาจักรไม่ได้ ด ้วย

เหตุผลที่ว ่ารัฐใดประกาศใช้กฎหมายใดมีผล

บังคับใช้ในรัฐนั้นเท่านั้น ตามที่ผู้เขียนได้อธิบาย

มาแล้วแต่ความในมาตรา 38 (3) และมาตรา 48 

วรรคท้าย ได้บัญญัติให้บังคับใช้กับไม้ที่น�าเข้ามา

ในราชอาณาจักรด้วย จึงเป็นบทยกเว้นให้ความใน

มาตรา 39  และมาตรา 48 บังคับใช้ได้  กรณีการน�า

เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

ต้องมีใบเบิกทางด้วย ตามมาตรา 39 จึงบังคับใช้

กับไม้ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เพราะความ

ในมาตรา 39 จะบังคับใช้กรณีที่ไม้หรือของป่าเข้า

องค์ประกอบของมาตรา 38 (1) – (4) มาก่อน ส่วน

มาตรา 69 ก็ใช้บังคับกับไม้ที่น�าเข้ามาในราช

อาณาจักรได้ ท�านองเดียวกันแต่ได้บัญญัติความไว้

ต่างกันว่า  “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย” และได้มีค�าพิพากษาฎีกา

ตัดสินไว้ในท�านองเดียวกันนี้ (ฎีกา 119/2552)

                     1.2  ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ได้แก้ไขความในวรรคหนึ่ง

มาตรา 7 มาตรา 48 มาตรา 69 มาตรา 72 ทวิ และ

วรรคสองของมาตรา 73 โดยเพิ่มชนิดไม้หวงห้าม

ให้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีผล

บังคับใช้กับชนิดไม้หวงห้ามที่ได้เพิ่มเติมมาด้วย

ตามประกาศฯ หากมีไม้ชนิดใดที่มีแหล่งก�าเนิดอยู่

นอกราชอาณาจักร ก็ไม่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกัน 

ตามเหตุผลที่ผู้เขียนได้อธิบายมาแล้ว

 2 .   กรณีพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

 การประกาศก�าหนดชนิดสัตว์ป่าให้เป็น

สัตว์ป่าคุ้มครองต้องท�าโดยการออกกฎกระทรวง 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตามที่บัญญัติไว้ใน 

 มาตรา 6 ว่า “การกำาหนดให้สัตว์ป่าชนิด

ใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้กระทำาโดยกฎกระทรวง

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ…”

 คณะกรรมการ หมายความถึง  “คณะ

กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”  

ตามมาตรา 9 

 มาตรา 15 บัญญัติว่า “คณะกรรมการมี

อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

……………………………………..

 (4)  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการออก…

กฎกระทรวง…เพื่อปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้

…………………………………….”

 การออกกฎกระทรวงก�าหนดชนิดสัตว์

ป่าให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง กระท�าได้เฉพาะสัตว์

ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศไทยเท่านั้น  (ดู

บทความเรื่อง “งาช้าง” ในวารสารการจัดการป่า

ไม้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15) ดังนั้น

  2.1 กรณีการประกาศให้เสือโคร่งที่มี

แหล่งก�าเนดิในป่าประเทศอนิเดยี และลงิซมิแปนซี่ 
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ที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นสัตว์

ป่าคุ ้มครองโดยกฎกระทรวงตามกฎหมายดัง

กล่าวจึงกระท�าไม่ได้

 กรณีสัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดนอกราช

อาณาจักรไทย และเป็นสัตว์ป่าตามความตกลง

ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซาก

ของสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES  กรณีการน�า

เข้า ส่งออกหรือน�าผ่านสัตว์ป่า หรือซากของ 

สัตว์ป่าต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติ 

หลักการความตกลงระหว่างประเทศฯ ดังกล่าวไว้

ในมาตรา 23 และมาตรา 24 

 มาตรา 23  บัญญัติว ่า “ภายใต้บังคับ

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู ้ใดนำาเข้า หรือส่งออกซึ่ง 

สัตว์ป ่าหรือซากของสัตว์ป ่าชนิดที่รัฐมนตรี

ประกาศกำาหนด หรือนำาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน 

สัตว์ป่าคุ ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 การนำาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน 

สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะ

กระทำามิได้ เว้นแต่เป็นการนำาเข้าหรือส่งออกซึ่ง

สัตว์ป่าคุ ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ ์ตาม

มาตรา 18 (1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้

มาจากการเพาะพันธุ์และโดยได้รับใบอนุญาตจาก

อธิบดี

 การขออนุญาต และการอนุญาตตาม

วรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่กำ าหนดในกฎ

กระทรวง”

 มาตรา 24 บัญญัติว่า “การนำาเข้า ส่งออก

หรือนำาผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่

ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำาเข้า ส่งออก 

หรือนำาผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้องได้

รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี

 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และ

การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎ

กระทรวง”

 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการท�าความ

เข้าใจและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ผู้เขียนจ�าเป็น

ต้องน�าความในบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้เคย

อ้างไว้แล้วในบทความเรื่อง “งาช้าง” มาอธิบาย 

อีกครั้งหนึ่งเพราะพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 

2558 มีกรณีที่ต ้องกล ่ าวถึงบทบัญญัติของ

กฎหมายที่ได้เคยอ้างไปแล้ว เป็นกรณีที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้

  2.2 การออกกฎกระทรวงก�าหนดให้

สัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักรเป็น

สัตว์ป่าคุ้มครอง โดยอาศัยความในมาตรา 23 และ

มาตรา 24 จึงเป็นกรณีที่ขัดกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย การประกาศก�าหนดชนิดสัตว์ป่าให้เป็น

สัตว์ป่าคุ ้มครอง กระท�าได้โดยบทบัญญัติตาม

มาตรา 6 เท่านั้น และจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่มีแหล่ง

ก�าเนิดในราชอาณาจักร  ประกอบกับไม่มีข้อความ

ใดในบทบัญญัติของมาตรา 23 และมาตรา 24 

บัญญัติให้อ�านาจในการออกกฎกระทรวงก�าหนด

ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่อย่างใด
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หลักการบังคับใช้กฎหมายอาญา

 การบังคับใช้กฎหมายอาญา เป็นคนละ

กรณีกับการประกาศให้กฎหมายมีผลบังคับ ตามที่

ผู้เขียนอธิบายมาแล้วว่า รัฐใดประกาศใช้กฎหมาย

ใดมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตของรัฐที่

รัฐนั้นมีอ�านาจอธิปไตย แต่การบังคับใช้กฎหมาย

อาญา เป็นอีกกรณีหนึ่ง ผู้กระท�าความผิดกฎหมาย

อาจเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น หรือการกระท�า 

ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย หากผล

ของการกระท�าความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร

ไทย กฎหมายที่ประกาศใช้โดยราชอาณาจักรไทยมี

ผลบังคับใช้กับกรณีดังกล่าวด้วย

 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4-6 

ดังนี้

 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาความผิด

ในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตามกฎหมาย

 การกระทำาความผิดในเรือไทยหรือ

อากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำา

ความผิดในราชอาณาจักร”

 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ความผิดใดที่การก

ระทำาแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใด ได้กระทำาในราช

อาณาจักรก็ดี  ผลแห่งการกระทำาเกิดในราช

อาณาจักร โดยผู้กระทำาประสงค์ให้ผลนั้นเกิดใน

ราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระทำา 

ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อม

จะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี

ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร

 ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายาม

กระทำาการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  

แม้การกระทำานั้นจะได้กระทำานอกราชอาณาจักร 

ถ้าหากการกระทำานั้นจะได้กระทำาตลอดไปจนถึง

ขั้นความผิด สำาเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร

ให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำา

ความผิดนั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร

 และมาตรา 6 บัญญัติว่า “ความผิดใดที่ได้

กระทำาในราชอาณาจักร หรือที่ประมวลกฎหมาย

นี้ถือว่าได้กระทำาในราชอาณาจักร แม้การกระทำา

ของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุนหรือ

ของผู้ใช้ให้กระทำาความผิดนั้นจะได้กระทำานอก

ราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่า ตัวการ ผู้สนับสนุนหรือ

ผู้ใช้ให้กระทำาได้กระทำาในราชอาณาจักร”

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

 เนื่องจาก “งาช้าง” เป็นสังหาริมทรัพย์ 

การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์จึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นเพื่อให้เข้าใจกฎหมายฉบับนี้ได้ดียิ่งขึ้น

 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 140 บัญญัติว่า สังหาริมทรัพย์ หมายความ

ว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และ

หมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

นั้นด้วย”

 ก า ร ที่ จ ะ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

สังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 140 ให้ได้ความว่า

หมายความถึงอะไร ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายนัก เพราะ

บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้ให้ความชัดเจน บอก

เพียงว่าที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ 

ผู้เขียนจึงเห็นควรน�าบทบัญญัติมาตรา 101 ของ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ยกเลิก 
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ไปแล้ว กลับมาพิจารณาความหมาย น่าจะเข้าใจ 

ได้ดีขึ้นว่าสังหาริมทรัพย์หมายความถึงอะไร

 มาตรา 101 บัญญัติว่า “สังหาริมทรัพย์ 

ได้แก่ ทรัพย์ทั้งหลายอันอาจขนเคลื่อนจากที่แห่ง

หนึ่งไปแห่งอื่นได้ ไม่ว่าเคลื่อนด้วยแรงเดินแห่ง

ตัวทรัพย์นั้นเอง หรือเคลื่อนด้วยกำาลังภายนอก 

อนึ่งคำาว่า สังหาริมทรัพย์ ท่านหมายรวมทั้งกำาลัง

แรงแห่งธรรมชาติ อันอาจถือเอาได้ และทั้งสิทธิ

ทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์ด้วย”

