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การใช้แบบจ�าลอง Markov Chain และภาพดาวเทียม Landsat 5 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

Use of Markov Chain Model and Landsat 5 Imageries to Study Land 

Use Change in Mu Ko Chang National Park, Trat Province

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

ธนสิทธิ ศิริวารินทร์1           Tanasit Siriwarin1

วีระภาส คุณรัตนสิริ2        Weeraphart Khunrattanasiri2

วันชัย อรุณประภารัตน์2               Wanchai Arunpraparat2

1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 Corresponding author E-mail: tanasit_si@hotmail.com

 รับต้นฉบับ 16 ตุลาคม 2558 รับลงพิมพ์ 29 ตุลาคม 2558

ABSTRACT
	 This	study	aimed	to	analyze	the	land	use	patterns	and	land	use	change	in	Mu	Ko	Chang	
National	 Park	 by	 using	 geographic	 information	 system	 (GIS)	 remote	 sensing	 (RS)	 and	 global	
positioning	 system	 (GPS)	 during	 2003	 -	 2011.	Markov	 chain	model	 and	Markov	 cellular		
automata	was	applied	to	predict	the	land	use	patterns	in	2015.
	 The	 results	 showed	 that	Ko	Chang	 in	Mu	Ko	Chang	National	 Park,	 Trat	 province		
has	an	area	of	210.71	km2.	The	land	use	was	classified	in	8	patterns	such	as	tropical	rain	forest,	
mangrove	 forest,	 orchards,	 urban	 and	 construction,	 para	 rubber	 plantation,	 river	 and	 sea,		
aquatic	 farms	 and	 other	 areas.	 During	 2003	 -	 2007	 the	 area	 of	 1.96	 km2	 was	 changed.		
Tropical	 rain	 forest	 appeared	 the	 most	 decreasing	 change	 of	 land	 use	 about	 0.74	 km2.		
River	and	sea	was	the	most	 increasing	change	of	 land	use	about	0.54	km2.	During	2007	-	2011	
the	 area	 of	 4.08	 km2	was	 changed.	Tropical	 rain	 forest	 appeared	 the	most	 decreasing	 change		
of	 land	 use	 about	 1.93	 km2.	Other	 areas	was	 the	most	 increasing	 change	 of	 land	 use	 about		
0.76	 km2.	The	 prediction	 of	 land	 use	 in	 2015	 showed	 that	 tropical	 rain	 forest	 appears	 an	 area		
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การใช้แบบจำาลอง Markov Chain และภาพดาวเทียม…

ธนสิทธิ ศิริวารินทร์ และคณะ

of	 174.27	 km2,	 orchard	 11.72	 km2,	 para	 rubber	 plantation	 10.77	 km2,	 urban	 and	 construction		
6.92	km2,	other	areas	2.69	km2,	mangrove	forest	2.00	km2,	river	and	sea	1.70	km2	and	aquatic	farms	
0.64	km2.	The	overall	accuracy	of	the	land	use	classification	was	71.54	percent.
Keywords :	Markov	chain	model,	Markov	cellular	automata,	land	use	change,	Trat	provinc

บทคัดย่อ

 การศกึษาการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะช้าง จงัหวดัตราด 

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการรับรู้ระยะไกล และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก  

มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ�าลองลูกโซ่มาร์คอฟ และมาร์คอฟเซลลูลาร์ออโตมาตา มีวัตถุประสงค์ 

ในการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2546 - 

พ.ศ. 2554 และคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2558

 ผลการศึกษาพบว่า  พื้นที่เกาะช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด มีทั้งสิ้น  

210.71 ตร.กม. สามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 8 ประเภท  ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน  

สวนผลไม้ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง สวนยางพารา แม่น�า้ คลอง และทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และพื้นที่

เบ็ดเตล็ด ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2550 พบการเปลี่ยนแปลง 

ของพื้นที่ ทั้งหมด 1.96 ตร.กม. โดยพื้นที่ป่าดิบชื้น ลดลงมากที่สุด 0.74 ตร.กม. รองลงมาคือพื้นที่ 

สวนยางพารา พื้นที่สวนผลไม้  และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ส่วนพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ  

พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล 0.54 ตร.กม. รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด  

และพื้นที่ป่าชายเลน ตามล�าดับ ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2554 

พบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั้งหมด 4.08 ตร.กม. โดยพื้นที่ป่าดิบชื้น ลดลงมากที่สุด 1.93 ตร.กม.  

รองลงมาคือพื้นที่ป่าชายเลน ส่วนพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 0.76  ตร.กม.  

รองลงมาคอืพืน้ทีส่วนยางพารา พืน้ทีแ่ม่น�้า คลอง และทะเล พืน้ทีส่วนผลไม้ พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง 

และพื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ตามล�าดับ ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2558  

ด้วยแบบจ�าลอง Markov chain พบว่า มีพื้นที่ป่าดิบชื้นมากที่สุด 174.27 ตร.กม. รองลงมาเป็นพื้นที่ 

สวนผลไม้ 11.72 ตร.กม. สวนยางพารา 10.77 ตร.กม. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 6.92 ตร.กม.  

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2.69 ตร.กม. พื้นที่ป่าชายเลน 2.00 ตร.กม. พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล 1.70 ตร.กม.  

และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.64 ตร.กม. ผลความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล ร้อยละ 71.54

ค�าส�าคัญ :  แบบจ�าลองลูกโซ่มาร์คอฟ มาร์คอฟเซลลูลาร์ออโตมาตา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์  

  ที่ดิน จังหวัดตราด
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ค�าน�า

 การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั โดยมสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของประชากร 

และการขยายตัวทางเศรษฐกิจท�าให้มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา

และผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

ที่เสื่อมโทรมลง เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน�้า 

ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ดังนั้น 

การศึกษาลักษณะและแนวโน้มของการใช้ที่ดิน 

ในอนาคตจึงมีความส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้เป็น

ข้อมูลในการหาแนวทางและวางแผนการใช้ที่ดิน 

ที่เหมาะสม ตลอดจนการน�าทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 เกาะช้าง จงัหวดัตราดเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของประเทศ จัดว่ามีความ

งดงามตามธรรมชาติ มีทรัพยากรที่หลากหลาย 

และยงัคงสภาพทีส่มบรูณ์บรเิวณหนึง่ของประเทศ 

(ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย, 2548)  

จึงท�าให้พื้นที่หมู่เกาะช้างและเกาะใกล้เคียงพัฒนา

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2525 ท�าให้มนีกัท่องเทีย่วเริม่เข้าไปท่องเทีย่ว 

เกาะช้าง โดยระยะแรก ๆ แหล่งท่องเที่ยวเริ่มต้นที่

บริเวณฝั่งด้านตะวันออกบริเวณหาดธารมะยม 

มีน�้าตกธารมะยมเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว 

ต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนเชื่อมโยงจากชุมชน 

สลักเพชรเลียบชายฝ ั ่งตะวันออกขึ้นไปทาง 

ทิศเหนือข้ามไปทางชายฝั ่งตะวันตกไปสิ้นสุด 

ที่ชุมชนบางเบ้า ท�าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว

บนเกาะช้างบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและ

หมูเ่กาะช้างใต้อย่างมาก ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

ทางด้านสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 

อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 กล่าวคือในช่วงปี 

พ.ศ. 2527 - 2545 ได้มีการก่อสร้างโรงแรม 

รีสอร์ทเกิดขึ้นเรียงรายตามที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ  

จากหาดทรายขาวลงไปถึงคลองพร้าว ไก่แบ้  

ไปสิ้นสุดที่ชุมชนบางเบ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 

เป็นต้นมา มีการสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ข ้ามฟาก 

ระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินจังหวัดตราด ท�าให้

ประชาชน นักท ่องเที่ยวสามารถน�ารถยนต์ 

ส่วนบคุคลข้ามฟากเข้าไปท่องเทีย่วได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว ท�าให้เกาะช้างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้

ที่ดินจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มีการ

สร้างอาคารที่พักส�าหรับรองรับนักท่องเที่ยว 

เกิดขึ้นทุกหาดในรูปแบบของโรงแรม รีสอร์ท 

ระดับที่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกเพียบพร้อม 

และเกสต ์ เฮาส ์ธรรมดา ซึ่งพื้นที่หลายแห่ง 

ในเกาะช้างได้เปลี่ยนเจ้าของจากคนในชุมชนเดิม

เป็นคนต่างถิน่ ท�าให้เกดิปัญหาทีต่ามมาเหมอืนกบั

แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ หลายแห่ง คือ การท่องเที่ยว

ได้พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งก็เกิดผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ สังคมและ

วัฒนธรรมอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

มีองค์ประกอบจากความพร้อมที่สภาพแวดล้อม 

ที่จะรองรับได้ ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น 

ในการเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจาก 

การท่องเทีย่ว ความรูค้วามเข้าใจของผูป้ระกอบการ

และนักท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้ 

รูปแบบการใช้ที่ดินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
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 ในการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2546  

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 และศึกษาการเปลี่ยน 

แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2546 - 

พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2550 -พ.ศ. 2554 จากนั้น 

จึงคาดการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของเกาะช้าง ในปี พ.ศ. 2558 โดยน�าข้อมูล 

การรับรู้ระยะไกล (Remote sensing: RS) ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information 

system: GIS) และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก 

(Global positioning system: GPS) (โครงการ 

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, 2541) 

มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ�าลอง Markov chain 

model ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

ในการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

 1. แ ผ น ที่ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ม า ต ร า ส ่ ว น  

1:50,000 ล�าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร 

ระวาง 5432 I และ 5433 II

 2. ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 ระบบ

บันทึกภาพ Thematic mapper (TM) ความละเอียด

จุดภาพ 30 เมตร Path 128 Row 52 จ�านวน 3 ภาพ 

บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546  

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ วันที่ 18 

มกราคม พ.ศ. 2554 

 3. เครื่องก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก  

 4.   กล้องถ่ายรูป

 5.   โปรแกรมประมวลผลข้อมูลการรับรู้

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 6. ชุดค�าสั่ง Markov chain model และ 

Markov cellular automata จากโปรแกรม Idrisi 

 7.   เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

วิธีการ

การจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1.  การจดัเตรยีมข้อมลู (data preparation)

 น�าเข้าข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 

ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยเลือกข้อมูลภาพ

ที่บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546  

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ วันที่ 18 

มกราคม พ.ศ. 2554

 2. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิง

เรขาคณิต (geometric correction)

 ท�าการปรับแก้ข้อมูลทางเรขาคณิตของ

ภาพดาวเทียมด้วยวิธีแปลงภาพสู่แผนที่ (image  

to map) โดยอาศัยจุดควบคุมภาคพื้นดิน (ground 

control point: GCP) ที่อ่านค่าพิกัดจากแผนที่

ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่

ทหาร ล�าดับชุด L7018 โดยมีพื้นหลักฐานและ 

ทรงกลมรี WGS 1984 ท�าการปรับแก้ความ 

คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตโดยใช้สมการพหุนาม

ล�าดับ 2 ค�านวณหาความผิดพลาดทางเรขาคณิต 

(root mean square error: RMS error) ไม่เกิน 1 จุด

ภาพหรือเท่ากับ 30 เมตร และใช้วิธีเติมจุดภาพ 

(resampling) ด้วยวิธี Nearest neighbor

 3. การแปลตีความและการวิเคราะห์

ข ้อมูลภาพดาวเทียม (image interpretation  

and analysis)
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 น�าข้อมูลภาพดาวเทียม ที่ท�าการปรับแก้

ข้อมูลทางเรขาคณิตแล้ว เข้าสู่กระบวนการแปล

ตีความด้วยสายตาร่วมกับการจ�าแนกประเภท

ข้อมูลแบบก�ากับดูแล (supervised classification) 

ด้วยใช้วิธี Maximum likelihood โดยก�าหนดพื้นที่

ตัวแทน (training area) จากตัวแทนของค่า 

การสะท้อนแสงของวัตถุที่แตกต่างกันในภาพ  

หลังจากนั้นท�าการตกแต่งผลการแปลตีความ  

(post classification) ของข้อมูลภาพดาวเทียม 

ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีกรองภาพ  

(image filtering) เพื่อขจัดจุดภาพที่เป็นตัวแทน 

ของพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ ที่ปะปนอยู่ในกลุ่มข้อมูล

ประเภทอื่น (noise) ช่วยท�าให้มีความต่อเนื่อง 

ของประเภทข้อมูลตามความเป็นจริงการแปล

ตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียม 

ด้วยสายตา (visual interpretation) โดยผสม 

ภาพสีเท็จ (false color composite) เพื่อเน้นให้ภาพ

สามารถแยกประเภทข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 4.  การประเมนิความถกูต้องในการจ�าแนก 

ประเภทข้อมูล (accuracy assessment)

 การประเมินความความถูกต ้องของ 

การจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระท�าหลังจาก

การจ�าแนกข้อมูลภาพเสร็จสมบูรณ์ โดยการ 

เปรียบเทียบผลการจ�าแนก กับข้อมูลภาคพื้นดิน 

ที่ได้จากการส�ารวจภาคสนามด้วยเครื่องก�าหนด

ต�าแหน่งบนพื้นโลก ซึ่ ง เป ็นตัวแทนในการ 

ตรวจสอบความถูกต้องของการจ�าแนกการใช้

ประโยชน์ที่ดิน แล้วค�านวณหาค่าความถูกต้อง 

โดยใช้ตาราง Confusion matrix เพื่อหา Omission 

error (ข้อมลูการจ�าแนกขาดหาย)  และ Commission 

error (ข้อมูลที่มีการจ�าแนกเกินมา) (สมพร, 2543)

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะช้าง 

จากข ้อมูลแผนที่การใช ้ประโยชน์ที่ดินของ 

ปี พ.ศ. 2546, 2550 และ 2554 ตามช่วงเวลา 

ที่ต้องการศึกษาคือ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2550 

และระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยใช้เทคนิค 

การซ้อนทับ (overlay analysis) ด้วยโปรแกรม

ประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Congalton and Green, 1992)

 2.  วเิคราะห์ข้อมลูการเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินและค�านวณพื้นที่การใช้ประโยชน์

ที่ดินแต่ละประเภท ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2550 

และปี พ.ศ. 2550 - 2554

การศึกษาแบบจ�าลองส�าหรับการเปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1.  น�าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในปี พ.ศ. 2546 และ 2550 จากการจ�าแนกประเภท

ข้อมลูดาวเทยีมด้วยสายตา มาวเิคราะห์หาแนวโน้ม

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ 

แบบจ�าลอง Markov chain model ด้วยโปรแกรม

ประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ 

ที่ได้คือ โอกาสของการเปลี่ยนแปลง (probability 

of change) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 

(transition area)
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 2.  ตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบ

จ�าลอง โดยน�าแผนที่การใช ้ประโยชน์ที่ดิน 

ปี พ.ศ.2554 ที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยโปรแกรม

ประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ซ ้ อ น ทั บ กั บ แ ผ น ที่ ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ที่ ดิ น 

ปี พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการจ�าแนกประเภทข้อมูล

ดาวเทียมด้วยสายตา ซึ่งมีการปรับแก้แผนที่ 

จากข้อมูลภาคสนามแล้ว

การสร้างแบบจ�าลองส�าหรับคาดการณ์การเปลี่ยน 

แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1.  น�าค่าสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน จากการวิเคราะห์ข้างต้นมาสร้าง

แบบจ�าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558  

ด้วยแบบจ�าลอง Markov cellular automata  

หรือ CA Markov โดยใช้โปรแกรมประมวลผล

ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 

โอกาสของการเปลี่ยนแปลง (transition rule)  

เช่นเดียวกับกระบวนการ Markov chain แตกต่าง

กันตรงที่ Markov cellular automata แสดงใน 

รูปแบบของแผนที่ (Pontius, 2000)

 2.  วิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช ้

ประโยชน์ทีด่นิในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2546 - 

2558 และค�านวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แต่ละประเภทใน พ.ศ. 2558 และน�าเสนอใน 

รูปแบบตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช ้

ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2558 และ

ตารางสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2558  

ที่ได้จากแบบจ�าลอง Markov cellular automata

ผลและวิจารณ์

 1. จากการอ่านแปล ตีความ วิเคราะห์ 

ภาพดาวเทียม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ พบว่า การใช้ประโยชน์

ที่ดินของเกาะช ้าง  ในเขตอุทยานแห ่งชาติ 

หมู ่ เกาะช้าง จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2546  

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ  

210.71 ตร.กม. สามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดินออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1) ป่าดิบชื้น  

2) ป่าชายเลน 3) สวนผลไม้ 4) ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสร้าง 5) สวนยางพารา 6) แม่น�้า คลอง  

และทะเล 7) เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และ 8) พื้นที่

เบ็ดเตล็ดมีการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้

  1.1  ปี พ.ศ. 2546 มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 

176.99 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ป่าชายเลน 2.09 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 0.99 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้ 

11.55 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของพื้นที่ 

ทัง้หมด พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง 6.48 ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ 

สวนยางพารา 10.38 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.93 

ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล  

0.79 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ 

ทั้งหมด พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.66 ตร.กม.  

คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่

เบ็ดเตล็ด 1.77 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.84  

ของพื้นที่ทั้งหมด (Figure 1)
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Figure 1  Land use map of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2003.
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  1.2  ปี พ.ศ. 2550 มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 

176.25 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 83.65 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ป่าชายเลน 2.12 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 1.01 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้ 

11.49 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.45 ของพื้นที่ 

ทัง้หมด พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง 6.74 ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ 

สวนยางพารา 10.23 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.86 

ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล  

1.33 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของพื้นที่ทั้งหมด 

พื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.63 ตร.กม. คิดเป็น 

ร้อยละ 0.30 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 

1.92 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(Figure 2)
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Figure 2  Land use map of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2007.
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  1.3  ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 

174.32 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 82.73 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ป่าชายเลน 2.01 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 0.96 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้ 

11.71 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของพื้นที่ 

ทัง้หมด พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง 6.90 ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ 

สวนยางพารา 10.75 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.10 

ของพืน้ทีท่ัง้หมด พืน้ทีแ่ม่น�้า คลอง และทะเล 1.70 

ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ทั้งหมด  

พื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.64 ตร.กม. คิดเป็น  

ร ้อยละ 0 .30 ของพื้นที่ทั้ งหมด และพื้นที่ 

เบ็ดเตล็ด 2.68 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.27  

ของพื้นที่ทั้งหมด (Figure 3)
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Figure 3 Land use map of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2011.
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 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2550 - 

พ.ศ. 2554 พบว่า

      2.1  การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินของเกาะช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้าง จังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 

พบว ่ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ทั้ งหมด  

1.96 ตร.กม. โดยพื้นที่ป่าดิบชื้น ลดลงมากที่สุด 

0.74 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ37.76 ของพื้นที่ 

ที่ มีการ เปลี่ ยนแปลงทั้ งหมด รองลงมาคือ 

พื้นสวนยางพารา ลดลง 0.15 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 7.65 ของพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้หมด 

พื้นที่สวนผลไม้ ลดลง 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 

ร้อยละ 3.06 ของพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้หมด 

และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ลดลง 0.03 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 1.53 ของพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้หมด 

ส่วนพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พื้นที่แม่น�้า 

คลอง และทะเล เพิ่มขึ้น 0.54 ตร.กม. คิดเป็น  

ร ้อยละ 27.55 ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทัง้หมด รองลงมาคอืพืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง 

เพิ่มขึ้น 0.26 ตร.กม. คิดเป็น ร้อยละ 13.27  

ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่

เบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 0.15 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 7.65 

ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่ 

ป่าชายเลนและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เพิ่มขึ้น  

0.03 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของพื้นที่ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Figure 4)
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Figure 4 Land use change of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2003-0007.
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  2.2  การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินของเกาะช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้าง จังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

พบว ่ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ทั้ งหมด  

4.08 ตร.กม. โดยพื้นที่ป่าดิบชื้น ลดลงมากที่สุด 

1.93 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 47.30 ของพื้นที่ 

ที่ เปลี่ ยนแปลงทั้ งหมด รองลงมาคือพื้นที่ 

ป่าชายเลน ลดลง 0.11 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ  

2.70 ของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ส่วนพื้นที่ 

ที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พื้นที่ เบ็ดเตล็ด  

0.76 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 18.63 ของพื้นที่ 

ที่ เปลี่ ยนแปลงทั้ งหมด รองลงมาคือพื้นที่ 

สวนยางพารา เพิ่มขึ้น 0.52 ตร.กม. คิดเป็น  

ร้อยละ 12.75 ของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล เพิ่มขึ้น 0.37 ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ 9.07 ของพื้นที่ที่ เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้ เพิ่มขึ้น 0.22 ตร.กม.  

คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของพื้นที่ที่ เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น  

0.16 ตร.กม. คิดเป็น ร้อยละ 3.92 ของพื้นที่ 

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

เพิ่มขึ้น 0.01 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของ 

พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Figure 5)
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Figure 5 Land use change of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2007-2011.
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 3.  ผลจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์

ที่ดินด้วยแบบจ�าลอง Markov Cellular Automat  

ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีพื้นที่ป่าดิบชื้นมากที่สุด

ประมาณ 174.27 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 82.70  

ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่สวนผลไม้ 

มีพื้นที่ประมาณ 11.72 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.56 

พื้นที่สวนยางพารา 10.77 ตร.กม. คิดเป ็น 

ร ้อยละ 5.11 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร ้าง  

6.92 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 3.28 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

2.69 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.28 พื้นที่ป่าชายเลน 

2.00 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.95 พื้นที่แม่น�้า คลอง 

และทะเล 1.70 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.81 พื้นที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.64 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.30 

(Figure 6)
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Figure 6 Land use map of Ko Chang in Mu Ko Chang National Park, Trat province, 2015.
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สรุป

 พื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

จงัหวดัตราด มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 210.71 ตร.กม. 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ออกเป็น 8 ประเภท  ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน 

สวนผลไม้ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง สวนยางพารา 

แม่น�้า คลอง และทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และพื้นที่

เบ็ดเตลด็ การใชป้ระโยชนท์ีด่ินปี พ.ศ. 2546 พบวา่

มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 176.99 ตร.กม. พื้นที่ป่าชายเลน 

2.09 ตร.กม. พื้นที่สวนผลไม้ 11.55 ตร.กม. พื้นที่

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 6.48 ตร.กม. พื้นที่ 

สวนยางพารา 10.38 ตร.กม. พื้นที่แม่น�้า คลอง  

และทะเล 0.79 ตร.กม. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  

0.66 ตร.กม. พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1.77 ตร.กม. การใช้

ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2550 มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 

176.25 ตร.กม. พื้นที่ป่าชายเลน 2.12 ตร.กม.  

พื้นที่สวนผลไม้ 11.49 ตร.กม. พื้นที่ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสร้าง 6.74 ตร.กม. พื้นที่สวนยางพารา  

10.23 ตร.กม. พื้นที่แม่น�้ า คลอง และทะเล  

1.33 ตร.กม. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.63 ตร.กม. 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1.92 ตร.กม. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ป่าดิบชื้น 174.32 ตร.กม.  

พื้นที่ป่าชายเลน 2.01 ตร.กม. พื้นที่สวนผลไม้  

11.71 ตร.กม. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

6.90 ตร.กม. พื้นที่สวนยางพารา 10.75 ตร.กม.  

พื้นที่แม่น�้า คลอง และทะเล 1.70 ตร.กม. พื้นที่ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.64 ตร.กม. พื้นที่เบ็ดเตล็ด  

2.68 ตร.กม. 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 พื้นที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 1.96 ตร.กม. คิดเป็น 

ร้อยละ 0.93 ของพื้นที่ทั้งหมด พบว่า พื้นที่แม่น�้า 

คลอง  และทะเล  มีพื้ นที่ เพิ่ มขึ้นมากที่สุ ด  

0.54 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 27.55 และพื้นที่ 

ที่ลดลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าดิบชื้น มีพื้นที่ลดลง 

0.74 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 37.76 ในช่วงปี  

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 พื้นที่ เปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งหมด 4.08 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.94  

พบว่า พื้นเบ็ดเตล็ด มีพื้นที่ เพิ่มขึ้นมากที่สุด  

0.76 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 18.63 และพื้นที่ 

ที่ลดลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าดิบชื้น มีพื้นที่ลดลง 

1.93 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 47.30 

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ

อุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะช้าง ในปี พ.ศ. 2558  

ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง พบว่า  

มพีืน้ทีป่่าดบิชืน้มากทีส่ดุประมาณ 174.27 ตร.กม. 

รองลงมาเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีพื้นที่ประมาณ 

11.72 ตร.กม. พื้นที่สวนยางพารา 10.77 ตร.กม. 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร ้าง 6.92 ตร.กม.  

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2.69 ตร.กม. พื้นที่ป่าชายเลน  

2.00 ตร.กม. พื้นที่แม ่น�้ า  คลอง และทะเล  

1.70 ตร.กม. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 0.64 ตร.กม. 

พื้นที่ป ่าดิบชื้นมีแนวโน้มลดลงมากที่สุดเป็น 

ล�าดบัแรก รองลงมาเป็นพืน้ทีป่่าชายเลน ส่วนพืน้ที่

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

แม่น�้า คลอง และทะเล และพื้นที่ชุมชนและ 

สิง่ปลกูสร้าง ส่วนพืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัว์น�า้มแีนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพดาวเทียม 

เนื่องจากค่าสะท้อนแสงของข้อมูลบางประเภท 

มี ค ่ า ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั น ม า ก  เ ช ่ น  ป ่ า ดิ บ ชื้ น กั บ 

สวนยางพารา และชุมชนและสิ่งปลูกสร ้าง 

กับสวนผลไม้ เป็นต้น ท�าให้การจ�าแนกข้อมูล 

ต้องขึ้นอยู ่กับการตัดสินใจของผู ้วิจัย ซึ่งมีผล 

ต่อความถูกต้องของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ดังนั้นควรมีการตรวจสอบผลการแปลตีความ 

ด้วยสายตาเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพดาวเทียม 

ที่มีรายละเอียดสูงหรือข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และควรใช้

จุดตรวจสอบภาคพื้นดินให้มีปริมาณเหมาะสม 

กับพื้นที่และให ้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

ทุกสภาพของการจ�าแนกพื้นที่

 เนื่องจากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  

มีการแปลงข้อมูลระหว่างข้อมูลที่เป็นเวคเตอร์ 

(vector) กับข้อมูลที่เป็นราสเตอร์ (raster) อาจเกิด

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ ดังนั้นต้องท�า 

การตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งในการวิเคราะห์แต่ละ

ขั้นตอน เพื่อหาจุดผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง

ก่อนด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

 ในการศึกษาแบบจ�าลอง Markov cellular 

automata เป็นการน�าค่าโอกาสการเปลี่ยนแปลง

และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการคาด

การณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เท่านั้น ดังนั้นหากมีการน�าแบบจ�าลองอื่น ๆ  

รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

และสงัคม เข้ามาร่วมในการวเิคราะห์ด้วย กจ็ะเป็น

ผลที่ท�าให้แบบจ�าลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

เอกสารและสิ่งที่อ้างอิง

โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
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Community-based Adaptation on Water Resource Management 
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ABSTRACT
	 This	 research	 aimed	 to	 study	 socio-economic	 and	 factors	 affecting	 community-based	
adaptation	on	water	resource	management	and	natural	risk	on	Tha	Chin	watershed:	a	case	study		
of	Saphan	Hin	 sub-district,	Nong	Mamong	district,	Chai	Nat	province.	Focus	group	discussion		
was	 used	 as	 a	 tool.	The	 designed	 questionnaires	were	 used	 to	 gathered	 data	 from	10	 villages		
of	325	household	sample	 in	Sapan	Hin	sub-district,	Nong	Mamong	district,	Chai	Nat	province.		
Then,	 t-test	 and	F-test	method	were	 employed	 for	 the	 statistical	 analysis	 and	 using	 computer		
package	program	with	the	given	significance	level	of	0.05.
	 The	result	revealed	that	most	of	the	respondents	about	61.8	%	were	female,	their	average	
age	40-49	years	 (34.8	%).	They	graduated	 at	 the	 primary	 school	 level	 (43.7%)	 and	 their	main	
occupation	were	 farmers	 (31.7%).	Most	 of	 the	 respondents	 had	 a	 good	 knowledge	 on	water		
resource	management	 and	natural	 risk	 and	 at	 the	 good	 level	 of	 participation	 in	 the	 community		
and	 participated	 in	 activities	 to	 protect	 the	 utilization	 of	 water	 resources	 management		
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and	 natural	 risk.	 People	 had	 the	 high	 adaptation	 level	 (87.4%).	 The	 factors	 affecting		
community-based	 adaptation	 on	water	 resource	management	 and	 natural	 risk	 on	 Tha	Chin		
watershed	 were	 main	 occupation,	 living	 satisfaction,	 environmental	 and	 social	 change		
problems,	 environmental	 knowledge,	 experience	 community	 participation	 and	 adaptation		
acceptance/readiness	in	community.
Keywords : community-based	adaptation,	water	resource	management,	Tha	Chin	watershed

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว

ชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ ่มน�้าท่าจีนกรณีศึกษาต�าบล 

สะพานหนิ อ�าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาทเพือ่ให้หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้จาก

การศึกษาไปใช้ในการวางแผนการการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าในพื้นที่ที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของทรัพยากรน�้ าและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได ้  การศึกษาวิจัยเชิงส� ารวจ  

(survey research) และการสนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion)โดยส�ารวจข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์

กับหัวหน้าครัวเรือน จาก 10 หมู่บ้าน จ�านวน 325 ตัวอย่าง ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ 

ค่า t-test และค่า F-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีช่วงอายุเฉลี่ย  

40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 43.7 ส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพปลูกข้าว/ท�านา คิดเป็นร้อยละ 31.7 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ต่อการเข้าร่วมกจิกรรมด้านการป้องกนัความเสีย่งด้านการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรน�า้และภยัธรรมชาติ

ธรรมชาติในระดับการมาก โดยส่วนใหญ่มีการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 87.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัย

ธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ ่มน�้าท่าจีนได้แก่ อาชีพหลัก ความพึงพอใจต่อการอยู ่อาศัยในชุมชน ปัญหา 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและด้านสังคม ความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม 

ของชุมชน และการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน

ค�าส�าคัญ : การปรับตัวของชุมชน, การจัดการทรัพยากรน�้า, ลุ่มน�้าท่าจีน
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การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

ค�าน�า

 การศกึษาแนวทางในการปรบัตวั ความเสีย่ง 

ในบริเวณพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย

ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ นั้นมีความส�าคัญ  

ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นย ่อมส่งผลกระทบต่อ 

ความเป็นอยู่ รูปแบบการด�าเนินชีวิต และความ

หลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนลักษณะ

ของผลกระทบที่ เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ นั้น 

ย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถ 

ในการรับมือและการปรับตัวของคนในชุมชน 

ให้มีความสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรน�้า

และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสม 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะทางกายภาพ

พื้นที่และปัจจัยด ้านเศรษฐกิจสังคมมีผลต ่อ 

ขดีความสามารถในการรบัมอืของชมุชนกบัปัญหา 

ดังนั้นการท�าเข้าใจถึงความเสี่ยง ความล่อแหลม/

เปราะบางของชุมชนที่ ได ้รับผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติ มีความส�าคัญและควรมีการส่งเสริม

รปูแบบแนวทางในการปรบัตวัให้มคีวามสอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 พืน้ทีลุ่ม่น�า้ท่าจนีเป็นหนึง่ใน 25 ลุม่น�า้หลกั 

ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน�้า

รวม 10,868.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  

4 จังหวัดคือ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม 

และสมุทรสาคร มีแม่น�้าท่าจีนเป็นแม่น�้าสายหลัก

ที่ส�าคัญของลุ่มน�้า สภาพปัญหาของลุ่มน�้าท่าจีน  

คอื ความเสือ่มโทรมของคณุภาพน�า้ในแม่น�า้ท่าจนี

และคูคลองสาขา การขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดูแล้ง 

รวมทั้งการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน�้า  

(กิติชัย, 2553)

 ต�าบลสะพานหิน มีพื้นที่ประมาณ 86.92 

ตารางกิโลเมตร (54,326.56 ไร่) ตั้งอยู่ในท้องที่

อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นลุ่มน�้า 

ท่าจีนตอนบน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,722 ครัวเรือน  

ปลูกข้าวและพืชไร่เป็นหลัก ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 

รายปีเท่ากับ 1,149.9 มิลลิเมตร มีช่วงฤดูน�้าหลาก 

(wet period) ในเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือน

กนัยายน มปีรมิาณน�า้ฝนรวมทัง้สิน้ 563.3 มลิลเิมตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 ของปริมาณน�้าฝนทั้งปี 

และช่วงแล้งฝน (dry period) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน

ตุลาคมถึงปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน มีปริมาณน�้าฝนทั้งสิ้น 586.5 

มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.0 ของน�้าฝนทั้งปี

ในช่วงที่ผ่านมา (กิติชัย, 2553) ต�าบลสะพานหิน

ประสบปัญหาอุทกภัยน�้าท่วมฉับพลัน และปัญหา

การขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลกระทบต่อพชืผลทางการเกษตรและคณุภาพ

ชีวิตของเกษตรกรตกต�่าลง จึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการปรับตัวของ

ชมุชนต่อการจดัการทรพัยากรน�า้และความเสีย่งภยั

ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม

กับศักยภาพของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชมุชนและเป็นไปตามหลกัการอนรุกัษ์ รวมทัง้

เพื่อฟื ้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่าต้นน�้าล�าธารให้มี

ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

อ�านวยน�้าให้แก่พื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีนตอนบนให้เกิด

ความยั่งยืนต่อไป
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การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

 ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมและปัจจัยที่มีผลต่อ 

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้าและ

ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีน

 กรอบแนวคิดตัวแปรอิสระ คือเพศ อายุ 

สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 

ในการตั้งถิ่นฐาน อาชีพหลัก ความพึงพอใจ 

ต่อการอยู ่อาศัยในชุมชน การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 

ความผาสุกทั่วไปของชุมชน ปัญหาด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล ้อมและด ้านสังคม  

ความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่น ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน  

การยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อม 

ของชุมชน และระดับศักยภาพของชุมชน  

ตัวแปรตามคือ การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการ

ทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัยธรรมชาติในพื้นที่

ลุ ่มน�้าท่าจีนตอนบน ต�าบลสะพานหิน อ�าเภอ 

หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 สมมุติฐานการวิจัยมีดังนี้  ประชากร

ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระดับ 

การศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน อาชีพหลัก 

ความพึงพอใจต่อการอยู ่อาศัยในชุมชน การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากร

ชีวภาพในท้องถิ่น ความผาสุกทั่วไปของชุมชน 

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ

ด้านสังคมความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม 

การรบัรูข้้อมลูข่าวสารจากปัญหาการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่น  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ การมีส่วนร่วม 

ของชุมชนการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียม 

ความพร้อมของชุมชน และระดับศักยภาพของ

ชมุชนต่างกนัมกีารการปรบัตวัชมุชนต่อการจดัการ

ทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัยธรรมชาติในพื้นที่

ลุ ่มน�้าท่าจีนตอนบน ต�าบลสะพานหิน อ�าเภอ 

หนองมะโมง จังหวัดชัยนาทต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษา

วิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) การสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลึก (in-depth interviews) ตลอดจน 

การประชุมสนทนากลุ ่มย ่อย (focus group  

discussion) ในระดบัพืน้ที ่เพือ่ส�ารวจข้อมลูพืน้ฐาน

ชุมชนด้านเศรษฐกิจ-สังคม กระบวนการมี 

ส่วนร่วมของชมุชน รปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

รวมทัง้บรบิทชมุชนในด้านต่าง ๆ  โดยมวีธิกีารดงันี้

 1.  ประเมินสภาพแวดล้อมชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม (participatory rural appraisal: PRA)  

โดยศึกษาประวัติชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ทนุทางสงัคมของชมุชน รปูแบบการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งบริบทชุมชนในด้านต่าง ๆ 

โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Bechstedt (1997); 

Whyte (1991); Mills (2000) และกิติชัย (2549)

 2.  ส� ารวจและวิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้ าน 

ประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคม และการปรับตัว

ชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้าและความ 

เสี่ยงภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ ่มน�้าท่าจีนตอนบน 

ต�าบลสะพานหิน อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัด
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การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

ชัยนาท โดยค�านวณประชากรตัวอย ่างจาก 

จ�านวนครวัเรอืนทัง้หมดในพืน้ทีต่�าบลสะพานหนิ  

อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่  10 หมู ่บ ้าน จ�านวน 1,722 ครัวเรือน  

ตามหลักการของ Yamane (1973) ท�าให้ได ้

ประชากรตัวอย่าง 325 ตัวอย่าง ท�าการสุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

กระจายตามหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ผู้เก็บข้อมูล 

ผ่านการอบรมให้ความรู ้ในการส�ารวจข้อมูล 

ทางสังคมศาสตร ์  แบบสัมภาษณ์ที่ ใช ้ผ ่ าน 

การตรวจประเมินความเที่ยงตรง (validity) 

จากผู ้ เชี่ยวชาญเพื่อปรับแก ้ไขความยากง ่าย 

ของข้อค�าถามในแต่ละประเด็นเพื่อเป็นไปตาม

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (สุชาติ, 2540)

 3.  สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และการสนทนา

กลุ ่มย ่อยร ่วมกับกลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลหลัก (Key  

informants) ได้แก่ กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มผู ้ใช ้ 

ประโยชน์จากน�้า กลุ ่มป่าชุมชน กลุ ่มองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้น 

การประเมินความพร้อมชุมชน ศักยภาพและ 

ทุนทางสังคมของชุมชน 

 4.  การวเิคราะห์ผลข้อมลู ท�าการวเิคราะห์

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test  

กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ ่มออกเป็น 2 กลุ ่ม  

และใช้สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่ม

ขึ้นไป ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม

 ประชากรตัวอย่างที่ศึกษา ร้อยละ 63.7  

เป็นตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง ร้อยละ 61.8 และเพศชายร้อยละ 38.2  

โดยมีอายุอยู่ในช่วง 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 

โดยนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่ 

ร ้อยละ 76.9 มีสถานภาพสมรส ประชากร 

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร ้อยละ 88.6 มีสถานภาพ 

เป็นลูกบ้าน และร้อยละ 87.1 เป็นสมาชิกกลุ่ม  

โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชกิกลุม่กองทนุหมูบ้่าน และ

กลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 29.8 และ 19.3 ตามล�าดับ 

มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต ้น  

(ป. 1 - ป. 4) ร้อยละ 43.7 ส่วนภูมิล�าเนาและ 

ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐาน สะท้อนให้เห็นถึง

โอกาสของการย ้ายถิ่นฐานและความมั่นคง 

ในการท�างาน มีพื้นที่ถือครองเป็นของตนเอง  

คิดเป็นร้อยละ 80.3 โดยมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย  

26.55 ไร่ และมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เป็น

ประเภทโฉนดมากที่สุด คิดเป ็นร ้อยละ 44  

ของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประกอบอาชีพหลัก 

ในภาคการเกษตร โดยมีอาชีพปลูกข้าว/ท�านา  

ร้อยละ 31.7 รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 

25.5 ประชากรตัวอย ่างส ่วนใหญ่  คิดเป ็น 

ร ้อยละ 79.7 มีการกู ้หนี้ยืมสิน โดยแหล ่ง 

ในการกู้เงิน คือ กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 32  

สาเหตุที่ท� าการกู ้ ยืมนั้นส ่วนใหญ ่กู ้ เพื่อซื้อ 

ปัจจัยการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 57.9
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วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18  

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ และทรพัยากร

ชีวภาพในท้องถิ่น

 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  

และทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดยร้อยละ 75.8 

มกีารใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ และทรพัยากร 

ชีวภาพในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่เป ็นการใช้ 

เพื่อเป็นแหล่งหาอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้ คิดเป็น

ร้อยละ 49.1 ของผู้ที่มีการใช้ประโยชน์ และการ 

ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวส่วนใหญ่

เป็นการใช้ภายในครัวเรือนมากกว่าการน�าไป 

ขายเป็นสินค้า

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

และด้านสังคมของชุมชนในปัจจุบัน

 การวัดระดับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง

ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม แ ล ะ ด ้ า น สั ง ค ม ข อ ง ชุ ม ช น 

ในปัจจุบันโดยแบ่งเกณฑ์ปัญหา ออกเป็น 3 ระดับ 

คือ 0.00 - 1.00 ชุมชนมีปัญหาน้อย 1.01 - 2.00 

ชุมชนมีปัญหาปานกลาง และ 2.01 - 3.00 ชุมชน 

มีปัญหามาก จากการศึกษา พบว่าชุมชนมีปัญหา

ด ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล ้อมชุมชน 

ในปัจจบุนั ในระดบัของปัญหาปานกลาง มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 1.47 โดยประเด็นที่มีระดับปัญหามากที่สุด 

ได้แก่ ปัญหาการระบาดของโรคพืช/ศัตรูพืช  

(ค่าเฉลี่ย 2.58) ปัญหาการขาดแคลนน�้าส�าหรับ

การเกษตร/ใช้สอยของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.22) และ

ปัญหาความยากจนของคนในชมุชน (ค่าเฉลีย่ 2.16) 

ส่วนประเด็นที่มีปัญหาระดับน้อยที่สุด ได้แก่  

ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและอิทธิพลท้องถิ่น 

(ค่าเฉลี่ย 0.66)

ความรูค้วามเข้าใจในด้านสิง่แวดล้อม/การเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 การวัดระดับความรู้ความเข้าใจในด้าน 

สิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติโดยแบ่งเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ 

ออกเป็น 2 ระดบั คอื 0.0  - 0.50 มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ระดับน้อย และ 0.51 - 1.0 มีความรู้ความเข้าใจ

ระดับมาก จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ในชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจในด้าน 

สิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.80 ลักษณะความรู ้ความเข้าใจของ

ประชากรตัวอย่างนั้นมีความรู ้ความเข้าใจใน

ประเด็นการท�าป่าชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของ 

การอนุรักษ์ป่าไม้ และป่าไม้ช่วยบรรเทาความ

รุนแรงของลมพายุและการเกิดน�้าท่วมฉับพลัน  

โดยตอบถูกคิดเป ็นร ้อยละ 98.5 และ 95.4  

ตามล�าดับ และจัดว่ามีความรู้ในระดับมาก โดยมี 

ค่าเฉลี่ย 0.98 และ 0.95 ตามล�าดับ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่น

 กลุ่มประชากรตัวอย่างรับทราบเกี่ยวกับ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาติ

ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 92.9 โดยได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภยัธรรมชาตใินท้องถิน่ ถงึร้อยละ 93.8 จากสือ่

วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

ซึ่งความถี่ในการรับข้อมูลส่วนใหญ่จะได้รับทราบ

ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ส่วนความต้องการ 
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วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

ให้มีการประชาสัมพันธ์ข ่าวสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

ในท้องถิ่นในประเด็นผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพการเกษตร/ปศุสัตว์ ถึงร้อยละ 53.8 โดย 

เหน็ว่าควรมช่ีองทางการแจ้งเตอืนภยั/การให้ข้อมลู

เกี่ยวกับความห่วงกังวลใจด้านผลกระทบต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดกับชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านทาง 

ผู้น�าชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 46.2 

การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต ่อการเข้าร ่วม

กิจกรรม ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ

 การวัดระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันภัย

ธรรมชาติโดยแบ่งเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ออกเป็น 3 ระดับ คือ 0.00 - 1.00 การมีส่วนร่วม

ของชุมชนน้อย 1.01 - 2.00 การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนปานกลาง 2.01 - 3.00 และการมีส่วนร่วม

ของชุมชนมาก จากการศึกษา พบว ่ าด ้ าน

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันภัย

ธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ  

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.97) ด้านความต้องการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการป้องกนัภยัธรรมชาตกิลุม่ตวัอย่างในชมุชน

มีความต้องการมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติธรรมชาติ ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.90) ด้านข้อจ�ากัดหรือปัญหา

อุปสรรคของชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ กลุ ่มตัวอย่างใน

ชุมชนมีความคิดเห็นว ่าข ้อจ�ากัดหรือปัญหา

อุปสรรคของชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านการป้องกนัภยัธรรมชาต ิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 1.53)  

การยอมรับต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อม 

ของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 ส่วนใหญ่ชุมชนยอมรับต่อการปรับตัว/

เตรียมความพร ้อมของชุมชนเพื่อรับมือกับ 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

คิดเป็นร้อยละ 87.4 โดยเห็นว่าท�าให้เกิดผลดี 

ต่อการการประกอบอาชีพในชุมชนร้อยละ 38.8 

โดยข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาการ 

เพื่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน 

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและ

ภัยธรรมชาติ โดยควรท�าความเข้าใจให้กับชุมชน 

รับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 

26.1 รองลงมาเป็นควรแจ้งมาตรการป้องกันและ

แก้ไขให้ชุมชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว คิดเป็น 

ร้อยละ 23.6 โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า ควรมกีารปรบัตวั

ในด้านปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้

สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ คิดเป็นร้อยละ 22.8

การทดสอบสมมุติฐาน

 จากผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยที่มีผล 

ต่อการปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า 

และความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีน

กรณีศึกษาต�าบลสะพานหิน อ�าเภอหนองมะโมง 
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วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18  

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

จังหวัดชัยนาท ได้แก่  อาชีพหลัก ความพึงพอใจ 

ต ่อการอยู ่ อาศั ยในชุมชน ป ัญหาด ้ านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล ้อมและด ้านสังคม  

ความรู ้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม การมี 

ส ่วนร่วมของชุมชน และการยอมรับต่อการ 

ปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน ส่วนปัจจัย 

ที่ไม ่มีผลต่อการปรับตัวชุมชนต่อการจัดการ

ทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ในพื้นที่

ลุ่มน�้าท่าจีน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน  

การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้และทรพัยากร

ชีวภาพในท้องถิ่น ความผาสุกทั่วไปของชุมชน  

การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารผลกระทบสิ่งแวดล้อม/

สขุภาพ และระดบัศกัยภาพของชมุชน รายละเอยีด

ดัง Table 1

Table 1 Summary of hypothesis testing.

 Independent variables t-test F-test p-value

1. gender  1.086  0.075ns

2. age   0.253 0.859ns

3. community status  0.251  0.803ns

4. educational level   0.838 0.474ns

5. resettlement  1.537  0.125ns

6. main occupation  -2.006  0.046*

7. living satisfaction  2.266  0.024*

8. forest resources and bio-resources utilization  -0.103  0.918ns

9. community blessedness   1.902 0.151ns

10. environmental and social change problems  9.089 0.000*

11. environmental knowledge  -6.399  0.000*

12. perception information of climate change and natural risk 1.742  0.082ns

13. environmental/ health impact   1.813 0.165ns

14. community participation   5.479 0.005*

15. adaptation acceptance/readiness in community  4.521 0.012*

16. potentiality community   0.766 0.466ns

Remark: * significant at 0.05 level

        ns non - significantat 0.05 level
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ต�าบลสะพานหิน 

อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 จากผลการจัดประชุมกลุ ่มย ่อย โดย

แนวทาง การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการ

ทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัยธรรมชาติโดยมี

สาระที่ส�าคัญ ดังนี้

 1.  ให้ชุมชนมีการประเมินความเสี่ยง 

ด้านทรัพยากรน�้า และความเสี่ยงภัยธรรมชาติ 

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

 2.  การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารความ

เสีย่งด้านทรพัยากรน�า้ และความเสีย่งภยัธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ให้กับกลุ ่มเกษตรกรได้รับ

ทราบเพือ่เตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัปัญหา

ที่จะเกิดขึ้น

 3.  การประเมินขีดความสามารถของ

ชุมชน ในการเตรียมความพร ้อมรับมือกับ 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า และความเสี่ยงภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง  

อาชีพ ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม/ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุนจากภาครัฐ

 4.  พัฒนาศักยภาพในการปรับตัว และ

เตรียมความพร้อมของชุมชนด้านทรัพยากรน�้า  

และภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยการ 

พัฒนาให้ เกิดพื้นที่ต ้นแบบ หรือพื้นที่สาธิต 

น�าร่องในระดับชุมชน

 5.  การฟ ื ้นฟูแหล ่งน�้ าในชุมชนให ้มี

ศักยภาพในการกักเก็บน�้าเพื่อการใช้ประโยชน์  

โดยการขุดลอก จัดสรรน�้า และการสร้างกติกา 

ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าของชุมชน

 6.  การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครนักวิจัย

ชุมชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร  

และเตอืนภยั สถานการณ์ด้านทรพัยากรน�้า และภยั

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

สรุป

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่ต�าบลสะพานหิน 

อ�า เภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พบว ่า  

ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

61.8 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 

34.8 ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88.6  

มีสถานภาพเป็นลูกบ้าน และประชากรตัวอย่าง 

ร้อยละ 87.1 เป็นสมาชิกกลุ่ม โดยส่วนใหญ่เป็น

สมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ 

ร้อยละ 29.8 และ 19.3 ตามล�าดับ ประชากร 

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 43.7 โดยประชากรตัวอย่าง 

ส ่ ว น ใ ห ญ ่ มี พื้ น ที่ ถื อ ค ร อ ง เ ป ็ น ข อ ง ต น เ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 80.3 ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพหลักในภาคการเกษตร โดยมีอาชีพ

ปลูกข้าว/ท�านา ร้อยละ 31.7 รองลงมาเป็นการ 

ปลกูพชืไร่ ร้อยละ 25.5 ประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่ 

คิดเป็นร้อยละ 79.7 มีการกู้หนี้ยืมสิน โดยแหล่ง 

ในการกู้เงิน คือ กองทุนหมู่บ้าน สาเหตุที่ท�าการ 

กูย้มืนัน้ส่วนใหญ่กูเ้พือ่ซือ้ปัจจยัการประกอบอาชพี 

คดิเป็นร้อยละ 57.9 โดยส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรป่าไม้ และทรพัยากร ชวีภาพในท้องถิน่ 

ร้อยละ 75.8 มี โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เพือ่เป็น 

แหล่งหาอาหาร เช่น เหด็ หน่อไม้ ถึงร้อยละ 49.1  
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18  

การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบัน ในระดับของ

ปัญหาปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.47 โดยประเดน็

ที่มีระดับปัญหามากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการระบาด

ของโรคพืช/ศัตรูพืช (ค ่าเฉลี่ย 2.58) ปัญหา 

การขาดแคลนน�้าส�าหรับการเกษตร/ใช้สอยของ

ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.22) กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านสิ่งแวดล้อม/

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาติ 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 โดย 

ส่วนใหญ่มีการรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่น  

คิดเป็นร้อยละ 92.9 โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร 

จากสือ่วทิยกุระจายเสยีง/วทิยชุมุชน คดิเป็นร้อยละ 

23.4 ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติในท้องถิ่นในประเด็นผลกระทบ

ต่อการประกอบอาชีการเกษตร/ปศุสัตว์ ถึงร้อยละ 

53.8 โดยส่วนใหญ่ชุมชนยอมรับต่อการปรับตัว/

เตรียมความพร ้อมของชุมชนเพื่อรับมือกับ 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

คิดเป็นร้อยละ 87.4 โดยเห็นว่าท�าให้เกิดผลดี 

ต่อการการประกอบอาชีพในชุมชนร้อยละ 38.8 

 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวชุมชน 

ต่อการจัดการทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัย

ธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีน ได้แก่ อาชีพหลัก 

ความพึงพอใจต่อการอยู่อาศัยในชุมชน ปัญหา 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและด้าน 

สังคม ความรู ้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม  

การมีส ่วนร ่วม ของชุมชน และการยอมรับ 

ต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ ยืนยันให้เห็นว่า ชุมชน

ต�าบลสะพานหิน อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัด

ชัยนาท ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีนตอนบน 

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอน เมื่อฝนตกมาลักษณะ 

ของน�้าจะไหลสู่พื้นที่ราบอย่างรวดเร็ว การเก็บ 

กักน�้าเพื่อการใช้ประโยชน์จึงมีน้อย เนื่องจาก 

ระบบการพฒันาแหล่งน�า้ในพืน้ทีส่่วนใหญ่มสีภาพ

เสื่อมโทรม การท�าการเกษตรจึงจ�าเป็นต้องอาศัย 

น�้าฝนเป็นหลัก ทั้งนี้ แนวโน้มของความเสี่ยงที่จะ

กระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชนมากที่สุด 

คือ ภาวะภัยแล้ง/การขาดแคลนน�้า และภาวะ

อุทกภัย/น�้ าท ่วมฉับพลัน ซึ่ ง เป ็นความเสี่ยง  

ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าในแหล่งน�้า ส�าหรับ

การเกษตร ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิต 

ตกต�่า เกิดภาวะหนี้สินขึ้น โดยชุมชนเห็นว่า 

ปัญหาในเรื่องของการจัดการการทรัพยากรน�้า 

และความเสี่ยงภัยธรรมชาตินั้นเป็นภัยที่คุกคาม 

ต ่อการด�ารงชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ชุมชน 

ต้องรบัรูส้ถานการณ์ของปัญหาและร่วมกนัแสวงหา 

มาตรการในการปรับตัวและเตรียมความพร้อม

รบัมอืกบัปัญหาดงักล่าว โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ 

ทางสังคม โดยการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ 

แก่ชุมชนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน�้า 

เพื่อการเกษตร และการเตรียมความพร ้อม 
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การปรับตัวชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน�้า…

กานดิษฏ์ สิงหากันและคณะ

ของชุมชนรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติ และจากผลการศึกษาวิจัย พบว่า 

ชุมชนยังมีความต้องการองค์ความรู ้ ในด ้าน 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพ 

ของแหล่งน�้าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ในท้องถิ่น การพัฒนาทางเลือกทางด้านอาชีพ 

เพื่อให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมั่นคงปลอดภัย  

จึงขอน�าเสนอแนะแนวทางส�าหรับการเตรียม 

ความพร ้อมของชุมชนให้สามารถรับมือกับ 

ผลกระทบจากทรัพยากรน�้าและความเสี่ยงภัย

ธรรมชาตขิองชมุชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตดงันี้

 1. การพฒันาองค์ความรูแ้ละการเสรมิสร้าง 

การเรียนรู้ของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิตที่รองรับกับความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เกิด

ขึ้นในท้องถิ่น เช่น การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชที่มี

ความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การวางแผนการ 

เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของแหล่งน�้าในท้องถิ่นที่จะอ�านวย

ประโยชน์ด้านทรัพยากรน�้ากับพื้นที่เกษตรได้ 

และการขุดลอกสระน�้าในไร่นาเพื่อประโยชน์ใน

การเก็บกักน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

 2.  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

เช่น การจดัการป่าชมุชน เพือ่เป็นแหล่งความมัน่คง

ทางอาหารของชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นแนวทางเลือกหนึ่ง 

ในการรับมือกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า 

และภัยธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

 3.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ

ปรบัตวัและเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัความเสีย่ง

ทีเ่กดิขึน้ เช่น ด้านความรู/้ความตระหนกัต่อปัญหา

ด ้ า น ท รั พ ย า ก ร น�้ า ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแนวทาง

การรับมือ/จัดการกับภัยธรรมชาติและการริเริ่ม 

ให้เกิดกิจกรรมน�าร่องในระดับชุมชนด้านการ

ป้องกันภัยธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นต้น

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กิติชัย รัตนะ.  2549.  การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

 ลุ ่มน�้า.  ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะ 

 วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

 กรุงเทพฯ.

__________.  2553.  รายงานการศึกษาสภาพ 

 เศรษฐกิจสังคมและการวิเคราะห์ความ 
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มูลค่านันทนาการของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

Recreational Value of Pha Taem National Park, 

Ubon Ratchathani Province

......................................
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ABSTRACT
	 The	 study	 aimed	 to	 determine	 socio-economic	 and	 assess	 recreational	 value		
of	 Pha	 Taem	 national	 park,	 Ubon	 Ratchathani	 province.	 The	 study	 employed	 contingent		
valuation	method	 (CVM)	 particular	 to	willingness	 to	 pay,	 travel	 cost	method	 and	 by	 used		
accidental	sampling	method	and	designed	questionnaire.
	 The	study	were	interviewed	667	tourists	then	calculated	error	level	of	0.03	and		the	results	
indicated	most	of	 tourists	were	 female	 (54.6%)	with	age	15-25	years	old	 that	 their	 educational		
level	at	bachelor	degree,	and	average	income	less	than	15,000	baht.	The	main	reason	of	visited	Pha	
Taem	 national	 park	was	 relaxing	 time	with	 family	 and	 friend,	which	most	 of	 them	 impress		
beautiful	nature	scenery	of	national	park.	The	total	recreational	value	of	Pha	Taem	national	park		
in	 2014	 is	 950,031,003	 baht	which	 categorized	 to	 travel	 cost	 value	 and	willingness	 to	 pay	 of	
928,393,115	 and	 21,637,888	 baht,	 respectively.	 However,	 the	 result	 indicated	 4	 factors		
that	 related	 with	 willingness	 to	 pay	 were	 salary,	 expense	 of	 tourist	 group,	 tourist	 age		
and	number	of	group	member.
Keyword: recreational	value,	Pha	Taem	national	park,	travel	cost,	willingness	to	pay
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บทคัดย่อ

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของนักท่องเที่ยวและประเมินมูลค่า

นันทนาการในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์โดยวิธี 

ความเต็มใจที่จะจ่ายและมูลค่าจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก 

ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

 การศึกษาได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้งหมด 667 คน คิดเป็นระดับความคาดเคลื่อน 0.03 

โดย พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 54.6 มอีาย ุ15-25 ปี และจบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้เวลาว่าง 

พักผ่อนกับเพื่อนและครอบครัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความสวยงาม 

ตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ ถึงร้อยละ 49.8 ส�าหรับมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 950,031,003 บาท โดยจ�าแนกเป็นมูลค่าที่เกิดจาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเต็มใจที่จะจ่าย เท่ากับ 928,393,115 และ 21,637,888 บาท ตามล�าดับ 

ทั้งนี้พบว่า 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่าย ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของ 

กลุ่มที่มาท่องเที่ยว อายุนักท่องเที่ยว และจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม

ค�าส�าคัญ: มูลค่านันทนาการ, อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ความเต็มใจที่จะจ่าย

ค�าน�า

 อทุยานแห่งชาตผิาแต้มเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครอง

และพื้นที่อนุรักษ์ (Protected areas) แห่งหนึ่ง 

ในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย  ประกอบด้วย 

ป ่าที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม  

ความส�าคญัและความมคีณุค่าของอทุยานแห่งชาติ

ผาแต้มในเชิงเศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันกรมอุทยาน 

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ยังไม่ได้มีการ

ประเมินและตีราคาออกมาอย่างชัดเจน    จึงยังไม่มี

ข้อมูลที่แสดงให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงคุณค่า 

ของพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น การประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของพื้นที่อนุรักษ์ในรูปของตัวเงิน  

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

ตดัสนิใจในการวางแผนการจดัการให้เกดิประโยชน์ 

สงูสดุโดยอาศยัการวเิคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ 

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้

จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ

ในรูปสินค้าและการบริการเมื่อมีการอนุรักษ์  

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้จากทรัพยากร 

เพื่อน�าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ  

อนัน�าไปสูก่ารจดัการทีเ่หมาะสมและเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

 ดั ง นั้ น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ใ น ค รั้ ง นี้ จึ ง มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลพื้นฐาน 

ทางสภาพเศรษฐกิจสังคมของนักท ่องเที่ยว 

ที่เข้ามาท่องเที่ยว  พร้อมหามูลค่าด้านนันทนาการ

ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
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อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

 1.  แบบสอบถาม

 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ

วิธีการ

 1.  การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธี

ของ (Mitchell and Carson, 1989) ที่กล่าวไว้ว่า 

การประเมนิมลูค่าโดยวธิสีมมตเิหตกุารณ์เพือ่ลดค่า

แปรปรวนของข้อมูลที่ได้จาการส�ารวจภาคสนาม 

ซึ่งโดยปกตินั้นข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจนั้นมักจะ

มลีกัษณะกระจายออกจากค่าเฉลีย่ (mean) จงึเสนอ

ให้ใช้จ�านวนตัวอย่างให้เหมาะสมในการศึกษา คือ 

600-1,500 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร 

และท�าให้ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจมีการกระจาย

เข ้าใกล ้ค ่าเฉลี่ยหรือมีการกระจายแบบปกติ  

(Normal distribution) และผู ้วิจัยได้ใช้จ�านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 667 ตัวอย่าง

 2.  สร้างแบบสอบถามมเีนือ้หาครอบคลมุ

กบังานวจิยั โดยมทีัง้ค�าถามปลายปิดและปลายเปิด

 3.  วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่ว 

อันได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ สมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการมาร่วม

กิจกรรมนันทนาการในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 

การให้บริการต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ

 4.  ท�าการแบ่งเขตโดยให้ที่ท�าการอุทยาน

แห่งชาติผาแต้มเป็นจุดศูนย์กลาง และแบ่งพื้นที่ 

ที่อยู่รอบ ๆ จุดศูนย์กลางออกเป็นเขตในลักษณะ

วงแหวน จ�านวน 8 เขต

 5.  หาอตัราการมาท่องเทีย่วของประชากร

ในเขตต่อประชากร1,000 คน ในระยะเวลา 1ปี 

(จรัญ, 2547) ดังสมการ 1

	                                                  (1)
         

 โดยที่ Q
h 
=  อัตราการมาเที่ยวต่อปีของ

นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มจากเขต h  

ต่อประชากร 1,000 คน

 V
h
 = จ�านวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยว 

ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจากเขต  h 

 n = ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน

ทั้งหมด 667 ตัวอย่าง

 N = จ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดใน 

รอบปี 2557 เท่ากับ 206,429  คน (กรมอุทยาน 

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557)

 D
h
 = จ�านวนวันที่มาท่องเที่ยวอุทยาน 

แห่งชาติผาแต้ม จากเขต h  เฉลี่ย ต่อนักท่องเที่ยว 

1 คน

 P
h
 = จ�านวนประชากรทั้งหมดในเขต h

 h = เขตที่อยู ่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งมี

ทั้งหมด 8 เขต

 6.  ค�านวณหาความสัมพันธ์เชิงสถิติใน 

รูปแบบสมการ การถดถอย ที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างจ�านวนของการมานนัทนาการต่อประชากร 

1,000 คน (Q
h
) กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง 

(Tch) ของนักท่องเที่ยวได้ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 

ดังสมการที่ 2

   Q
h
 =    f (T

ch
)  (2) 
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 โดยที่ T
ch

 = ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติผาแต้มจากเขต h เฉลี่ยบาท 

ต่อวันต่อคน

 7.  สร ้างเส ้นอุปสงค์รวมของการมา 

ท่องเทีย่ว โดยการน�าสมการความสมัพนัธ์ระหว่าง

อัตราการมานันทนาการของประชากร 1,000 คน 

(Q
h
) กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ย (Tc

h
) ของ 

นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 อุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม มาค�านวณหาอัตราการมานันทนาการของ

นักท่องเที่ยวต่อประชากร 1,000 คน ในแต่ละเขต 

โดยสมมติให้ระดับราคาค่าใช ้จ ่ายเพิ่มขึ้นไป 

เรื่อย ๆ จนอัตราการมานันทนาการเท่ากับศูนย์  

ดังสมการ 3

 A
hk

       =      C
h 
+ Z

h
  (3)

 8.  ค�านวณหาจ�านวนครัง้การมาท่องเทีย่ว

ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มทั้งหมดในแต่ละเขต  

ณ ระดับค่าใช้จ่ายที่สมมติ (Z
k
) ให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

และรวมจ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยวของ

ประชากรทุกเขตตามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระดับ

ต่าง ๆ (k) ซึ่งเป็นจุดต่าง ๆ บนเส้นอุปสงค์รวม 

ของนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละจุดจะเกิดค่าใช้จ่าย

สมมตใิห้เพิม่ขึน้ในแต่ละระดบั  ซึง่สามารถค�านวณ

ได้จากสมการ 4

        (4)

      

 โดยที่ B
hk

 =  จ� า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร ม า 

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มของประชากร 

ในเขต h ในรอบเวลา 1 ปี   ณ   ระดบัค่าใช้จ่ายสมมติ 

Z 
k
 ที่ให้เพิ่มขึ้น 

 9. รวมจ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติของประชากรในเขต h (B
hk

)  

ณ ระดับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังสมการ 5   

 Y 
h
 =   ∑ B 

hk
   (5) 

                     

 โดยที่ Y
h
 =  ผลรวมของจ�านวนครั้งของ

การมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มของ

ประชากรทุกเขต ตามค่าใช้จ่ายสมมติที่เพิ่มขึ้น 

ในระดับต่าง ๆ ค่า K
h
 คือ จดุต่าง ๆ  บนเส้นอปุสงค์

รวมของนักท่องเที่ยว โดย ในแต่ละจุดจะเกิดจาก 

ค่าใช้จ่ายสมมติที่ให้เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับ

 10. ค�านวณหาพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์แสดง

ถึงมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว

 11. ประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยวิธีสมมติเหตุการณ์ 

ให้ประมาณค่า  เป็นการสอบถามถึงความเต็มใจ 

ที่จะจ่าย  (WTP) ของนักท่องเที่ยว แล้วรวมเป็น

มูลค่าของแหล่งนันทนาการ โดยก�าหนดสภาพ

การณ์สมมติหรือสภาพการณ์ที่มิได้มีการซื้อขาย

จริงแล้วให้นักท่องเที่ยวตอบโดยวิธีสัมภาษณ์

 12. การหาความเต็มใจจ่าย น�าข้อมูลที่เก็บ

มาหาความสัมพันธ์ของ WTP กับปัจจัยต่าง ๆ 

ด้วยวิธี Stepwise regression ดังนี้
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 WTP  =  f (Y, E, A, D, V, S, K, B)

 โดยที่  WTP = ความเต็มใจที่จะจ ่าย 

ค่าบริการของนักท่องเที่ยว (บาท/ครั้ง)  

 Y = รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของนกัท่องเทีย่ว 

(บาท/เดือน)

 E = ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 

(ระดับ)

 D = จ�านวนวันที่มาท่องเที่ยวอุทยาน 

แห่งชาติผาแต้ม (วัน)

 V = จ�านวนครั้งที่มาอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้มรวมครั้งนี้ (ครั้ง)

 S =  จ�านวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มของ 

นักท่องเที่ยวที่มาในครั้งนี้  (คน)

 K = ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร)

 B = ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท)

 13. ค�านวณหามูลค ่านันทนาการของ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยการน�าค่าเฉลี่ยของ

ความเต็มใจจ่ายที่จะจ่ายค่าบริการผ่านเข้าอุทยาน

แห่งชาตผิาแต้ม ต่อครัง้ คณูกบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ซึ่งสามารถใช้สูตร ดังนี้

 V = WTP x N

 โดยที่ V = มูลค่านันทนาการของอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม

 WTP = ความเตม็ใจจ่ายค่าบรกิารค่าผ่านเข้า 

อุทยานแห่งชาติผาแต้มสูงสุดบาทเฉลี่ยต่อครั้ง 

 N = จ�านวนนักท่องเที่ยว ในปี 2557 

ผลและวิจารณ์

1. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ 

นักท่องเที่ยว

 จากการศึกษา พบว่า มีนักท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.6 เพศชาย 

ร้อยละ 45.4 มีอายุ 15 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45  ปี 

และมากกว่า 46 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8  25.2   

22.3 และ 19.0 ตามล�าดับ สถานภาพ พบว่า 

เป็นโสด สมรสแล้ว และเป็นหม้าย หย่าร้าง  

หรือแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 63.3  33.3  3.4  

ตามล�าดับ ระดับการศึกษาพบว่าจบการศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ีจบระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอืน่ ๆ  

ระดับอนุปริญญา ระดับประถมศึกษา และ 

ไม่ได้เรียน  คิดเป็นร้อยละ 49.9  26.5 11.4  7.5  3.6 

1.0 ตามล�าดับ อาชีพพบว่า เป็นนักเรียนนักศึกษา  

รับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อบ้าน 

หรือแม่บ้าน เกษตรกร และว่างงาน คิดเป็น 

ร้อยละ 27.3 25.2  12.1 7.9  7.3  7.2  6.6  3.6  1.5 

และ 1.2 ตามล�าดับ รายได้พบว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน น้อยกว่า 15,001 บาท  รายได้ 15,000 - 

25,000  บาท  รายได้มากกว่า  35,000  บาท  รายได้ 

25,001 - 35,000 บาท  และ ไม่ระบุรายได้ คิดเป็น

ร้อยละ 48.4  18.3 16.2 16.0  และ 1.0 ตามล�าดับ 

สมาชิกในกลุ ่มพบว่ามีสมาชิกในกลุ ่มมากกว่า  

7 คน    4 - 6 คน  และ  1 - 3 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2  

28.9 และ 15.9  ตามล�าดับ
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 รูปแบบท่องเที่ยวพบว่ามาเช้าเย็นกลับ 

และพักค้างแรม คิดเป็นร้อยละ 75.7 และ 24.3  

ตามล�าดับ แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวพบว่าทราบ

ข้อมลู จากเพือ่นญาตพิีน้่อง มาเอง  จากหนงัสอืพมิพ์

สื่อตีพิมพ์ นิตยสาร  จากแหล่งอื่น ๆ จากโทรทัศน์

วิทยุ จากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จากบริษัทท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 33.9  31.2 9.7  