 ความในมาตรา 101 แม้ว่าจะถูกยกเลิกไป

แล้ว และมีมาตรา 140 บัญญัติมาแทน แต่เมื่อผู้

อ่านพิจารณาและท�าความเข้าใจก็น่าจะเห็นภาพ

ได้ชัดเจนขึ้นว่า สังหาริมทรัพย์คืออะไร ผู้เขียนขอ

ละเว้นที่จะอธิบายความมาตรา 101 เนื่องจาก

ความในมาตรา 101 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

 “ช้าง” ตามกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าเป็น

สัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วย สัตว์พาหนะ การ

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ หรือจ�าน�า 

เป็นต้น อันเกี่ยวกับช้างซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ 

เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา มาตรา  

453-1297  

 การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เป็นไปตามมาตรา 1336 ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใน

บังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ

ใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่ง

ดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตาม

และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มี

สิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอด

เข้าเกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย”

 กรณีมีกฎหมายพิ เศษ เช ่น พระราช

บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ

สั ต ว ์ พ า ห น ะ  พ . ศ . 2 4 8 2  เ ป ็ น ก า ร น� า เ อ า

สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง  เ ช ่ น  ร ถ ย น ต ์  

รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 

รถอื่นฯ และช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา มาบัญญัติ

ไว ้เพื่อการจัดการสังหาริมทรัพย์ชนิดนั้นตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ เป็นกรณี

พิ เ ศ ษ  แ ล ะ เ ป ็ น ค น ล ะ ก ร ณี กั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย  

แลกเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อหรือจ�าน�า เป็นต้น 

ส�าหรับสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องด�าเนินการตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้กล่าวมา

แล้ว กฎหมายพิเศษที่มีบทบัญญัติขัดหรือแย้งกับ

หลักการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เป็นกรณีที่ใช้บังคับไม่ได้มิฉะนั้น

เท ่ากับให ้นักกฎหมายถูกบังคับให ้ใช ้  หลัก

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่แทนหลักกฎหมายที่ทั่ว

โลกหรือสากลยอมรับ เช่น กรณีกรรมสิทธิ์ใน

สังหาริมทรัพย์ ผู ้ เขียนจะได้อธิบายความโดย

ละเอียดต่อไปดังนี้

 ประเด็นที่ 1 เหตุผลในการประกาศใช้

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ความว่า “โดยที่

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการค้า 

การครอบครอง การนำาเข้า การส่งออก และการนำา

ผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากงาช้าง ตาม

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

แต่ยงัไม่มกีฎหมายควบคมุการค้า การครอบครอง 
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การนำาเข้า การส่งออก และการนำาผ่านซึ่งงาช้าง

หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากงาช้างตามกฎหมายว่า

ด้วยสัตว์พาหนะ”

 ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 

 มาตรา 4 บัญญัติว่า  “ในพระราชบัญญัติ

นี้ 

 “ สัตว์พาหนะ” หมายความว่า ช้าง… 

ซึ่งได้ทำาหรือต้องทำาตั๋วรูปพรรณตามพระราช

บัญญัตินี้

 “ ตำ า ห นิ รู ป พ ร ร ณ ”  ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า 

ลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตว์พาหนะแต่ละ

ตัว ซึ่ง เป ็นอยู ่ เองหรือซึ่งทำาให ้มีขึ้นใช ้ เป ็น

เครื่องหมาย

 “ตั๋วรูปพรรณ” หมายความว่า เอกสาร

แสดงตำาหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะ

 “นายทะเบียน” หมายความว่า นาย

อำาเภอหรือผู้ทำาการแทนหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัตินี้

 ……………………………………”

 มาตรา 8 บัญญัติว่า “เมื่อสัตว์พาหนะดัง

ต่อไปนี้คือ

 (1)  ช้างมีอายุย่างเข้าปีที่แปด

 ……………………………………

 ให ้ เจ ้ าของหรือตัวแทนพร ้อมด ้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน หรือพยานในกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน 

หรือผู ้ใหญ่บ้านไปด้วยไม่ได้ นำาสัตว์นั้นไปขอ 

จดทะเบียนทำาตั๋วรูปพรรณ จากนายทะเบียน 

ท้องที่ที่สัตว์นั้นอยู ่ภายในกำาหนดดังต่อไปนี้  

เว้นแต่ไม่สามารถที่จะนำาไปได้

 1. สั ต ว ์ ใ น อ นุ ม า ต ร า  1 … ต า ม ที่ 

นายทะเบียนจะได ้ประกาศเป ็นรายตำ าบล 

และกำาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

 ……………………………………”

 มาตรา 9 บัญญัติว่า “สัตว์พาหนะซึ่งนำา

จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขอจด

ทะเบียนทำาตั๋วรูปพรรณ ตามความในมาตรา 8 

โดยอนุโลม ถ้าได้นำาเข้ามาเมื่อพ้นกำาหนดระยะ

เวลา หรือภายในกำาหนดนั้นแต่ยังเหลือเวลาน้อย

กว่าสามสิบวันตามประกาศในมาตรา 8 ต้องขอ

จดทะเบียนทำาตั๋วรูปพรรณภายในกำาหนดสามสิบ

วัน เว้นแต่นำาเข้ามาชั่วครั้งคราว”

 มาตรา 14 บัญญัติว่า “การโอนกรรมสิทธิ์

สัตว์พาหนะ ให้ผู ้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่าย

หรือตัวแทนนำาสัตว์พาหนะ และตั๋วรูปพรรณไป

ยั ง น า ย ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ จ ด ท ะ เ บี ย น ก า ร โ อ น

กรรมสิทธิ์ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูก

ต้องและได้ชำาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้จดทะเบียน

และสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ ถ้า

เป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้นายทะเบียนรับสัตว์นั้นขึ้น

ทะเบียนเสียก่อน

 ……………………………………”

 ช ้างเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ เคลื่อนด้วย 

แรงเดินแห่งตัวทรัพย์เอง ตามมาตรา 101 และ  

มาตรา 104 เจ้าของช้าง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

สังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1336 ลูกช้างเป็นดอกผลตกแก่

เจ ้าของช้างซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  กรณีที่ 

ช้างตายหรือล้มลง งาช้างซึ่งเป็นซากของช้าง หรือ
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ในกรณีที่น�างาช้างไปท�าขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น�า

ไปวาดภาพวิว ติดปลอกหุ้มทอง หรือแกะสลัก

เป็นภาพหรือลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่

ท�าจากซากของช้าง ตกแก่เจ้าของช้างด้วย (ตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 

ผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งที่ท�าขึ้น)

 ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 เป็นกรณีน�าช้างซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ไป

จัดการหรือด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ การใช้

ช้างเป็นสัตว์พาหนะซึ่งช้างที่มีอายุแปดปีต้องไป

ขอจดทะเบียนท�าตั๋วรูปพรรณ ตามมาตรา 4 และ

มาตรา 8 การน�าช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะจากต่าง

ประเทศเข ้ ามาในราชอาณาจักรต ้องขอจด

ทะเบียนท�าตั๋วรูปพรรณตามมาตรา 9 เพื่อให้

สามารถน�าช้างมาใช้เป็นพาหนะตามที่กล่าวมา

แล้ว ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 ประกาศใช้โดยประเทศไทย จึงมีผลบังคับใช้

ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การน�าช้างจากต่าง

ประเทศเข ้ามาในราชอาณาจักรไม ่ใช ่กรณีที่

กฎหมายดังกล่าวบังคับไปถึงช้างที่มีแหล่งก�าเนิด

นอกราชอาณาจักรด้วย แต่มีเหตุผลเพื่อการจด

ทะเบียนท�าตั๋วรูปพรรณเป็นสัตว์พาหนะ แล้วน�า

ไปใช้ประโยชน์เป็นสัตว์พาหนะ ดังนั้นความใน

มาตรา 9 จึงใช้ค�าว่า “โดยอนุโลม”  หมายความ

ว่าการน�ามาใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือน�ามาใช้

โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกัน แต่ให้แก้ไขราย

ละเอียดได้ตามควรแก่กรณี (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

 การอ้างเหตุผลในการประกาศใช้พระราช

บัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ว่า “ยังไม่มีกฎหมาย

ควบคุมการค้า การครอบครอง การนำาเข้า การ 

ส่งออก และการนำาผ่านซึ่งงาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ 

ที่ทำาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ”   

ผู ้เขียนต้องยอมรับว่าไม่สามารถท�าความเข้าใจ

และตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในใจได้ว่า เหตุใดงาช้าง

หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วย

สัตว์พาหนะ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิโดยชอบ

ด้วยกฎหมายที่จะมีไว้ในครอบครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 และเป็น

หลักการที่ทั่วโลกและสากลยอมรับว่าต้องได้รับ

ความคุ ้มครองโดยกฎหมาย จึงต้องมีกฎหมาย

ควบคุม การที่จะก้าวล่วงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ

ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่จะ

ท�าได้อย่างจ�ากัดและกฎหมาย ให้อ�านาจไว้ เช่น 

ทรัพย์สินที่ท�าหรือมีไว้เป็นความผิด  กรณี เฮโรอีน 

ปืนเถื่อน ตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 33 

ซึ่งบัญญัติว่า “ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้

ว่าผู้ใดทำาหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น 

ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำาความผิดหรือมีผู้ถูกลงโทษ 

ตามคำาพิพากษาหรือไม่” หรืองาช้าง กรณีมีข้อ

เท็จจริงว่าได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระท�าความ

ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครอง 

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจ

ศาลสั่งริบ ตามมาตรา 58 บัญญัติว่า “บรรดา…

สัตว์ป่าคุ ้มครอง…ซากของสัตว์ป ่าคุ ้มครอง 

ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว…ที่

บุคคลได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำาความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น”