7.2  5.5 5.5  4.0  และ 2.8 ตามล�าดับ ประสบการณ์

นันทนาการพบว่ามาเป็นครั้งแรก ร้อยละ 58.0 

ที่เหลือเคยมาแล้ว ร้อยละ  42.0 ลักษณะกลุ่ม 

ของนักท่องเที่ยว พบว่า มากับกลุ่มเพื่อนมากับ

สถาบนัการศกึษา มากบัครอบครวัมากบักลุม่เพือ่น

และครอบครัว  มาคนเดียว และอื่น ๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 40.5   24.3  22.8  7.0  3.7 และ  1.6  

ตามล�าดับ

 การแวะชมแหล่งนันทนาการอื่น ๆ  พบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ แวะชมแหล่งท่องเที่ยว 

อืน่ ๆ ด้วย ร้อยละ 63.1 ส่วนทีเ่หลอืเป็นนกัท่องเทีย่ว 

ที่ไม่แวะที่ใด ร้อยละ 36.9  การกลับมาเที่ยวอีก 

พบว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวอีกร้อยละ  86.5 

ที่ เหลือจะไม ่กลับมาเที่ยวอีก ร ้อยละ 13.5  

ตามล�าดับ การเดินทางพบว่า เดินทางโดยรถยนต์

ส่วนตัว เดินทางโดยเช่าเหมารถ มาอบรมสัมมนา 

มาโดยบริษัทน�าเที่ยว มาโดยรถโดยสารประจ�าทาง  

และ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 57.6 22.8  7.5  6.0  3.7 

และ  2.4 ตามล�าดับ ความยินดีที่จ่ายค่าบริการ 

พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีความยินดีที่จ่าย 

ค่าบริการ ร้อยละ 83.2 ที่เหลือไม่ยินดีที่จะจ่าย 

ค่าบริการ ร้อยละ 16.8 เหตุผลในการเดินทาง 

มาท่องเที่ยวจากการศึกษากลุ ่ม พบว่า เพื่อใช้ 

เวลาว่างพกัผ่อนกบัเพือ่นและครอบครวั  เพือ่ศกึษา

เรียนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติ ชมความงามทิวทัศน์ 

และสัมผัสสภาพธรรมชาติ เพื่อพักผ่อนประกอบ

กิจกรรมนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ เช่น  

น�้าตก เดินป่า ตั้งแค้มป์  เส้นทางการเดินทาง 

มาที่อุทยานแห่งชาติสะดวกสบาย เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวใกล้บ้าน แวะมาเพราะเป็นทางผ่าน  

คิดเป็นร้อยละ 46.8 43.3 42.9 44.8 28.6 และ 

28.3 ตามล�าดับ

 ความพึงพอใจของนักท ่อง เที่ ยวกับ 

สิง่ต่าง ๆ  ในระหว่างทีอ่ยูใ่นอทุยานแห่งชาต ิพบว่า 

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านความ

สวยงามตามธรรมชาติ ร ้อยละ 49.8 มีความ 

พึงพอใจระดับมากต่อความสะอาดของสถานที่ 

และถังขยะ ร้อยละ 55.3  ด้านการบริการข้อมูล 

เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีความพึงพอใจ 

ในระดับมาก ร้อยละ 51.7 ป้ายอธิบายความหมาย

ธรรมชาติสัญลักษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ร้อยละ 55.5 ทางเดนิเท้า เส้นทางเดนิป่า มคีวามพงึ

พอใจในระดับ มาก ร้อยละ 60.9  ศูนย์บริการนัก

ท่องเทีย่ว มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 53.5 

ด้านอาหารมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 

47.7 ห้องน�า้ ห้องสขุา มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

ร้อยละ 57.4  ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ร้อยละ 53.1 การบริการข้อมูลของ 

เจ้าหน้าที ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 48.7  
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การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยาน 

แห่งชาตผิาแต้มด้วยวธิอีาศยัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

(TCM)

 1.   การแบ่งเขตที่มาของนักท่องเที่ยว 

ทั้ง 8 เขต  พบว่าจากเขตที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.17 

รองลงมา เขต 6 เขต 2 เขต 3 เขต 8 เขต 7   

เขต 4 และเขต 5  คิดเป็นร้อยละ 18.74 10.19    

5.55  4.79  4.20  0.76  และ  0.60 ตามล�าดับ 

 2.  อัตราการมานันทนาการในเขตต่าง ๆ 

ทั้ง 8 เขต ต่อประชากร 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2557 

(Table 1)

 3.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว 

(เฉลี่ยต่อคนต่อวัน) ของนักท่องเที่ยวจ�าแนก 

ตามเขตที่มา (Table 2)

 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมา

นนัทนาการต่อประชากร 1,000 คน (Q
h
) กบัค่าใช้จ่าย 

เฉลี่ยต่อคนต่อวันในการเดินทาง (Tci) (Table 3)  

มีดังนี้

 logQ
h
 =  6.376 - 1.729 logTch

 Q
h
      =  2,380,000 Tch- 1.729

 5.  เส้นอุปสงค์รวมของการมาท่องเที่ยว

ทั้งหมดของประชากร

  5.1  หาอัตราการมาท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม ต่อประชากร 1,000 คน ในเขต

แต่ละเขต (A
hk

) เมื่อมีการสมมุติการเพิ่มค่าใช้จ่าย

ต่อคนต่อวัน (Z
k
) ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ทีละระดับ (k) เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนอัตราการมา 

ท่องเที่ยวเท่ากับ 0 (Table 4)

  5.2  โดยหาจ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยว

ต่อปีของประชากรแต่ละเขต ณ ระดับค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางที่สมมติให้เพิ่มขึ้น (Table 5)

 6.   ค�านวณหาพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์รวม  

คือ มูลค่านันทนาการของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

ในปี พ.ศ. 2557 (Figure 1) ซึ่งจากการศึกษา พบว่า 

มีมูลค่านันทนาการเท่ากับ  928,393,115.00 บาท 
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มูลค่านันทนาการของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม…

จุไรรัตน์ พวงศรี และคณะ

Table 1  Recreation rate per 1,000 people per year of tourism area.

 Area Population* Sampling Average of traveling Recreation rate per 1,000

 (h) (number of people)  day people per year

  (P
h
) (V

h
) (D

h
) (Q

h
)

 1 4,225,473 368 2.04 49.80

 2 6,570,713 68 2.19 6.80

 3 6,262,516 37 2.24 3.70

 4 3,216,213 5 2.51 1.61

 5 3,199,606 4 2.40 0.91

 6 13,499,028 125 2.44 6.97

 7 10,807,448 28 2.50 2.00

 8 17,343,719 32 2.30 1.31

 Total 65,124,716 667 2.32 9.13

    Remark;  N  =  206,429  people (average 5 years of tourism) n  =  667  people

    ที่มา:          * กรมการปกครอง (2558)

Table 2  Average trip expense of tourism who visited Pha Taem national park in each area. 

 Trip expense (baht/person/day)

 Area Travel cost
   Other cost Total
  round - trip

 1 743.72 423.31 1,167.03

 2 984.78 322.07 1,306.85

 3 2,034.46 452.38 2,486.84

 4 2,250.00 309.87 2,559.87

 5 2,155.55 251.25 2,406.80

 6 1,473.86 454.21 1,928.08

 7 1,811.90 534.52 2,355.42

 8 4,843.60 2,000.80 6,844.40
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Table 5 Frequency of trip when supposed to increase trip expense.

 Increasing Frequency of trip when assume trip expense increasing.

 rate of travel
  Area1 Area2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area7 Area8 Total
 cost (baht)

 0 50,057 64,008 20,056 9,798 10,843 67,127 38,018 9,648 269,555

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

 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 3  Correlation between  recreation rate of 1,000 people and average  trip  expense in 2014.

 Independent
  Cofficient S.D. Beta t Sig.
 variables

 ค่าคงที่ 6.376 2.176 - 2.931* .026

 log Tc
h
 -1.729 0.647 -0.737 -2.672* .037

 Remark;  R2 = 0.543   F= 7.140   Sig = 0.037*  Determine Statistical Significance at 0.05

Table  4  Recreation rate when supposed to increase trip expense. 

 Increasing  Recreation rate when supposed to increase trip expense

 rate of travel
  Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6 Area 7 Area8
 cost (baht)

 0 11.8466 9.7414 3.2026 3.0463 3.3890 4.9727 3.5178 0.5563

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

 1,500,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Figure 1 Demand cruve.

วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า 

 1.  ความเต็มใจจ่ายค่าบริการเข้าอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความเต็มใจ

จะจ่ายค่าบริการ จ�านวน 555 คน ร้อยละ 83.20  

และที่ไม่เต็มใจจะจ่ายค่าบริการ จ�านวน 112 คน  

คิดเป็นร้อยละ 16.80 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เต็มใจ 

จ่ายค่าบริการ จ�านวน 555 คน มีความเต็มใจ 

จ่ายเฉลี่ยคนละ 46.89 บาท

 2.  ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความเตม็ใจ

จ่ายค่าบริการ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่าย 

ของกลุม่ทีม่าท่องเทีย่ว  อาย ุ จ�านวนสมาชกิในกลุม่  

(Table 6)

 3.  การหามูลค ่านันทนาการด ้วยวิธี 

ความเต็มใจที่จะจ่ายได้ 104.82 บาทต่อครั้งต่อคน 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา

ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจ�านวน 206,429 คน  

ดังนั้นสามารถหามูลค่านันทนาการได้เท่ากัน 

21,637,887.78 บาท

 4.  มลูค่านนัทนาการของอทุยานแห่งชาติ

ผาแต้ม เท่ากับ 950,031,003 บาท ซึ่งเมื่อน�ามา

เปรียบเทียบกับการศึกษาพื้นที่อนุรักษ์อื่น พบว่า  

มีความแตกต่างอยู่พอสมควร เช่น ผลการศึกษา 

ของนวลศรี (2543) กรณีศึกษามูลค่านันทนาการ

ของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ด้วยวิธี 

TCM, มีค่าเท่ากับ 5.94 ล้านบาท และวิธี CVM  

1.2 ล้านบาท ผลการศกึษาของจติร (2554) ประเมนิ

มลูค่าด้านนนัทนาการของอทุยานแห่งชาตเิอราวณั 

จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี TCM มีมูลค่าเท่ากับ 

206,331,138 บาท และวิธีสมมติเหตุการณ์ให้

ประมาณค่า เท่ากับ 17,521,315.52 บาท 
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สรุป

 เศรษฐกิจและสังคม  พบว่า นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.6  มีอายุ  

15 - 25 ปี    ร้อยละ 31.8  เป็นโสด ร้อยละ 63.3  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร ้อยละ 49.9  

ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 27.3 ราย

ได้เฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท  ร้อยละ 48.4  

และลกัษณะการมานนัทนาการจะมสีมาชกิในกลุม่

มากกว่า 7 คน ร้อยละ 55.2  ที่มาท่องเที่ยว 

แบบมาเช้าเย็นกลับ ร้อยละ 75.7 แหล่งข้อมูล 

การท่องเที่ยว ทราบข้อมูลจากเพื่อน ญาติพี่น้อง 

ร้อยละ 33.9  มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก มากร้อยละ 

58.0 ลักษณะกลุ่มมากับกลุ่มเพื่อนร้อยละ 40.5   

และจะแวะชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย ร้อยละ 

63.1 โดยจะกลับมาเที่ ยวอีก ร ้อยละ 86.5 

การเดินทางใช้รถยนต์ส ่วนตัว ร ้อยละ 57.6   

มีความยินดีที่จ่ายค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 83.2 

เหตุผลการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ

ผาแต้ม พบว่า เพื่อกิจกรรมเวลาว่างกับเพื่อน 

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 46.8 ส�าหรับความ 

พึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ผาแต้ม พบว่า มีความพึงพอใจ ด้านความสวยงาม

ตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ  คิดเป ็น 

ร้อยละ 49.8

 การประเมนิมลูค่านนัทนาการของอทุยาน

แห่งชาติผาแต้ม โดยวิธีอาศัยค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทาง พบว่า อตัราการมานนัทนาการมคีวามสมัพนัธ์

เชิงลบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

อตัราการมานนัทนาการได้ร้อยละ 54.30 (R2 = 0.543)  

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ที่เหลืออีกร้อยละ 

45.70  มีผลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น�ามาพิจารณา 

และมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม โดยวิธีอาศัยค่าใช้จ ่ายในการเดินทาง 

มีค่าเท่ากับ 928,393,115.00  บาท 

 การประเมนิมลูค่านนัทนาการของอทุยาน

แ ห ่ ง ช า ติ ผ า แ ต ้ ม โ ด ย วิ ธี ส ม ม ติ เ ห ตุ ก า ร ณ ์ 

โดยสอบถามค่าความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ 

เข้าไปในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม พบว่ามีปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับค่าความยินดีที่จะจ่าย คือ  

Table 6  Relation  factors with a willingness to pay.

 Independent 
  Coefficient SD t F R2

 variables

 Constant 33.780 1.891 14.830 85.396 0.81

 salary 0.001 0.001 6.994**

 expense of tourist  0.003 0.001 4.785** 

 Age tourist 0.437 0.950 4.589**

 Group of member - 0.097 0.031 -3.118**

 Remark :  F  = 85.396 R2  =  0.81**  Determine statistical significance at 0.01
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รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อายุ  

และจ�านวนสมาชิกในกลุ ่มมีความสัมพันธ์กับ 

ค่าความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

และค�านวณหามูลค่านันทนาการด้วยวิธีสมมติ

เหตุการณ์มีค่าเท่ากับ 21,637,887.78  บาท

ข้อเสนอแนะ

 1.   ข ้ อ มู ล ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปไปใช้ในการ

วางแผนการจัดการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมได้ 

เช ่น  การวางแผนการรองรับนักท ่อง เที่ ยว 

การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วให้มคีวามหลากหลาย 

ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกในการรองรับ 

นักท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ หรือป้ายสื่อ 

ความหมายให้มีความพร้อม เป็นต้นและควรมี 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ 

กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ที่มาท่องเที่ยว เป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน  

ซึง่เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 

หากบุคคลเหล่านี้ได้รับการปลูกฝัง ปลูกจิตส�านึก

ในการด้านการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี 

ย่อมจะส่งผลต่อความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมในอนาคตด้วย การประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูข่าวสาร ควรเน้นการประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง

สื่อต่าง ๆ ด้วยโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตหรือ 

ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช  เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว

เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย

 2.  จากการประเมนิมลูค่านนัทนาการของ

อุทยานแห่งชาติผาแต้มทั้งวิธีต้นทุนการเดินทาง

และวิธี เต็มใจที่จะจ ่าย พบว ่ามูลค ่า เท ่ากับ  

928,393,115.00  บาท และ 21,637,887.78  บาท 

ตามล�าดบั ซึง่มมีลูค่ารวมทัง้หมดจะเหน็ได้ว่ามลูค่า

ดงักล่าวเป็นมลูค่าทีป่ระเมนิเฉพาะด้านนนัทนาการ 

ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 

ยังมีมูลค่าด้านอื่น ๆ อีกมากของอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้มที่ยังไม่ได้วิจัยหรือตีมูลค่าออกมาเป็น 

ตัวเงิน เช่น มูลค่าด้านการบริการสิ่งแวดล้อม  

การให้อากาศที่บริสุทธิ์ เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร 

ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่ง 

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เป็นต้น ซึ่งจากงบประมาณ

ทีท่างราชการจดัสรรให้กบัอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม 

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

พืน้ทีต่ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (4 ปี ย้อนหลงั)  

เฉลี่ยปีละ 2,900,000 บาท นั้น เป็นงบประมาณ 

ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่หลายด้าน คือ  

ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การป้องกัน

รักษาป่า  ด้านการศึกษาวิจัย ด้านวิชาการ และ 

ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ พบว่ามีมูลค่า

น้อยกว่ามลูค่าด้านนนัทนาการของอทุยานแห่งชาติ

ผาแต้ม ที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 วิธี  ดังนั้น  

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช  

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้การบริหาร

จัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ให้สอดคล้อง

กับคุณค่าและประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ 

ที่มีต่อสังคม
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ABSTRACT
	 The	 objectives	 of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 the	 production,	marketing	 and	financial		
analysis	 of	 balled	 plants	 at	 Cha-om	 sub-district,	 Kaeng	 	Khoi	 district,	 Saraburi	 province.			
The	 designed	 questionnaires	were	 used	 for	 data	 collection.	 Statistical	 analysis	methods	were	
percentage,	mean,	minimum	and	maximum.	Financial	analysis	in	term	of	benefit-cost	ratio	(B/C),	
net	 present	 value	 (NPV)	 and	 internal	 rate	 of	 return	 (IRR)	 for	 10	 balled	 plant	 species,		
with	given	discount	rate	5,	7	and	9	and	3	year	life	project.
	 Results	 of	 this	 study	 indicated	 that	 the	most	 the	 entrepreneurs	were	 female	 55.56%,		
with	 their	 average	 age	 of	 47	 years.	 Their	 educational	 level	 was	 primary	 school	 66.38%.		
They	had	experience	in	balled	plants	work	with	9.59	years.	The	average	size	of	plot	was	16.90	rai.	
There	were	149	species	for	sale.	The	price	of	balled	plant	depend	on	grith	of	tree.	Domestic	sales	
of	 balled	 plant	 were	 97.74%.	Marketing	 	 promotion	was	 99.15%.	 The	 financial	 analysis		
at	 discount	 rate	 of	 5,	 7	 and	 9	 percent	 and	 3	 year	 of	 life	 project	 indicated	 that	 all	 plot	 sizes		
and	all	species	were	B/C		more	than	1,	NPV	more	than	0	and	IRR	more	than	discount	rate	showed	
that	balled	plants	investment	had	received	profit.
Key Words:	production,	marketing,	balled	plants
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด และการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ของไม้ขุดล้อม ในต�าบลชะอม อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต�่าสุด และค่าสูงสุด  

การวเิคราะห์ทางการเงนิ หาค่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทนุ มลูค่าปัจจบุนัสทุธ ิและอตัราผลตอบแทน

ภายในของไม้ขุดล้อม 10 ชนิด อัตราส่วนลดที่ใช้ 5, 7 และ 9 โดยมีอายุโครงการ 3 ปี 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการขุดล้อมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.56 มีอายุเฉลี่ย 

47 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.38 มีประสบการณ์ในการท�าไม้ขุดล้อมเฉลี่ย 9.59 ปี  

มีพื้นที่ท�าไม้ขุดล้อมเฉลี่ย 16.90 ไร่ มีการขายไม้ขุดล้อม จ�านวน 149 ชนิด ราคาของไม้ขึ้นอยู่กับ 

ขนาดวัดรอบของต้นไม้ มีการจ�าหน่ายไม้ขุดล้อมภายในประเทศร้อยละ 97.54 มีการส่งเสริมการตลาด 

ร้อยละ 99.15 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ณ อัตราส่วนลดร้อยละ 5, 7 และ 9 ระยะเวลา 

ในการลงทุนจากการท�าธุรกิจไม้ขุดล้อมใน 3 ปี พบว่าทุกขนาดแปลงปลูกและทุกชนิดไม้มีค่า B/C  

มากกว่า 1 NPV มากกว่า 0 และ IRR มากกว่าอัตราส่วนลดที่ก�าหนด แสดงว่าการลงทุนท�าไม้ขุดล้อม 

ได้ก�าไร

ค�าส�าคัญ: การผลิต, การตลาด, ไม้ขุดล้อม

ค�าน�า

 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาท

ส�าคัญในการด�ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรง 

และทางอ้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

เกินศักยภาพและขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

ก ่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ตามมา ดังนั้น 

การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 

จึงต้องอาศัยหลักการจัดการป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ 

ในประเทศมอียูอ่ย่างจ�ากดั ขณะทีจ่�านวนประชากร

เพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ไม้ก็เพิ่มขึ้น การปลูก

สร้างสวนป่ากไ็ด้รบัความนยิมมากขึน้ ทัง้ทีต้่องการ

เป็นเนื้อไม้และน�าต้นไม้ไปปลูกยังสถานที่ต่าง ๆ 

เรียกอีกอย่างว่าการขุดล้อมไม้ แต่เดิมการขุดล้อม

ไม้ได้มีการขุดล้อมจากป่าธรรมชาติ กระทั่งเมื่อ

รัฐบาลได้ออกพระราชก�าหนดให้ปิดสัมปทาน 

ป่าบกทั่วประเทศ จึงต้องปรับตัวมาเป็นการท�า 

สวนป่าไม้ขุดล้อมแทน อาชีพการท�าไม้ขุดล้อม 

เป็นอาชพีทีน่่าสนใจในยคุทีป่ระชาชนเริม่ตระหนกั

ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 จากปัญหาการขุดล้อมไม้ในป่าธรรมชาติ

ทีก่ระท�าได้ยากในพืน้ทีแ่ละต้องอาศยัความช�านาญ

ในการขดุล้อม จากเดมิการปรบัภมูทิศัน์ไม้ในพืน้ที่

ก็ต้องตัดทิ้ง เผาท�าลายหรือ ขายในรูปของเนื้อไม้ 

แล้วกน็�ากล้าไม้มาปลกูใหม่เป็นการเสยีเวลาในการ

ดูแลรักษา จึงได้มีการรับซื้อไม้เพื่อไปอนุบาลต่อ

หรือเก็บรักษาไม้ในพื้นที่ให้คงสภาพแข็งแรง 

เพื่อน�ากลับมาปลูกใหม่ ซึ่งช่วยท�าให้ระยะเวลา 

ใ น ก า ร ป ลู ก แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า สั้ น ล ง  อี ก ทั้ ง 
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การขุดล้อมไม้ยังท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกไม้ 

ตามชนิดและขนาดที่ต ้องการได้เป็นการเพิ่ม 

ความสะดวกรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน 

 ต�าบลชะอม อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 

เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ขุดล้อม แหล่งใหญ่ที่สุด 

ของประเทศไทย (เจริญสุข, ม.ป.ป.) มีพันธุ์ไม้ 

ขดุล้อมมากมายหลายพนัธุก์ระจายไปในทกุภมูภิาค

ของประเทศ ปัจจุบันการท�าไม้ขุดล้อมกลายเป็น

อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับราษฎร การศึกษา

การผลิตและการตลาดของไม้ขุดล้อมจึงมีความ

ส�าคัญอย ่างยิ่ง  เนื่องจากในอดีตพื้นที่แห ่งนี้

ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรมาก่อนต่อมา 

จึงเปลี่ยนแปลงอาชีพมาท�าธุรกิจไม้ขุดล้อม ดังนั้น

การศึกษาการผลิตและการตลาดในพื้นที่แห่งนี้  

เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งแสริม

อาชีพการขุดล้อมไม้ แก่ผู้ประกอบการและบุคคล

ที่สนใจ

 ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ 

เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด และวิเคราะห์ 

ผลตอบแทนทางการเงินของไม้ขุดล้อมในต�าบล

ชะอม อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อุปกรณ์

 อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 

แบบสัมภาษณ ์  คอมพิว เตอร ์  เครื่ อง เขียน  

กล้องถ่ายรูป และแผนที่หมู่บ้าน

วิธีการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) มีรายละเอียดดังนี้

 1.  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับพื้นที่ที่ท�าการศึกษา ข้อมูลประชากร 

ในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลการรวมกลุ่มสหกรณ์ ข้อมูล

การท�าไม ้ขุดล ้อม เป ็นต้น โดยเก็บรวบรวม 

จากองค์การบริหารส่วนต�าบลชะอม นิตยสาร 

ที่เกี่ยวกับไม้ขุดล้อม เว็บไซต์ไม้ขุดล้อม รวมทั้ง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.  ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลต่าง ๆ มีดังนี้

     2.1  ท�าการส�ารวจข้อมูลเบื้องต ้น 

ของผู้ประกอบการ ผู้จ�าหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับไม้ขุดล้อม ในต�าบลชะอม อ�าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  

เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด เพื่อน�ามาใช้ 

ในการท�าแบบสัมภาษณ์พร้อมกับท�าการทดสอบ

แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 

ของไม้ขุดล้อมให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

     2.2  ด�าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้ 

แบบสัมภาษณ์ที่ได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

ไปสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ จากการศึกษาของ 

ภาวิณี  (2553) พบว่า ในต�าบลชะอมมีแปลง 

ขายไม้ขุดล้อมจ�านวน 166 ราย หาขนาดของ 
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กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของ Krejcie 

และ Morgan (Krejcie  and  Morgan, 1970)  

ได้จ�านวนตัวอย่างที่ศึกษา 117 ราย การเก็บข้อมูล

ของตัวอย่างที่ศึกษาใช้วิธีการสุ ่มแบบบังเอิญ  

(accidental sampling) เป็นการเลอืกทีไ่ม่มกีฎเกณฑ์

จะเลอืกใครกไ็ด้ทีส่ามารถให้ข้อมลูทีผู่ว้จิยัต้องการ

จนครบถ้วน ข้อมูลที่ เก็บจะครอบคลุมข้อมูล 

เกี่ยวกับการผลิต การตลาด ค่าใช้จ่าย และรายได้ 

จากการท�าไม้ขดุล้อม ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 - กันยายน 2555

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (descriptive 

analysis) มีรายละเอียดดังนี้

     1.1  ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับ

การผลิต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ เป็นต้น ท�าการวิเคราะห์โดยใช้ 

ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าต�่าสดุ และค่าสงูสดุ 

โดยใช้การบรรยายหรืออธิบายลักษณะต่าง ๆ  

เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของการผลิตไม้ขุดล้อม

     1.2  การตลาดท�าการวิเคราะห์ส่วน

ประสมการตลาด ได้แก่

             1.2.1 ผลิตภัณฑ ์ในที่นี้คือไม ้ 

ขดุล้อม โดยพิจารณาจากขนาด ลักษณะของต้นไม้ 

และบริการต่าง ๆ 

    1.2.2 ราคา โดยพิจารณาจาก 

ราคาไม้ขุดล้อม ตามชนิด ขนาด ระยะเวลา 

ช�าระเงิน และส่วนลด

            1.2.3 การจัดจ�าหน่าย พิจารณา

จากช่องทางการจัดจ�าหน่ายจากแหล่งผลิตไปยัง 

ผู้บริโภค 

            1.2.4 การส ่ง เสริมการตลาด 

ของไม้ขุดล้อม โดยพิจารณาจากการโฆษณา  

การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และ 

การประชาสัมพันธ์

  1.3  ป ัญหาทางด ้านการผลิตและ 

การตลาดของไม้ขุดล้อม ท�าการวิเคราะห์โดยใช้ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 

analysis)

 การวิเคราะห์ทางการเงินของไม้ล ้อม  

เพื่อแสดงให้เห็นการปลูกไม้ชนิดใดที่จะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ โดยส�ารวจ

ชนิดไม้ 10 ชนิด ได้แก่  ประดู่กิ่งอ่อน (Pterocarpus 

indicus Willd.) หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia  

(Bojer) Raf.) ตะแบก (Lagerstroemia cuspidata 

Wall.) พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) 

สุพรรณิการ์ (Cochlospermum religiosum (L.) 

Alston.) บุนนาค (Mesua ferrea Linn.) คูน (Cassia 

fistula Linn.) พิกุล (Mimusops elengi Linn.)  

ล�าดวน (Melodorum fruticosum Lour.) และ 

กันเกรา (Fragraea fragrans Roxd.) จากราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างที่ท�าธุรกิจไม้ขุดล้อมที่มีพื้นที่แปลง

ขนาด 3, 6 และ 8 ไร่
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 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ชนิด จ�านวน 

ขนาด และอายุของไม้ขุดล้อม ต้นทุน และรายได้

จากการลงทุนท�าไม้ขุดล้อมของไม้ชนิดต่าง ๆ  

ได้จากการสัมภาษณ์ราษฎรผู้เป็นเจ้าของแปลง 

ไม้ขุดล้อม จ�านวน 3 ราย

 ด้านต้นทนุประกอบด้วย ต้นทนุทีเ่กีย่วกบั

กิจกรรมต่าง ๆ จ�าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ต้นทุนการลงทุน ต้นทุนการด�าเนินงานและบ�ารุง

รักษา ด้านรายได้ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดจาก 

การขายไม้ขุดล้อมในพื้นที่ 1 ไร่ โดยก�าหนดอายุ 

ของโครงการ 3 ปี ใช้อัตราส่วนลดร้อยละ 5, 7  

และ 9 หลักเกณฑ์ในการชี้วัดความเหมาะสม 

ของโครงการลงทุนไม้ขุดล้อมมี 3 วิธี (สันติ, 2549) 

ดังนี้

  2.1  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทนุ 

(Benefit-cost ratio: B/C)

  เมื่อ B
t
 = ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด ้ รั บ  

(รายได้) จากการลงทุนในปีที่ t

   C
t
 = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน 

ปีที่ t

   i = อัตราส่วนลด (discount 

rate) โดยใช้อัตราส่วนลดร้อยละ 5, 7 และ 9

   t = ระยะเวลาของโครงการ 

ปีที่ 0, 1, 2, 3,..., n

   n = ร ะ ย ะ เ ว ล า สิ้ น สุ ด ข อ ง

โครงการคือ  3 ปี

  2.2  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present 

value: NPV) 

  2.3  อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 

rate of return: IRR)

 เมื่อ  DR
L
 = อัตราส่วนลด (discount 

rate) ที่ท�าให้ NPV มีค่า > 0

   DR
U
 =   อัตราส ่วนลดที่ท� า ให ้  

NPV มีค่า < 0

   NPV
L
 = มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 

DRL

   NPV
U
 =   มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 

DRU

 การท�าธุรกิจไม้ขุดล้อมมีก�าไรเมื่อ B/C 

มีค่ามากกว่า 1 NPV มีค่ามากกว่า 0 และ IRR 

มีค่ามากกว่าอัตราส่วนลดที่ก�าหนด

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไป

 จากการศึกษาผู ้ประกอบการตัวอย่าง 

พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 55.56 และเพศชาย 

ร้อยละ  44.44 มอีาย ุ41 - 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 35.04 

รองลงมาคืออายุ 51 - 60 ปี 31 - 40 ปี มากกว่า 

60 ปี และน้อยกว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.06, 

20.51,  9.40 และ 5.98 ตามล�าดับ โดยมีอายุ 

น้อยที่สุด24 ปี มากที่สุด 70 ปี และเฉลี่ย 47 ปี  
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ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 68.38 มีประสบการณ์ในการท�าไม้ขุดล้อม

ต�่าที่สุด 1 ปี สูงสุด 26 ปี และเฉลี่ย 9.59 ปี อาชีพ

หลักพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าไม้ขุดล้อม คิดเป็น

ร ้อยละ 76.92 รองลงมาคือรับจ ้าง ค ้าขาย 

กับเกษตรกรรมจ�านวนเท่ากัน และรับราชการ 

กับอื่น ๆ (กิจการบ้านเช่า ทอผ้าและสมาชิก 

องค ์การบริหารส ่วนต�าบล) จ�านวนเท ่ากัน 

คิดเป็นร้อยละ 11.11, 3.42 และ 2.56 ตามล�าดับ 

อาชีพรองพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรองคิดเป็น

ร้อยละ 51.28 รองลงมามีอาชีพรอง ท�าไม้ขุดล้อม

เกษตรกรรม รับจ ้าง  และค ้าขายกับอื่น  ๆ  

(หล่อเสา ทอผ้าเช็ดเท้า) จ�านวนเท่ากัน คิดเป็น 

ร้อยละ 23.08, 11.97, 6.84, และ 3.42 ตามล�าดับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต

 พื้นที่ถือครองในการท�าธุรกิจไม้ขุดล้อม

พบว่า ผู ้ประกอบการมีพื้นที่น ้อยกว่า 10 ไร ่ 

คิดเป็นร้อยละ 50.43 รองลงมามีพื้นที่มากกว่า 

20 ไร ่ และ 10-20 ไร ่ คิดเป็นร้อยละ 23.08 

และ  26.50  ตามล�าดับ โดยมีพื้นที่น้อยที่สุด 1 ไร่ 

มากที่สุด 151 ไร่ และเฉลี่ย 16.90 ไร่

 การจ้างแรงงานในการท�าไม้ขดุล้อมพบว่า

มีการจ้างแรงงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจ้าง 

แบบประจ�า ซึ่งจะคิดค่าจ้างรายเดือนอัตราค่าจ้าง

ตั้งแต่ 2,500 - 9,000 บาทต่อเดือน และการจ้าง 

แบบชั่ วคราว  ในกิจกรรมปลูกไม ้ขุดล ้อม  

ปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ย ก�าจัดวัชพืช แพ็คไม้ (ไม้ขุดล้อม 

ที่บรรจุตุ ้มดินด ้วยสแลงหรือกระสอบป่าน 

เพื่อเตรียมพร้อมในการจ�าหน่าย) และดูแลรักษา  

ซึ่งจะคิดค่าจ้างแรงงานรายวัน ในอัตราค่าจ้าง  

ตั้งแต่ 150 - 500 บาทต่อวัน และคิดแบบเหมาจ้าง

รายต้นคิดเป็นนิ้วซึ่งต ้นไม้ขนาดเล็กมีขนาด 

วัดรอบที่เหนือพื้นดิน 30 เซนติเมตรไม่เกิน 5 นิ้ว 

ค่าจ้างในการขดุล้อมจะอยูร่ะหว่าง 5-10 บาทต่อนิว้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับชนิดของไม้และความยากง ่าย 

ในการขุด ไม้ต้นใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป 

ค่าจ้างในการขุดล้อมจะอยู่ระหว่าง 15 - 50 บาท 

ต่อนิ้ว หรือจ้างเหมาขุดรายต้นจะเสียค่าใช้จ่าย 

ในการขุดจะอยู ่ระหว่าง 7- 5,000 บาทต่อต้น 

ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และความยากง่ายในการขุด 

 ปุ ๋ยที่ผู ้ประกอบการใช้ในการขุดล้อม 

พันธุ ์ไม ้  ได ้แก ่  ปุ ๋ยสูตร 30-0-0 และ16-0-0 

เพือ่เร่งการแตกใบของต้นไม้ทีม่อีาย ุ1 - 2 เดอืนแรก  

ปุ ๋ยสูตร 16-20-0 และ16-12-0 เพื่อให้ล�าต้น 

แข็งแรงและบ�ารุงใบให้สวยงามกับต้นไม้ที่มีอายุ 

3 - 4 เดอืน และปุย๋สตูรเสมอ 16-16-16 เป็นพืน้ฐาน

ในการบ�ารงุไม้ในแปลงขดุล้อม โดยแปลงทีต้่องการ 

ลดต้นทุนในการขุดล้อมจะใช้สูตร 15-15-15 แทน

เพื่อให้ธาตุอาหารครบถ้วนกับต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 

5 เดอืนขึน้ไป เมือ่ท�าการขดุล้อมต้นไม้มาแล้วจะใช้

น�้ายาเร่งรากพวกวิตามินเพื่อให้ต้นไม้ตั้งตัวได้  

มีผู ้ประกอบการบางรายใช้ปุ ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก 

ในแปลงปลูก

 ป ัญหาด้านการผลิตที่ผู ้ประกอบการ 

พบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาโรคและแมลง เช่น  

โรคราสนิม โรคเน่า เพลี้ยแป้ง หนอนกินใบ  

หอยทาก คิดเป็นร้อยละ 87.93 โดยผู้ประกอบการ

มีแนวทางแก้ไขโดยการฉีดยาฆ่าแมลง หรือ 

ผูป้ระกอบการบางรายจะน�าไปเป็นอาหารเลีย้งสตัว์ 
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รองลงมา ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ปัญหา 

เกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ ขาดแคลนที่ดินในการปลูกไม้

ขุดล้อมและคุณภาพของดิน ปัญหาภัยธรรมชาติ 

ได้แก่ น�้าท่วมและไฟป่า ปัญหาในเรื่องปุ๋ยมีราคา

แพง และปัญหาเรื่องทุน ได้แก่ ขาดแคลนวัตถุดิบ 

ขาดแคลนเครื่องมือในการขุดล้อม คิดเป็นร้อยละ 

77.59, 71.55, 63.79, 50.86  และ 49.14 ตามล�าดับ

ข้อมูลด้านการตลาด

 ในการศกึษาด้านการตลาดท�าการวเิคราะห์

ส่วนประสมการตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.  ผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ประกอบการมีการ

ท�าไม้ขุดล้อม ทั้งหมด 149 ชนิด โดยสามารถ 

จ�าแนกตามแปลงค้าไม้ขุดล้อมตามขนาดของไม้ 

ที่ขายได้ 4 ประเภท ดังนี้

  1.1  แปลงกล้าไม้ คือ แปลงเพาะ 

กล้าไม้และจ�าหน่ายเฉพาะกล้าไม้ ขนาดเล็ก 

มีขนาดไม่เกิน 0.5 นิ้ว เช่น ไม้กันเกรา ประดู ่ 

กิ่งอ่อน หางนกยูงฝรั่ง และคูน โดยจ�าหน่ายให้แก่ 

ผู้ประกอบการ ผู้ปลูกไม้ขุดล้อม และประชาชน

ทัว่ไป ซึง่แต่ละแปลงจะจ�าหน่ายกล้าไม้แตกต่างกนั 

และมีกล้าไม้ในปริมาณมาก

      1.2  แปลงไม้ขุดล้อมขนาดเล็ก คือ 

แปลงไม้ขุดล้อมที่จ�าหน่ายไม้ที่มีขนาดตั้งแต่  

0.5 นิ้ว แต่ไม่เกิน 10 นิ้ว  เช่น ไม้ตะแบก พิกุล  

จันทน์ผา และหูหนู

       1.3  แปลงไม้ขนาดใหญ่ คือ แปลงไม้

ขุดล้อมที่จ�าหน่ายไม้ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป 

เช่น ไม้พะยอม บุนนาค ล�าดวน กร่าง และมะหาด 

ต้นไม้ที่น�ามาจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ขุดล้อม 

มาจากพืน้ทีห่วัไร่ปลายนาของชาวบ้านจากต่างจงัหวดั 

และจ�าหน่ายไม้ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เช่น บ้านจัดสรร และสนามกอล์ฟ

       1.4  แปลงไม้ขุดล้อมผสม คือ แปลง

ไม้ขุดล้อมที่จ�าหน่ายไม้ขุดล้อมแบบคละขนาด 

เช่น ไม้แก้ว สุพรรณิการ์ และมะค่าโมง

 ผูป้ระกอบการมบีรกิารส่งไม้ขดุล้อมให้แก่

ลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 50.86 โดยอัตราค่าขนส่ง 

คิดตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 20 - 60 บาท 

และขนส่งในจังหวัดสระบุรีคิดค่าใช้จ่าย 300 -  

500  บาท ต่อเที่ยว และมีการรับประกันไม้ขุดล้อม

ให้กับลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 22.41 โดยรับประกัน 

ในด้านการตายของต้นไม้ขุดล้อมโดยมีระยะเวลา

ในการรับประกัน 30 วัน

 2.  ราคา เกณฑ์ในการตั้งราคาของไม้ 

ขุดล้อมจ�าแนกตามลักษณะการขายได้ 3 ลักษณะ 

ดังนี้

      2.1  ตั้งราคาไม้ขุดล ้อมตามขนาด 

ความโตของต้นไม้โดยวัดขนาดวัดรอบของไม้ 

ขุดล้อมที่ความสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร  

มีหน่วยเป็นนิ้ว คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของชนิดไม้

ทั้งหมด โดยตั้งราคาขายตามขนาดของไม้ขุดล้อม 

ได้แก่ คูน จ�าปา และประดู่กิ่งอ่อน

  2.2  ตั้งราคาไม้ขุดล้อมตามความสูง

ของต้นโดยคิดความสูงจากพื้นดินที่โคนต้นถึง 

ก้านใบล่าง(เมตร) คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของ 

ชนิดไม้ทั้งหมด เช่น ไม้มะพร้าว ปาล์มขวด และ

ปาล์มฟอกล์เทล
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     2.3  ตัง้ราคาไม้ขดุล้อมตามจ�านวนต้น

เป็นไม้กอ โดยนับจ�านวนต้นประกอบกับความสูง

ในการตั้งราคา คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของชนิดไม้  

เช่น ไม้จั๋ง หมากแดง และเต่าร้าง

 3.  การจัดจ�าหน่าย จากการศึกษาพบว่า 

มีการจ�าหน่ายไม้ขุดล้อมทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 ไม้ขุดล้อมในต�าบล

ชะอมส่วนใหญ่มีการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ

ร้อยละ 97.74 โดยจ�าหน่ายให้แปลงไม้ในต่างจงัหวดั 

ได้แก่ นครนายก กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี 

ร้อยละ 31.38 จ�าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงร้อยละ 

29.19 จ�าหน่ายให้กับแปลงไม้ขุดล้อมด้วยกันเอง 

ร้อยละ 15.84 จ�าหน่ายไปยังหน่วยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้อยละ 12.36 

และจ�าหน่ายไปยังหน่วยงานเอกชน เช่น รีสอร์ท 

บ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟร้อยละ 8.97 และ

จ�าหน่ายไม้ขุดล้อมไปยังตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 

2.26 ประเทศที่ส่งไปจ�าหน่ายได้แก่ ปากีสถาน 

ไต้หวัน มาเลเชีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 4.  การส่งเสริมการตลาด เป็นกิจกรรม

ทางการตลาดที่ท�าให้ลูกค้าทราบและกระตุ้นให้

ลกูค้ามกีารซือ้ไม้ขดุล้อมมากขึน้โดยมกีารส่งเสรมิ

การตลาดคิดเป ็นร ้อยละ 99.15 กิจกรรมที่ 

ผู้ประกอบการท�า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แก่  

การออกงานแสดงและขายไม้ขุดล้อมมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 53.83 รองลงมาคือการโฆษณา 

ผ่านทางเว็บไซด์ จัดท�าป้ายบอกทางมายังแหล่ง

จ�าหน่ายไม้ขุดล้อม การจัดท�าแผ่นพับและโฆษณา

ทางวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 24.79, 23.93, 16.24 และ 

0.85 ตามล�าดับ และมีเพียงร้อยละ 0.85 ที่ไม่มี 

การส่งเสริมด้านการตลาด

 ปัญหาด้านการตลาดของไม้ขุดล้อมที่พบ

มากที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านราคาของไม้ขุดล้อม 

ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 50.58 รองลงมา ได้แก่

พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ ปัญหาทางด้าน 

รูปทรงของไม้ขุดล้อม ปัญหาขาดความรู้ทางด้าน

อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมการตลาด คิดเป็น 

ร้อยละ 33.62,  22.41 และ 4.31 ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

 1.  ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (investments 

costs) เป็นค่าใช้จ ่ายในการใช้ปัจจัยการผลิต 

เพื่อลงทุนในธุรกิจไม้ขุดล้อมประกอบด้วย ค่าเช่า

ที่ดิน ค่าอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 

ค่าสร้างเพิงพัก และโรงเพาะช�า ค่าเครื่องจักร  

และอุปกรณ ์ประกอบด ้วย  กรรไกรตัดกิ่ ง  

เลื่อยด ้ามจับ จอบ ขวาน ชะแลง ถังพ ่นยา  

เครื่องสูบน�้า และรถบรรทุก เป็นต้น ค่าจัดซื้อ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 2.  ค่าใช้จ่ายทางด้านการด�าเนินงาน และ

บ�ารุงรักษา (operating and maintenance costs)  

เป็นค่าใช้จ่ายทีจ่่ายไปเพือ่การด�าเนนิการท�าไม้ขดุล้อม 

และบ�ารุงรักษาไม้ขุดล้อม ประกอบด้วย ค่าจ้าง

แรงงานในการเตรียมแปลง ปลูกกล้า ปลูกซ่อม  

ก�าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ขุดล้อมแพ็คไม้ และดูแลรักษา 
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 3.  ค ่าวัสดุประกอบด้วย ขุยมะพร้าว  

สารป้องกนัศตัรพูชื ตาข่ายพลางแสง กระสอบป่าน 

ถุงเพาะช�า ปุ ๋ยเคมี น�้ามันเชื้อเพลิง และไฟฟ้า 

เป็นต้น ค่ากล้าไม้ชนิดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ประกอบด ้วย ค ่ าภาษีป ้ าย ภาษีที่ดิน และ 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ รายละเอียดของ 

ค่าใช้จ่ายต่อไร่ในการท�าไม้ขุดล้อมมรีะยะการปลกู 

1x1 เมตร ในปีที่ 1-3 ดังแสดงใน Table 1
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 รายได้จากการลงทุน

 รายได้จากการจ�าหน่ายไม้ขดุล้อม ค�านวณ

ได้จากจ�านวนไม้ขดุล้อมทีข่าย คณูด้วยราคาของไม้

ขุดล้อมโดยราคาของไม้ขุดล้อมขึ้นอยู่กับขนาด 

วัดรอบของไม้ขุดล้อมที่ความสูงเหนือพื้นดิน 

30 เซนติเมตร และชนิดไม้ ซึ่งรายได้ต่อไร่ของ 

ไม้ขุดล้อมชนิดต่าง ๆ ที่มีระยะปลูก 1x1 เมตร  

และรายได้จากการจ�าหน่ายซากหรอืมลูค่าคงเหลอื

เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการในปีที่ 3 แล้วยังมีมูลค่า 

คงเหลอื ดงันัน้มลูค่าของทรพัย์สนิดงักล่าวสามารถ

น�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของการลงทุน 

(Table 2)

 ผลตอบแทนทางการเงิน

 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้าน 

การเงินของไม้ขุดล้อมแปลงขนาด 3, 6 และ 8ไร่  

ณ อัตราส่วนลดที่ 5, 7 และ 9 Table 3
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 จาก Table 3 พบว่า แปลงไม้ขุดล้อม 

อายุโครงการ 3 ปี ที่อัตราส่วนลดร้อยละ 5 พบว่า 

ทุกแปลงปลูกไม้ทุกชนิด มีค่า B/C มากกว่า 1  

แสดงว่าการลงทุนท�าโครงการได้รับก�าไร โดย 

แปลงปลูกที่มีขนาด 3 ไร่ มีค ่า B/C สูงที่สุด  

รองลงมาได้แก่แปลงปลูกขนาด 8 และ 6 ไร่  

ตามล�าดับโดยไม ้บุนนาคมีค ่า  B/C สูงที่สุด 

ในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 5.74, 3.72 และ 3.44 

ตามล�าดับ และไม้ตะแบกมีค่า B/C น้อยที่สุด 

ในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 2.84, 1.84 และ 

1.73 ตามล�าดับ ส�าหรับค่า NPV พบว่า ทุกแปลง

ปลูกไม้ทุกชนิด มีค่า NPV มากกว่า 0 แสดงว่า 

การลงทุนท�าโครงการได้รับก�าไร โดยแปลงปลูก 

ที่มีขนาด 3 ไร่มีค่า NPV สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่

แปลงปลูกขนาด 8 และ 6 ไร่ โดยไม้บุนนาค 

มีค่า NPV สูงที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

571,674.23 บาท/ไร่  539,345.06 บาท/ไร่  และ 

533,721.25 บาท/ไร่ ตามล�าดับ และไม้ตะแบก 

มีค่า NPV น้อยที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

179,889.33 บาท/ไร่  147,560.15 บาท/ไร่ และ 

141,936.35บาท/ไร่ ตามล�าดับ

 แปลงไม ้ขุดล ้อมอายุ โครงการ 3 ป ี  

ที่อัตราส่วนลดร้อยละ 7 พบว่า ทุกแปลงปลูกไม้ 

ทุกชนิด มีค่า B/C มากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุน 

ท�าโครงการได้รบัก�าไรโดยแปลงปลกูทีม่ขีนาด 3 ไร่

มีค่า B/C สูงที่สุด รองลงมาได้แก่แปลงปลูกขนาด 

8 และ 6 ไร่ ตามล�าดับโดยไม้บุนนาคมีค่า B/C  

สูงที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 5.65, 3.60 

และ 3.32 ตามล�าดับ และไม้ตะแบกมีค่า B/C  

น้อยที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 2.81, 1.78 

และ1.67 ตามล�าดับ ส�าหรับค่า NPV พบว่า  

ทุกแปลงปลูกไม้ทุกชนิด มีค่า NPV มากกว่า 0 

แสดงว่าการลงทนุท�าโครงการได้รบัก�าไรโดยแปลง

ปลูกที่มีขนาด 3 ไร่ มีค่า NPV สูงที่สุด รองลงมา

ได้แก่แปลงปลูกขนาด 8 และ 6 ไร่ โดยไม้บุนนาค 

มีค่า NPV สูงที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

538,283.16 บาท/ไร่ 503,503.82 บาท/ไร่ และ 

496,984.50 บาท/ไร่  ตามล�าดับ  และไม้ตะแบก 

มีค่า NPV น้อยที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

168,890.08 บาท/ไร่ 134,110.75 บาท/ไร่ และ 

127,591.43 บาท/ไร่ ตามล�าดับ

 แปลงไม ้ขุดล ้อมอายุ โครงการ 3 ป ี  

ที่อัตราส่วนลดร้อยละ 9 พบว่า ทุกแปลงปลูกไม้ 

ทุกชนิด มีค่า B/C มากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุน 

ท�าโครงการได้รับก�าไร โดยแปลงปลูกที่มีขนาด  

3 ไร่มีค่า B/C สูงที่สุด รองลงมาได้แก่แปลงปลูก

ขนาด 8 และ 6 ไร่ ตามล�าดับ โดยไม้บุนนาค 

มีค่า B/C สูงที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

5.55, 3.49 และ 1.73 ตามล�าดับ และไม้ตะแบก 

มีค่า B/C น้อยที่สุดในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 

2.78, 1.73 และ 1.61 ตามล�าดับ ส�าหรับค่า NPV  

พบว่า ทุกแปลงปลูกไม ้ทุกชนิด มีค ่า NPV  

มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนท�าโครงการได้รับ 

ก�าไรโดยแปลงปลูกที่มีขนาด 3 ไร่มีค ่า NPV  

สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ แปลงปลูกขนาด 8  

และ 6 ไร่ โดยไม้บุนนาคมีค่า NPV สูงที่สุด 

ในทุกขนาดแปลงมีค่าเท่ากับ 507,332.47 บาท/ไร่ 

470,281.02 บาท/ไร่ และ 462,928.65 บาท/ไร่  
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ตามล�าดับ และไม้ตะแบกมีค่า NPV น้อยที่สุด 

ในทุกขนาดแปลงมค่ีาเท่ากบั 158,702.75 บาท/ไร่ 

121,651.30 บาท/ไร่ และ 114,298.93 บาท/ไร่ 

ตามล�าดับ

 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการ

ศึกษาแปลงไม้ขุดล้อมในการลงทุน 3 ปี พบว่า 

แปลงขนาด 3 ไร่ มีค่า IRR สูงที่สุด โดยไม้ประดู่ 

กิ่งอ่อนมีค่า IRR สูงสุด โดยมีค่าร้อยละ 284.15  

และไม ้พิกุลต�่ าสุด โดยมีค ่าร ้อยละ 154.72  

รองลงมาได้แก่แปลงขนาด 8 ไร่ โดยไม้บุนนาค 

มีค่า IRR สูงสุด โดยมีค่าร้อยละ 94.58 และ 

ไม้ตะแบกต�่าสุด โดยมีค่าร ้อยละ 44.27 และ 

แปลงขนาด 6 ไร่ โดยไม้บุนนาคมีค่า IRR สูงสุด  

โดยมีค่าร้อยละ 83.14 และไม้ตะแบกต�่าสุด โดยมี

ค่าร้อยละ 37.29 

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

 ผู้ประกอบการไม้ขุดล้อมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงร้อยละ 55.56 มีอายุเฉลี่ย 47 ปี ส่วนใหญ่

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.38  

มีประสบการณ์ในการท�าไม้ขุดล้อมเฉลี่ย 9.59 ปี

ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าไม้ขุดล้อม ร้อยละ 76.92 และ

ไม่มีอาชีพรองร้อยละ 51.28 การท�าไม้ขุดล้อม  

พบว่าผู ้ประกอบการมีพื้นที่ท�าไม้ขุดล้อมเฉลี่ย 

16.90 ไร่ ปัญหาด้านการผลิตที่พบมากที่สุด ได้แก่ 

ปัญหาโรคและแมลง ร้อยละ 87.93

 ด้านการตลาดผู้ประกอบการมีการขาย 

ไม้ขุดล้อม ทั้งหมด 149 ชนิดพันธุ์ โดยสามารถ

จ�าแนกแปลงขุดล้อมไม้ได้ 4 ประเภท ได้แก่  

แปลงกล้าไม้ แปลงไม้ขุดล้อมขนาดเล็ก แปลงไม้

ขนาดใหญ่ และแปลงไม้ขุดล้อมผสม ในการ 

ตั้งราคาไม้ขุดล้อมจ�าแนกตามลักษณะการขาย 

ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ตั้งราคาไม้ขุดล้อมตามขนาด 

วัดรอบของไม้ ตั้งราคาไม้ขุดล้อมตามความสูง 

ของไม้ขุดล้อมและตั้งราคาไม้ขุดล้อมตามจ�านวน

ต้นเป็นไม้กอ โดยนับจ�านวนต้นประกอบกับ 

ความสงูในการตัง้ราคา การจ�าหน่าย ไม้ขดุล้อมภายใน

ประเทศร้อยละ 97.54 และต่างประเทศร้อยละ 2.46  

มีการส่งเสริมการตลาดร้อยละ 99.15 ปัญหา 

ด้านการตลาดทีพ่บมากทีส่ดุ ได้แก่ ปัญหาด้านราคา

ของไม้ขุดล้อมไม่แน่นอน ร้อยละ 50.58 

 การวิเคราะห์ทางการเงิน ณ อัตราส่วนลด

ร้อยละ 5, 7 และ9 ระยะเวลาในการลงทุนจาก 

การท�าธรุกจิไม้ขดุล้อมใน 3 ปี พบว่าทกุขนาดแปลง

ปลูกและทุกชนิดไม้มีค่า B/C มากกว่า 1 มีค่า NPV 

มากกว่า 0 และมีค่า IRR มากกว่าอัตราส่วนลด 

ที่ก�าหนด แสดงว่าการลงทุนท�าไม้ขุดล้อมได้ก�าไร 

โดยไม้ขดุล้อมแปลงขนาด 3, 6 และ 8 ไร่ ไม้บนุนาค

มีค่า B/C, NPV สูงที่สุด และตะแบก มีค่า B/C,  

NPV ต�่าที่สุด ส่วนค่า IRR พบว่า ไม้ประดู่กิ่งอ่อน

มีค่า IRR สูงที่สุดในแปลงขนาด 3ไร่และตะแบก 

มีค่า IRR ต�่าที่สุดในแปลงขนาด 6 ไร่
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สันติ สุขสอาด และ ณัฐพล กลับสวัสดิ์

ข้อเสนอแนะ

 1.  ใช้เป็นแนวทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 

ในการลงทุนท�าธุรกิจไม้ขุดล้อมให้แก่ประชาชน 

ที่สนใจท�าให ้มีความเข ้าใจถึงการผลิต และ 

การตลาด รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจาก 

การท�าธุรกิจไม้ขุดล้อม

 2.  เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ในการขุดล้อม จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มกีารฝึกอบรมทกัษะในการท�าไม้ขดุล้อมแก่บคุคล

ที่สนใจ

 3.  การจัดจ�าหน่ายไปยังต ่างประเทศ 

ค่อนข้างน้อย คือร้อยละ 2.46 เห็นควรให้ภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมจัดหาช่องทางการตลาด 

ในตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสในการ 

จัดจ�าหน่ายไม้ขุดล้อม ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

เจริญสุข.  ม.ป.ป. เที่ยวเชิงเกษตร ท�าไม้ขุดล้อม 

 แหล่งใหญ่ทีส่ดุของเมอืงไทย.  แหล่งทีม่า:  
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 ท�าไม้ขดุล้อมแหล่งใหญ่ทีส่ดุของเมอืงไทย  

 _1212_159006_1212_.html.  29 มกราคม  

 2553.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่แม่น�้าพุมดวง 

กรณีศึกษา ต�าบลตะกุกเหนือ อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

People Participation in Flood Risk Area of Phum Doung River : 

A Case Study of Takuknuea Sub – district, Vibhavadi District, 

Surat Thani Province

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

ศุภานัน  เผือกนอก1       Suphanon  Phuknok1

กิติชัย  รัตนะ1          Kitichai  Rattana1

 1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ABSTRACT
	 This	research	study	were	socio-economic	condition,	people	participation	level	and	factors		
affecting	 people	 participation	 in	 flood	 risk	 area	 of	 Phum	 Doung	 River:	 a	 case	 study		
of	Takuknuea	 sub	 -	 district,	 Vibhavadi	 district,	 Surat	 Thani	 province.	Using	 the	 designed		
interview	 of	 266	 households	 head	 on	 the	 representation	 of	 3	 villages,	 Ban	 Tanying,		
Ban	Nhakhao	 and	Ban	Khlongsai.	 Statistical	 analysis	were	 t-test	 and	 F-test	with	 the	 given		
significance	level	of	0.05.
	 The	 result	 of	 this	 study	 found	 that	 the	most	 of	 the	 respondents	were	male	with	 their	
age	 40-49	 years.	 They	 had	 household	 members	 1-3.	 Their	 educational	 level	 were		
at	 primary	 school.	Their	main	 occupation	were	 rubber	 plantation,	 oil	 palm	 and	 fruit	 orchard,		
they	had	knowledge	 and	understanding	 about	 environmental/climate	 chang	 and	natural	 hazard.	
Factor	affecting	people	participation	 in	flood	risk	of	Phum	Doung	river	were	educational	 level,	
resettled	 period,	 training	 program,	 knowledge	 and	 understanding	 about	 environmental/climate		
chang	 and	 natural	 hazard	 and	 received	 information	 about	 climate	 change	 and	 flood	 risk		
in	 local	 area.	Likewise,	none	 significant	 factor	were	 age,	household	member,	main	occupation,	
household	income	and	size	of	land	holding.
Keywords:	people	participation,	flood	risk	area,	Phum	Doung	river	
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สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

และปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกันในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพื้นที่แม่น�้าพุมดวง กรณีศึกษา

ต�าบลตะกุกเหนือ อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์จากตัวแทนครัวเรือน 

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านท่านหญิง บ้านหน้าเขา และบ้านคลองใส จ�านวน 266 ตัวอย่าง 

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติค่า t-test และ  ค่า F-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

 จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี มีจ�านวนสมาชิก 

ในครัวเรือน 1-3 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

ท�าสวนยางพารา/ปาล์มน�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น กลุ ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ อยู ่ในระดับมาก ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่แม่น�า้พุมดวง ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐาน การได้รับการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุทกภัย 

ในท้องถิ่น เช่นเดียวกับปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  พื้นที่แม่น�้า

พุมดวง ได้แก่ อายุ  จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน และขนาดพื้นที่ถือครอง

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แม่น�้าพุมดวง

ค�าน�า

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนั้น มีความส�าคัญเนื่องจาก

ปัญหาอุทกภัยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่ 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การประกอบอาชีพ 

เพื่อหารายได้และสภาวะจิตใจที่ย�่าแย่ของคน 

ในชุมชนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะของ

ผลกระทบและระดับความรุนแรงที่ เกิดขึ้นใน

ชมุชน หนึง่ ๆ  นัน้ย่อมมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บั 

ความสามารถในการรับมือและการปรับตัวของ

คนในชุมชนที่มีต ่อสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นโดย 

รปูแบบการมส่ีวนร่วมและแนวทางในการปรบัตวั

ของชุมชนต่อความเสี่ยงอุทกภัยนั้นต้องความ

สอดคล้องกับรูปแบบ วิถีชีวิตชุมชน ลักษณะทาง

กายภาพพื้นที่และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมนั้น 

ย่อมมีผลต่อระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่ต่อการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

 พื้นที่ต�าบลตะกุกเหนือ อ�าเภอวิภาวดี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าใน

ช่วงฤดแูล้ง และเกดิอทุกภยัในช่วงฤดฝูน ประชาชน

ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

เป็นอย่างมาก นอกจากนีส้าเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้

ในพื้นที่มีด ้วยกันหลายประการคือ ลักษณะ

ภูมิประเทศของพื้นที่เป็นที่เนินสูง ๆ ต�่า ๆ ระบบ

ส่งน�้าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ท�าให้น�้าไหลลงสู่

ทะเลโดยไม่มีการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด 
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สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์และการเตือนภัย 

ยังไม่ทั่วถึงคนทั้งพื้นที่ การเตรียมพร้อมของคน 

ในชมุชนต่อความเสีย่งอทุกภยัยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

ที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ดังนั้น

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จึงมีความส�าคัญ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่

ต�าบลตะกกุเหนอืให้มคีวามสามารถในการปรบัตวั

และรบัมอืต่อความเสีย่งอทุกภยัทีม่คีวามเหมาะสม

กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่แตกต่างกันในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

พืน้ทีแ่ม่น�า้พมุดวง เพือ่ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง

การปรบัตวั และเตรยีมความพร้อมชมุชนต่อความ

เสี่ยงอุทกภัยที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน

 สมมุติฐานการวิจัย อายุ ระดับการศึกษา 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก รายได้ 

ของครัวเรือน ขนาดพื้นที่ถือครอง ระยะเวลา 

การตั้งถิ่นฐาน การได้รับการฝึกอบรม ความรู ้ 

ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และอุทกภัยในท้องถิ่น แตกต่างกัน มีผลต่อ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั 

พื้นที่แม่น�้าพุมดวง 

อุปกรณ์และวิธีการ

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ ่งเน้นการวิจัย 

เชงิส�ารวจ โดยใช้การสมัภาษณ์จากตวัแทนครวัเรอืน 

มกีรอบแนวคดิในการส�ารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกจิ

และสังคม การวิเคราะห์สภาพปัญหา และศึกษา

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน

ในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั พืน้ทีแ่ม่น�า้พมุดวง กรณศีกึษา 

ต� า บ ล ต ะ กุ ก เ ห นื อ  อ� า เ ภ อ วิ ภ า ว ดี  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี โดยมีวิธีการดังนี้

 1.  ท� า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  

(Secondary data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  รวมถึงข ้อมูลอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  

 2.  จัดสร้างแบบสัมภาษณ์โดยก�าหนด

เนื้อหาให้ครอบคลุมตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

และเนื้อหาที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

โดยค�านวณประชากรตวัอย่างจากจ�านวนครวัเรอืน  

ในพื้นที่ เสี่ ยงอุทกภัยของต�าบลตะกุกเหนือ  

อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักการ

ของ Yamane (1973); บุญธรรม (2531) ท�าให้ 

ได้ประชากรตวัอย่าง 266 ตวัอย่าง สุม่ตวัอย่างแบบ 

Stratified random sampling กระจายตามหมู่บ้าน

ทัง้ 3 หมูบ้่าน แบบสมัภาษณ์ผ่านการตรวจประเมนิ

ความเที่ยงตรง (validity) โดยน�าแบบสัมภาษณ์ 

ที่จัดท�าขึ้นไปเสนอต่อประธานกรรมการทีป่รกึษา 

และกรรมการที่ปรึกษาร ่วม เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องและขอค�าแนะน�าในการปรับปรุง

แก้ไข ให้เนือ้หาครอบคลมุและตรงตามวตัถปุระสงค์ 

มากที่สุด
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง…

สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

 3.  ด�าเนินการน�าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ผ่าน

การทดสอบและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ไปท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากราษฎรตัวอย่าง 

ตามหมู ่บ ้านและตามจ�านวนที่ ได ้ค�านวณไว ้ 

จนครบถ้วน ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธี 

การจับสลากจากเลขที่บ้าน

 4.  การวเิคราะห์ผลข้อมลู ท�าการวเิคราะห์

หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x) ค่า  และวิเคราะห์ปัจจัย

การมส่ีวนร่วมของประชาชนทีแ่ตกต่างกนัในพืน้ที่

เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่แม่น�้าพุมดวง กรณีศึกษา 

ต� า บ ล ต ะ กุ ก เ ห นื อ  อ� า เ ภ อ วิ ภ า ว ดี  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี ด้วยค่าสถิติ t-test กับตัวแปรอิสระ 

ที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test  

แบบ One-way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยกับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ ่ม 

ขึ้นไป ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทัง้นี ้การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู

ผลการศึกษา

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร

ตัวอย่าง

 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 62.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 

40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.2 และนับถือศาสนา

พุทธ คิดเป็น  ร้อยละ 99.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 84.6 มีจ�านวนสมาชิก 

ในครัวเรือน1 - 3 คน คิดเป ็นร ้อยละ 77.4 

กลุ ่มตัวอย ่างส่วนใหญ่มีสถานภาพในสังคม 

เป็นกลุ่มลูกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 96.2 ส่วนใหญ่ 

มีการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน คิดเป็น 

ร้อยละ 97.2 และเป็นสมาชิกกลุ ่มออมทรัพย์/

สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.7 ส่วนใหญ่มีระดับ 

การศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 

38.9 มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ  92.8 

และมีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 25 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีลักษณะของการสร้าง 

บ้านเรอืนแบบบ้านเดี่ยวก่ออฐิถอืปนูและมบีรเิวณ 

คิดเป็นร้อยละ 82.3 ส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะย้ายออก

จากพื้นที่ชุมชนไปอยู่ที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 97.4  

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักท�าสวนยางพารา/ปาล์ม

น�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 73.2 ส่วนใหญ่

มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 10,001 - 15,000 

บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมีรายจ่ายรวม

ของครัวเรือนเฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาท/เดือน  

คิดเป็นร้อยละ 72.1 ส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครอง  

คิดเป็นร้อยละ 70.9 และมีกรรมสิทธิ์การถือครอง 

เป็นแบบโฉนด คิดเป็นร้อยละ 50.5 และส่วนใหญ่

มีขนาดพื้นที่ถือครอง จ�านวนน้อยกว่า  1 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 32.5 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

มีการกู้หนี้ยืมสิน คิดเป็นร้อยละ 74.3 โดยเป็น 

การกู ้หนี้ยืมสินจากธนาคารของรัฐ/ธนาคาร

พาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 35.0 เหตุผลของการกู้หนี้

ยืมสินเพื่อการซื้อปัจจัยการผลิต/เมล็ดพันธุ ์พืช 

ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 67.0 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่ชุมชนประสบปัญหามากที่สุด คือ คุณภาพน�้า 

ในแหล่งน�้าเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 55.5  

ซึ่ งมีสาเหตุของป ัญหาสิ่ งแวดล ้อมที่ชุมชน 

ประสบมาจากป่าต้นน�้าถูกบุกรุกท�าลาย คิดเป็น 

ร้อยละ 40.4
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง…

สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

 ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

ไม่รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและอุทกภัยในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 

96.6 โดยแหล่งที่มาของข่าวสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุทกภัยใน 

ท้องถิ่น มาจากวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 60.0 ความถี่ในการได้รับรู้ข่าวสาร

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

อุทกภัย  ในท้องถิ่น คือ 2 - 3 เดือน/ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 33.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ 

การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 72.5 ส่วนใหญ่สาเหตุ

ของปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชน  

คือ ฝนตกเป็นปริมาณมาก คิดเป็นร้อยละ 75.8 

ลกัษณะของปัญหาน�า้ท่วม/อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในเขต

พื้นที่ชุมชน เป็นแบบน�้าล้นตลิ่งและเอ่อท้นจาก

ล�าน�้าธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 57.9 ซึ่งผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น  เมื่อเกิดปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขต

ชุมชน คือไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ คิดเป็น 

ร้อยละ 37.2  การปรับตัว/รับมือหรือวางมาตรการ 

ในยามที่เกิดปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขตชุมชน  

คือ ส�ารองยา อาหาร น�้า และเครื่องยังชีพ คิดเป็น

ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรฟื้นฟู

ระบบนเิวศ ป่าต้นน�า้ให้มากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 49.5 

และส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีช่องทางการแจ้งเตือน

ภัย/การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความห่วงกังวลใจด้าน

ผลกระทบต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิกบัชมุชนจากความเสีย่ง

ด้านอุทกภัยในท้องถิ่น คือ แจ้งข้อมูลผ่านผู้น�า

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.2

ความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้

ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79  ประเด็นค�าถามที่กลุ ่ม

ตัวอย ่างมีความรู ้ความเข ้าในระดับมาก คือ  

การอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่ต ้นน�้าล�าธารเป็น 

ส่วนหนึ่งของการจัดการลุ ่มน�้าแม่น�้าพุมดวง 

มีค ่า เฉลี่ย เท ่ากับ 0.96 การตัดไม ้ท� าลายป ่า 

เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยและน�้าป่า 

ไหลบ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 การจัดตั้งกลุ ่ม 

เครือข่ายแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นเป็น 

กลไกหนึ่งของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บริหารจัดการลุ ่มน�้ ามีค ่า เฉลี่ย เท ่ากับ 0.87  

ส่วนประเด็นค�าถามที่กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ตอบได้น้อยที่สุด คือ ทรัพยากรน�้าเกิดขึ้นตาม 

วฎัจกัรของน�า้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.79   
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง…

สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั 

พืน้ทีแ่ม่น�า้พมุดวง ต�าบลตะกกุเหนอื อ�าเภอวภิาวดี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่แม่น�้าพุมดวง ต�าบล 

ตะกุกเหนือ อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การมี 

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการศกึษาปัญหาอทุกภยั

ทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่ กลุม่ตวัอย่างในชมุชนส่วนใหญ่

มรีะดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อความเสีย่ง

ด้านอุทกภัย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75)  

ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

วางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้น 

ในท้องถิน่ กลุม่ตวัอย่างในชมุชนส่วนใหญ่มรีะดบั

การมีส ่วนร ่วมของประชาชนต่อความเสี่ยง 

ด้านอุทกภัย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70)  

ด้านที ่3 การมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการปฏบิตัิ

งานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

กลุ ่มตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนต่อความเสี่ยงด้านอุทกภัย 

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80) และ ด้านที่ 4  

การมีส ่วนร่วมของประชาชนต่อการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 

กลุ ่มตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนต่อความเสี่ยงด้านอุทกภัย 

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80) ซึ่งเมื่อพิจารณา

ในภาพรวมถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อความเสี่ยงด้านอุทกภัยในพื้นที่แม่น�้าพุมดวง 

ต� า บ ล ต ะ กุ ก เ ห นื อ  อ� า เ ภ อ วิ ภ า ว ดี  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 

ได ้ ให ้ความส�าคัญต ่อการอนุรักษ ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในระดบัหนึง่ โดยเฉพาะ

การสนบัสนนุกจิกรรมการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้เป็น

แหล่งต้นน�้าล�าธาร ซึ่งข้อจ�ากัดหรือปัญหาของ

ชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คือ 

ขาดการประชาสัมพันธ์ในการด�าเนินกิจกรรม 

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 

สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ และขาดการบูรณาการ

ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ

ความเสี่ยงอุทกภัยกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น

การยอมรบัต่อการปรบัตวัของชมุชนต่อความเสีย่ง

ด้านอุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

 ผลการวิเคราะห์ในเรื่องของการยอมรับ 

ต่อการปรบัตวัของชมุชนต่อความเสีย่งด้านอทุกภยั

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ยอมรับต่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านอุทกภัย  

ที่เกิดขึ้นในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 92.8 ส�าหรับ 

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปรับตัว/เตรียมความพร้อม

ของชุมชน คือ ลดความเสียหายของผลผลิตทาง 
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การเกษตรที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัย คิดเป็น 

ร้อยละ 66.0 ส�าหรบัแนวทางในการพฒันาทีเ่หมาะสม 

กับสภาพชุมชน คือ ต้องการให้ชุมชน/ผู้น�าชุมชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกบัภาครฐั 

คดิเป็นร้อยละ 38.7 โดยแนวทางในการการปรบัตวั/

เตรียมความพร้อมของชุมชน คือ รวมกลุ่มชุมชน

เพื่ออนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/ป่าไม้/ 

แหล่งกักเก็บน�้า คิดเป็นร้อยละ 40.8

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่แม่น�้าพุมดวง ต�าบล 

ตะกุกเหนือ อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 จากผลการทดสอบ พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนทีแ่ตกต่างกนัในพืน้ที่        

เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่แม่น�้าพุมดวง ต�าบลตะกุกเหนือ 

อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Table 1) ได้แก่ 

Table 1  Summary of hypothesis testing.