 ห ลั ก ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ข อ ง ท รั พ ย ์ สิ น เ ป ็ น 

หลักการทางกฎหมายที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับความ
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สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

และเป็นกรณีที่ต่อเนื่องไปถึงสัญญาเช่าทรัพย์ 

สัญญาเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว การ

ควบคุม การค้า การครอบครอง การน�าเข้า การส่ง

ออกและการน�าผ่านซึ่งงาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากงาช้าตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะเป็น

กรณีที่กระทบถึงสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินที่มี

กรรมสิทธิ์และกระทบไปถึงสัญญาเช่าทรัพย์ 

สัญญาเช ่ าซื้อ  ซึ่ งผู ้ที่ เช ่ าทรัพย ์หรือ เช ่ าซื้อ

ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิโดยชอบด้วย

กฎหมายได้ 

 ประเด็นที่  2 มีการอ้างเหตุผลในการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558  

ต่อไปว่า  “จึงมีการนำาช้างป่าตามกฎหมายว่าด้วย

การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาสวมสิทธิและ

จดทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะเพื่อตัดงาช้าง รวมถึง

การลักลอบนำาเข้างาช้างแอฟริกาเพื่อนำามาค้าหรือ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากงาช้าง”  

 ผู ้เขียนขอเรียนว่า ความที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2535 มีความรัดกุมและให้ความคุ้มครองช้างที่

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวอย่าง

เข้มงวด ผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

จะถูกบังคับใช้กฎหมายและลงโทษดังนี้

 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระ

ราชบัญญัตินี้

 “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่

ว่าสัตว์บก สัตว์นำ้า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดย

สภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำารงชีวิตอยู่ในป่า 

หรือในนำ้าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์

ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง

สัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำาตั๋วรูปพรรณตาม

กฎหมายว ่าด ้วยสัตว ์พาหนะแล ้ว และสัตว ์

พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะ

ดังกล่าว

 “สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่าสัตว์ป่า

ตามทีก่ฎกระทรวงกำาหนดให้เป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง

 …………………………………….”

 มาตรา 6 บัญญัติว่า “การกำาหนดให้สัตว์

ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กระทำาโดยกฎ

กระทรวงและโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการ

 กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช้

บังคับตั้งแต่วันใดให้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น 

แต่จะกำาหนดให้ใช้บังคับก่อนหกสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได้”

 มาตรา 16 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู ้ใดล่า

หรือพยายามล ่า…สัตว ์ป ่ าคุ ้มครองเว ้นแต ่ 

เป็นการกระทำาโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้นตาม 

มาตรา 26”

 “ล ่ า”  มีความหมายตาม มาตรา  4 

หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำาอันตราย

ด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่

เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน 

การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำาดังกล่าวด้วย

 มาตรา 19 บัญญัติ “ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ใน

ครอบครองซึ่ง … สัตว์ป่าคุ้มครอง …หรือซาก

ของสัตว ์ป ่าคุ ้มครองเว ้นแต ่จะเป ็นสัตว ์ป ่า

คุ้มครอง ชนิดที่กำาหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจาก
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การเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และ

โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่

กำาหนดไว้ในใบอนุญาต…”

 มาตรา 20 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดค้า 

….สัตว์ป่าคุ้มครอง …ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำ าจากซากของสัตว ์ป ่าดัง

กล่าว…”

 และมาตรา 25 บัญญัติว่า “การนำาสัตว์ป่า

คุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เคลื่อนที่

เพื่อการค้าของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 ต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี…”

 1. การน�าช้างป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาสวมสิทธิและจด

ทะเบียน เป็นสัตว ์พาหนะเพื่อตัดงาช้างตาม

เหตุผลที่อ้างเพื่อการออกพระราชบัญญัติงาช้าง 

พ.ศ. 2558 เป็นปัญหาทางด้านการปฏิบัติและการ

บังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ที่

เกี่ยวข้อง กรณีขาดความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติ

ของกฎหมายท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี

ประสิทธิภาพ การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการ

บังคับใช้กฎหมายจึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ 

ถูกต้อง และเป็นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ช้างป่า

ซึง่เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองถกูก�าหนดโดยกฎกระทรวง

มีกฎหมายให้ความคุ้มครองอยู ่แล้วอย่างรัดกุม

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ผู ้เขียนหยิบยกมา

ให้เห็นแล้ว การสืบสวนและวินิจฉัยข้อเท็จจริง

เพื่อให้ทราบว่ามีการน�าช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองตามกฎหมายมาสวมสิทธิหรือไม่ เป็นข้อ

เท็จจริงที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต้อง

ท�าหน้าที่หาข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อแก้ไข

ปัญหาในทางปฏิบัติ และกรณีที่จดทะเบียนเป็น

สัตว์พาหนะ นายทะเบียน สัตว์พาหนะ สามารถ

ประสานการปฏิบัติราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ การน�ามาอ้างเป็น

เหตุผลเพื่อออกพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 

จึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีน�้าหนักและเป็นการแก้ไข

ปัญหาที่ผิดทาง

 1. เหตุผลที่อ้างต่อไปว่า “การลักลอบนำา

เข้างาช้างแอฟริกาเพื่อนำามาค้าหรือแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ ์ที่ทำ าจากงาช ้าง”  เป ็นประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัตว์ป่าที่มี

แหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักร ผู้เขียนขอเรียนว่า 

อนุสัญญาหรือมติที่ประชุมตามความตกลง

ระหว่างประเทศ หรือ CITES จะมีผลบังคับใช้ใน

ราชอาณาจักร เมื่อบัญญัติกฎหมายรองรับเพื่อให้

กฎหมายนั้นมีผลบังคับในราชอาณาจักร ด้วยเหตุ

นี้เมื่อมีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับเดิมปี พ.ศ. 2503 แล้วออก

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2535 จึงน�าหลักการของ CITES อนุสัญญาหรือ

มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องมาบัญญัติไว้ในมาตรา 23 

และมาตรา 24 โดยบังคับกับกรณีการน�าเข้า ส่ง

ออกหรือน�าผ่านสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าให้

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือต้องได้รับใบ

อนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดีเท่านั้นจะสังเกต

ได ้ว ่าบทบัญญัติของกฎหมายบังคับไปไม ่ถึง

การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านกรณีผลิตภัณฑ์ที่

ท�าจากซากของสัตว์ป่า เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพัน 

 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558                

                      พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์



100
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

ไปถึงหลักกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่

ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับว่าต้องได้รับความ

คุ้มครองโดยกฎหมายตามที่ผู ้เขียนได้อธิบายมา

แล้ว การน�าสัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดนอกราช

อาณาจักร เข้ามาจดทะเบียนท�าตั๋วรูปพรรณตามพ

ระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มาตรา 9 

เป็นการด�าเนินการเพื่อการควบคุมและบริหาร

จัดการเกี่ยวกับสัตว์พาหนะตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายซึ่งเป็นคนละกรณีกับกฎหมายเกี่ยวกับ

กรรมสิทธิ์ของสังหาริมทรัพย์ และการที่อาศัย

ความในมาตรา 23 ประกาศให้สัตว์ป่าที่มีแหล่ง

ก�าเนิดนอกราชอาณาจักรเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็น

กรณีการด�าเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่มีความส่วน

ไหนในมาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้อ�านาจในการ

ด�าเนินการเช่นนั้น และผิดหลักการในการบังคับ

ใช้กฎหมายด้วย

 1. เหตุผลที่อ้างต่อไปว่า  “ประกอบกับ

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย 

การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า

ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES))  จึงมีพันธกรณีที่จะต้อง

ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำาหนดให้ประเทศสมาชิก

ต้องมีมาตรการควบคุมการค้า การครอบครอง 

การนำาเข้า การส่งออก และการนำาผ่านซึ่งงาช้าง

หรือผลิตภัณฑ ์ที่ ได ้จากการแปรรูปงาช ้ าง 

ภายในประเทศมิให ้ปะปนกับงาช ้างที่ได ้มา 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงจำา เป ็นต ้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้”

 ข ้อสัง เกต ค� าว ่ า  “Convent ion  on 

International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora” ต้องมี “The” น�าหน้า

เพราะเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าเป็นอนุสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่หายาก ตาม

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติงาช้าง 

พ.ศ. 2558 ไม่ได้ใช้ “The” ก�ากับไว้ ผู้เขียนจึงไม่

แน่ใจว่าเป็นความผิดพลาดในการตรวจพิสูจน์

อักษรหรือการขาดความเข้าใจในขั้นตอนการร่าง

กฎหมาย

  3.1 ประเทศไทยเป ็นภาคีสมาชิก 

CITES อันดับที่  80 การมีพันธกรณีที่จะต้อง

ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติใน

ฐานะภาคีสมาชิก  ประมาณเดือนมีนาคม 2547  

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

มีตัวแทน CITES ร่วมประชุมอยู่ด้วย ผู้เขียนได้

อธิบายให ้ทราบว ่า  งาช ้างมีบทบัญญัติของ

กฎหมายบังคับต่างกัน แล้วแต่กรณีข้อเท็จจริง 

งาช้างที่ได้มาจากช้างบ้านหรือช้างเลี้ยง เจ้าของมี

กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1336 เจ้าของช้างมีสิทธิได้ดอกผล คือ 