  Independent Variables t-test F-test significant

 1. age   1.303 0.263ns

 2. educational level   12.237 0.000*

 3. household member   1.526 0.181ns

 4. main occupation   0.950 0.487ns

 5. household income   1.537 0.125ns

 6. size of land holding   0.395 0.757ns

 7. resettled period   17.511 0.000*

 8. training program  -2.523  0.000*

 9. knowledge and understanding about -6.342  0.000*

 environment/climate change and  hazard natural  

 10. received information about climate change 4.521  0.000* 

 and flood risk in local area.

 Notes :   *  significant at 0.05 level 

     ns not significant at 0.05 level
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 1.  ระดับการศึกษา  (F  =  12 .237 ;  

significant = 0.000*) โดยระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง

กัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

เสีย่งอทุกภยั แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ  

ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา ส่วนใหญ่ 

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัย

ในเขตชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนมากกว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับการศึกษา เมื่อท�าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’   

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จ�าแนกตามระดับ

การศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จ�านวน 5 คู่ คือ ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา

ตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา 

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และ

ปริญญาตรี โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาประถม

ศกึษาตอนต้น ประถมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี  

มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  

น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา (Table 2)

Table 2  Show comparison between educational level and other education

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  educational level X
    3.30 2.22 2.88 2.40 2.96 2.50 2.96

 1. uneducated  3.30 - - - - - - -

 2. primary school 2.22 0.00* - - - - - - 

 (grade 1-4)

 3. primary school  2.88 0.00* - - - - - - 

 (grade 5-7)

 4. secondary education 2.40 0.03* - - - - - -

 5. high school education 2.96 0.01* - - - - - -

 6. diploma  2.50 - - - - - - -

 7. bachelor degree 2.96 0.01* - - - - - -

 Notes : * significant at 0.05 level 

   ns  not significant at 0.05 level
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สุภานัน เผือกนอก และ กิติชัย รัตนะ

 2.  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน (F = 17.511; 

significant = 0.000*)โดยระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน

ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ ่มที่มีระยะเวลาการ 

ตั้งถิ่นฐาน มากกว่า 25 ปี จะมีการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการด�ารงชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้ได้มาก จงึอาจได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั

ทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่น้อย จงึเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไข

ปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขตชุมชนน้อยกว่า 

กลุ่มที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานไม่นาน เมื่อท�า 

การทดสอบความแตกต่างเป ็นรายคู ่ด ้วยวิธี  

Scheffe’ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ การมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย จ�าแนก 

ตามระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเป็นรายคู ่ พบว่า  

มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 5 คู่ คือ 1 - 5 ปี  6 - 10 ปี  

11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 21 - 25 ปี และมากกว่า 25 ปี 

โดยกลุ่มที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 25 ปี  

มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  

น้อยกว่ากลุ่มที่ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 1 - 5 ปี 

6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี และ 21 - 25 ปี  

(Table 3)

Table 3  Show comparison between resettled period and other 25 years resettled period

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  resettled period X 
    2.83 3.06 2.98 3.07 2.86 2.33

 1 – 5 years  2.83 - - - - - -

 6 – 10 years  3.06 - - - - - -

 11 – 15 years  2.98 - - - - - -

 16 – 20 years  3.07 - - - - - -

 21 – 25 years  2.86 - - - - - -

 More than 25 years 2.33 0.003* 0.000* 0.000* 0.000* 0.007* -

 Notes : * significant at 0.05 level 

  ns  not significant at 0.05 level
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 3.  การได้รับการฝึกอบรม (t = -2.523; 

significant = 0.000*) โดยการได้รับการฝึกอบรม 

ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ  จากการศึกษาพบว่า กลุ ่มตัวอย ่าง 

ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 

72.5 และเคยได้รบัการฝึกอบรม คดิเป็นร้อยละ 27.5 

ทั้งนี้กลุ ่มที่มีการเข ้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จึงท�าให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากกว่า 

กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม 

 4.  ความรูค้วามเข้าใจในด้านสิง่แวดล้อม/

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาติ 

(t = -6.342; significant = 0.000*) โดยความรู้ 

ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่แตกต่างกัน  

มผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง

อุทกภัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับ

มาก ย่อมมีความรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากอุทกภัยมากกว่ากลุ ่มที่มีความรู ้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย

 5. การรบัรูข่้าวสารเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศและอุทกภัยในท้องถิ่น (t = 4.521; 

significant = 0.000*) โดยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุทกภัย 

ในท้องถิ่น มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่มีการรับรู้ข่าวสาร

ท�าให้รับทราบสถานภาพของทรัพยากร และ

ประเด็นปัญหาในพื้นที่ ย่อมมีความสนใจ และ

ตระหนักถึงการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านอุทกภัย

มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร 

สรุป

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นเสี่ยงอุทกภัยแม่น�้าพุมดวง 

ต� า บ ล ต ะ กุ ก เ ห นื อ  อ� า เ ภ อ วิ ภ า ว ดี  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานีที่  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 62.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 36.2 และนับถือศาสนาพุทธ  

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ส่วนใหญ่ 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น

ร้อยละ 38.9 มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่พื้นที่ และมีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 25 ปี มีลักษณะของ 

การสร้างบ้านเรอืนแบบบ้านเดีย่วก่ออฐิถอืปนูและ

มีบริเวณ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ท�าสวนยางพารา/       

ปาล์มน�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 73.2  

มีพื้นที่ถือครอง คิดเป ็นร ้อยละ 70.9 และ 

มีกรรมสิทธิ์การถือครอง เป็นประเภทโฉนด  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกู้หนี้ยืมสิน เหตุผล 

ของการกู้หนี้ยืมสิน เพื่อการซื้อปัจจัยการผลิต/

เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชน

ประสบปัญหามากทีส่ดุ คอื คณุภาพน�้าในแหล่งน�า้

เสื่อมโทรมมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากป่าต ้นน�้า 
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ถูกบุกรุกท�าลาย กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี 

การได ้รับข ้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยง 

ด ้านอุทกภัยในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 96.6  

แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นมาจาก 

วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน ความถี่ในการได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร คือ 2 - 3 เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบัการฝึกอบรม ส่วนใหญ่สาเหตุ

ของปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชน คือ 

ฝนตกเป็นปรมิาณมาก ลกัษณะของปัญหาน�า้ท่วม/

อุทกภัยที่ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชน เป็นแบบ 

น�้าล้นตลิ่งและเอ่อท้นจากล�าน�้าธรรมชาติ ทั้งนี้

ชมุชนเหน็ว่าควรฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่าต้นน�้าให้มาก

ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยที่เกิดขึ้น  

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุมชนเคยเข้าร่วม

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 69.2  

โดยกิจกรรมที่ท�า คือ การปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้   คิดเป็นร้อยละ 41.9 ส�าหรับ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั 

พื้นที่แม่น�้าพุมดวง ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1  

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการศึกษาปัญหา

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในชุมชน

ส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

2.75) ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในท้องถิน่ กลุม่ตวัอย่างในชมุชนส่วนใหญ่มรีะดบั

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั 

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70) ด้านที่  3  

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 

เพื่อแก ้ไขป ัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

กลุ ่มตัวอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย  

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80) และด้านที่ 4  

การมีส ่วนร่วมของประชาชนต่อการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 

ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ใ น ชุ ม ช น ส ่ ว น ใ ห ญ ่ มี ร ะ ดั บ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั  

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80) ในส่วนของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง อุ ท ก ภั ย  พื้ น ที่ แ ม ่ น�้ า พุ ม ด ว ง  

ต� า บ ล ต ะ กุ ก เ ห นื อ  อ� า เ ภ อ วิ ภ า ว ดี  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลา 

การตั้งถิ่นฐาน การได้รับการฝึกอบรม ความรู ้ 

ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และอุทกภัยในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

 1. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการศึกษา เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ

ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขต

ชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 2.  ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ผู ้ ที่ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร 

ตั้งถิ่นฐาน มากกว่า 25 ปี เข ้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการ

แก้ไขปัญหาน�้าท่วม/อุทกภัยในเขตชุมชน รวมถึง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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ABSTRACT
	 The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 determine	 the	 socio-economic	 characteristic,		
general	 information,	 opinion	 levels	 and	 factors	 affecting	 people	 opinion	 on	 ecotourism			
in	 	Kang	Lamduan	 area.	Using	 data	was	 collected	 by	 employing	 the	 designed	 questionnaires	
interviewed	 316	 respondents.	 The	 statistical	 analysis	 were	 percentage,	mean,	maximum,		
minimum,	 standard	 deviation	 and	 testing	 the	 setting	 hypothesis	 by	 employing	 t-test	 and	F-test		
with	the	given	significance	level	of	0.05.
	 The	 results	 of	 this	 study	 indicated	 that	 most	 of	 the	 respondents	 were	 household		
head	with	their	average	age	of	37.06	years.	Their	educational	level	were	at	the	secondary	school.	
Most	 of	 the	 respondents	were	 born	 in	 the	 present	 areas,	 and	 the	 average	number	 of	 household	
members	was	 4.49.	 Their	main	 occupation	 of	 the	most	were	 agriculture	 and	 no	 subsidiary		
occupation.	 The	 average	 annual	 household	 income	 and	 expenditure	 were	 171,755.70		
and	 151,104.43	 baht,	 respectively.	 The	 average	 size	 of	 land	 holding	 was	 21.54	 rais.		
Most	 of	 the	 respondents	 had	 received	 the	 low	 relevant	 information	 and	 their	 knowledge		
about	 ecotourism	was	 at	 the	 high	 level	 (40.16%).	Most	 of	 the	 respondents	were	 need	 to	 had		
ecotourism	about	nature	trail	(98.10%)	and	they	exploited	Kang	Lamduan	area	(98.10%)	and	their	
opinion		on		ecotourism		in		Kang	Lamduan	area	was	at	the	very	high	level	(x	=	4.29;	S.D.	=	0.50).
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	 Factors	 affecting	 people	 opinion	 on	 ecotourism	 in	Kang	 Lamduan	 area	were	 age,		
main	 occupation,	 subsidiary	 occupation,	 income,	 relevant	 information,	 knowledge		
about	ecotourismand	forest	resource	conservation	training	course.	Hence,	the	related	government	
agencies	 should	 arrange	 the	 relevant	 training	 courses	 about	 ecotourism	 to	 increasing		
subsidiary	 occupation,	which	 could	 help	 people	 in	 their	 beneficial	 and	 participation	 on	 their		
ecotourism	activities	in	the	future.
Keywords:	opinions,	people,	ecotourism

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและข้อมูลทั่วไป  

ระดับความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับราษฎรกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 316 ชุดและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต�่าสุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test  

และค่า F-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน มีอายุเฉลี่ย 

37.06 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่เกิดในหมู่บ้านมีจ�านวนสมาชิก 

ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.49 คนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม ไม่มีอาชีพรองมีรายได้และรายจ่าย 

ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี 171,755.70 และ 151,104.43 บาท ตามล�าดับ มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 21.54 ไร่  

ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับต�่า มีความรู้เกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 40.16 มีความต้องการให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวนในด้านเส้นทางศึกษาธรรมชาติสูงกว่าด้านอื่นคิดเป็นร้อยละ 98.10 เคยมีการเข้าใช้

ประโยชน์พื้นที่แก่งล�าดวนของราษฎรคิดเป็นร้อยละ 98.10 และพบว่าในภาพรวมราษฎรตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวนอยู่ในระดับสูงมาก (x = 4.29; S.D. = 0.50)

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน ได้แก่ 

อายุ อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้ การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศความรู้เกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังนั้น หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ทั่วถึง รวมทั้ง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพรองเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ราษฎรได้เห็นประโยชน์และเข้ามามี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวนต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็น ราษฎร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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บทน�า

 ป ั จ จุ บั น โ ล ก ก� า ลั ง เ ผ ชิ ญ กั บ ป ั ญ ห า 

สิ่งแวดล้อม สาเหตุเนื่องมาจากในอดีตหลาย

ประเทศมีการวางแผนการพัฒนาที่ไม่ค�านึงถึง 

การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนา 

จึงด�าเนินการไม ่ครอบคลุมด ้านการป้องกัน 

ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น 

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็นฐานการผลิต 

ที่มีความส�าคัญยิ่ง เพราะภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสินค้า 

และบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสวยงาม ความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 

ของพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 

ดังนั้น การดูแลสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ให้เสื่อมโทรมจึงมีความส�าคัญ เพราะช่วยให้ 

การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ มีการไหลเวียน 

ของเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในระดับท้องถิ่น 

ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งการดูแลสภาพแหล่ง 

ท่องเทีย่วมหีลายแนวทาง และแนวทางหนึง่ทีน่ยิม

น�ามาใช้ในปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เพราะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการป้องกัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ 

ของธรรมชาติสามารถพัฒนาการท ่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนได้ กิจกรรม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การเดินป่า ศึกษา

ธรรมชาติ  และการเที่ยวถ�้ า /น�้ าตก เป ็นต ้น  

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)

 แก ่งล�าดวนเป ็นแหล่งท ่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีชื่ อ เสียงแห ่งหนึ่ งของจังหวัด

อุบลราชธานีมีความโดดเด่น คือ เป็นพื้นที่ที่มี

ประตมิากรรมทางธรรมชาตทิีส่วยงาม มพีลาญหนิ

ที่มีรูขนาดแตกต่างกันไปสามารถพบเห็นได้ชัด 

ใ น ฤ ดู แ ล ้ ง ซึ่ ง เ ป ็ น ช ่ ว ง ที่ มี ก ร ะ แ ส น�้ า น ้ อ ย 

เรียกบริเวณนี้ว่า ลานพันรู อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ ปรากฏการณ์ 

กุ้งเดินขบวน ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-

ตุลาคมของทุกปี (นพมาศ, 2556) และกิจกรรม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การเดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ ซึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจ�านวน  

3 เส้นทางคือ1) เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

แก่งล�าดวน 2) เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

ช้างศึก และ 3) เส้นทางเดินป่านักสืบสายน�้า  

(ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี, 

2556) และเมื่อพิจารณาลักษณะพื้นฐานของพื้นที่

และกจิกรรมบรเิวณแก่งล�าดวนจะพบว่าครอบคลมุ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 ด้าน 

คือ 1) ด้านพื้นที่ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ 2) ด้านการจดัการ 

เพราะด�าเนินกิจกรรมที่ก ่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อระบบนเิวศน้อย เน้นธรรมชาตแิละองค์ประกอบ 

ของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูด 3) ด้านกิจกรรม 

และกระบวนการเพราะมีกิจกรรมและโครงการ 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้โดยมีการแนะน�าให้ความรู ้ 

การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

ของแก่งล�าดวนและ 4) ด ้านการมีส ่วนร่วม  

เพราะส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีบทบาท 

ในการด�าเนนิการโครงการเทศกาลชมปรากฏการณ์

กุ้งเดินขบวนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่น ๆ
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 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่  

1) เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจสังคม  

และข้อมูลทั่วไปของราษฎร บริเวณโดยรอบพื้นที่

แก่งล�าดวน ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความ 

คดิเหน็ของราษฎรบรเิวณโดยรอบพืน้ทีแ่ก่งล�าดวน 

ต� าบลโดมประดิษฐ ์  อ� า เภอน�้ ายืน  จั งหวัด

อุบลราชธานีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความคิดเห็นของราษฎร บริเวณโดยรอบพื้นที่ 

แก่งล�าดวน ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวน

 สมมติฐานในการศึกษามีดังนี้  ราษฎร 

ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม  

ระยะเวลาที่ อาศัยอยู ่ ในชุมชน อาชีพหลัก  

อาชีพรอง รายได ้  การรับรู ้ข ่าวสารเกี่ยวกับ 

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ ความรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติต ่างกัน มีความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

แตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

อุปกรณ์

 1. แบบสัมภาษณ์ส�าหรับใช้เก็บข้อมูล 

จากราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม

ส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการ

 วิธีการในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้

 1. การตรวจเอกสารและการส�ารวจ 

เบื้องต้น

  1.1  การตรวจเอกสาร โดยการค้นคว้า

จากเอกสารที่มีผู ้ศึกษาไว ้แล้ว ซึ่งเป ็นข้อมูล 

โดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

  1.2  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์  โ ด ย ใ ช ้ แ บ บ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม และ 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ่ อ ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  

โ ด ย ก า ร ส ร ้ า ง แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ์ จ า ก แ น ว คิ ด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้คือ ราษฎร

ต�าบลโดมประดษิฐ์ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณโดยรอบพืน้ที่

แก่งล�าดวนในรัศมี 5 กิโลเมตร จ�านวน 11 หมู่บ้าน 

ทีค่าดว่ามผีลกระทบต่อการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 

ในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวน (ศนูย์ศกึษาธรรมชาตแิละสตัว์

ป่าอุบลราชธานี, 2556) รวมจ�านวนครัวเรือน 

ทั้งสิ้น 1,493 ครัวเรือน (ส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอน�า้ยนื, 2557) ก�าหนดขนาดตวัอย่าง (sample 

size) ที่ท�าการศึกษาที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

และสัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 0.05 โดยใช้

สูตรของ Yamane (1973)  เมื่อค� านวณหา 

ขนาดตัวอย่างได้จ�านวนครัวเรือนของราษฎร 

กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 315.48 ครวัเรอืน ซึง่ในการวจิยั

ในครั้งนี้ก�าหนดจ�านวนครัวเรือนตัวอย่างไว้ที่  

316 ครัวเรือนและหลังจากได้จ�านวนครัวเรือน

ตัวอย่างข้างต้นแล้วสามารถน�าไปค�านวณหา
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สดัส่วนจ�านวนครวัเรอืนตวัอย่างของแต่ละหมูบ้่าน 

โดยใช้สตูรการกระจายตามสดัส่วน (สบุงกช, 2526) 

โดยจ�านวนประชากรตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละ

หมู่บ้านมีดังนี้1) บ้านแข้ด่อน 29 ครัวเรือน 2) บ้าน

แปดอุ้ม31 ครัวเรือน3) บ้านหนองขอน 33 ครัว

เรือน 4) บ้านตายอย 23 ครัวเรือน 5) บ้านค้อ 25 

ครัวเรือน 6) บ้านกุดเชียงมุน 41 ครัวเรือน 7) บ้าน

จันลา 19 ครัวเรือน 8) บ้านหนองครก 47 ครัวเรือน 

9) บ้านหนองแวง10 ครัวเรือน10) บ้านโดม

ประดิษฐ์ 28 ครัวเรือน และ11) บ้านหนองขอน

พัฒนา 30 ครัวเรือน

การสร้างแบบสัมภาษณ์

 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยการใช้แนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และศึกษาจากแบบ

สัมภาษณ์ของผู้ที่เคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านนี้ 

น�ามาปรับปรุงให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

โดยค�าถามในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน 

ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ

สังคม และข้อมูลทั่วไปของราษฎรในพื้นที่ศึกษา

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้ของราษฎร 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสร้างข้อค�าถาม

ทีใ่ห้เลอืกตอบว่า “ใช่” หรอื “ไม่ใช่” โดยคดิคะแนน

จากข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้  

0 คะแนน เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วน�ามาแจกแจง 

2 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) ในการแบ่งระดับ 

ความรูถ้้าได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลีย่ถอืว่ามคีวามรู้

เกี่ ยวกับการท ่องเที่ ยวเชิงนิ เวศในระดับสูง 

และถ้าได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถือว่ามีความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับต�่า

 ส่วนที ่3 ข้อมลูเกีย่วกบัการเข้าใช้ประโยชน์

บริเวณพื้นที่แก่งล�าดวนของราษฎรโดยสร้าง 

ข้อค�าถามที่ให้เลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  

และในส่วนค�าตอบว่า “ใช่” จะแบ่งค�าตอบย่อย 

ลงไปว่า “บ่อย” และ “ไม่บ่อย” เมื่อรวบรวม 

ข้อมูลได้แล้วน�ามาหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ 

(frequency) ร ้อยละ (percentage) เพื่อดูว ่า 

มีการเข้าใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่แก่งล�าดวน 

ของราษฎรหรือไม่ บ่อยและไม่บ่อย ในด้านใดบ้าง

 ส่วนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก ่งล�าดวนซึ่งลักษณะค�าถามจะมีทั้งค�าถาม 

เชิงบวกและเชิงลบ โดยมีการประเมิน 5 ระดับ  

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีระดับความคิดเห็น  

5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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 ใ น ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ค ่ า ค ะ แ น น 

เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่แล้ว น�าคะแนน 

มาแบ่งออกเป็น 5 อันตรภาคชั้น เพื่อบอกระดับ

 ความคิดเห็น ค�าถามเชิงบวก ค�าถามเชิงลบ

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1

 เห็นด้วย   4 2

 ไม่แน่ใจ   3 3

 ไม่เห็นด้วย 2 4

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5

 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต�่ามาก

 ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต�่า

 ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสูง

 ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสูงมาก

 อันตรภาคชั้น   =    คะแนนสูงที่สุด - คะแนนต�่าที่สุด      =  5 - 15   =  0.8

                 จ�านวนชั้น      5

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปล 

ความหมายของระดับความคิดเห็นของราษฎร 

ความคิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บริเวณแก่งล�าดวน ดังนี้

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณแก่งล�าดวนได้ 

ดังนี้
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การทดสอบแบบสัมภาษณ์

 1. ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(content validity) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ข อ ง เ นื้ อ ห า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ์ ว ่ า ค ร อ บ ค ลุ ม

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั เนือ้หา ภาษาและค�าทีใ่ช้

สื่อสารกับราษฎรมีความเหมาะสม

 2. การทดสอบแบบสัมภาษณ์ โดยน�า 

แบบสัมภาษณ์จ�านวน 32 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) 

กับราษฎรที่อาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ศึกษา 

คือ บ้านโนนสูง ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อด�าเนินการทดสอบแบบ

สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 1. ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

โดยการสมัภาษณ์ราษฎรกลุม่ตวัอย่างและสงัเกตว่า

ภาษาและค� า ในแบบสัมภาษณ ์ที่ ใช ้สื่ อสาร  

สามารถท�าให้ราษฎรเข้าใจหรือไม่ และปรับปรุง

แก้ไข   

 2. ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

(reliability) ของค�าถามเกี่ยวกับความรู้ของราษฎร

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและค�าถามเกี่ยวกับ

การเข้าใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่แก่งล�าดวน 

ของราษฎร ใช้วิธีการของ Kuder - Richarson 20 

โดยใช ้สูตร KR - 20 (กัลยา, 2555) ซึ่งค ่า 

ความเชื่อมั่นของค�าถามต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.70  

( เกียรติสุดา ,  2552)  ผลการทดสอบได ้ค ่ า 

ความเชือ่มัน่ของค�าถามเกีย่วกบัความรูข้องราษฎร 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเข้าไป 

ใช ้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่แก ่งล�าดวนมีค ่า 

เท่ากับ 0.70 และ 0.71 ตามล�าดับ

 ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของราษฎรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ 

ผู ้แทนครัวเรือนโดยใช้วิธีการของ Cronbach’s  

Alpha (วัฒนา, 2547) ทดสอบความน่าเชื่อถือ 

ของเครื่องมือ (reliability) ของค�าถามเกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นของราษฎรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เ ชิ ง นิ เ ว ศ ข อ ง ผู ้ แ ท น ค รั ว เ รื อ น  ซึ่ ง ค� า ถ า ม 

จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ความคิดเห็น 

ต ่อองค์ประกอบด้านพื้นที่  2) ความคิดเห็น 

ต่อองค์ประกอบด้านการจัดการ 3) ความคิดเห็น 

ต่อองค์ประกอบด้านกิจกรรมและนันทนาการ  

4) ความคดิเหน็ต่อองค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

โดยใช้วิธีการของ Cronbach’s Alpha (วัฒนา,  

2547) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของค�าถามต้องมีค่า 

ไม่ต�่ากว่า 0.70 (เกียรติสุดา, 2552) ผลการทดสอบ

ได้ค่าความเชื่อมั่นของค�าถามดังกล่าวเท่ากับ 

0.89, 0.72, 0.86 และ 0.88 ตามล�าดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ  (Stratified sampling) เป ็นการ 

สุ ่มตัวอย ่างโดยแยกประชากรออกเป ็นกลุ ่ม 

ประชากรย่อย ๆ หรือแต่ละชั้นภูมิก ่อน คือ  

แบ่งออกเป็นหมู่บ้านโดยหน่วยประชากรในแต่ละ

ชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogeneous)  

คือ ครัวเรือน แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จ�านวน 

กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

และกลุ่มประชากร  
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (description 

analysis) ส�าหรับข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา 

ในรูปสถิติการบรรยายได้แก่ ความถี่ (frequency) 

ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าสูงสุด 

(maximum) ค่าต�า่สดุ (minimum) และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (standard deviation)

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 

analysis) ส�าหรับสถิติที่ใช้ระหว่างตัวแปรอิสระ 

กับตัวแปรตามท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น  

2 กลุ่มและใช้สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระตั้งแต่  

3 กลุ่มขึ้นไป และท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่  

โดยวิธี Scheffe’ ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป  

ของราษฎรตัวอย่าง

 ข ้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม  

และข้อมลูทัว่ไป ของราษฎรตวัอย่างทีท่�าการศกึษา

สามารถสรุปได้ดังนี้

 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าราษฎร

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือนคิดเป็น 

ร้อยละ 56.30 รองมาเป็นผู้แทนครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 43.70 โดยผู้แทนครัวเรือนแบ่งได้ 2 กลุ่ม 

คือ ภรรยาและบุตร คิดเป็นร้อยละ 33.24 และ  

10.46 ตามล�าดับ

 เพศ พบว่าราษฎรครัวเรือนตัวอย่างเป็น

เพศชายคิดเป็นร ้อยละ 57.91 และเพศหญิง 

ร้อยละ 42.09

 อายุ พบว่าราษฎรตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย  

36.99 ปี โดยมอีายมุากทีส่ดุ 64 ปี และอายนุ้อยทีส่ดุ 

15 ปีโดยส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

50.95 รองลงมามีอายุ 15 - 30 ปี 46 - 60 ปี  

และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.11, 18.67  

และ 1.27 ตามล�าดับ

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่าราษฎร

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  

2 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 59.81 รองลงมามีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือน 5-7 คน และตั้งแต่ 8 คน 

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.61 และ 1.58 ตามล�าดับ  

มีจ�านวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือนเฉลี่ย 4.49 คน 

มากที่สุด 9 คน และน้อยที่สุด 2 คน

 ระดับการศึกษา พบว่าราษฎรตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ระดับประถม

ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ไม่ได้เรยีน 

ระดบัปรญิญาตร ีและระดบัอนปุรญิญา/ปวส./ปวท.

คิดเป็นร้อยละ 29.40, 13.60, 5.40, 5.10 และ 

2.50 ตามล�าดับ

 สถานภาพทางสงัคมหรอืต�าแหน่งทางสงัคม 

พบว่าราษฎรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีต�าแหน่ง 

ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 87.66 และมีต�าแหน่ง 

ทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 12.34 โดยในส่วนที่มี

ต�าแหน่งทางสังคมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

คณะกรรมการกลุ ่มอนุรักษ์ ผู ้ใหญ่บ้าน อื่น ๆ  

(ครูพี่ เลี้ยงดูแลเด็ก, สมาชิกองค ์การบริหาร 
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ส่วนต�าบลโดมประดิษฐ์ และอดีตกองอาสารักษา

ดินแดน) ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน และข้าราชการครู 

คิดเป็นร้อยละ 4.43, 2.53, 2.53, 2.22 และ 0.63  

ตามล�าดับ

 ภมูลิ�าเนาเดมิ พบว่าราษฎรตวัอย่างส่วนใหญ่ 

เกิดอยู ่ในชุมชนที่อาศัยอยู ่ในปัจจุบัน คิดเป็น 

ร้อยละ 92.72 และย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นคิดเป็น

ร้อยละ 7.28 โดยในส่วนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น

ส่วนใหญ่จะย้ายมาจากต�าบลอื่นในอ�าเภอเดียวกัน 

คิดเป็นร้อยละ 2.85 รองลงมาคือ ย้ายมาจาก 

อ�าเภออื่นในจังหวัดเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 2.53 

และส่วนที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น คิดเป็นร้อยละ 

1.90 

 อาชพีหลกั พบว่าราษฎรตวัอย่างส่วนใหญ่

มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.80 โดยจะ

ท�านา ท�าไร่มันส�าปะหลัง และสวนยางพารา  

คิดเป็นร้อยละ 40.20, 30.70  และ 1.90 ตามล�าดับ

อาชพีหลกัรองลงมา คอื รบัจ้าง ค้าขาย รบัราชการ/

รัฐวิสาหกิจและเรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 

11.10, 9.20, 3.70 และ 3.20 ตามล�าดับ

 อาชีพรอง พบว่าราษฎรตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม ่มีอาชีพรอง คิดเป ็นร ้อยละ 63.61 และ 

มีอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ 36.39 โดยมีอาชีพ 

รับจ ้าง เกษตรกรรม ค ้าขาย ที่พักโฮมสเตย์  

คิดเป็นร้อยละ 17.41, 8.23, 7.91 และ 2.85 

ตามล�าดับ

 รายได้ของครวัเรอืนในรอบปี พบว่าราษฎร

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนในรอบปี

โดยที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย 100,001 - 200,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 48.73 รองลงมามีรายได้ครัวเรือน 

ในรอบปี 40,000  - 100,000 บาท 200,001 - 

300,000 บาท และมากกว ่า 300,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 25.63, 20.89 และ 4.75 ตามล�าดับ 

โดยมีรายได้ของครัวเรือนในรอบปีเฉลี่ยเท่ากับ 

171,755.70 บาท มากที่สุด 400,900 บาท และ 

น้อยที่สุด 40,000 บาท

 ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ 

พบว่าราษฎรตัวอย่างส่วนมากไม่มีรายได้จาก 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 97.15  

และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคิดเป็น 

ร้อยละ 2.85 ซึ่งเป็นรายได้จากที่พักแบบโฮมสเตย์

ทั้งหมดโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ต่อปีเฉลี่ย 42,727.27 บาท มากที่สุด 200,000 บาท  

และน้อยที่สุดคือ ไม่มีรายได้ในรอบปี

 รายจ่ายในครัวเรือนรายจ่ายรวมของ 

ครัวเรือนต่อปี พบว่าราษฎรครัวเรือนตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีรายจ่ายครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา 

100,001 - 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.84  

รองลงมารายจ่ายครัวเรือนในรอบปีที่ผ ่านมา 

30,000 - 100,000 บาท 200,001 - 300,000 บาท  

และมากกว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66,  

10.13 และ 5.38 ตามล�าดับ โดยมีรายจ่ายรวม 

ของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่ 151,104.43 บาท มากทีส่ดุ 

400,000 บาท และน้อยที่สุด 30,000 บาท

 สภาวะทางการเงินในรอบปีที่ผ ่านมา  

พบว่าราษฎรตัวอย่างส่วนใหญ่มีเงินออมเก็บ  

คิดเป็นร้อยละ 41.46 รองลงมาเป็นรายได้พอดี 

กับรายจ่ายและมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 33.23 และ 25.32 ตามล�าดับ



80
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

ความคิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ…

อัจฉรี วงศ์พรหม และ สันติ สุขสอาด

 ทีด่นิท�ากนิ พบว่าราษฎรตวัอย่างส่วนใหญ่

มีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 89.87 

โดยส่วนมากมีเนื้อที่ขนาด 2 - 10 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 49.05 รองลงมามทีีด่นิท�ากนิเป็นของตวัเอง 

เนื้อที่ขนาด 11 - 20 ไร่ 21 - 30 ไร่ 31 - 40 ไร่ 

และมากกว่า 40 ไร ่  คิดเป ็นร ้อยละ 28.80, 

5.38, 4.75 และ 1.90 ตามล�าดับ โดยมีที่ดิน 

ท�ากินเป ็นของตัวเองขนาดเฉลี่ย  21.54 ไร ่  

โดยมากที่สุด 50 ไร่ และน้อยที่สุดคือไม่มีที่ดิน 

ท�ากิน ส ่วนครัวเรือนที่ ไม ่มีที่ดินท�ากินและ 

ต้องเช่าคิดเป็นร้อยละ 10.13

 จากผลการศกึษากล่าวได้ว่าราษฎรตวัอย่าง

มีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะค่อนข้าง

ดีเพราะมีเงินออมทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราษฎร 

ส่วนใหญ่อยู ่ในวัยท�างาน มีอายุเฉลี่ย 36.99 ปี  

และได้รับการศึกษาโดยจบมัธยมศึกษาตอนต้น 

เป็นส่วนใหญ่ มีสังคมเป็นครอบครัวขนาดกลาง

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4 .49 คน  

และส่วนใหญ่มีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ราษฎรกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ 