ลูกช้าง และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งตัวช้าง 

ขณะมีชีวิตและตายหรือล้มลงแล้ว งาช้างและ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากงาช้างเจ้าของช้างก็เป็นเจ้าของ

ด้วย งาช้างกรณีที่ได้มาจากช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่า

คุ ้มครอง เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ควบคุมและบังคับใช้

กับผู้กระท�าความผิด ส่วนงาช้างจากทวีปแอฟริกา 

หรือที่อื่น ๆ นอกราชอาณาจักรเป็นกรณีที่ต้องไป

ด�าเนินการตามมาตรา 23 และมาตรา 24  ซึ่งที่

ประชุมก็เข้าใจ ผู้แทน CITES เข้าใจดี เพราะหลัก
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กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสากลและ

ยอมรับใช้บังคับกันทุกประเทศทั่วโลก ส่วนงาช้าง

กรณีอื่นก็มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับใช้อยู ่ 

การที่ไม่สามารถอธิบายให้ผู้แทน CITES เข้าใจ

หลักกฎหมายนั่นแหละที่เป็นปัญหา ผู ้เขียนจึง

แปลกใจและสงสัยว่า เหตุใดจึงใช้เหตุผลนี้มาอ้าง

เพื่อออกกฎหมาย

     3.2  กรณีปัญหาที่อ้างว่างาช้างภายใน

ประเทศปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่พนักงานเจ้า

หน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

ต้องปฏิบัติหน้าที่ วินิจฉัยและแยกประเภทและ

ชนิดงาช้างให้ออก เพราะบทบัญญัติของกฎหมาย

มีผลบังคับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงกรณี

งาช้างที่มาจากช้างที่มีแหล่งก�าเนิดหรือที่มาแตก

ต่างกัน

 ประเด็นที่ 3 ตามพระราชบัญญัติงาช้าง 

พ.ศ. 2558 บัญญัติให้อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับ “งาช้าง” ที่มาจากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ

ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ  ซึ่งเจ้าของช้างมี

กรรมสิทธิ์ เป็นกรณีที่บัญญัติให้อธิบดีฯ มีอ�านาจ

ไปจัดการหรือด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับช้างบ้าน

หรือช้างที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ไม่ใช่ช้างป่า ซึ่งขัดกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของอธิบดีฯ ตามที่

ก�าหนดไว้ (job description) เป็นการปฏิบัติหน้าที่

มิชอบ ทันทีที่มีการบังคับใช้กฎหมายและเป็น

ความผิดส�าเร็จ บุคคลที่ได้รับความเสียหายจาก

การบังคับใช้กฎหมาย สามารถป้องกันสิทธิของ

ตนเองได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู ้หนึ่งผู ้ใด … ต้องระวางโทษ 

…”

 ประเด็นที่ 4 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1303 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคล

หลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน โดย

อาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันไซร้ ท่านว่าทรัพย์สิน

ตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้น

มีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่น ๆ แต่ต้องได้ทรัพย์นั้นมา

โดยมีค่าตอบแทน และได้การครอบครองโดย

สุจริต …”

 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 84/1 บัญญัติว่า “คู่ความฝ่ายใด

กล่าวอ้างข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนคำาคู่ความของ

ตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

นั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อ

สันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติ

ธรรมดาของเหตุการณ์ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด 

คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จาก

ข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว”

และตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

 มาตรา  6 บัญญัติว่า  “ผู้ใดมีไว้ในครอบ

ครองซึ่งงาช้างโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า 

ให้มาแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มา

ซึ่งงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะต่อ

อธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
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 ภายหลังจากได้รับแจ้งการครอบครอง 

ให้อธิบดีออกเอกสารการครอบครองงาช้างให้แก่

ผู้แจ้งการครอบครองไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่

รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

 ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุอันควร

สงสัยในภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการครอบครอง

ว่า งาช้างใดมิใช่งาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์

พาหนะ อธิบดีอาจมีคำาสั่งให้ผู ้ครอบครองนำา

เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ได้

 เหตุอันควรสงสัยและการนำาเอกสารหรือ

หลักฐานมาพิสูจน์ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู ้ครอบครองไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่างาช้างในความครอบครอง

เป็นงาช้างที่ได้มาจากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ ให้

งาช้างนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองส่งมอบงาช้างให้แก่กรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในสามสิบวันนับ

จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำาสั่งจากอธิบดี

 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาม

วรรคสามไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งของอธิบดีตาม

วรรคห้าให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบ

ห้าวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำาสั่ง

 คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”

 มาตรา 7  บัญญัติว่า  “ในกรณีผู้ซึ่งครอบ

ครองงาช้างตามมาตรา 6 หรือมาตรา 19 ประสงค์

จะโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบ

ครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ใน

ความครอบครองต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี

ก ่ อ น วั น ที่ จ ะ มี ก า ร โ อ น ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพหรือ

เปลี่ยนรูปร่างงาช้าง

 ในกรณีที่เป็นการโอนการครอบครอง ให้

อธิบดีระบุชื่อผู ้รับโอนไว้ในเอกสารการครอบ

ครองที่ออกให้ไว้ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 19

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

แจ้ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด”

 มาตรา 8  บัญญัติว่า  “บทบัญญัติแห่ง

มาตรา 6 และมาตรา 7 มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ครอบ

ครองงาช้างตามลักษณะหรือขนาดที่รัฐมนตรี

ประกาศกำาหนด”

 มาตรา 9  บัญญัติว ่า  “ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อำานาจ ดังต่อไปนี้

 (1) เข้าไปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ค้า

งาช้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระ

อาทิตย์ตก หรือในเวลาทำาการของสถานที่นั้นเพื่อ

ตรวจสอบการดำาเนินการ เอกสาร หรือหลักฐาน 

หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทำาใด ๆ ที่

อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ 

หรือตามที่กำาหนดในใบอนุญาต

 (2) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาซึ่งสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำาความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอำานาจยึดหรือ

อายัดงาช้าง เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ

ดำาเนินคดี 
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 (3)มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา

หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบ

การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำาความผิดตามพระ

ราชบัญญัตินี้

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทำาการอันมีลักษณะเป็น 

การค ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา”

 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ผู้ใดค้างาช้างอยู่ใน

ที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคำาขอ

อนุญาตต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยต้องจัดทำา

บัญชีการได้มา การแปรรูป และการค้างาช้างด้วย 

และเมื่อยื่นคำาขออนุญาตแล้วให้ค้างาช้างต่อไปได้

จนกว่าจะได้รับแจ้งคำาสั่งไม่อนุญาตจากอธิบดี

 การยื่นคำาขออนุญาตและการจัดทำาบัญชี

การได้มา การแปรรูป และการค้างาช้าง และการ

อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา”

 มาตรา 19  บัญญัติว่า “ผู้ใดได้มาหรือมีไว้

ในครอบครองซึ่งงาช้างก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้มีผลใช้บังคับให้แจ้งการครอบครองโดยระบุ

จำานวน ขนาด พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายของงาช้าง 

ต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราช

บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้อธิบดีออกเอกสาร

การครอบครองงาช้างให้แก่ผู้แจ้งการครอบครอง

ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ

กำาหนด”

 เนื่องจากพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 

2558 มีโทษจ�าคุกและปรับตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 13 ถึงมาตรา 15 ซึ่งเป็นโทษอาญาตามที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ว่า  

“โทษสำาหรับลงแก่ผู้กระทำาความผิด มีดังนี้ (1) 

ประหารชีวิต (2) จำาคุก (3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบ

ทรัพย์สิน…”  การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีใช้

วิธีการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญากรณีที่ไม่มีบทบัญญัติไว้โดย

เฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาบังคับใช้  ตามความในมาตรา 15 บัญญัติว่า 

“วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้

บัญญัติไว ้ โดยเฉพาะ ให ้นำาบทบัญญัติแห ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้

บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้”

 ในการพิจารณาคดีในศาล “ภาระการ

พิสูจน์ (Burden of proof หรือบางกรณีเรียก 

Standard of proof)”  เป ็นหลักการส�าคัญที่

กฎหมายบัญญัติ ไว ้ ในการด� า เนินกระบวน

พิจารณาในศาล คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง

เพื่อสนับสนุนค�าคู่ความของฝ่ายตน มีภาระการ

พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว ้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ความ

ว่า “คู ่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อ

สนับสนุนคำาคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมี

ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น…”  กรณีเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ที่ครอบครองสังหาริมทรัพย์ประเภท 

“งาช้าง”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1336 ที่กล่าวมาแล้ว เมื่อมีงาช้างอยู ่ใน

ความครอบครองจึ งมีสิทธิ ยิ่ ง ว ่ าบุคคลอื่น  
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ตามมาตรา 1303 ที่ผู้เขียนอ้างมาแล้ว จึงเป็นกรณี

ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวได้รับประโยชน์จาก

ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย โดยข้อสันนิษฐาน

ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น คุ ณ แ ก ่ เ จ ้ า ข อ ง

กรรมสิทธิ์ กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีงาช้างไว้

ในความครอบครอง โดยมีค่าตอบแทนและสุจริต

เป็นกรณีที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะ

ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานครบถ้วนแล้ว 

ตามมาตรา 84/1 ที่ผู ้เขียนอ้างมา ดังนั้นบุคคลที่

กล่าวอ้างว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีงาช้างไว้ใน

ครอบครองไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงหรือเป็นเจ้าของ

หรือผู ้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึง

มีหน้าที่ต้องพิสูจน์

 แต่ความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

งาช้าง พ.ศ. 2558 มาตรา 6 บัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของผู้ครอบครองงาช้างโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การค้าต้องแจ้งการครอบครองและต้องน�าเอกสาร

หรือหลักฐานมาพิสูจน์ตามมาตรา 6 วรรคสี่ อีก

ทั้งให้งาช้างตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า กรณี

ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ไม่ได้ว่างาช้าง

ในความครอบครองเป็นงาช้างที่ได้มาจากช้างที่

เป็นสัตว์พาหนะ และต้องมีหน้าที่อุทธรณ์ตาม

วรรคหก มาตรา 7 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ

เจ้าของหรือผู ้ครอบครองงาช้างต้องแจ้งเป็น

หนังสือต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช กรณีประสงค์จะโอนการครอบครอง 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในความครอบครองก่อน

วันที่จะมีการกระท�าดังกล่าว มาตรา 8 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีม่อี�านาจก้าวล่วงเข้าไปในอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการค้นหรือยึดหรืออายัดงาช้าง กรณีมีเหตุอัน

ควรสงสัยและมีอ�านาจออกหนังสือเรียกบุคคลมา

ให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

ความในมาตรา 9 วรรคท้ายบัญญัติว่าพนักงานเจ้า

หน้าที่ต้องไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการค้น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 18 บัญญัติให้การค้างาช้างต้องขออนุญาต

และการครอบครองงาช ้ างต ้องปฏิบัติตาม 

มาตรา 19

 1. ความที่ผู ้เขียนอ้างมา มาตรา 6 และ

มาตรา  7  ขัดกับหลักการภาระการพิสู จน ์  

(Burden of  proof) ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สังหาริมทรัพย ์ที่มีสั งหาริมทรัพย ์ประเภท 

“งาช้าง” อยู่ในความครอบครองโดยได้ทรัพย์นั้น

มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนมีสิทธิยิ่งกว่า

บุคคลอื่น ๆ และได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐาน

ของกฎหมาย คู ่ความฝ่ายที่อ้างว่าเจ้าของหรือ 

ผู ้ครอบครองสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีสิทธิ์ จึงมี

ภาระการพิสูจน์ ความในมาตรา 6 และมาตรา 7 

บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู ้ครอบ

ครองสังหาริมทรัพย ์  ซึ่งขัดกับกฎหมายตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303 

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 84/1

 2. เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัย์

มีสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใด

บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู ้อื่น หรือ

เข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 

โดยปกติสุขของเจ ้ าของหรือผู ้ ครอบครอง
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อสังหาริมทรัพย์นั้น มีความผิดตามกฎหมายตาม

ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 

ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของ

ผู ้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำาการ 

ใ ด  ๆ  อั น เ ป ็ น ก า ร ร บ ก ว น ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง

อสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวาง

โทษ…”

 แต่ความในมาตรา 9 (1) ได้บัญญัติความ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์

ของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองได้เป็นกรณีที่ให้

อ� านาจดั งกล ่ าวโดยให ้อยู ่ ในดุลยพินิจของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าจะยัง

ไม่มีข้อยุติว่ามีการกระท�าความผิดตามกฎหมาย

แต่อย่างใดเห็นได้ชัดเจนว่า มาตรา  9 (1) ใช้ค�าว่า  

“อาจ” และความในมาตรา 9 วรรคท้ายบัญญัติว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระท�าการอันมีลักษณะ

เป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ผู้เขียนต้องยอมรับว่าอ่านแล้วสับสน

และไม่เข้าใจโดยปกติแล้ว การบัญญัติกฎหมายจะ

ใช้วิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติ และเป็น

ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การกระท�าบางอย่างอาจ

เป็นการก้าวล่วงสิทธิของประชาชนที่มีกฎหมาย

รองรับ หรือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ ้า

หน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมาย มีอุปสรรคท�าให้การ

ปฏิบัติงานไม ่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย แล้วน�ามาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ท�าให้การปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีกฎหมายรองรับและ

สิทธิของประชาชนได้รับการรับรองและคุ้มครอง

ตามกฎหมาย แต่ความในมาตรา 9 กลับบัญญัติว่า

ความในมาตรา 9 (1) ไม่ให้อยู ่ในบังคับของ

กฎหมายและมาตรา 9 (2) บัญญัติว่าเป็นการค้น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แล้วขยายความในกฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจยึดหรืออายัดงาช้าง เอกสารหรือหลักฐาน

หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นกรณีที่บัญญัติกฎหมาย

โดยไม่ได ้อาศัยพื้นฐานข้อเท็จจริง หรือหลัก

กฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู ้ เขียนก็รอฟังอยู ่ว ่าผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับ

ใช้จะมีความเห็นหรือให้เหตุผลกรณีนี้อย่างไร

 3. ความตามที่ผู้เขียนได้อธิบายมาแล้วว่า 

ห ลั ก ค ว า ม เ ป ็ น เ จ ้ า ข อ ง ห รื อ ผู ้ ค ร อ บ ค ร อ ง

สังหาริมทรัพย์ กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมี

กรรมสิทธิ์ได้รับการรับรองและคุ ้มครอง โดย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 

และเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับ ผู้

ที่เป็นเจ้าของหรือผู ้ครอบครองสามารถครอบ

ครอง น�าเคลื่อนที่หรือค้าได้ ความในกฎหมาย

ฉบับนี้มาตรา 18 และมาตรา 19 บัญญัติความให้

เจ้าของหรือผู ้ครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งการ

ครอบครองหรือขออนุญาตก่อน ต้องเข้าใจตรงนี้

ให้ดีนะครับว่า “งาช้าง” กรณีนี้เป็นงาช้างที่ได้จาก

ช้างที่เป็นสัตว์พาหนะที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

มีกรรมสิทธิ์และไม่ใช่ทรัพย์สินที่ท�าหรือมีไว้เป็น

ความผิด หรือมีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามไว้

โดยเฉพาะ

 ตามที่ผู ้ เขียนได้อธิบายความในสาระ

ส�าคัญ 4 ประเด็น โดยละเว้นที่จะกล่าวถึงประเด็น
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ปลีกย่อย  ด้วยข้อจ�ากัดของเนื้อที่ที่จะลงบทความ

ในวารสารการจัดการป่าไม้ จึงขอจบบทความ

เพียงเท่านี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองงาช้าง

ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎหมายฉบับ

นี้คงมีทางออกเดียวเท่านั้นคือ ฟ้องร้องด�าเนินคดี

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งเท่านั้นครับ 

การที่กฎหมายฉบับนี้มีสาระส�าคัญขัดกับหลัก

กฎหมายตามที่กล่าวมาแล้ว จึงอยากตั้งเป็นค�าถาม

ว ่ ากฎหมายฉบับนี้ ผ ่ านความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วตามที่ผู้

ที่เกี่ยวข้องกล่าวอ้างมาจริงหรือไม่?  

สรุป

 ภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

งาช้าง พ.ศ. 2558 ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียม 

ใบอนญุาตตามบญัชอีตัราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต

ให้ค้างาช้าง ฉบับละ 50,000 บาท ใบอนุญาตให้ 

น�าเข้า ส่งออกหรือน�าผ่านซึ่งงาช้าง ฉบับละ 

50,000 บาท และใบแทนใบอนุญาต 1,000 บาท 

กรณีที่มีข้อยุติว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องถูกยกเลิกไป

และทางราชการต้องคืนเงินให้กับผู ้ช�าระค่า

ธรรมเนียมตามหลักการของกฎหมาย กรณีเป็น

ลาภมิควรได้ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการและมี

ขั้นตอนของกฎหมายอีกมาก คงไม่ง่ายเหมือนกับ

เวลาที่รับช�าระเงินค่าธรรมเนียมมา เตรียมการไว้

สักหน่อยก็ดีครับ

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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คำานำา

 จากการส�ารวจ-ศึกษาปัญหาเบื้องต้น 

ในพื้นที่เมืองและชนบทโดยรอบเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี พบว่ามีปัญหาการใช้ไม้จ�านวนมาก

ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ไม่คุ้มค่า ท�าให้มีไม้

ใช้แล้วจากการท�าโครงและแบบหล่อคอนกรีตที่

ใช้ต่อไม่ได้แล้วหรือยังใช้ต่อได้แต่ไม่มีที่เก็บรักษา 

กลายเป็นภาระของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องขน

ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้าง ในขณะเดียวกันพบว่ามี

โรงเรียนจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู ่ไม่ห่างจากเขตเมืองยังอยู ่ใน

สภาพที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการศึกษาซึ่งมี

ราคาสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณของโรงเรียนที่มี

อย่างจ�ากัด

 ปัญหาสองด้านที่เกิดในพื้นที่ข้างเคียงกัน

ดังกล่าวเป็นความท้าทายที่น�ามาสู่การศึกษา-วิจัย

เพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทางในการแก้ปัญหา 

และพัฒนาขยายผลไปสู่มิติอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อกัน