การรับรู ้ข ่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศอยู ่ในระดับต�่า คิดเป็นร้อยละ 51.27  

ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร ่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  คิดเป ็นร ้อยละ 52.53  

มคีวามต้องการให้มกีารท่องเทีย่วเชงินเิวศในพืน้ที่

แก่งล�าดวนในด้านเส้นทางศึกษาธรรมชาติสูงกว่า

ด้านอื่นคิดเป็นร้อยละ 98.10 มีความต้องการ 

มีส ่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน 

ลานพันรูสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 94.94 ส่วนในด้าน

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศพบว่า  

ราษฎรกลุ ่มตัวอย่างมีความคิดว่าจะส่งผลมาก 

ในด้านเกิดความร่วมมือกันในการท�ากิจกรรม

หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 46.84 

 จากผลการศกึษากล่าวได้ว่า ชมุชนในพืน้ที่

ศึกษามีการพัฒนาโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อมและไม่อยูภ่ายใต้หลกัการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศโดยวิเคราะห์ได้จากปัญหาที่พบในสังคม 

ได้แก่ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การทิ้งขยะ

เกลือ่นกลาดบรเิวณแก่งล�าดวน จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

มากเกินพื้นที่รองรับในช่วงเทศกาลกุ้งเดินขบวน 

และสารเคมีจากการเกษตรไหลลงสู่แก่งล�าดวน 

เป็นต้น

ความรู้ของราษฎรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 จากการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ พบว่าราษฎรตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย  

8.51 คะแนน คะแนนสูงสุด 14 คะแนน คะแนนต�่า

สุด 4 คะแนน และเมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยของความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของราษฎรกลุ่ม

ตัวอย่างมาแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือถ้าคะแนน 

สู งกว ่ าค ่ า เฉลี่ ย ให ้ถือว ่ ามีความรู ้ เ กี่ ยวกับ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู ่ในระดับสูงและถ้า

คะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยให้ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู ่ในระดับต�่า และจาก 

การศึกษาพบว่าราษฎรตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู ่ในระดับสูงคิดเป็น 
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ร้อยละ 40.19 และอยู่ในระดับต�่าร้อยละ 59.81 

โดยพบว่าราษฎรตวัอย่างตอบค�าถามผดิจ�านวนมาก 

ในด้านความรู ้เกี่ยวกับ “การจัดให้มีสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกและการบรกิารเพือ่สนองความต้องการ 

นักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด เป็นหลักการที่ส�าคัญ

ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” คิดเป็นร้อยละ 75.32

 จากผลการศึกษากล่าวได ้ว ่า ราษฎร

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศอยู่ในระดับต�่า การส่งเสริมให้มีความรู้

ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินเิวศ

จึงยังมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพราะหากยังเข้าใจ 

หลกัการท่องเทีย่วเชงินเิวศไม่ตรงประเดน็จะท�าให้

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งล�าดวน 

จะเน้นไปที่การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

แก่นักท่องเที่ยว ไม่ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 

ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว

การเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวนของราษฎร

 การเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่แก่งล�าดวน 

ของราษฎรพบว่าราษฎรตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ 

ได ้ไปท่องเที่ยว เล ่นน�้ า  บริ เวณแก่งล�าดวน 

คิดเป็นร้อยละ 96.20 ส่วนการเข้าไปใช้ประโยชน์

รองลงมา  ได ้แก ่  การร ่วมดูปรากฏการณ ์ 

กุ ้งเดินขบวน เมื่อมีเพื่อนจากต่างถิ่นมาเยี่ยม 

จะพาไปท ่องเที่ ยวบริ เวณแก ่งล�าดวนเสมอ 

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก ชมวิวทิวทัศน์  

ถ่ายภาพโดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณ

แก่งล�าดวนแก่งล�าดวนเป็นแหล่งหาอาหารจ�าพวก

สัตว์น�้า เช่น กุ้งปูปลาที่น�ามาใช้ประกอบอาหาร 

ในชีวิตประจ�าวัน และการใช้เวลาว่างไปพักผ่อน

หย่อนใจบริเวณแก่งล�าดวน เพื่อใช้กระแสน�้า 

ที่ ไหลผ ่านจากลานพันรูในการท�าวารีบ�าบัด  

คิดเป็นร้อยละ 90.51, 90.19, 83.23, 80.38 

และ 78.80 ตามล�าดับ

 จากผลการศึกษากล่าวได ้ว ่า ราษฎร 

ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แก่งล�าดวน 

โดยมลีกัษณะกจิกรรมต่างกนัไปแต่ได้รบัประโยชน์

จากพื้นที่แหล่งเดียวกันซึ่งจากประโยชน์ที่ราษฎร

ในพื้นที่ได้รับจากพื้นที่แก่งล�าดวน จึงสามารถ 

น� ามาใช ้กระตุ ้นให ้ เกิดความรัก  หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โน้มน้าวให้ราษฎร

เข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งจะส่งผลให้

เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

ได้มากขึ้น

ระดับความคิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน

 ในภาพรวมราษฎรตัวอย่างมีความคิดเห็น

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

อยู ่ในระดับสูงมาก (x = 4.29; S.D. = 0.50) 

เ มื่ อ จ� า แ น ก ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ อ ก ต า ม 

องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ทั้ง 4 ด้าน พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ด้านพืน้ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูมาก (x = 4.42; S.D. = 0.52) 

2) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านการจัดการ 

อยู ่ในระดับสูงมาก (x = 4.37; S.D. = 0.52 

3) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านกิจกรรม 
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และนันทนาการอยู่ในระดับสูงมาก (x = 4.41; 

S.D. = 0.53) และ 4) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ 

ด้านการมีส่วนร่วมอยู ่ในระดับสูง (x = 3.94;  

S.D. = 0.44)

 จากผลการศกึษากล่าวได้ว่าหากด�าเนนิการ

ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนมแีนวโน้มเกดิความส�าเรจ็ เพราะค่าเฉลีย่ 

ความคิดเห็นอยู ่ในระดับสูงมาก โดยต้องเน้น

กิจกรรม/โครงการที่ให้ราษฎรได้เข้ามามีบทบาท 

ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม

มากกว่าด้านอื่น เพื่อให้เกิดความคิดเห็นเชิงบวก

ด้านการมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ต่อทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวนในระยะยาว

ต่อไป

การทดสอบสมมติฐาน

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความ 

คิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวน ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอ

น�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน ได้แก่ อายุอาชีพหลัก 

อาชีพรองรายได ้การรับรู ้ ข ่ าวสารเกี่ ยวกับ 

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ ความรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศและการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติรายละเอียดการทดสอบ

สมมติฐานดัง Table1

Table1 The hypothesis testing.

  Independent  factors t-test F-test p-value

 1. Age   6.109 * 0.000

 2. Education level   0.375 ns 0.866

 3. Social status  0.0004 ns  0.983

 4. Period in community  - 0.299 ns  0.766

 5. Main occupation   6.418* 0.000

 6. Subsidiary occupation  - 3.113*  0.002

 7. Income   5.696* 0.001

 8. Received news and information about ecotourism -2.244*  0.026

 9. Knowledge about ecotourism -4.953*  0.000

 10. Participation on their conservation activities -4.528*  0.000

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

    ns = non significant level at 0.05 (p > 0.05)
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 จาก Table1 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น

ของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวน มีรายละเอียดดังนี้

 อายุ ในการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

ได้แก่ 15 - 30 ปี 31 - 45 ปี 46 - 60 ปี และ 

มากกว ่า 60 ป ี  เมื่อทดสอบเปรียบเทียบหา 

ความแตกต่างระหว่างกลุ ่มของความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

ในภาพรวมโดยใช้สถิติ F-test พบว่าค่าระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 (F = 6.109)  

มค่ีาน้อยกว่าระดบันยัส�าคญัทางสถติทิีก่�าหนดไว้ที่

ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

แสดงว ่าราษฎรตัวอย ่างที่มีอายุแตกต ่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

แก่งล�าดว แตกต่างกันเมื่อทดสอบรายคู ่ของ 

ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนในภาพรวมโดยวิธีของ Scheffe’ พบว่า

มค่ีาเฉลีย่ของความคดิเหน็ของราษฎรกลุม่ตวัอย่าง

แตกต่างกัน จ�านวน 3 คู ่  คือ 1) ราษฎรอายุ 

15 - 30 ปีมีค่าความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ (x- = 4.47; S.D. = 0.52) สูงกว่าราษฎร 

อายุมากกว่า 60 ปี (x-  = 3.80; S.D. = 0.44) 

2) ราษฎรอายุ  31 - 45 ปี มีค่าความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.52; S.D. = 0.53) 

สงูกว่าราษฎรอายุ 46 - 60 ปี (x- = 4.36; S.D. = 0.51) 

และ 3) ราษฎรอายุ 31 - 45 ปี มีค่าความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.52; S.D. = 0.53) 

สูงกว่าราษฎรอายุ มากกว่า 60 ปี (x-  = 3.80;  

S.D. = 0.44) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

 อาชีพหลัก ในการศึกษาได ้แบ่งเป ็น 

5 ลักษณะ ได้แก่ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย  

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และเรียนหนังสือ 

เมื่อทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มของความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวนในภาพรวมโดยใช้สถิติ F-test 

พบว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 

(F = 6.418) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการ

ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้แสดงว่าราษฎรครวัเรอืน

ตัวอย่างที่มีอาชีพหลักแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

แตกต่างกันเมื่อทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในภาพรวมของราษฎรกลุ ่มตัวอย่าง 

แตกต่างกัน จ�านวน 2 คู่ คือ 1) ราษฎรที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมมีค ่าความคิดเห็นต ่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.43; S.D. = 0.46) สูงกว่า

ราษฎรที่ก�าลังเรียนหนังสือ (x- = 3.84; S.D. = 0.16) 

และ 2) ราษฎรที่ประกอบอาชีพรับจ ้างมีค ่า 

ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.48; 

S.D. = 0.38) สูงกว่าราษฎรที่ก�าลังเรียนหนังสือ 

(x- = 3.84; S.D. = 0.16)

 อาชีพรอง ในการศึกษาได ้แบ ่งเป ็น 

2 ลกัษณะ ได้แก่ มีและไม่มีอาชีพรอง เมื่อทดสอบ

เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มของ

ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนในภาพรวมโดยใช้สถิติ t-test พบว่า 

ค ่ าระดับนัยส� าคัญทางสถิติ เท ่ ากับ  0 .002 
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(t = -3.113) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้แสดงว่าราษฎรครวัเรอืนตวัอย่าง

ที่มีอาชีพรองและไม่มีอาชีพรองมีความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

แตกต่างกนัโดยราษฎรทีม่อีาชพีรองมคีวามคดิเหน็

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.36; S.D. = 0.34) 

สูงกว ่าราษฎรที่ ไม ่มีอาชีพรอง (x-  = 4.20; 

S.D. = 0.49)

 รายได ้ในการศึกษาได ้แบ ่งออกเป ็น 

4 ระดับ ได้แก่ 1) 40,000 - 100,000  2) 100,001 - 

200,000 3) 200,001 - 300,000 และ 4) มากกว่า 

300,000 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มของความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว 

เชงินเิวศในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวนในภาพรวมโดยใช้สถติิ 

F-test พบว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.001 (F = 5.696) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ

ทางสิติที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการ 

ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้แสดงว่าราษฎรครวัเรอืน

ตัวอย่างที่มีช่วงรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

แตกต่างกันเมื่อทดสอบรายคู ่เมื่อทดสอบรายคู ่ 

โดยวิธีของ Scheffe’ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

ในภาพรวมของราษฎรกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน 

จ�านวน 1 คู ่คอืราษฎรทีม่รีายได้ 40,000 - 100,000 บาท 

มีค ่าความคิดเห็นต ่อการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ  

(x- = 4.18; S.D. = 0.35) ต�่ากว่าราษฎรที่มีรายได้ 

100,001 - 200,000 บาท (x- = 4.36;S.D. = 0.16)

 การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย (x-) ถ้าได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยถือว่า 

มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในระดับสูงและได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถือว่า 

มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในระดับต�่าเมื่อทดสอบเปรียบเทียบหาความ 

แตกต่างระหว่างกลุ ่มของความคิดเห็นต่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวนในภาพรวม

โดยใช้สถิติ t-test พบว่าค่าระดับนัยส�าคัญทาง 

สถิติเท่ากับ 0.026 (t=-2.244) มีค ่าน้อยกว่า 

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 

จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้แสดงว่าราษฎร 

ครวัเรอืนตวัอย่างทีม่กีารรบัรูข่้าวสารและกจิกรรม

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกันมีความ

คิด เห็นต ่อการท ่อง เที่ ยว เชิ งนิ เ วศในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนแตกต่างกันโดยราษฎรตัวอย่างที่มี 

การรับรู ้ข ่าวสารระดับสูงมีค ่าความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.30; S.D. = 0.32) 

สูงกว ่าราษฎรตัวอย ่างที่มีการรับรู ้ข ่ าวสาร 

ระดับต�่า (x- = 4.27; S.D. = 0.48)

 ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในการศกึษาได้แบ่งออกเป็นระดบัสงูและระดบัต�า่ 

เมื่อทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มของความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวนในภาพรวมโดยใช้สถิติ t-test 

พบว่า ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000  

(t = -4.953) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ก� าหนดไว ้ที่ ระดับ 0.05 จึง เป ็น 
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การยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าราษฎร

ตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต ่อการท่องเที่ยว 

เชงินเิวศในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวนแตกต่างกนัโดยราษฎร

ตัวอย่างที่มีความรู ้ระดับสูงมีค ่าความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (x- = 4.30; S.D. = 0.41) 

สู งกว ่ าราษฎรตัวอย ่ างที่มีความรู ้ ระดับต�่ า 

(x- = 4.27; S.D. = 0.44)

 การเข้าร ่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาได้แบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม คือ เคยเข้าร่วมและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 

เมื่อทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มของความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก่งล�าดวนในภาพรวมโดยใช้สถิติ t-test 

พบว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000  

(t = - 4.528) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ก� าหนดไว ้ที่ ระดับ 0.05 จึง เป ็น 

การยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าราษฎร

ตัวอย่างที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกันมีความคิดเห็น 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวน 

แตกต่างกันโดยราษฎรตัวอย่างที่ เคยเข้าร ่วม

กจิกรรมมค่ีาความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 

(x- = 4.38; S.D. = 0.42) สูงกว่าราษฎรตัวอย่าง 

ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม (x- = 4.15; S.D. = 0.46)

 ซึ่ ง จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก ล ่ า ว ไ ด ้ ว ่ า 

หากด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวนมีแนวโน้มเกิดความ

ส�าเร็จ เพราะค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

สงูมาก โดยต้องเน้นกจิกรรม/โครงการที่ให้ราษฎร 

ได ้ เข ้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด้านการมีส่วนร่วมมากกว่าด้านอื่น เพื่อให้เกิด

ความคิดเห็นเชิงบวกด้านการมีส่วนร่วมมากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ 

แก่งล�าดวนในระยะยาวต่อไป

ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

 ราษฎรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในเรื่อง 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แก่งล�าดวนพบว่า

ปัญหาทีพ่บ ได้แก่  ความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว

มีขยะเกลื่อนกลาดและปริมาณมาก จ�านวน 

นักท่องเที่ยวมากเกินพื้นที่รองรับในช่วงเทศกาล 

กุ ้งเดินขบวน ขาดที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว  

และสารเคมีจากการเกษตรไหลลงสู่แก่งล�าดวน 

 แนวทางแก้ไขปัญหาพบว่า ราษฎรได้เสนอ

ให้หน่วยงานภาครฐัจดัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องมาดแูล

ความปลอดภัยห้ามจ�าหน่ายสุราและน�าสุรามาดื่ม 

เพิ่มจ�านวนถังขยะและวางกระจายให้ทั่วถึง  

และให ้หน ่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข ้องเข ้ ามา 

ด�าเนนิการจดัการปรมิาณนกัท่องเทีย่วให้เหมาะสม 

ในช่วงเทศกาลกุ ้งเดินขบวน และเสนอแนะ 

ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาแก่งล�าดวนให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สรุปและข้อเสนอแนะ

 1. ราษฎรตัวอย ่างในพื้นที่มีลักษณะ 

ทางด้านเศรษฐกจิอยูใ่นสภาวะค่อนข้างดมีเีงนิออม

ส ่วนใหญ ่อยู ่ ในวัยท� างาน ได ้รับการศึกษา 

โดยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น 
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เป ็นส ่วนใหญ่  และส ่วนใหญ่มีที่ดินท� ากิน 

เป็นของตัวเอง ราษฎรตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา 

มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

แก ่งล�าดวน ในภาพรวมอยู ่ ในระดับสูงมาก  

มีค ่าเฉลี่ย 4.29 โดยอายุอาชีพหลักอาชีพรอง 

รายได้การรับรู ้ข ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

และการเข ้ าร ่วมกิจกรรมด ้ านการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ 

คิดเห็นของราษฎรต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่แก ่งล� าดวนจึงควรน�าผลการศึกษา 

ดังกล่าวมาพิจารณาด�าเนินการดังนี้

  1.1  ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร

และความรู ้ เกี่ ยวกับการท ่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ 

ให้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยให้ทั่วถึงราษฎรทุกกลุ่ม

ในชุมชน ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยท�างาน และผู้สูงอายุ 

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

เชิงนิเวศ ได้แก่ วิทยุชุมชน หอกระจายเสียงชุมชน 

การจัดค่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับ

โรงเรยีนในชมุชน และการจดัรถสือ่ประชาสมัพนัธ์

เคลื่อนที่เพื่อให้ข่าวสารราษฎรในชุมชน เป็นต้น

  1.2  จัดฝึกอบรมกิจกรรมด้านการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละให้ความรูเ้กีย่วกบั

อาชีพเสริมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่

ราษฎรในท้องที่เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ไม่มี

ทีด่นิท�ากนิได้มทีางเลอืกในการประกอบอาชพีรอง

เพิ่มมากขึ้นและช่วยเสริมสร้างรายได ้ให ้แก ่ 

ครัวเรือน เช่น การฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์  

และการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น 

โดยเฉพาะการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย ์  

ควรมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบส่งเสริมให้เกิด

เป็นธุรกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพราะจาก 

ผลศึกษาพบว่าราษฎรตัวอย่างบางส่วนมีรายได้

เสริมจากการให ้บริการที่พักแบบโฮมสเตย ์ 

โดยมีรายได้ต ่อปีเฉลี่ย 42,727.27 บาท และ 

มากที่สุดถึง 200,000 บาทต่อปี ดังนั้นเพื่อให้เกิด

การด� า เนินธุรกิจอย ่ างต ่อ เนื่ องจนเกิด เป ็น 

อาชีพเสริมแก่ราษฎรในพื้นที่ศึกษา จ�าเป็นต้องมี

หน่วยงานหลักเข้ามาอบรมให้ความรู ้ในด้าน 

ดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารจังหวัอุบลราชธานี และองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโดมประดิษฐ์เป็นต้น

 2. ราษฎรตัวอย่างในพื้นที่ศึกษามีความ

คดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วเชงินเิวศในพืน้ทีแ่ก่งล�าดวน 

ในภาพรวมอยู ่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29  

โ ด ย เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ค ่ า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ่ อ 

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน พบว่าองค์ประกอบ 

ด้านพื้นที่มีค่าอยู่ในระดับสูงมากและมีค่าสูงกว่า 

ทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 และองค์ประกอบ 

ด ้านการมีส ่วนร ่วมมีค ่าอยู ่ ในระดับสูงและ 

มีค่าต�่ากว่าทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 

 3. ชุมชนมีการพัฒนาโดยไม่ค�านึงถึง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและไม่อยู ่ภายใต้ 

หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังนั้นหน่วยงาน 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรด�าเนินการ ดังนี้

  3.1  ให้ข ้อมูลข่าวสารและความรู ้ 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ทั่วถึงราษฎร 

ทุกกลุ่มในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอย่างไร
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อัจฉรี วงศ์พรหม และ สันติ สุขสอาด

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

  3.2  หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควร 

ร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดของพื้นที่ 

แก่งล�าดวน ควรมีการก�าจัดขยะไม่ให้ตกค้าง  

มีรถขนขยะมาขนถ่ายขยะทุกวัน

  3.3  รณรงค ์ ให ้ราษฎรลดการใช ้ 

สารเคมใีนการเกษตร และจดัหาโครงการฝึกอบรม

การท�าเกษตรทางเลือกโดยใช้ปุ ๋ยชีวภาพให้แก่

ราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีจากการเกษตร 

ไหลลงสู ่แก่งล�าดวน และเพื่อเป็นการจัดการ 

พื้นที่แก่งล�าดวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อย่างยั่งยืน

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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สกุลมะม่วงบางชนิดในประเทศไทย

Preliminary Studied on Phytoconstituents of the Twig Bark 

of Some Species of the Genus Mangifera in Thailand

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

วิชาญ เอียดทอง1

 1 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 Corresponding e-mail: e-mail: fforwce@ku.ac.th

 รับต้นฉบับ 21 มกราคม 2559         รับลงพิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ABSTRACT
	 The	 preliminary	 studied	 on	 	 phytoconstituents	 of	 	 n-hexane	 extracts	 of	 the	 stem	bark		
from	 12	 species	 of	 the	 genus	Mangifera	 and	 in	 addition	 2	 genera;	Anacardium occidentale,		
Bouea macrophylla,	that	they	are	classified	to	the	family	Anacardiaceae,		All	samples	were	analyzed	
by	GLC	and	GC-MS	and	the	compounds	were	further	confirmed	on	the	basis	of	GC-MS	fragment	
ion	 pattern	 after	 comparing	 the	 data	with	GC-MS	Library	 (NIST)	mass	 spectral	 database.		
The	 results	 showed	mostly	 aliphatic	 compounds	 present	 in	n-hexane	 extracts,	 after	 compared		
39	 selected	 compounds	with	GC-MS	Library	 in	 each	 peak	was	 assigned	 a	 single	 compound		
based	 on	 high	 similarity	 index	 namely;	 santonin	 (C15H18O3)	 in	Mangifera cochinchinensis,		
Anacardium occidentale	 and	Bouea macrophylla;	 mestonolone	 (C20H32O2)	 in M. in dica  
‘Alphongso’,	 ‘Nongsaeng’	 and	 M. griffithii;	 androstanolone	 propionate	 (C22H34O3)  
in M. indica ‘Khieo	 Sawoey’	 and	M. flava;	 pentatriacontane	 (C35H72)	 in	M. odorata.		
While	the	others	showed	several	compound	assignments	of	each	peak.
Keywords:	Phytoconstituent,	Mangifera,		n-Hexane	extract,		Twig	bark
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บทคัดย่อ

 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในเปลือกกิ่งสกัดด้วยสารเฮกเซนของพรรณไม้สกุล 

มะม่วง จ�านวน 12 ชนิด และ ผนวกรวม 2 สกุล มะม่วงหิมพานต์ และมะปรางซึ่งเป็นสมาชิกวงศ์ 

Anacardiaceae โดยใช้เทคนิค GLC และ GC-MS และใช้ฐานข้อมูล GC-MS (NIST) library  

เทียบเคียงในการวิเคราะห์ชื่อสาร ผลการศึกษาพบว่าสารเคมีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม aliphatic compound 

จากสารได้ท�าเลือกการวิเคราะห์ชื่อสาร 39 สารในแต่ละตัวอย่างเมื่อเทียบกับฐานข้อมูล GC-MS Library 

(NIST) แล้วสามารถระบุชื่อสารเพียงค่าเดียวตามค่าดัชนีความคล้ายคลึงสูงสุด ได้แก่ santonin  

(C
15

H
18

O
3
) พบในมะม่วงไข่แลน มะม่วงหิมพานต์ และมะปราง mestonolone (C

20
H

32
O

2
) พบใน 

มะม่วงบ้านพันธุ์อัลฟองโซ  พันธุ์หนองแซง และมะม่วงราวา androstanolone propionate (C
22

H
34

O
3
) 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์เขียวเสวยและมะม่วงแปบ ส่วนมะม่วงกิหนิง พบ pentatriacontance (C
35

H
72

)  

ส่วนตัวอย่างที่เหลือพบสารที่ไม่สามารถระบุชื่อสารและมีความใกล้เคียงกับสารในฐานข้อมูลมากกว่า 

หนึ่งสาร

ค�าส�าคัญ: สารเคมีพืช พรรณไม้สกุลมะม่วง สารสกัดเฮกเซน เปลือกกิ่ง

ค�าน�า

 พรรณไม้สกุลมะม่วง (Mangifera) เป็น 

ไม้ต้นที่มีแหล่งก�าเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีป 

เอเชีย ปัจจุบันความหลากชนิดจ�านวน 70 ชนิด 

ดังรายงานของ Eiadthong et al .  (2000a)  

มะม่วงบ้าน (Mangifera indica) นับได้ว่าเป็นชนิด

ที่ได้รับการปลูกกว้างมากที่สุดในเขตร้อนชื้น 

ทั่วโลกของพรรณไม้สกุลมะม่วง โดยมีก�าลังผลิต

เพื่อบริโภคผลสูงถึง 30 ล้านตันต่อปี การศึกษา 

สารเคมีในพรรณไม้สกุลมะม่วง มีไม่มากนัก 

ดังที่พบการศึกษาสารเคมีในมะม่วงบ้านได้พบ  

สาร mangiferin มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

(Singh et al., 2015) และก�าลังได้รับการพัฒนา 

ไปเป็นยารักษาโรคมะเร็ง (Rodeiro et al., 2012) 

นอกจากนี้มีรายงานว่าสารสกัดของมะม่วงบ้าน 

มีสารออกฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 

ป้องกันอาการอักเสบ เป็นยาแก้ปวด และกระตุ้น

ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย (Makare et al., 

2001)

 Scartezzini และ Speroni (2000) และ  

Ross (1999) ระบุว่าในเปลือกล�าต้นมะม่วงบ้าน 

ยังพบสาร protocatechic acid catechin alanine 

glycine γ-amino-butyric acid kinic acid  

shikimic acid และ tetra cyclic triterpenoids 

cycloart-24-en-3β, 26-diol 3keto dammar-24(E) 

-en-20S, 26-diol C-24 epimers ของ cycloart-25-

en-3β, 24, 27-triol และ cycloartan-3β, 24,  

27-triol (Wauthoz et al., 2007)  ขณะที่การศึกษา

สารเคมีในพรรณไม้สกุลมะม่วงชนิดอื่นในมะมุด 

(M. foetida) พบสารหลายชนิดเช่นกัน อาทิเช่น 
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mangiferenesA mangiferenesB และ mangiferzene 

glucosides (Panthong et al., 2015) isomangiferolic 

acid (Anjaneyulu et al., 1989; Escobedo- Mantinez 

et al., 2012) mangiferonic acid (Singh and Dev, 

1977) 27-hydroxymangiferonic acid (Anjaneyulu 

et al., 1992) mangiferadiol (Kataro และ Masako, 

1975) 24-oxocycloart-25-en-3β-ol (Teresa et al., 

1987)3β-taraxerol (Sakurai et al., 1987) betulinic 

acid (Sholichin et al. ,  1980) ligballinol 

(Rao and Lavie, 1974) (+)-syringaresinol  

(Kuo et al., 2007) vanillin (Li and Seeram, 2010) 

protocatechuic  acid (Lee et  a l . ,  2011) 

5,7-dihydroxychromone (Simon et al., 1994) 

quercetin (Sinh et al. ,  2012) naringenin  

(Zhang  e t  a l . ,  2006)  (2S) -5 ,7 ,  3 ’ ,  5 ’ 

-tetrahydroxyflavanone (Lee et al., 2011)  

garbanzol (Lee et al., 2005) (+)-aromadendrin  

(Lee et al., 2011) และ  (+)-taxifolin (Lee et al., 

2011) เป็นสารออกฤทธิต่์อการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี 

และต้านอนุมูลอิสระ

 การศกึษาสารเคมใีนเปลอืกล�าต้นพรรณไม้

มะม่วงยังสามารถน�าข้อมูลมาใช้ลักษณะทาง 

พฤกษเคมต่ีอจ�าแนกชนดิมะม่วง (Eiadthong et al., 

2000b) ได้อีกด้วย ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

เพื่อการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของ

เปลือกกิ่งของพรรณไม้สกุลมะม่วงบางชนิด 

นอกเหนือมะม่วงบ้าน มะมุดและผนวกชนิด 

เพิม่จากเดมิ โดยน�าเปลอืกกิง่ของมะม่วงกะล่อนป่า 

(Mangifera caloneura) มะม่วงไข่แลน (M.  

cochinchinensis) มะม ่วงแปบ (M. flava)  

มะม่วงปาน (M. gedebe) มะม่วงราวา (M. griffithii) 

มะม่วงขี้กวาง (M. macrocarpa) มะม่วงสยาม  

(M. siamensis) มะม่วงกิหนิง (M. odorata)  

มะม่วงคัน (M. pentandra) มะม่วงกล้วย (M.  

sylavatica) มาท�าการศกึษา และยงัรวมไปถงึพรรณไม้ 

ต่างสกุลอย่าง มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium  

occidentale) และมะปราง (Bouea macrophylla)  

อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ

พืชตัวอย่าง

 ได้เก็บตัวอย่างกิ่งสดที่แก่แล้ว (ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. และเปลือกกิ่งน�้าตาล)  

จากพื้นที่ในประเทศไทยหลายแห่ง (Table1)  

น�ากิ่งไปขูดเอาเปลือกล�าต้น ท�าให้แห้งในสภาพ 

ที่เย็นจัด (freeze-dried) ท�าการบดตัวอย่างด้วย

เครื่องบดผงตัวอย่างของแต่ละชนิดหนัก 2 กรัม  

น�าไปสกัดด้วย เฮกเซน ปริมาณ 40 มิลลิลิตร  

ทิง้ไว้ข้ามคนืในตูเ้ยน็ทีอ่ณุหภมู ิ4-6 องศาเซลเซยีส 

สารสกดัเฮกเซนทีไ่ด้ผ่านขบวนการกรองและท�าให้

แห้งภายใต้ความดนั สารสกดัประมาณ 20 มลิลกิรมั 

ละลายในสารละลาย acetic anhydride 1 มิลลิลิตร 

และในสารละลาย  pyridine 1 มิลลิลิตร ในน�้าอุ่นที่ 

60 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง สุดท้ายท�าการ

ระเหยสารละลายตัวอย่างจนแห้งภายใต้ความดัน

สูงเพื่อการวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิค gas liquid 

chromatography (GLC) และ gas chromatography 

(GC)- mass spectrum (MS) ต่อไป
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การวิเคราะห์ GLC และ GC-MS

 ในการวเิคราะห์ GLC ใช้เครือ่งรุน่ GC-14C 

(Shimadzu Instruments, Kyoto, Japan) ใช้ capillary 

column (DB-XLB) ความยาว 30 เมตร ID 0.25 mm 

และ ฟิล์ม 0.25 ไมครอน; J& W Scientific,  

USA ใช ้ เครื่องวัดระบบ flame ionization  

detector) ส�าหรับการวิเคราะห์ GC-MS ใช้เครื่อง

รุ่น CI-50 (Shimadzu Instruments, Kyoto, Japan) 

ใช้ capillary column รุ่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ 

GLC อุณหภูมิเริ่มต้นในการฉีดตัวอย่าง (injector 

temperature) อยู่ที่ 300 องศาเซลเซียส ทั้งระบบ 

GLC และ GC-MS อุณหภูมิในการตรวจวัด 

(detector temperature) อยู่ที่ 280 องศาเซลเซียส 

ส�าหรับ GLC และ 250 องศาเซลเซียส ส�าหรับ  

GC-MS อุณหภูมิ ในคอลัมน ์ทั้ งสองเทคนิค  

(GLC และ GC-MS) มีการปรับตัวอยู ่ในช่วง 

300 - 340 องศาเซลเซียส แต่ละช่วงระยะเวลา 

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 •	 0-15 นาที อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในอัตรา 

2 องศาเซลเซียสต่อนาทีจากอุณหภูมิเริ่มต้น 

300 องศาเซลเซียส

 •	 15-30 นาท ีอณุหภมูคิงที ่อยู ่330 องศา

เซลเซียส

 •	 30-32 นาที อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในอัตรา  

5 องศาเซลเซียสต่อนาทีจากอุณหภูมิเริ่มต้น 

330 องศาเซลเซียส

 •	 32-37 นาท ีอณุหภมูคิงที ่อยู ่340 องศา

เซลเซียส

 แต่ละตัวอย่างของสารสกัดด้วยเฮกเซน

จากจ�านวน 2 มิลลิกรัมละลายในอะซีโตน 

200 ไมโครลิตร แล้วน�าไปตัวอย่าง 2 ไมโครลิตร 

ฉีดเข้าเครื่องวิเคราะห์ GLC และ GC-MS ส�าหรับ

การวิเคราะห์หาชื่อองค์ประกอบของกลุ ่มสาร

ไฮโดรคาร ์บอนในแต่ละ peak area ท�าการ 

เปรียบเทียบกับ GC-MS Library NIST 12LIB, 

NIST 62.LIB; Shimadzu Instruments, Kyoto,  

Japan) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความใกล้เคียงสูงที่สุด

ผลและวิจารณ์

 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัดจาก

เปลือกกิ่งพรรณไม้สกุลมะม่วงจ�านวน 12 ชนิด 

มะม่วงหิมพานต์ และมะปรางพบว่า ชนิดสารเคมี

พบมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบัทีม่ากสดุในสามอนัดบั

แรกคือ พบในเปลือกกิ่งของมะม่วงบ้านพันธุ ์

หนองแซงพบ 92 สาร และมะม่วงบ้านพันธุ์เขียว

เสวย จ�านวน 81 สาร และมะม่วงแปบ จ�านวน 

71 สาร ตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม aliphatic 

compound  จากจ�านวนสารเคมหีลกัทัง้หมด 92 สาร

ได้ท�าเลือกมา 39 สารที่ เป็นสารหลักเพื่อการ

วิเคราะห์หาชื่อสารเคมีกับฐานข้อมูลใน GC-MS 

library และรายงานการพบสารเคมีทั้ง 39 สาร 

พบว่ากระจายอยู ่ในตัวอย่างเปลือกกิ่งมะม่วง 

แตกต ่ างกันไปตามรายชนิดและพันธุ ์ปลูก  

ในจ� านวนสารดั งกล ่ าวที่พบในปริมาณสู ง 

โดยพิจารณาจาก peak area (μV.mS)  (Figure 1 

และ Table 2) ไว้ดังนี้
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Figure 1 GC profile of hexane extracts from gandaria (upper), kwini (middle) and KhieoSawoei mango

               (lower) barks.  Some peak number of 39 selected compounds that corresponded with peak   

                number of Table2.
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 สารที่ 1 มี retention time ที่ 4.067 นาที  

เป็นสารพบได้เกือบทุกตัวอย่างยกเว้นมะม่วง 

บ้านพันธุ ์อัลฟองโซ สารนี้ไม่ได้วิเคราะห์ด้วย

เทคนิค GC-MS  สารที่ 1 พบมากที่สุดในมะม่วง 

ราวา (929 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงหมิพานต์ 

(785 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะปราง 

(718 μV.mS)

 สารที่ 2 มี retention time ที่ 5.68 นาที  

ค ่ าน�้ าหนักโมเลกุล (Mw) เท ่ากับ M+332 

มี fragment ion pattern เท่ากับ m/e 108 เป็นสาร 

ที่พบได ้ทุกตัวอย ่ างผลการเปรียบเทียบกับ  

MS library มีความใกล้เคียงที่ 77 % อยู่ 2 สารคือ

สาร C
22

H
38

O
2
 และ C

14
H

22
O สารที่ 2 พบมากที่สุด

ในมะม่วงคัน (1,350 μV.mS) รองลงมาพบ 

ในมะม่วงปาน (1,312 μV.mS) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์เขียวเสวย (672 μV.mS)

 สารที่ 3 มี retention time ที่ 6.967 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+358 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 108 เป็นสารที่พบได้ใน มะม่วงแปบ 

มะม่วงบ้านทุกพันธุ ์  (อัลฟองโซ เขียวเสวย 

หนองแซง ทอมมี่แอทกินส์) มะม่วงขี้กวาง  

มะม่วงสยาม มะม่วงกิหนิง และมะม่วงหิมพานต์

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 77 % อยู่ 2 สารคือสาร C
17

H
28

O และ C
14

H
22

O 

สารที ่3 พบมากทีส่ดุในมะม่วงบ้านพนัธุเ์ขยีวเสวย 

(2,059 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงบ้านพันธุ์

หนองแซง (1,175 μV.mS) อันดับที่สามพบใน

มะม่วงบ้านพันธุ์ทอมมี่แอทกินส์ (861 μV.mS)

 สารที่ 4 มี retention time ที่ 7.32 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+358 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบในตัวอย่างมะม่วง

บ้านพันธุ์เขียวเสวยเท่านั้น ผลการเปรียบเทียบกับ 

MS library มีความใกล้เคียงที่ 73 % กับสาร  

C
17

H
28

O สารที่ 4 พบมากที่สุดในมะม่วงบ้าน 

พันธุ ์เขียวเสวย (1,511 μV.mS) และไม่พบใน

ตัวอย่างอื่น

 สารที่ 5 มี retention time ที่ 8.928 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+394  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบในตัวอย่างมะม่วง

บ้านทุกพันธุ์ มะม่วงขี้กวาง มะม่วงสยาม และ

มะม่วงหมิพานต์ ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library 

มีความใกล้ เคียงที่  58 % กับสาร C
30

H
48

O
2
 

สารที ่5 พบมากทีส่ดุในมะม่วงบ้านพนัธุเ์ขยีวเสวย  

(3,648 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงบ้าน 

พนัธุห์นองแซง (2,658μV.mS) อนัดบัทีส่ามพบใน

มะม่วงบ้านพันธุ์ทอมมี่แอทกินส์ (1,634 μV.mS)

 สารที่ 6 มี retention time ที่ 9.374 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+430 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 165 เป็นสารที่พบในตัวอย่างมะม่วง

บ้านทุกพันธุ์ผลการเปรียบเทียบกับ MS library  

มีความใกล้ เคียงที่  68 % กับสาร C
29

H
50

O
2
 

สารที ่6 พบมากทีส่ดุในมะม่วงบ้านพนัธุเ์ขยีวเสวย  

(2,222 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงบ้าน 

พันธุ์ทอมมี่แอทกินส์ (124 μV.mS) อันดับที่สาม

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์หนองแซง (51 μV.mS)  

เป็นสารที่พบเฉพาะในมะม่วงบ้านเท่านั้น

 สารที่ 7 มี retention time ที่ 10.45 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+388 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 124 เป็นสารที่พบในตัวอย่างของ

มะม่วงหิมพานต์และมะปรางเท่านั้น ผลการ 
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เปรียบเทียบกับ MS library มีความใกล้เคียงที่  

68 % กับสาร C
7
H

8
O

2
 สารที่ 7 พบมากที่สุด 

ในมะปราง  (562  μV.mS)  รองลงมาพบ 

ในมะม่วงหิมพานต์ (53 μV.mS) ไม ่พบใน 

พรรณไม้สกุลมะม่วงเลย

 สารที่ 8 มี retention time ที่ 12.27 นาที  

ค ่า  Mw เท ่ากับ M+472 มี  f ragment ion  

pattern เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบในตัวอย่าง

ของมะม ่วงหิมพานต ์และมะปราง เท ่ านั้น  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 62 % กับสาร C
29

H
50

O
2
 สารที่ 8 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงหิมพานต์ (44 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะปราง (17μV.mS) ไม่พบในพรรณไม้ 

สกุลมะม่วงเลย

 สารที่ 9 มี retention time ที่ 12.338 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+422 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะม่วงบ้านทกุพนัธุเ์ท่านัน้ ผลการเปรยีบเทยีบ 

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 57 % กับ 

สาร C
20

H
38

O
4
Se สารที่ 9 พบมากที่สุดในมะม่วง

บ้านพันธุ์หนองแซง (1,356 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์อัลฟองโซ (598 μV.mS) 

อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้านพันธุ ์เขียวเสวย  

(403 μV.mS) เป็นสารที่พบเฉพาะในมะม่วงบ้าน

เท่านั้น

 สารที่ 10 มี retention time ที่ 15.561นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงขี้กวาง มะม่วงสยาม 

มะม่วงคันและมะม่วงกล้วย  ผลการเปรียบเทียบ 

กับ MS l ibrary มีความใกล ้ เคียงที่  34 %  

กับสารC
14

H
11

F
14

NO
4
S สารที่ 10 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงกล้วย (1,164 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงคัน (811 μV.mS) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงสยาม (619 μV.mS) ไม่พบในมะปราง

และมะม่วงหมิพานต์

 สารที่ 11 มี retention time ที่ 16.815 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+382 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะม่วงปาน มะม่วงราวา มะม่วงหิมพานต์ 

และมะปราง ผลการเปรียบเทียบกับ MS library  

มีความใกล้ เคียงที่  64 % กับสาร C
25

H
34

O
3
  

สารที่  11 พบมากที่สุดในมะม ่วงหิมพานต ์  

(532 μV.mS) รองลงมาพบในมะปราง (409 μV.mS) 

อันดับที่สามพบในมะม่วงปาน (392 μV.mS)  

ไม่พบในมะม่วงบ้านเลย

 สารที่ 12 มี retention time ที่ 17.349 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+394 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะมุดมะม่วงปาน มะม่วงราวา มะม่วงขี้กวาง 

มะม่วงหิมพานต์และมะปราง ผลการเปรียบเทียบ

กับMS library มีความใกล้เคียงที่ 62 % กับสาร 

C
19

H
24

O
6 

สารที่ 12 พบมากที่สุดในมะม่วงปาน  

(513 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงหิมพานต์ 

(488 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะปราง 

(375 μV.mS) ไม่พบในมะม่วงบ้านเลย

 สารที่ 13 มี retention time ที่ 17.615 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+466  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะม่วงบ้านทุกพันธุ ์  มะม่วงสยาม และ 
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มะม่วงกิหนิง ผลการเปรียบเทียบกับ MS library 

มีความใกล ้ เคียงที่  76 % กับสาร C
30

H
50

O 

และ C
20

H
32

O
2
 สารที ่13 พบมากทีส่ดุในมะม่วงบ้าน

พันธุ ์ เขียวเสวย (2,650 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงสยาม (243μV.mS) อันดับที่สาม 

พ บ ใ น ม ะ ม ่ ว ง บ ้ า น พั น ธุ ์ ท อ ม มี่ แ อ ท กิ น ส ์ 

(228 μV.mS) ไม่พบในมะปรางและมะม่วงหมิพานต์

 สารที่ 14 มี retention time ที่ 17.794 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+409  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้หลายตัวอย่าง 

ยกเว้นไม่พบใน มะม่วงแปบ มะม่วงปานมะม่วง

บ้านพันธุ์เขียวเสวย พันธุ์หนองแซง มะม่วงกิหนิง 

มะม่วงหิมพานต์และมะปราง ผลการเปรียบเทียบ

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 59 % กับสาร 

C
30

H
50

O
2
 สารที่ 14 พบมากที่สุดในมะม่วงคัน 

(1,038 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงกล้วย 

(796 μV.mS) อนัดบัทีส่ามพบในมะม่วงกะล่อนป่า 

(719 μV.mS) ไม่พบในมะปรางและมะม่วงหมิพานต์

 สารที่ 15 มี retention time ที่ 18.284 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+281  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบได้เฉพาะตัวอย่าง 

ของมะม่วงไข่แลน มะม่วงบ้านทุกพันธุ ์  และ

มะม่วงสยาม ผลการเปรียบเทียบกับ MS library  

มีความใกล้เคียงที่ 68 % กับสาร C
15

H
18

O
3
 สารที่ 15 

พบมากที่สุดในมะม ่วงบ ้านพันธุ ์ เขียวเสวย 

(2,507 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงบ้าน 

พันธุ ์หนองแซง (1,237 μV.mS) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงไข่แลน  (1,110 μV.mS) ไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 16 มี retention time ที่ 18.379 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+424 มี fragment ion pattern 

เท่ากบั m/e 205 เป็นสารทีพ่บได้เฉพาะตวัอย่างของ

มะม่วงสยามและมะม่วงกหินงิ ผลการเปรยีบเทยีบ

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 80 % กับสาร 

C
15

H
26

O สารที่ 16 พบมากที่สุดในมะม่วงกิหนิง 

(3,135 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงสยาม 

(780 μV.mS) เพียงสองตัวอย่างเท่านั้น ไม่พบ 

ในมะม ่วงบ ้ านและไม ่พบในมะปรางและ

มะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 17 มี retention time ที่ 18.559 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+396 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบในตัวอย่างของ

มะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงแปบ มะม่วงราวา  

มะม่วงบ้านทุกพันธุ์ มะม่วงขี้กวาง มะม่วงกิหนิง

และมะม่วงคัน ผลการเปรียบเทียบกับMS library 

มีความใกล้เคียงที่ 64 % กับสาร C
29

H
50

O สารที่ 17 

พบมากที่สุดในมะม ่วงบ ้านพันธุ ์ เขียวเสวย 

(3,256 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงแปบ 

(2,532 μV.mS)) อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้าน

พันธุ ์หนองแซง (1,902 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 18 มี retention time ที่ 18.70 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+281 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบในตัวอย่างของ

มะม ่วงกะล ่อนป ่ า  มะม ่วงไข ่แลน มะมุด  

มะม่วงปาน มะม่วงขีก้วาง มะม่วงคนั มะม่วงกล้วย 

มะม่วงขี้กวาง มะม่วงหิมพานต์และมะปราง  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง
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ที่ 74 % กับสาร C
15

H
18

O
3
 สารที่ 18 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงหิมพานต์ (3,410 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงปาน (2,259 μV.mS)) อันดับที่สาม

พบในมะปราง (1,835 μV.mS) ไม่พบในมะม่วง

บ้านเลย

 สารที่ 19 มี retention time ที่ 18.99 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+344  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 204 เป็นสารที่พบในตัวอย่างของ 

มะม่วงไข่แลน มะม่วงบ้านทุกพันธุ ์  ผลการ 

เปรยีบเทยีบกบัMS library มคีวามใกล้เคยีงที ่73 % 

กับสาร C
15

H
26

O สารที่ 19 พบมากที่สุดในมะม่วง

บ้านพันธุ์เขียวเสวย (2,904 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์หนองแซง (411 μV.mS)) 

อันดับที่สามพบในมะม่วงไข่แลน (273 μV.mS) 

และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 20 มี retention time ที่ 19.28 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+438 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงบ้านทุกพันธุ์ ผลการเปรียบเทียบกับ 

MS library มคีวามใกล้เคยีงที ่70 % กบัสาร C
10

H
18

O 

C
15

H
24

 และ C
19

H
36

 สารที ่20 พบมากทีส่ดุในมะม่วง

บ้านพันธุ ์ทอมมี่แอทกินส์  (3,719 μV.mS) 

รองลงมาพบในมะม่วงบ ้านพันธุ ์อัลฟองโซ  

(1,801 μV.mS)) อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้าน

พันธุ ์เขียวเสวย (853 μV.mS) และพบเฉพาะ 

มะม่วงบ้านเท่านั้นและไม่พบในมะปรางและ

มะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 21 มี retention time ที่ 19.32 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 204 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม ่วงไข ่แลน มะมุด  มะม ่วงขี้กวาง 

มะม่วงสยาม มะม่วงกิหนิงและมะม่วงกล้วย  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 76 % กับสารC
15

H
24

 และC
15

H
26

O สารที่ 21  

พบมากที่สุดในมะมุด (2,421 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงกล้วย (988 μV.mS)) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงขี้กวาง (835 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 22 มี retention time ที่ 19.50 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+281 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม ่วงแปบ มะม ่วงปาน มะม ่วงราวา 

มะม่วงหิมพานต์และมะปราง ผลการเปรียบเทียบ

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 79 % กับสาร 

C
30

H
50

 สารที่ 22 พบมากที่สุดในมะม่วงบ้าน 

พันธุ์หนองแซง (2,852 μV.mS) รองลงมาพบใน

มะม่วงบ้านพันธุ ์อัลฟองโซ (1,962 μV.mS))  

อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้านพันธุ ์เขียวเสวย 

(1,273μV.mS) และไม ่พบในมะปรางและ

มะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 23 มี retention time ที่ 19.55 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม ่วงบ ้านพันธุ ์อัลฟองโซ เขียวเสวย 

หนองแซง และมะม่วงกิหนิง ผลการเปรียบเทียบ

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 79 % กับสาร 

C
30

H
50 

สารที่  23 พบมากที่สุดในมะม่วงราวา  

(1,725 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงแปบ  
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(1,617 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงราวา 

(822 μV.mS) 

 สารที่ 24 มี retention time ที่ 19.77 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+408 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม ่วงบ ้านพันธุ ์อัลฟองโซ เขียวเสวย 

ทอมมี่  แอทกินส์ และมะม่วงกล้วย ผลการ 

เปรียบเทียบกับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 

81 % กับสาร C
22

H
34

O
3
 สารที่ 24 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงบ้านพนัธุท์อมมี ่แอทกนิส์ (3,451 μ	V.mS) 

รองลงมาพบในมะม่วงบ ้านพันธุ ์ เขียวเสวย 

(2,600 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้าน 

พันธุ ์อัลฟองโซ (2,123 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 25 มี retention time ที่ 19.80 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงกะล่อนป่า  มะม่วงไข่แลน มะมุด 

มะม่วงขี้กวาง มะม่วงสยามและมะม่วงคัน  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 80 % กับสาร C
20

H
32

O
2
 สารที่ 25 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงคนั (868 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วง

ไข่แลน (836 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะมุด 

(788  μV.mS)  และไม ่พบในมะปรางและ

มะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 26 มี retention time ที่ 20.25 นาที  

ค่า Mw เท่ากับ M+468 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 43 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงปาน  มะม่วงสยาม และมะม่วงกินิง  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 41 % กับสาร C
35

H
72

 สารที่ 26 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงกิหนิง (6,836 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงสยาม (1,890 μV.mS) อันดับที่สาม

พบในมะม่วงราวา (640 μV.mS) และไม่พบใน

มะปราง และมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 27 มี retention time ที่ 20.28 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+281 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงแปบ  มะม่วงบ้านพันธุ ์อัลฟองโซ   

เขียวเสวย หนองแซง ทอมมี่แอทกินส์ และ 

มะม่วงกินิง ผลการเปรียบเทียบกับ MS library  

มีความใกล้เคียงที่ 68 % กับสาร C
15

H
22

O
3
 สารที่ 27 

พบมากที่สุดในมะม่วงแปบ (4,380 μV.mS)  

รองลงมาพบในมะม่วงบ ้านพันธุ ์ เขียวเสวย 

(3,923 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้าน

พันธุ ์หนองแซง (1,478 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 28 มี retention time ที่ 20.332 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+426  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ข อ ง ม ะ มุ ด  ม ะ ม ่ ว ง ขี้ ก ว า ง แ ล ะ ม ะ ม ่ ว ง คั น 

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 79 % กับสาร C
22

H
38

O
2
 สารที่ 28 พบมากที่สุด 

ในมะม ่วงคัน (2 ,919 μV.mS)  รองลงมา 

พบในมะมุด (1,177 μV.mS) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงขี้กวาง (217 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 29 มี retention time ที่ 20.352 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 43 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 
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ของมะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงสยาม มะม่วงคัน 

และมะม ่วงกล ้วย  ผลการ เปรียบเทียบกับ 

MS library มีความใกล้เคียงที่ 81 % กับสาร 

C
22

H
34

O
3
 สารที่ 29 พบมากที่สุดในมะม่วงกล้วย 

(6,554 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงกะล่อนป่า 

(3,270 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงสยาม 

(2,107 μV.mS) และไม ่พบในมะปรางและ

มะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 30 มี retention time ที่ 20.69 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+381 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงไข่แลน มะม่วงแปบ 

มะม่วงปาน มะม่วงบ้านพันธุ์อัลฟองโซและพันธุ์

ทอมมี่แอทกินส์ มะม่วงขี้กวาง มะม่วงกิหนิง 

มะม่วงคนัและมะม่วงกล้วย ผลการเปรยีบเทยีบกบั 

MS library มีความใกล้เคียงที่ 67 % กับสาร 

C
15

H
22

O
3
 และ C

12
H

20
O

2
 สารที่ 30 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงแปบ (1,953 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงคัน (1,599 μV.mS) อันดับที่สาม 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์ทอมมี่ แอทกินส์ (1,348 

μV.mS) และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหมิพานต์

สารที่  31 มี retention time ที่  21.145 นาที 

ค่า Mw ไม่สามารถอธิบาย peak นี้เพราะไม่ได้

วิเคราะห์ด้วย GC-MS  มีfragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงไข่แลน มะม่วงแปบ มะม่วงบ้านพันธุ์ 

อัลฟองโซ หนองแซง และพันธุ์ทอมมี่แอทกินส์  

มะม่วงกหินงิ มะม่วงคนัและมะม่วงกล้วย    ผลการ

เปรียบเทียบกับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 

74 % กับสาร C
20

H
32

O
2
 สารที่ 31 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงบ้านพนัธุท์อมมี ่แอทกนิส์ (3,694 μV.mS) 

รองลงมาพบในมะม่วงบ้านพันธุ ์หนองแซง  

(3,101 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงบ้าน 

พันธุ ์อัลฟองโซ (2,460 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 32 มี retention time ที่ 21.23 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+468  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 218 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของ มะม่วงปาน มะม่วงหิมพานต์และมะปราง  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 79 % กับสาร C
20

H
32

O
2
 สารที่ 32 พบมากที่สุด 

ในมะม่วงราวา (2,504 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงหิมพานต์ (95 μV.mS) อันดับที่สาม

พบในมะปราง (78 μV.mS) 

 สารที่ 33 มี retention time ที่ 21.345 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+281 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงไข่แลน มะมุด  

มะม่วงขี้กวาง มะม่วงคัน ผลการเปรียบเทียบกับ 

MS library มีความใกล้เคียงที่ 72 % กับสาร 

C
15

H
18

O
3
 สารที่ 33 พบมากที่สุดในมะม่วงคัน  

(698 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงไข่แลน 

(566 μV.mS) อนัดบัทีส่ามพบในมะม่วงกะล่อนป่า 

(514 μV.mS) และไม่พบในมะปรางและมะม่วง 

หมิพานต์

 สารที่ 34 มี retention time ที่ 21.50 นาที 

ค่า Mw ไม่สามารถอธิบาย peak นี้เพราะไม่ได้

วิเคราะห์ด้วย GC-MS มีfragment ion pattern  

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเพียง 2 ตัวอย่าง 

ของมะม่วงบ้านเท่านั้นคือพันธุ์อัลฟองโซ และ 



102
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น…

วิชาญ เอียดทอง

พันธุ ์หนองแซงเท่านั้น ผลการเปรียบเทียบกับ  

MS libraryมีความใกล้เคียงที่  74 % กับสาร 

C
15

H
18

O
3
 สารที่ 34 พบมากที่สุดในมะม่วงบ้าน 

พันธุ ์หนองแซง (1,486 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์อัลฟองโซ (560 μV.mS) 

และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 35 มี retention time ที่ 21.707 นาที 

ค่า Mw  M+422  มี fragment ion pattern  เท่ากับ 

m/e 207 เป็นสารทีพ่บเฉพาะในตวัอย่างของมะม่วง

บ้านพันธุ์อัลฟองโซ เขียวเสวยและพันธุ์ทอมมี่  

แอทกินส ์  เท ่ านั้น  ผลการเปรียบเทียบกับ 

MS library มีความใกล้เคียงที่ 69 % กับสาร 2 ชนิด

ด้วยกันคือ C
21

H
32

O
2
  และ C

10
H

16
O

2
 สารที่ 35  

พบมากที่สุดในมะม ่วงบ ้านพันธุ ์ เขียวเสวย 

(1,556 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงบ้าน 

พันธุ์อัลฟองโซ  (595 μV.mS) อันดับที่สามพบใน 

มะม่วงบ้านพันธุ์ทอมมี่ แอทกินส์ (235 μV.mS) 

และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 36 มี retention time ที่ 22.58 นาที 

ค่า Mw และ fragment ion pattern ไม่สามารถ 

อธิบาย peak นี้เพราะไม่ได้วิเคราะห์ด้วย GC-MS  

เป็นสารทีพ่บเฉพาะในตวัอย่างของมะม่วงกะล่อน

ป่า มะม่วงไข่แลน และมะม่วงคัน ผลการเปรียบ

เทียบกับ MS library  มีความใกล้เคียงที่ 65 % 

กับสาร C
19

H
36

 สารที่ 36 พบมากที่สุดในมะม่วง 

ไข่แลน (648 μV.mS) รองลงมาพบในมะม่วงคัน  

(80 μV.mS) อันดับที่สามพบในมะม่วงกะล่อนป่า 

(75 μV.mS) และไม่พบในมะปรางและมะม่วง 

หิมพานต์

 สารที่ 37 มี retention time ที่ 22.645 นาที 

ค่า Mw และ fragment ion pattern ไม่สามารถ 

อธิบาย peak นี้เพราะไม่ได้วิเคราะห์ด้วย GC-MS  

เป็นสารทีพ่บเพยีง 2 ตวัอย่างของมะมดุและมะม่วง

ขี้กวาง ผลการเปรียบเทียบกับ MS library 

มีความใกล้เคียงที่ 69 % กับสาร C
15

H
18

O
3
 สารที่ 37 

พบมากที่สุดในมะมุด (1,644 μV.mS) รองลงมา 

พบในมะม่วงขี้กวาง  (191 μV.mS) และไม่พบ 

ในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 38 มี retention time ที่ 23.63 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+341 มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 207 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงแปบ มะม่วงปาน และมะม่วงกล้วย  

ผลการเปรยีบเทยีบกบั MS library มคีวามใกล้เคยีง

ที่ 65 % กับสาร 2 ชนิด ด้วยกันคือ C
19

H
36

 สารที่ 38 

พบมากที่สุดในมะม่วงแปบ (3,226 μV.mS) 

รองลงมาพบในมะม่วงราวา  (2,218 μV.mS)  

อันดับที่สามพบในมะม่วงกล้วย (298 μV.mS)   

และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 สารที่ 39 มี retention time ที่ 23.70 นาที 

ค่า Mw เท่ากับ M+426  มี fragment ion pattern 

เท่ากับ m/e 273 เป็นสารที่พบเฉพาะในตัวอย่าง 

ของมะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงไข่แลน มะมุด  

มะม่วงปาน มะบ้านพันธุ์ เขียวเสวย มะม่วงขี้กวาง 

มะม่วงสยาม และมะม่วงคัน ผลการเปรียบเทียบ 

กับ MS library มีความใกล้เคียงที่ 78 % กับสาร 

3 ชนิดด้วยกันคือ C
15

H
26

 C
30

H
48

O
2
  และ C

19
H

36
  

สารที ่39 พบมากทีส่ดุในมะม่วงปาน (9,163 μV.mS) 

รองลงมาพบในมะม่วงบ้านพันธุ์เขียวเสวย (5,117 
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μV.mS) อนัดบัทีส่ามพบในมะมดุ  (1,701 μV.mS)  

และไม่พบในมะปรางและมะม่วงหิมพานต์

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

GC ในแต่ละ peak ให้ผลสอดคล้องข้างต้น โดยที่

สารเคมีที่สกัดจากเปลือกกิ่งของพรรณไม้มะม่วง

และเครือญาติพบว่า ปริมาณสารเคมีที่มี peak area 

สูงสุดเมื่อเทียบกับ GC-MS library เป็นสาร 

ชนิดเดียวกันนั้น โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ

คล้ายคลงึสงูสดุกบัสารในฐานข้อมลูเพยีงสารเดยีว 

(Table 1)

 มะม่วงไข่แลน มะม่วงหิมพานต์ และ

มะปราง คือ  C
15

H
18

O
3 

(santonin) ใน peak no.  

15, 18 และ 18 ตามล�าดับ

 มะม่วงบ้านพนัธุอ์ลัฟองโซ  พนัธุห์นองแซง  

และมะม่วงราวา คือ  C
20

H
32

O
2
 (mestanolone) 

ใน peak no. 31, 31 และ 32 ตามล�าดับ

 มะม่วงกะล่อนป่า มะม่วงสยาม และ

มะม่วงกล้วย คือ C
22

H
34

O
3
 (androstanolone 

propionate) ใน peak no. 29 ของทุกตัวอย่าง

 มะม่วงบ้านพนัธุเ์ขยีวเสวยและมะม่วงแปบ 

คือ C
15

H
22

O
3 
(gemfibrozil) พบใน peak no. 27

 มะม่วงกหินงิ คอื C
35

H
72

 (pentatriacontane) 

พบใน peak no. 26

 และยังพบว่ามี peak area สูงสุดเมื่อเทียบ

กับ GC-MS library เป็นสารที่มีความใกล้เคียง 

มากที่สุดกับสารในฐานข้อมูลมากกว่า 1 สาร 

พบได้ดังนี้ (Table 1)

 มะมุด คือ คือ  C
15

H
24

 (caryophyllene), 

C15H26O (farnesol) พบใน peak no. 21

 มะม่วงปาน และมะม่วงขีก้วาง คอื  C
15

H
26 

(1S,4S,4aS,6R,8aR)-1,6-dimethyl-4-propan-2-yl-

1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene),  

C
30

H
48

O
2
 (daturaolone) และ C

19
H

36 
(1H-Indene, 

2-butyl-5-hexyloctahydro-) พบใน peak no. 39

 มะม่วงบ้านพันธุ ์ทอมมี่แอทกินส์ คือ 

C
10

H
18

O (geraniol) C
15

H
24

 (caryophyllene) และ 

C
19

H
36 

(1H-Indene, 2-butyl-5-hexyloctahydro-)  

พบใน peak no. 20

 มะม่วงคัน คือ C
15

H
22

O
3
 (gemfibrozil)  

และ C
15

H
20

O
2 
(alantolactone) พบใน peak no. 30

 ผลการศึกษาในครั้ งนี้พบว ่าสารเคมี 

ที่เลือกมาจ�านวน 39 สาร ไม่เคยมีรายงานมาก่อน 

แม้ว่าสารที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซนเช่นเดียว

ก็ตาม โดยใช้ตัวอย่างเปลือกกิ่งต้นมะม่วงบ้าน 

(Singh et al., 2015) และ มะมุด (Panthong et al., 

2015) Elzaawely et al. (2010) ได้วิเคราะห์พบสาร

เคมีในใบมะม่วงบ้านโดยสารสกัด ethyl acetate  

พบกลุ ่มสารกลุ ่ม phenolic และ flavonoids 

หลายชนิด ซึ่งพบสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้ในอนาคต ดังรายงานของการน�าไปรักษาโรค 

เบาหวานในห้องปฏิบัติการของ Andrew et al. 

(2013) โดยใช้สาร mangiferin ที่สกัดได้จาก 

มะม่วงบ้าน ขณะที่ Bakar et al. (2010)  รายงานถึง

สารสกัดเอทานอลของแกนผลของ Mangifera 

pajang มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมได้ 
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การศึกษาเบื้องต้นครั้งนี้แม้ว่ายังไม่ได้น�าสารที่พบ

ไปใช้เป็นรูปธรรม แต่การศึกษาถึงแหล่งสาร 

เบื้องต้นที่จะน�าที่พบไปใช้ในอนาคต

สรุป

 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น 

ในเปลอืกกิง่สกดัด้วยสารเฮกเซนของพรรณไม้สกลุ

มะม่วงจ�านวน 12 ชนิด และสกุลอื่นอีก 2 สกุล 

ซึ่งเป ็นสมาชิกวงศ์ Anacardiaceae คือสกุล

มะม่วงหมิพานต์ และมะปรางซึง่พบว่าจ�านวนชนดิ

สารเคมสีงูสดุในสามอนัดบัแรกเรยีงจากมากสดุไป

ค่าน้อยนั้นพบในเปลือกกิ่งของมะม่วงบ้านพันธุ์

หนองแซงถึง 92 สาร และมะม่วงบ้านพันธุ ์ 

เขียวเสวย จ�านวน 81 สาร และมะม่วงแปบ  

จ�านวน 71 สาร ตามล�าดับ สารเคมีส่วนใหญ่เป็น 

กลุม่ aliphatic compound  จากจ�านวนสารเคมหีลกั

ทั้งหมด 92 สาร ได้ท�าเลือกมา 39 สาร ที่เป็นหลัก

มีปริมาณ peak area สูงเพื่อการจ�าแนกหาชื่อสาร

เคมีในแต่ละตัวอย่างเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลสุด 

ในแต่ละตัวอย่างเมื่อเทียบกับฐานข้อมูล GC-MS 

library แล้วสามารถระบุชื่อสารตามค่าดัชนีความ

คล้ายคลึงสูงสุดเป็นเพียงค่าเดียว ได้แก่ santonin 

(C
15

H
18

O
3
) พบในมะม่วงไข่แลน มะม่วงหิมพานต์ 

และมะปราง mestonolone (C
20

H
32

O
2
) พบในมะม่วง

บ้านพันธุ์อัลฟองโซ พันธุ์หนองแซง และมะม่วง 

ราวา androstanolone propionate (C
22

H
34

O
3
)  

พบในมะม่วงบ้านพันธุ์เขียวเสวยและมะม่วงแปบ 

ส่วนมะม่วงกิหนิง พบ pentatriacontane (C
35

H
72

)  

ส่วนตัวอย่างที่ เหลือพบสารที่ไม่สามารถระบุ 

ชื่อสารและมีความใกล้เคียงกับสารในฐานข้อมูล

มากกว่าหนึ่งสาร
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บทน�า

 การส�ารวจทรัพยากรป่าไม้มีความส�าคัญ

ต่อการจัดการและการติดตามการเปลี่ยนแปลง

สภาพป ่าไม ้และระบบนิ เวศ ในการส�ารวจ 

แจงนับไม้เพื่อการหาก�าลังผลิตของป่า นักวิชาการ

ป่าไม้จ�าเป็นต้องออกแบบการส�ารวจป่าทีเ่หมาะสม 

เพื่อสุ่มวัดตัวอย่างต้นไม้ในป่าแล้วน�ามาวิเคราะห์

ให้ได้ข้อมูลส�าหรับการอธิบายลักษณะของป่าและ

ประเมินหาผลผลิต การส�ารวจแจงนับไม้แบบเป็น

ระบบ เช่น Line Plot System (LPS) ที่ใช้แปลง

ตัวอย่างชั่วคราวรูปวงกลม เป็นรูปแบบที่นิยมใช้

กันมากกับการส�ารวจป่าธรรมชาติเพราะสะดวก 

ในการเดินส�ารวจและกระจายตัวอย่างได้ทั่วพื้นที่

ป่า ในขณะทีก่ารส�ารวจเพือ่ตดิตามการเจรญิเตบิโต

หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่า 

ในระยะยาวมักใช้การวางแปลงตัวอย่างถาวร 

รูปสี่เหลี่ยม แต่เดิมการส�ารวจทั้งสองรูปแบบ 

จะต้องใช้เครื่องมือส�ารวจที่ประกอบด้วย แผนที่ 

เข็มทิศ และเทปวัดระยะทางเป็นหลักในการ

ก�าหนดแนวเดนิส�ารวจและทีต่ัง้ของแปลงตวัอย่าง

รวมทั้งการระบุต�าแหน่งของต้นไม้ในกรณีของ 

การใช้แปลงตวัอย่างถาวร ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลู 

ก็จะออกมาในรูปของผลการหาค่าทางสถิติจาก

ข้อมูลตัวอย่างที่เก็บวัดมาได้เพื่อประมาณค่าเฉลี่ย

ของประชากร ปัจจุบันนักวิชาการป่าไม้ได้ให้ 

ความสนใจในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ส�ารวจทรัพยากรป่าไม้กันมากขึ้น เช่น การใช้ 

การส�ารวจระยะไกล (Remote Sensing; RS)  

และ ระบบก�าหนดต�าแหน่งด้วยดาวเทียม (Global 

Positioning System; GPS) นอกจากนี้ก็มีการ 

น�าเอาหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System; GIS) เข้ามาช่วย

จัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มมิติของข้อมูลป่าไม้ เช่น  

การท�าให้ข้อมูลส�ารวจเชื่อมโยงกับข้อมูลป่าด้าน

อืน่ ๆ  การท�าให้ข้อมลูแสดงในรปูลกัษณะเชงิพืน้ที่

ที่สามารถน�าไปสู่การใช้หลักการสถิติเชิงพื้นที่ 
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(Spatial Statistics) ท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น บทความนี้ 

ขอน�าเสนอแนวทางการใช้เทคนิคบางประการ 

ทางด้าน RS, GPS และ GIS ในงานส�ารวจทรพัยากร

ป่าไม้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ตามเหมาะสม 

ได้ต่อไป

การส�ารวจแจงนบัไม้แบบ Line Plot System (LPS)

 ปกติการส�ารวจแจงนับไม้ด้วยวิธี LPS 

จ�าเป็นต้องก�าหนดความเข้มข้นในการส�ารวจ 

ซึ่งมักบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ส�ารวจ แล้วค�านวณ 

เพื่อให้ได้ระยะของการวางแปลงตัวอย่างแบบกริด

เพื่อเก็บวัดข้อมูล โดยจะได้เป็นระยะห่างระหว่าง

แปลงและระยะห่างระหว่างแนวส�ารวจ ส่วนทศิทาง 

ของแนวส�ารวจจะถูกก�าหนดด้วยเส้นฐานของ 

การส�ารวจ (Baseline) ที่ได้จากการเลือกเส้นแนว 

ที่ลากตรงตัดผ่านพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นเส้นทาง

หลักส�าหรับการออกแนวส�ารวจ (Cruise Lines) 

เส้นฐานจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการส�ารวจ

อย่างมาก ผู้ส�ารวจมักใช้แผนที่ภูมิประเทศเพื่อการ

วางเส้นแนว โดยเส้นฐานที่ดีควรเป็นเส้นทาง 

ที่เข้าถึงได้ไม่ยากนักเมื่อออกเดินทางจากที่พัก 

ของคณะผู้ส�ารวจ และควรเป็นเส้นที่ท�าให้เกิด 

แนวส�ารวจส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางที่ไม่ยากล�าบาก

ในการเดินส�ารวจจนเกินไป เช่น เส้นฐานควรอยู่

แนวเชิงเขา ตามล�าน�้าหลัก หรือตามแนวถนน  

และควรให้ได้เส้นแนวส�ารวจไปในทิศทางขึ้น 

หรือลงตามด้านลาดของภูเขา ไม่ควรทอดไปตาม

แนวที่ต ้องเดินขึ้นลงเขาถี่  ๆ หรือทอดเฉียง 

ตัดแนวลาดเขาที่จะท�าให้การวางแปลงและการ 

เดนิส�ารวจยากล�าบาก ปกตแิล้วในการวางเส้นแนว 

ทั้ งสองจะใช ้การวัด เล็งทิศทางด ้วยเข็มทิศ 

การวัดระยะทางก็จะใช ้ เทปวัดหรือเชือกวัด 

ระยะในแนวระดับ อย่างไรก็ตามหากจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการส� ารวจก็สามารถน� า

เทคโนโลยีและการใช้เทคนิควิธีการเข้ามาช่วย 

ได้ในหลาย ๆ ลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. การก�าหนดเส้นฐานในการส�ารวจ 

สามารถใช้การวางแผนลงบนข้อมูล RS เช่น 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ 

ที่มีระบบพิกัดทางแผนที่โดยหากเรียกดูภาพ 

ด้วยโปรแกรม GIS ก็จะท�าให้เราสามารถทดลอง

ลากเส้นแนวได้ตามต้องการและวิเคราะห์สภาพ

ภูมิประเทศของเส้นทางส�ารวจได้ด้วย ปัจจุบันนี้

โปรแกรมทางด้าน RS และ GIS สามารถให้ 

ภาพจ�าลองสภาพภูมิประเทศแบบสามมิติหรือ

เชื่อมโยงเข้ากับระบบแผนที่ของกูเกิลที่ให้ภาพ 

รายละเอียดสูงและให้ภาพภูมิทัศน์เสมือนจริง 

ได้ด้วย (Figure 1) ด้วยเทคนิคนี้จะท�าให้ผู้ส�ารวจ

สามารถประเมินสภาพแวดล้อมการท�างานในภาค

สนามได้ดี ซึ่งเมื่อได้แนวเส้นฐานที่พอใจแล้ว ด้วย

ระบบ RS หรือ GIS จะท�าให้เราทราบค่าพิกัดทาง

แผนที่ของจุดปลายทั้งสองของเส้นฐานได้ พิกัด

ของจุดนี้จะท�าให้เราสามารถค�านวณหาพิกัดจุดที่

จะออกแนวส�ารวจและทิศทางของแนวส�ารวจได้

ทุกเส้น รวมทั้งสามารถใช้หาพิกัดของที่ตั้งแปลง

ตัวอย่างที่จะส�ารวจได้ทุกแปลง และยังใช้ค�านวณ

หาความยาวของเส้นฐาน ทศิทางของเส้นแนวต่างๆ 

ตามมุมของเข็มทิศได้อีกด้วย
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Figure 1 Example of using the techniques of remote sensing and Google Map API in forest resources 

 inventory.