อีกหลากหลายมิติ ได้แก่ การลดปัจจัยที่ท�าให้เกิด

วิกฤตโลกร้อน การส่งเสริมให้เกิดการบริหาร

ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนาวัฒนธรรม

ชุมชนประชาธิปไตยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

และการขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับระบบนิเวศให้แก่

ชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวจากไม้ใช้

แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 

1) เพื่อศึกษาวงจรชีวิตเดิมของไม้ที่ใช ้ในงาน

ก่อสร้าง และแสวงหาวงจรชีวิตใหม่เปรียบเทียบ

กับวงจรชีวิตเดิม โดยใช้หลักการออกแบบเชิง

นิ เวศเปลี่ยนไม ้ใช ้แล ้วจากการก ่อสร ้างเป ็น

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ส�าหรับโรงเรียนต้นแบบขนาด

เล็กในชุมชนชนบทที่อยู ่ใกล้พื้นที่ก ่อสร้างใน 

เขตเมือง 2) เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบ 

เชิงนิเวศในการท�าผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยไม้ใช้แล้ว

จากการก่อสร้าง ส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน
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ชุมชนชนบท ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 

3) เพื่อประเมินมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการใช้ประโยชน์ไม้ใช้

แล้วจากการก่อสร้าง โดยการเปรียบเทียบระหว่าง

วงจรชีวิตเดิมกับวงจรชีวิตใหม่ของไม้ที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง ซึ่งมีการน�ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตาม

ต้นแบบในการวิจัยนี้

 การวิจัยได้ด�าเนินการเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม ผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวิจัยเชิงปริมาณด�าเนินงานโดยอาสาสมัครภาค

ชุมชนและนักวิจัยภาควิชาการ ร่วมกันค้นหา

โจทย์การวิจัยและค�าตอบที่สนองความต้องการ

ของชุมชน น�าไปสู่แนวทางการพัฒนาด้วยองค์

ความรู้และภูมิปัญญาจากชุมชนและเทคโนโลยี

ปัจจุบันที่ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับความเป ็นอยู ่และวัฒนธรรมของชุมชนที่ 

เข้าร่วม

เส้นทางชีวิตของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง

 ผลการส�ารวจ และสัมภาษณ์ พบว่า 

เส้นทางชีวิตของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง เริ่มจาก

เมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆ ที่เติบโตเป็นต้นอ่อน เจริญ

เตบิโตเรื่อยมาจนกลายเป็นต้นไม้หลากหลายชนิด

จ�านวนมหาศาลในป่า ต้นไม้เหล่านี้ท�าหน้าที่ดูด

ซับคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์

แสง และคายออกซิ เจน สร ้างสมดุลให ้แก ่

ธรรมชาติและสรรพสิ่งในระบบนิเวศให้ด�ารงอยู่

ได้อย่างเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งรวมถึงมนุษย์ พืช สัตว์ 

ดิน น�้า อากาศ พืชพรรณต่างๆ และองค์ประกอบ 

อื่นๆ อีกมากมายที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่สิ้นสุด

 เมื่อต้นไม้เติบใหญ่จนถึงระยะเวลาที่ใช้

ประโยชน์ได้ ต้นไม้บางส่วนถูกโค่น และน�าออก

จากป่ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ใน

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่

อยู่อาศัย ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 

 ในปัจจุบัน ต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นโดยทั่วไป 

มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีขนาดเส้นรอบวงที่ระดับ

อก ประมาณ 1-2 เมตร และมีความสูงของล�าต้น

ต้นประมาณ 6-8 เมตร หลังจากการตัดโค่นแล้ว 

ไม้ซุงจะถูกล�าเลียงไปแปรรูปยังโรงเลื่อย จากนั้น

ไม้แปรรูปจะถูกส่งออกขายผ่านผู ้ค ้าไม้ เพื่อ

จ�าหน่ายให้แก่ร้านค้าไม้และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ต่างๆ และส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน เข้าสู่ส่วนต่างๆ 

ของงานก่อสร้าง

 ในงานก่อสร้าง ไม้จะถูกน�ามาตัด และ

ประกอบเป็นส่วนต่างๆ ของแบบหล่อคอนกรีต 

ไม้ค�้ายัน และอื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ชั่วคราว เมื่อเสร็จ

สิ้นภารกิจเหล่านี้แล้ว ไม้จะถูกรื้อออก และคัด

แยกส่วนที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ต่อ ส่วนไม้ที่ไม่ได้รับ

การคัดเลือกก็จะถูกน�าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ไป

กองทิ้งให้ผุเปื ่อยสลายเป็นดินคืนสู ่ธรรมชาติ 

หรือขายเป็นฟืน ซึ่งพบว่า (ปี พ.ศ.2556) มีการซื้อ

ขายไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้างในเป็นไม้คละ ราคา

ประมาณ 650-800 บาท ต่อ 1 คันรถกระบะเล็ก 

คิดเป็นราคาเฉลี่ย 725 บาท ต่อ 1 คันรถกระบะ

เล็ก และท้ายที่สุดไม้เหล่านี้จะถูกเผากลายเป็น

ก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ ควันไฟ และขี้ เถ ้า 

(Figure 1)

จากกองไม้ใช้แล้วในเมืองสู่ชีวิตใหม่…

พัชริดา ปรีเปรม และคณะ
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 จากความเป็นไปของเส้นทางชีวิตไม้ที่ใช้

ในการก่อสร้างดังกล่าว ท�าให้เห็นโอกาสที่จะ

เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของไม้เหล่านี้ให้มีคุณค่า

มากกว่าการสิ้นสุดชีวิตลงด้วยการถูกทิ้งให้ผุเปื่อย

หรือขายไปเป็นฟืน ซึ่งน�ามาสู่การวิจัยเพื่อค้นหา

วิธีการท�าผลิตภัณฑ์ขึ้นจากไม้เหล่านี้ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้อีกนานัปการ

ประเภท ขนาดปริมาณ และราคาของไม้ใช้

แล้วจากการก่อสร้าง

 จากการท�ากิจกรรมของชุมชนพบว่า 

จากการคัดประเภท วัดขนาดและหาปริมาณของ

ไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนน�าไม้มาใช้ 

พบว่าใน 1 คันรถกระบะเล็ก มีไม้ยางนา (Yang) 

ท่อนขนาดหน้าตัด 1½×3 นิ้ว และไม้กระบาก 

(Mesawa) เป็นแผ่นหน้าตัดหนา 1 นิ้ว หน้ากว้าง 4 

ถึง 10 นิ้ว คละกันรวมปริมาตร 0.325 ลูกบาศก์

เมตร รวมความยาวไม้ทุกขนาด 80 เมตร มีสัดส่วน

ปริมาตรของไม้กระบากหน้าตัด 1×10 นิ้วมาก

ที่สุด (30%) รองลงมาเป็นไม้ยางนาหน้าตัด 1½×3 

นิ้ว(26%) และน้อยที่สุดเป็นไม้กระบากหน้าตัด 

1×4 นิ้ว (5%) (Figure 2)

 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถคิด

ราคาไม้ใช ้แล้ว 1 คันรถกระบะเล็กเทียบกับ 

ราคาซื้อขายไม้ใหม่รวมเป็นเงิน 6,242.58 บาท 

(Table 1) และหากคิดค่าเสื่อมของมูลค่าไม้ใช้แล้ว

ลดลง 50% ของไม้ใหม่ จะมีค่าเท่ากับ 3,121 บาท  

ซึ่งนับว่ายังสูงกว่าราคาซื้อขายไม้เพื่อน�าไปท�าฟืน 

(725 บาท ต่อ 1 คันรถกระบะเล็ก) ถึง 4 เท่า และ

เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าตัวเงินข้างต้น ท�าให้เราต้อง

กลับมาทบทวนว่า ที่ผ่านมาเราใช้งานไม้ไม่คุ้มค่า

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ

ระยะเวลาการน�าไม้มาใช้งานชั่วคราวระหว่างการ

ก่อสร้างไม่กี่ เดือน กับระยะเวลาในการเจริญ

เติบโตของต้นไม้อยู่ในป่าที่มีอายุมากกว่า 20-40 ปี 

Figure 1 Existing life cycle of wood used in constructions. 

จากกองไม้ใช้แล้วในเมืองสู่ชีวิตใหม่…

พัชริดา ปรีเปรม และคณะ
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บริบทของชุมชนและโรงเรียนต้นแบบ

 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ

ในการวิจัย คือ ชุมชนบ้านกุดชุม ต�าบลหนองกิน

เพล อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดชุมในชุมชนเดียวกันเป็น

Table 1 Quantities and prices of used woods from construction in one small truc

Wood types
Cross section

(inch)

Total volume

(cum)

Total length

(m)

Price1

(baht/m)

Total price

(baht)

Yang 1½”×3” 0.084 29.92 40 1,196.80

Mesawa 1”×4” 0.017 6.65 52.5 349.13

Mesawa 1”×6” 0.046 12.25 80 980

Mesawa 1”×8” 0.074 14.77 105 1,550.85

Mesawa 1”×10” 0.104 16.66 130 2,165.80

Total 0.325 80.25 6,242.58
1 list price per meter is averaged prices in Ubon Ratchathani Province, February 2015. 

เป้าหมายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวจากงานวิจัยนี้ มี

บริบทของชุมชนและโรงเรียนสรุปจากผลการ

ส�ารวจ สังเกต สัมภาษณ์และรวบรวมจากเอกสาร

ดังนี้

 บ ้ านกุดชุม เป ็นชุมชนขนาดเล็ก  มี

ประชากร 476 คน 155 ครัวเรือน (ปี 2556) ตั้งอยู่

บนฝั ่งขวาของแม่น�้ามูล ด้านทิศตะวันตกของ

พื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานีชุมชนแห่งนี้

ประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส�าคัญเป็นประจ�า 

2 ประเภท คือ อุทกภัย และวาตภัย ซึ่งสร้างความ

เดือดร้อนแก่การด�ารงชีพของผู้คนในพื้นที่เกือบ

ทุกปี นอกจากนั้นชุมชนยังมีปัญหาความเสื่อม

ถอยทางสังคมที่เป็นผลสืบเนื่องจาก การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี และสิ่งยั่วเย้าจาก

สังคมเมือง รวมถึงปัญหาความขาดแคลนด้าน

ความเป็นอยู่ และปัญหาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ในโรงเรียนบ้านกุดชุม ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียว

ของเด็กในชุมชน และได้รับการคัดเลือกเป็น

ต้นแบบในการวิจัยนี้

Figure 2  Percentage of quantities by volume of used 

woods comparing among five cross section sizes.
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 โรงเรียนบ้านกุดชุมจัดการเรียนการสอน

ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 มีจ�านวนนักเรียนในช่วงเวลาที่ด�าเนินการ

วิจัย ดังนี้ เริ่มปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรกของการ

วิจัย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ�านวน 45 คน จากนั้นมี

จ�านวนนักเรียนลดลงทุกปี และในปีการศึกษา 

2557 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการวิจัย มีนักเรียนคง

เหลือจ�านวน 27 คน 

 โรงเรียนมีบุคลากร รวม 5 คน ดังนี้  

ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหาร 1 คน และนักการภารโรง 

1 คน ซึ่งครูผู ้สอน 3 คนต้องรับหน้าที่สอน

นักเรียน จากชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษา 

1-6 รวมเป็น 8 ชั้นเรียนพร้อมกัน หรือเท่ากับ 2-3 

ชั้นเรียนต่อครู 1 คน

 ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีค่าใช้จ ่าย 

ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ

ค่าบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก 3 แหล่ง 

คือ งบประมาณองค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

กินเพล งบประมาณสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี

จากรัฐบาล และงบประมาณประจ�าจากกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ ่าย

ส�าหรับนักเรียนระดับอนุบาลต่อคนวันละ 30.45 

บาท นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่า

ใช้จ่ายต่อคนวันละ 31.45 บาท 

จากสภาพของโรงเรียนจ�านวนครูผู ้สอนที่มีไม่

ครบชั้นเรียน และ และงบประมาณน้อยนิดที่ได้

รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก

นัก เรียนที่ขาดแคลนซึ่ ง เป ็นลูก-หลานของ

ประชากรบ้านกุดชุมเอง (Figure 3) ท�าให้มองเห็น

โอกาสที่จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็กๆ ในโรงเรียนบ้านกุดชุม ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนบ้านกุดชุมเอง อันจะน�า

ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อม

ต่อระหว่างไม้ใช้แล้วซึ่งเป็นส่วนเกินหลังการใช้

ประโยชน์ในงานก่อสร้างในเมืองใหญ่กับผู ้ที่

ขาดแคลนในชนบทชานเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กๆ อันเป็นอนาคตของชาติให้ดีขึ้น

ต่อๆ ไป

จากกองไม้ใช้แล้วในเมืองสู่ชีวิตใหม่…
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การดำาเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ความต้องการของชุมชน

 ในการแสวงหาความต้องการ ได ้จัด

กิจกรรมชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง

ความคิดเห็นในหัวข้อ “ไม้กองนี้ เป็นอะไรได้

บ้าง?” ผ่านภาพวาดด้วยเส้นสายและลายมือของ

นักเรียนเอง ท�าให้ทราบความต้องการที่แท้จริง

ของนักเรียน และรู ้ว ่าไม ้ที่ ใช ้แล ้วเหล่านี้จะ

สามารถน�ามาผลิตเป ็นอะไรได ้บ ้าง ซึ่งสิ่งที่

นักเรียนเลือกคือ การปรับปรุงห้องสมุดของ

โรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาหาความรู้และพัก

ผ่อนหย่อนใจ รายการสิ่งของที่ต้องการมีดังนี้  

ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางรองเท้า เวทีเล่านิทาน  

เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ เกมส์ และสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ  

(Figure 4)

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

 การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการน�าผล

จากการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส

ให้นักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยการ

วาดภาพลงบนผ้าในหัวข้อ “กองไม้นี้เป็นอะไร 

ได้บ้าง”จากความฝันที่แสดงถึงความต้องการของ

เด็กๆ น�ามาสู่การเขียนแบบร่างของสิ่งที่จะผลิต

โดยชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบกับหลักสากล 

ในการออก และรูปแบบที่สามารถผลิตได้ด้วย

ความถนัด ทักษะ เครื่องมือ และภูมิปัญญาของ

ช่างท้องถิ่น

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว

 จากแบบร่าง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผล

งานชุมชน โดยการลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ 7 แบบ 

(Figure 5) เป็นผลงานท�ามือที่ร่วมกันท�าให้แก่

โรงเรียนชุมชนของลูกหลาน ด้วยความรัก และ

ความภาคภมูใิจมรีายการและละเอยีดการผลติดงันี้ 

 1. เก้าอี้นักเรียน (5 ตัว) โครงสร้างเหล็ก

มาจากเก้าอี้นักเรียนเก่าที่ช�ารุด น�ามาแกะเอาไม้ที่

ช�ารดุออก ขดัสนมิออก ปัดฝุน่ และทาสกีนัสนมิทบั 

พนักพิงท�าด้วยไม้ใช้แล้วขนาด 1×10 นิ้ว บริเวณที่

รองนั่งท�าด้วยใช้แล้วขนาด 1½×3 นิ้ว 

Figure 4  The school children expressed their needs by drawing furniture for their school’s 

         library, to be made from the construction waste wood of the one small truck.
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 2. โต๊ะท�างาน (1 ตัว) เดิมส่วนที่เป็นไม้อัด

ช�ารุด แต่ส่วนโครงเหล็กยังคงแข็งแรงดี จึงได้

ซ่อม โดยใช้ไม้ใช้แล้วขนาด 1×6 นิ้ว 1×8 นิ้ว และ 

1×10 นิ้ว บุบริเวณที่ช�ารุดโดยรอบ ส่วนขอบด้าน

บนใช้ไม้ใช้แล้วขนาด 1½×3 นิ้ว ท�าเป็นคิ้วปิดโดย

รอบทั้ง 4 ด้าน

 3. โต๊ะนักเรียน (1 ตัว) เดิมเป็นโต๊ะ

นักเรียนเก่าที่ช�ารุดแล้ว รื้อเอาไม้เดิมออก แล้วกรุ

ทับใหม่ด้วยไม้ใช้แล้วขนาด 1×8 นิ้ว และ 1×10 

นิ้ว 

 4. ม้านั่ง (1 ตัว) ท�าจากไม้ใช้แล้วขนาด 

1×8 นิ้ว ใช้ส�าหรับนั่งท�างานกับพื้น 

 5.  โต๊ะญี่ปุ ่น (3 ตัว) ท�าจากไม้ใช้แล้ว  

โดยด้านบนท�าจากไม้ใช้แล้วขนาด 1×8 นิ้ว และ/

หรือ 1×10 นิ้วตามความเหมาะสม ส่วนขาโต๊ะท�า

จากไม้ขนาด 1½×3 นิ้ว 

 6. ชั้นวางหนังสือติดผนัง (8 ตัว) ตัวชั้น

ท�าจากไม้ใช้แล้วขนาด 1×8 นิ้ว และ 1×10 นิ้ว และ

โครงติดผนังท�าจากไม้ใช้แล้วขนาด 1½×3 นิ้ว  

ยึดติดกับบอร์ดช�ารุดที่ติดผนังห้องสมุด 

 7. ชั้นวางหนังสือ 2 ชั้นตั้งพื้น (1 ตัว) 

ผลิตจากไม้ใช้แล้วขนาด 1½ x3 นิ้ว ทั้งหมด 

 นอกจากนั้น ยังมีเศษไม้เหลือน�าไปใช้

ประดิษฐ์สิ่งของ อื่นๆ โดยประกอบเข้ากับวัสดุ

เหลือใช้ และวัสดุช�ารุดที่มีอยู ่โรงเรียนและใน

หมู่บ้าน ได้สิ่งประดิษฐ์ส�าหรับเด็กนักเรียน เช่น 

เวทีเล่านิทาน ม้านั่ง และของเล่นไม้ต่างๆ ที่

ประเมินมูลค่าไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งด้วย

เส้นทางชีวิตใหม่ของไม้ และผลสัมฤทธิ์

จากการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต

เส้นทางชีวิตใหม่ของไม้

 เมื่อมองย ้อนกลับไปดู เส ้นทางชีวิต

เดิมของไม้ที่เริ่มจากเมล็ดในป่า สุดท้ายจบลงที่

กองไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้างที่รอการย่อยสลาย

หรือขายเป็นไม้ฟืนราคา 750 บาทต่อ 1 คันรถ

กระบะเล็กได้ถูกปรับเปลี่ยนจากผลด�าเนินการ 

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเพียงแต่น�าไม้ใช้แล้ว 1 คันรถ

Figure 5   From the school children’s needs, to sketch 

design, and to green products (furniture for their 

library); made from construction waste wood,  by 

community participation; using local  wisdom, skill, 

and tools available in the community.
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กระบะเล็กเท่ากันนี้ ขนออกจากเมืองใหญ่ไปยัง

โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนในพื้นที่ไม่ห่างจาก

ตัวเมือง สามารถเปลี่ยนชีวิตไม้ช่วงสุดท้ายให้ให้

เป็นชีวิตที่ยั่งยืน กลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็น

ประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในฐานะ

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ที่ผลิตด้วยหลักการผลิตเชิง

นิ เวศ โดยการมีส ่วนร ่วมของชุมชนตลอด

กระบวนการ (Figure 6)

ผลสัมฤทธิ์จากการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต

จากการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไม้ใช้แล้วจากการ

ก่อสร้าง เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้งที่เป็นรูปธรรม

สามารถประเมินเชิงตัวเลข และที่เป็นนามธรรมที่

ประเมินจากความรู ้สึกนึกคิดของคนในชุมชน 

ปรากฏผลออกมาเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้เมื่อ

เริ่มโครงการวิจัยมากมาย สามารถสรุปประเด็น

ส�าคัญเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 

และ ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

 1. ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนเส้นทาง

ชีวิตของไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้างจากการเป็นไม้

ฟืน 1 คันรถกระบะเล็ก ปริมาตรไม้ 0.325 ลูกบาศก์

เมตรสามารถลดการปล่อยกาซเรือนกระจกที่

เป็นต้นเหตุของวิกฤตโลกร้อนคิดเป็นน�้าหนัก

กาซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.576 ตัน เป็นมูลค่า

คาร์บอนเครดิตที่อัตรา 300 บาท/ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์ทีล่ดลงเท่ากบั 172.80 บาท นอกจากนัน้

ยังมีผลที่เป็นนามธรรมจากการด�าเนินกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งท�าให้สมาชิกใน

ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ต ้นแบบซึ่ง เป ็นความหวังในอนาคต เข ้าใจ

สถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อม รู้สาเหตุ และ

วิธีการแก้ไขด้วยบทบาทหน้าที่ของทุกคน

 2. ด้านสงัคมจากการประเมนิผลสมัฤทธิ์ 

ด้วยแบบสอบถามและกิจกรรมกลุ ่มเป้าหมาย 

พบว่า 1) กระบวนการมีส่วนร่วมท�าให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็ง ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมมีความรู ้สึก

ภาคภูมิใจที่ได ้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ

คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน 2) ผู้มีส่วน

ร่วมมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมหลังจาก

สิ้นสุดโครงการ โดยเสนอให้มีการจัดกิจกรรมจิต

อาสาอย ่างต ่อเนื่องเพื่อถ ่ายทอดหลักการใช ้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแก่บุคคลอื่นๆ ในชุมชน

จากประสบการณ์ที่ ได ้จากการท�ากิจกรรมนี้ 

3) ผู้มีส่วนร่วมเห็นว่าควรน�าหลักการดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 4) ผู้มีส่วนร่วมมั่นใจ

ว่าไม้เหลือทิ้งจากการก่อสร้างเหล่านี้สามารถน�า

กลับมาใช้งาน และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

ชุมชนได้ในอนาคต 5) ผู้มีส่วนร่วมมีความสนใจ

และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า

และได้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มากยิ่งขึ้น และ 6) ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจ

มากต่อผลิตภัณฑ์ทุกรายการ เรียงจากระดับจาก

Figure 6  New sustainable life cycle of wood used in 

constructions is extended from waste wood to green 

products in the rural schools, to live sustainably.
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คะแนนสูงสุดลงมาดังนี้  ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ

นักเรียน เก้าอี้นักเรียนทาสีโครงเหล็กเก่า ม้านั่ง

เล็ก เก้าอี้นักเรียนไม่ทาสีโครงเหล็กเก่า ชั้นวาง

หนังสือติดผนัง โต๊ะท�างาน เวทีเล่านิทาน และโต๊ะ

ญี่ปุ่น ตามล�าดับ

 3. ด้านเศรษฐกิจจากการศึกษาวงจรชีวิต

ไม้พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการก่อสร้างมีวิธีการ

จัดการไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้าง 2 วิธี คือ 1) น�า

ไปไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้างไปกองทิ้งปล่อยให้ผุ

พังตามธรรมชาติ และ 2) น�าไปขายเป็นฟืนใน

ราคาประมาณ 725 บาทต่อ 1 คันรถกระบะเล็ก ซึ่ง

ผลจากการส�ารวจท�าบัญชีไม้ พบว่าไม้ใช้แล้ว 1 

คันรถกระบะเล็ก มีไม้ยางนาและไม้กระบาก

ขนาดต่างๆ มูลค่าเทียบเท่าไม้ใหม่ 3,121 บาท ซึ่ง

สูงกว่าราคาขายเป็นฟืนถึง 4 เท่า และเมื่อน�าไม้

จ�านวนนี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว ได้เพิ่ม

มูลค่าเทียบกับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันในท้อง

ตลาดเป็น 18,720 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงถึง 26 เท่า

ของราคาไม้ที่ขายเป็นฟืน

ถอดบทเรียนจากการกิจกรรมชุมชน

 ในการถอดบทเรียนจากกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยการมีส่วนร่วม สรุป

ด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ (Figure 7)

 1. รับรู้ปัญหา และแสวงหาทางแก้ปัญหา

โดย 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ

วิกฤตโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และป่าไม้ และ 

2) หลังจากนั้นจึงระดมความคิดเพื่อแสวงหาทาง

แก้ปัญหาร่วมกัน

 2. สร ้างแรงบันดาลใจและแสวงหา

โอกาสโดย 1) ท�าความรู ้จักกับหลักการผลิต 

เชิงนิเวศ และวัตถุดิบที่จะใช้ท�าผลิตภัณฑ์สีเขียว

ซึ่งได้แก่ไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้าง และ 2) หลัง

จากนั้นจึงระดมความคิดว่า รู ้สึกอย่างไรกับไม้

เหล่านี้? ไม้เหล่านี้มีที่มาอย่างไร? เราจะเปลี่ยนไม้

เหล่านี้ไปเป็นอะไรได้บ้าง?

 3. ร่วมเรยีนรูด้้วยการลงมอืท�าโดย 1) เริม่จาก

การขนไม้ใช้แล้วจากการก่อสร้าง 1 คันรถกระบะ

เล็กเข้าพื้นที่ ท�าความคุ ้นเคยกับไม้ด้วยการคัด

ชนดิ ขนาด ตรวจสภาพ นบัจ�านวน และ 2) ตามด้วย

การค้นหาความต้องการผลติภณัฑ์ของเดก็นกัเรยีน

ด้วยกิจกรรมการวาดเส้นสายลายมือเป็นแบบร่าง

จากจินตนาการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริง

 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามจินตนาการของ

ผู้ใช้เป็นภารกิจส�าคัญที่ต้องแปรจินตนาการของ

เด็กนักเรียนที่เป็นลูก-หลานของคนในชุมชนให้

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ได้จริง มีกิจกรรมดังนี้ 1) ก�าหนด

รายการผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตจริงโดยคัดเลือกจาก

แบบร่างจากจินตนาการของผู้ใช้ 2) ส�ารวจปัจจัย

ในการผลิตที่หาได้ในชุมชน คือ ทักษะ เครื่องมือ 

และวัสดุอื่นที่สามารถน�ามาใช้ร่วมกับไม้ใช้แล้ว

จากการก ่อสร ้าง  วางข ้อก� าหนดในการท� า

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ก�าหนดเวลาการท�างาน ก�าหนด

สัญญาใจในการร่วมงาน 3) ลงมือท�าผลิตภัณฑ์ 

และ 4) ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ท�าการประเมิน

สองส่วน คือ 1) การประเมินความพึงพอใจและ

รบัฟังข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนร่วมด้วยแบบสอบถาม

และการเสวนากลุ่มเป้าหมาย และ 2) การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ด้วยความจริง ผลการ

ทดลอง และหลักวิทยาศาสตร์ ในด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจ
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Figure 7  Five steps of success in developing construction waste wood into green products for 

                    school children by community participation.
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สรุปและเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ขออาสาเป็นเมล็ดพันธุ์หนึ่งของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

นอกพื้นที่ป่า ที่จะสามารถเจริญงอกงามขึ้นต่อไป

ไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่หัวใจของผู้คนมองเห็น

คุณค่าสิ่งเหลือใช้ที่ไร้ค่าแล้ว ให้กลับกลายเป็นสิ่ง

มีคุณค่าได้ ก็จะสามารถขยายพืชพันธุ์จากงานวิจัย

นี้ออกไปได้อีกหลากหลายมิติ ในอนาคตหากมีผู้

สนใจที่จะขยายผลงานวิจัยในรูปแบบนี้ออกไป 

ควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาจไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่

ในโรงเรียน แต่ควรมีการขยายขอบข่ายของ

กิจกรรมให้มีความหลายหลายยิ่งขึ้น อาจเป็นที่

บ้าน ที่วัด หรือสาธารณะประโยชน์อื่นๆ และ

ขยายพื้นที่ของการท�ากิจกรรมในรูปแบบนี้ออก

ไปในวงกว ้างอันจะน�าไปสู ่ความยั่ งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชน 

อันเกิดจากฝีมือของคนในชุมชนเพื่อชุมชนของ

ตนเอง และผลพวงอันน่าอัศจรรย์คือ คุณค่าทาง

จิตใจที่จะกล่อมเกลาให้ผู้คนเห็นความส�าคัญและ

ค้นพบศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึง

การน�าไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความร�่ารวยอย่างพอ

เพียง และสามารถดูแลตนเองได้ นอกจากนี้ยังเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
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