 2. เทคนิคการค�านวณค่าต่าง ๆ ที่จ�าเป็น

ในการส�ารวจ ได้แก่

  2.1  การวางเส้นแนวและแปลงส�ารวจ 

ให้ใช้เส้นฐานของการส�ารวจเป็นหลักในการวาง

เส้นแนวการเดินส�ารวจและก�าหนดที่ตั้งแปลง

ตวัอย่างเพือ่เกบ็วดัข้อมลู เส้นฐานจะประกอบด้วย

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่มีค ่าพิกัดทางแผนที่  

ที่วัดได้จาก GPS (กรณีวางแผนในพื้นที่จริง) 

หรือจากข ้อมูลภาพ RS โดยจะเป ็นค ่าพิกัด  

Easting, Northing (เปรียบได้กับค่า X, Y)  

ในระบบ UTM ค่าพิกัดคู่นี้จะใช้ในการหาพิกัด  

ณ จุดที่ใช้เป็นจุดออกแนวส�ารวจ และหาพิกัด 

ของแปลงส�ารวจ โดยหากเป็นความยาวของ 

เส้นฐานก็จะใช้หลักของพิธากอรัส ส่วนการหา
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พิกัดที่จะออกแนวเส้นแนวส�ารวจหรือจุดที่ตั้ง

แปลงก็จะใช ้หลักการตรีโกณมิติ  โดยอาศัย 

ค ่าก�าหนดระยะห่างระหว่างแนวส�ารวจและ 

ระยะห่างระหว่างแปลงเป็นองค์ประกอบกับ 

ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ (ให้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก)  

ซึ่ งจะท�าให ้ เราหาพิกัดของจุดที่ต ้องการได ้  

หากเป็นพิกัดของที่ตั้งแปลงตัวอย่างที่ส�ารวจ 

เป็นระบบ เช่น LPS การค�านวณในท�านองนี้ 

ก็จะกระท�าได้อย่างเป็นระบบเช่นกัน (Figure 2) 

โดยอาศัยโปรแกรมจัดการตารางเช่น MS Excel  

ซึ่งในการค�านวณหาค่าตามระบบพิกัดแผนที่ 

ต ้องระมัดระวังการก�าหนดค ่าสัมประสิทธิ์ 

และค่ามุมที่จะใช้ในองค์ประกอบของฟังก์ชั่น

ตรีโกณมิติให้ดีเพราะรูปสามเหลี่ยมหลักที่จะใช้ 

ในการหาค่าพิกัดจะเปลี่ยนลักษณะไปตามทิศทาง

เส้นฐานทีก่�าหนดไว้ กล่าวคอื นอกจากทศิทางหลกั 

เหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแล้วเส้นฐาน

อาจทอดตัวไปในทิศทางอื่น ๆ ก็ให ้ยึดหลัก 

การหาพกิดัของจดุใด ๆ  ด้วยการใช้ค่ามมุทีเ่ส้นฐาน

กระท�ากับแกน X (ตะวันออก-ตะวันตก) โดย 

ให ้ถือ เป ็นมุมหลักของการส� ารวจในครั้ งนี้ 

ส่วนแนวส�ารวจที่จะออกฉากจากเส้นฐานก็ให้ 

ยึดมุมที่กระท�ากับแกน Y (เหนือ-ใต้) เป็นหลัก 

ซึ่งจะเป็นค่ามุมเดียวกันกับมุมที่เส้นฐานเช่นกัน  

ดังนั้นการหาระยะตามแนวเส้นก็ให้ใช้การปรับ

เพิม่-ลดค่าระยะตามแนวแกน X และ Y จากค่าพกิดั

ที่ทราบก่อนหน้าด้วยค่าองค์ประกอบของซายน์ 

(sine) และโคซายน์ (cosine) ของมุมหลักดังกล่าว

ที่คูณกับค่าระยะที่ทราบค่า นอกจากนี้ยังสามารถ

หาทิศทางของเส้นฐานและแนวส�ารวจเป็นมุม 

อะซิมุทเพื่อใช้กับเข็มทิศได้ด้วยโดยให้พิจารณาว่า 

แนวเหล่านั้นอยู่ในควอดรันต์ใด (Table 1 และ 2) 

การค�านวณเพื่อปรับค่าตามทิศทางแกน X และ Y 

เพื่อให้ได้ค่าพิกัดจุดที่ต้องการแสดงตาม Table 3 

จากตารางการแสดงเครือ่งหมาย +, - เป็นการสือ่ถงึ

การท�าให้ค ่าเพิ่มหรือลดเมื่อน�าไปกระท�ากับ 

ค่าพิกัด X หรือ Y ของจุดก่อนหน้าที่ทราบค่าแล้ว 

ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะสอดรับกับค่าในระบบพิกัด

ฉากทั่วไป ส่วนค�าว่า sin และ cos สื่อถึงฟังก์ชั่น

ตรีโกณมิติที่ต้องใช้ โดยค่ามุมคือมุมหลักตั้งต้น

นั่นเอง ให้สังเกตว่า หากเป็นการหาค่าพิกัด 

ตามแนวเส้นฐาน ค่าทาง X จะใช้ฟังก์ชั่น cos  

ส่วนค่าทาง Y จะใช้ฟังก์ชั่น sin ในขณะที่หากใช้

เพื่อหาค่าพิกัดตามแนวส�ารวจหรือพิกัดของแปลง

ตัวอย่างก็จะใช้กลับกัน
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Figure 2 Conceptual methods of GPS-based systematic forest inventory with LPS.

Table 1 The criteria for indicating the direction of a baseline and cruiselines based on two points  

 coordinates.
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Table 2 Azimuth direction of the different baseline and cruiselines orientation.
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  2.2  การจัดการข้อมูลแปลงส�ารวจ 

สามารถกระท�าได ้อย ่างมีประสิทธิภาพด้วย

โปรแกรมจดัการตาราง เช่น MS Excel การค�านวณ

พิกัดที่ตั้งแปลงส�ารวจและตารางเก็บวัดข้อมูล 

จะกระท�าได้ง่าย และสามารถแสดงเป็นผังภาพ

การกระจายตัวของแปลงในระบบพิกัดแผนที่ 

เพื่อทวนสอบความถูกต้องของการก�าหนดที่ตั้ง

แปลงก่อนการส�ารวจจรงิได้ อกีทัง้ยงัสามารถน�าไป

ใช้จัดการข้อมูลเพื่อจัดท�าเป็นชั้นข้อมูลแผนที่ 

ในระบบ GIS ได้อีกด้วย ตัวอย่างการจัดท�าข้อมูล 

ตามหลักการค�านวณดังกล่าวแสดงใน Figure 3  

ซึง่เป็นตารางในโปรแกรม Excel ทีใ่ช้จดัการข้อมลู

Table 3  Sign and trigonometric function for use with X and Y adjustments in the equation for  

 calculating the coordinates of points and sample plots in the LPS inventory.

การส�ารวจในรูปแบบ LPS โดยค่าเริ่มต้นที่จ�าเป็น

ต้องระบุในตารางค�านวณประกอบด้วย

 1) ขนาดพื้นที่ส�ารวจหน่วยเป็นตาราง

กิโลเมตร

 2) ขนาดความกว้างและความยาวสูงสุด

ของพืน้ทีห่น่วยเป็นกโิลเมตร (ประมาณการได้จาก

การวัดในแผนที่หรือระบบ GIS) และ

 3) เปอร์เซ็นต์การส�ารวจ

 ฟังก์ชั่นที่จัดท�าไว้ (Table 4) จะท�าการ

ค�านวณหาค่าส�าคัญ ๆ ที่จ�าเป็นในการส�ารวจ และ

พิกัดของแปลงตัวอย่างท�าให้การท�างานเป็นระบบ 

รวดเร็วกว่าการค�านวณเอง
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Figure 3  (a) Excel sheet used for data preparation of survey lines and sample plots for field work,  

 and (b) the scatterplot of starting point of cruiselines on a baseline.
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Table 4 Excel functions necessary for calculating baseline and cruiseline directions, as well  

 as sample plots coordinates (according to Figure 3a).
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  2.3  การหามมุเขม็ทศิ การส�ารวจด้วย 

GPS มีข้อจ�ากัดส�าคัญคือ GPS ต้องท�างานได้ดี

ตลอดเวลาที่ส�ารวจ หากรับสัญญาณไม่ได้หรือ

แบตเตอรี่ที่ใช้หมด GPS ไม่สามารถท�างานได้ 

การส�ารวจก็จะกระท�าต่อไม่ได้ ดังนั้นในการ

วางแผนการส�ารวจหากมีการค�านวณมุมเข็มทิศ

ส�าหรับเส้นฐานและแนวส�ารวจส�ารองไว้ก็จะ

สามารถใช้การส�ารวจด้วยเข็มทิศแทน GPS 

ได้ในกรณจี�าเป็น ซึง่เขม็ทศิจะบอกเป็นมมุอะซมิทุ 

ทีก่ระท�ากบัทศิเหนอื กล่าวคอืแสดงค่ามมุโดยรอบ 

360 องศา ในการส�ารวจด้วย GPS สามารถค�านวณ

พิกัดที่ตั้ งของแปลงส�ารวจไว ้ก ่อนโดยอาศัย 

พิกัดของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นฐาน 

การส�ารวจ ค่าพิกัดของทั้งสองจุดนี้เองที่ท�าให้ 

เราสามารถค�านวณหามุมอะซิมุทของเส้นฐาน 

และเส้นส�ารวจไว้ใช้กับเข็มทิศได้ (Table 2)  

โดยขัน้แรกต้องค�านวณหามมุทีเ่ส้นฐานกระท�ากบั

แนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกเพื่อให้เข้าใจ 

ง่ายว่าแกน X โดยอาศัยการถอดค่ามุมออกจาก 

ค่า tangent ที่ได้จากการน�าผลต่างทางแกน Y  

หารด้วยผลต่างทางแกน X จากคูพ่กิดัของทัง้สองจดุ 

ดงักล่าว การวาดรปูประกอบจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย

ว่าแนวเส้นฐานอยู ่ในทิศทางใดหรือควอดรันต์ 

(Quadrant) ใดในระนาบ X-Y การหาอะซิมุทกับ 

ทศิเหนอืกจ็ะหาได้จากการบวกลบมมุตามควอดรนัต์ 

ได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามในพื้นที่หนึ่ง ๆ ค่าพิกัด 

ของ GPS จะสอดคล้องกับพิกัดกริดของแผนที่

ภูมิประเทศ (Topographic Map) ซึ่งทิศเหนือ 

แม่เหล็กโลกจะเบี่ยงเบนไปจากแนวทิศเหนือ 

ตามเส้นกรดิ โดยในแผนทีจ่ะบอกค่ามมุเบีย่งเบนนี้

ไว้เป็นหน่วยมิลเลียม (17.8 มิลเลียมมีค่าประมาณ 

1 องศา) ดังนั้นการจะใช้เข็มทิศกรณีที่ เราได้ 

ค ่ามุมอะซิมุทที่ค�านวณจากการวัดพิกัด GPS  

ดังกล่าวข้างต้นต้องมีการปรับมุมชดเชยด้วย 

ค่าเบีย่งเบนเขม็ทศิด้วย เช่น หากพบว่าพืน้ทีส่�ารวจ

ของเรามีค่ามุมเบี่ยงเบนเข็มทิศปรากฏในแผนที่ 

มง่ีามมมุไปทางซ้าย กต้็องเอาค่ามมุนีท้ีค่ดิเป็นองศา

ไปหักจากมุมอะซิมุทที่ค�านวณได้เพื่อให้ได้มุม 

ที่เราจะใช้กับเข็มทิศถูกต้องยิ่งขึ้น

 3. การจัดการข้อมูลส�ารวจหากมีการ

จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปตาราง เช่น ตาราง Excel 

โดยมีการก�าหนดฟอร์แม็ทของตารางที่เหมาะสม

จะท�าให ้ เราสามารถแปลงข ้อมูลการส�ารวจ 

จากตารางให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และฐานข้อมูล 

การส�ารวจเข้าระบบ GIS ได้ ซึ่งจะท�าให้การน�า

ข้อมลูไปใช้ต่อ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิพืน้ที่

ของข้อมลูการส�ารวจ การเชือ่มโยงข้อมลูการส�ารวจ 

กับข้อมูลพื้นที่ด้านอื่น ๆ และการจัดท�าแผนที่

สามารถกระท�าได ้อย ่ างมีประสิทธิภาพขึ้น 

ในทางปฏิบัติหากสร้างเทมเพลตตารางพร้อม 

ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไว้ เมื่อมีการส�ารวจในรูปแบบ

เดียวกัน ก็สามารถป้อนค่าเพียงไม่กี่รายการ 

ก็จะสามารถได้ชุดข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้ในเวลา

อันรวดเร็ว ผลการค�านวณค่าพิกัดของแปลง

ตัวอย ่างหากจัดท�าให้อยู ่ ในรูปตารางดังภาพ  

Figure 4(a) จะสามารถน�าข้อมูลเข้าโปรแกรม GIS 

สร ้างเป ็นชั้นข ้อมูลแผนที่ประเภทจุดได ้ เลย  

ในขณะเดียวกันหากเราใช้ฟังก์ชั่นของ Excel  

สร ้างกราฟแสดงการกระจายตัวของข ้อมูล  

(scatter plot) กจ็ะท�าให้เราประเมนิได้ว่าข้อมลูพกิดั
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Figure 4  (a) Example of prepared Excel sheet containing some of sample plots coordinates, (b) scatter 

 diagram of plots on each cruiseline, and (c) combo-graphs of baselines and  

 scatterplotsused for proving LPS layout necessary for field works and GIS data construction.

แปลงที่ค�านวณได้ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ 

(F igu re  4b )  ซึ่ ง เมื่ อรวมการแสดงข ้อมูล 

แนวเส้นฐานเข้าในกราฟเดียวกันดัง Figure 4(c)  

ก็จะท�าให้เห็นสภาพของการส�ารวจทั้งพื้นที่ได้  

ซึง่เมือ่แสดงในโปรแกรมทาง GIS ลงบนข้อมลูภาพ 

RS รายละเอียดสูงก็จะท�าให้ประเมินลักษณะ

ทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละแปลงส�ารวจได้ด้วย
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การส�ารวจป่าด้วยแปลงตัวอย่างถาวร

 ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า

หรือระบบนิเวศป่าไม้ในระยะยาวมักใช้แปลง

ตัวอย ่างแบบถาวรที่มีรูปแปลงเป ็นสี่ เหลี่ยม 

ขนาดใหญ่พอสมควรขึ้นกับความหลากหลาย

ภายในหมูไ่ม้หรอืสงัคมพชืทีจ่ะศกึษา เช่น การสร้าง

เป็นแปลงสีเ่หลีย่มเดีย่วขนาด 100 x 100 เมตร หรอื

สร้างเป็นชุดแปลงขนาด 10 x 10 เรียงต่อกันให้ได้

ขนาดครอบคลุม 20 x 50 เมตร เป็นต้น การเลือก 

ที่ตั้งแปลงก็ใช้การเดินส�ารวจสภาพป่าแล้วตัดสิน

ใจในพื้นที่ อาจมีการใช้แผนที่เพื่อการวางแผน

ทั่วไปก่อนออกภาคสนามส�าหรับการวางแปลง 

ในพื้นที่นั้นจะต้องมีการสร้างขอบเขตแปลง 

ที่ชัดเจนด้วยวัสดุถาวร การเก็บวัดข้อมูลมัก

ประกอบด้วย การวัดขนาดมิติของต้นไม้ที่อยู ่ 

ในแปลง การวดัต�าแหน่งทีต่ัง้ของต้นไม้ในลกัษณะ

พิกัดที่เป็นคู่ระยะทางที่วัดได้ตามแนวแกนหลัก

และแนวแกนตั้งฉากของแปลงท�านองเดียวกัน 

กบัการระบพุกิดั (X,Y) ในระบบพกิดัฉากจะกระท�า

ในกรณทีีต้่องการจดัท�าผงัภาพโครงสร้างของสงัคม

พืชในแปลง (Plot Profile) ที่ประกอบด้วยผังแสดง

ต�าแหน่งต้นไม้ (Plot Plan) และภาพตัดแนวตั้ง 

(Vertical Profile) ซึ่งจัดได้ว่าต้องใช้เวลาอย่างมาก

ในการวางแปลง เก็บวัดข้อมูลรายต้น และการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่ง ดังนั้นหาก

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการส�ารวจทรัพยากรป่าไม้

รูปแบบนี้ เราสามารถใช้เทคโนโลยีและหลักการ

ทางด้าน RS, GPS และ GIS เข้ามาช่วยได้ในขัน้ตอน

ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. การวางแปลง

 ในการเลือกที่ตั้งแปลงที่เหมาะสมนั้น 

เราสามารถสุ ่มเลือกได้จากการพิจารณาข้อมูล

ส�ารวจระยะไกล  เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ

ภาพถ่ายจากดาวเทียม แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลเหล่านี้

ก็สามารถใช้ข้อมูลที่เรียกดูได้จากระบบแผนที่ 

ของกูเกิล เช่น Google Map หรือ Google Earth  

ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลจาก 

แหล่งนี้มีความแม่นย�าในทางพิกัดแผนที่ดีพอ

สมควร อีกทั้งภาพที่ปรากฏก็เป็นภาพส�ารวจ 

ระยะไกลที่มีการอ้างอิงช่วงเวลาการบันทึกภาพ 

ให้ผู ้ใช้ทราบได้ ดังนั้น การวางแปลงโดยอาศัย

ข้อมูลดังกล่าวจะท�าให้การเลือกที่ตั้งแปลงกระท�า

ได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น ผู้ส�ารวจสามารถ

ศึกษาสภาพที่ตั้งแปลงได้ก ่อนออกภาคสนาม  

พิกัดที่ตั้งแปลงสามารถทราบได้และบันทึกลงใน 

GPS เพื่อการเดินเข้าหาที่ตั้งแปลงได้ง ่ายและ

รวดเรว็ขึน้ ไม่เสยีเวลาการเดนิส�ารวจสภาพป่าก่อน 

เมื่อถึงจุดที่ตั้งแปลงที่ต ้องการแล้วก็สามารถ 

วางแปลงได้ตามขนาดและทิศทางที่ต ้องการ  

โดยอาศัยเทคนิคการวัดค่า GPS และหลักการ 

ของตรีโณมิติดังนี้

 1) อ่านค่าพกิดัทีต่ัง้แปลงจากระบบข้อมลู

ภาพ RS ที่มี บันทึกลงใน GPS เพื่อการเดินเข้าหา

จุดที่ตั้งแปลงตามค่าพิกัดที่ก�าหนด เมื่อถึงจุด 

ดังกล่าวให้ถือเป็นเสาหลักแรกของแปลง ในการ 

วัดค่าพิกัดให้ตั้งค่า GPS ให้ใช้เวลาเฉลี่ยค่าที่ 

เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีค่าความผิดพลาด 

ต�่าที่สุดเท่าที่จะท�าได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของ GPS ที่ใช้) 

ปักหลักเพื่อเป็นไม้เล็งแนวให้ดิ่งได้ฉากกับพื้นดิน
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 2) สร ้างเส ้นฐานแปลง โดยเล็งแนว 

จากจุดที่วัด GPS แรก ท�าการวัดพิกัด GPS  

ในแนวทศิทางทีต้่องการ ณ ต�าแหน่งทีเ่ลยความยาว

ของแปลงไปเล็กน้อย ปักไม้เล็งแนวให้ดิ่งได้ฉาก 

กับพื้นดิน ทิศทางของแปลงและพิกัดเสาแปลง 

ที่เหลือสามารถค�านวณได้จากคู่พิกัดสองจุดที่ได้

จากการวัดด้วย GPS ทั้งสองครั้ง (Figure 5)

Figure 5 Example of Excel sheet used for establishing apermanent plot.
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 3) สร้างเสาแปลงที่สอง ด้วยการเล็ง 

แนวที่อาศัยหลักการสามจุดบนเส้นเดียวตรงกัน 

ด้วยไม้เล็งแนวที่ดิ่งกับพื้นพร้อมกับวัดระยะทาง 

ให้ได้ขนาดของด้านแปลงทีต้่องการ เมือ่ไม้เลง็แนว

ทั้งสามตรงกัน (ทาบกันสนิท) ต�าแหน่งที่ได้คือ 

เสาหลักที่สองของแปลงแนวนี้ถือเป็นฐานของ

แปลง หลังจากนั้นให้วางด้านกว้างของแปลง 

ให้ทอดตั้งฉากจากเส้นฐานไปทางด้านซ้ายของ 

เส้นฐาน เพื่อให้แปลงสามารถระบุต�าแหน่งต้นไม้

ได้ในลักษณะของระบบพิกัดในระนาบ X-Y โดย

เสาหลักที่ 1 คือจุดก�าเนิด 

             4)  สร้างเสาแปลงที่สามและสี่ โดยอาศัย

การออกฉากจากเสาแปลงที่ 1 และ 2 ตามล�าดับ 

ด ้วยหลักการของสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ 

Figure 6   Conceptual methods of establishing a permanent plot using GPS measurements  

 and the rule of right triangle

เทปวัดระยะหรือเชือกที่มีความยาว 12 เมตร  

ขึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยการจับที่

ต�าแหน่ง 3 เมตรไว้ที่เสาหลัก (เสาแปลงที่ 1 หรือ 2 

แล้วแต่ด้านของแปลง) และต�าแหน่งทีร่ะยะ 7 เมตร

ให้ทอดอยูใ่นแนวเส้นฐานแปลง แล้วดงึปลายเชอืก

ทัง้สองด้านมาชนกนัให้เชอืกทกุช่วงตงึพอดกีจ็ะได้

สามเหลี่ยมมุมฉาก โดยจุดปลายเชือกนี้จะเป็นจุด 

ที่อยู ่บนเส้นด้านของแปลงที่ เราก�าลังหาที่จะ 

ตั้งฉากกับฐานแปลงพอดี ปักหลัก ณ ต�าแหน่งนี้ 

วดัเลง็แนวแบบ 3 จดุตรงกนัท�านองเดยีวกบัข้างต้น

โดยวัดระยะทางให้ได้ตามขนาดด้านของแปลง 

ที่ต ้องการก็จะได ้ เสาหลักของแปลงที่ เหลือ  

(Figure 6) 
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 2. การวัดพิกัดต้นไม้

 การระบุต�าแหน่งต้นไม้กระท�าในลักษณะ

การระบุคู ่พิกัดของจุดใด ๆ ในระบบพิกัดฉาก  

โดยวัดระยะตามแนวฐานของแปลง (D
X
) และ 

ตามแนวด้านกว้างของแปลง (D
Y
) เมือ่ประกอบกบั

ค่ามุมของฐานแปลงที่กระท�ากับแนวตะวันออก-

ตะวันตก ก็สามารถใช้หลักการตรีโกณมิติที่อาศัย

ด้านที่ทราบค่าทางแกน X และแกน Y ที่วัดได้ 

ดังกล่าวข้างต้นก็จะน�าไปเพิ่ม-ลดจากค่าพิกัด 

ของเสาหลกัแรกของแปลงทีท่ราบจากการวดัพกิดั

ด้วย GPS กระท�าในลักษณะนี้ได้กับต้นไม้ทุกต้น 

ที่อยู่ในขอบเขตแปลง ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นตรีโกณว่า

ควรเป็นไซน์หรือโคซายน์ รวมทั้งควรน�าไป 

บวกเพิ่มหรือหักออกจากค่าพิกัดที่เสาหลักแรก 

ของแปลงพิจารณาได ้จากทิศทางการวางตัว 

ของแนวฐานของแปลง (Table 5) ในการค�านวณ

หาพิกัดของต้นไม้หากใช้โปรแกรมจัดการตาราง 

MS Exce l  ก็จะท� า ให ้สะดวกและรวดเร็ว  

อีกทั้งยังสามารถทวนสอบเพื่อความถูกต้องได้  

ดังตัวอย ่างตามภาพ Figure 7 โดยตารางนี้ 

ยังสามารถ น�าเข้าโปรแกรม GIS เพื่อสร้างเป็น 

ชั้นข้อมูลแผนที่ได้อีกด้วย   ข้อมูลพิกัดที่ได้จาก 

การค�านวณสามารถท�าเป็นกราฟการกระจายตัว

ของข้อมูล (Scatter plots)  ก็จะช่วยให้ท�าให้เห็น

สภาพการกระจายของต้นไม้ในแปลงได้ (Figure 8)   

ตารางข้อมูลที่มีการสร้างฟังก์ชั่นไว้ดังตัวอย่างนี้

สามารถใช้รองรับการส�ารวจทรัพยากรป่าไม้ 

ด้วยแปลงตัวอย่างถาวรในลักษณะนี้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ข ้อมูล เกี่ ยวกับลักษณะและ 

รูปร่างของแปลง พิกัดต้นไม้ รวมทั้งกราฟแสดง 

การกระจายตัวของต ้นไม ้ ในแปลงก็จะถูก 

ประมวลผลตามการใส่ข้อมลูการวดัจากภาคสนาม

Table 5 Sign and trigonometric function for use with X and Y adjustments in the equation  

 for calculating tree coordinates in a permanent plot.
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Figure 7  Example of an Excel’s sheet use for calculating the trees coordinates in the permanent plot  

 (according to Figure 5).
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Figure 8  With help of Excel’s function, the scatter plots of trees in the permanent plot boundary, 

 according to data in the tabular as shown in Figure 7 could be done.



วารสารการจัดการป่าไม้ 9(17-18) : 125-143 (2558) Journal of Forest Management 9(17-18) : 125-143 (2015)

125

บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

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

พยงค์  ฉัตรวิรุฬห์1

 1 อาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 Corresponding e-mail: wiroon_chat4u@hotmail.come
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ค�าน�า

 นับแต่ประเทศไทยประสบวิกฤติทางการ

เมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. 

ได้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลังรัฐประหารมีการ

ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  

มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ส ่งผลให ้ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่แทนสภาผู้แทน

ราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา กระบวนการและ 

ขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมายมาบังคับใช้ไม่ได้

เป็นไปอย่างปกตเิช่นทีเ่คยด�าเนนิการกนัมาเป็นเหตุ

ให้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติถูกประกาศบังคับใช้ ที่บัญญัติ

ขึ้นใหม่ เช่น พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558  

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 732 ตอนที่ 3ก ลงวันที่  

21 มกราคม 2558) และที่บัญญัติขึ้นเพื่อการแก้ไข

เปลีย่นแปลง กฎหมายฉบบัเดมิทีป่ระกาศบงัคบัใช้

อยู ่ในขณะนั้น ได้แก่ 1) ประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่องแก้ไข 

เพิม่เตมิ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ราชกจิจานเุบกษา 

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 143ง 30 กรกฎาคม 2557)   

2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 

ตอนที่  89ก ลงวันที่  30  ธันวาคม 2557)   

3) กฎกระทรวง ก�าหนดให้สัตว์ป ่าบางชนิด 

เป็นสัตว์ป่าคุ ้มครอง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558  

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 2ก ลงวันที่  

13 มกราคม 2558)  และ 4) พระราชบัญญัติงาช้าง 

พ.ศ. 2558 

 เนื่องจากกระบวนการ และขั้นตอน 

การบัญญัติกฎหมายไม่ใช่กรณีปกติ กฎหมาย 

ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาและประกาศให้มีผลใช้บังคับ

ทุกฉบับมีความไม่ถูกต้อง ทั้งรูปแบบและเนื้อหา 
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ส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระท�าความผดิ

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในการบัญญัติ ผู้เขียน 

ได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า การบังคับใช้กฎหมาย 

เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุเกิดจาก 

การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มี

อ�านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเข ้าใจ

บทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ถูกต้องกรณีจึงต้อง

แก้ไขด้วยวิธีการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ให้มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างถูกต้อง 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามอ�านาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

แต่เมื่อมีกฎหมายบัญญัติขึ้นใหม่และที่บัญญัติขึ้น

เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่บังคับใช้อยู่หลาย

ฉบับตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวมา ปัญหาจึงเพิ่มขึ้น 

อีกประการหนึ่งคือ เป็นปัญหาที่ตัวบทกฎหมาย 

เองด ้วย ผู ้ เขียนได ้ เขียนบทความวิ เคราะห ์  

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ลงในวารสาร 

การจัดการป่าไม้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (2557) แล้ว  

และด้วยเหตุที่เนื้อที่ที่ผู ้เขียนบทความได้รับมา 

ไม่อาจลงเกี่ยวกับกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียว 

ในบทความเล ่มนี้  ผู ้ เขียนจึงขอน�ากฎหมาย 

ที่ผู้เขียนกล่าวมา ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติสงวน

และคุ ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2557  

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 89ก ลงวันที่  

30 ธันวาคม 2557) และฉบับที่ 3 กฎกระทรวง

ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 

ตอนที่ 2ก ลงวันที่ 13 มกราคม 2558) มาลง 

ในฉบับนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับบทความ 

ที่ผู ้ เขียนได ้ เขียนไปฉบับที่แล ้ว และเพื่อให ้

สอดคล้องกับเนื้อที่ที่ผู ้ เขียนรับผิดชอบในการ 

เขียนบทความตามที่ได้กล่าวมา ส่วนกฎหมาย 

ฉบับที่ 1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

ว่าด้วยการป่าไม้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131  

ตอนพิเศษ 143ง 30 กรกฎาคม 2557) ผู ้เขียน 

จะได ้น� าบทความของผู ้ เขียนลงในวารสาร 

การจัดการป่าไม้ ฉบับต่อไป เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

และประโยชน์ทางด้านวิชาการตามเจตนารมณ์ 

ของวารสารการจัดการป่าไม้

พระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2557

------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

 โดยที่ เป ็นการสมควรแก ้ไขเพิ่ม เติม

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 

พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว ่า  

“พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว ์ป ่า  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557”
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 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา 3 ให้เพิม่บทนยิามค�าว่า “ผลติภณัฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” ระหว่างบทนิยาม  

ค�าว่า “ซากของสัตว์ป่า” และค�าว่า “เพาะพันธุ์”  

ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า”  

ให ้หมายความรวมถึงอนุพันธ ์หรือสิ่งอื่นใด 

ที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ที่สามารถ

ตรวจสอบหรือจ�าแนกได ้โดยเอกสารก�ากับ 

หรือบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมาย หรือฉลาก  

หรืออื่น ๆ ว่าเป็นของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนด”

 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 23 

มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัสิงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

 “มาตรา 23 ภายใต ้บังคับมาตรา 24  

ห ้ามมิให ้ผู ้ ใดน�า เข ้าหรือส ่งออกซึ่งสัตว ์ป ่า  

ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก 

ของสัตว ์ป ่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด  

หรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ ้มครอง  

ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า ดังกล่าว 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�าเข้าหรอืส่งออกซึง่สตัว์ป่า

สงวน สัตว์ป่าคุ ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน  

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการน�าเข้า 

หรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

คุม้ครองทีไ่ด้มาจากการเพาะพนัธุต์ามมาตรา 18(1) 

หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามความตกลง

ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า ซากของ 

สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

 การขออนุญาตและการอนุญาตตาม 

วรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา 24 การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน

ซึง่สตัว์ป่า ซากของสตัว์ป่า หรอืผลติภณัฑ์ทีท่�าจาก

ซากของสัตว ์ป ่าชนิดที่ต ้องมีใบอนุญาตหรือ 

ใบรับรองให้น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน ตามความ

ตกลงระหว่างประเทศว่าด ้วยการค้าสัตว ์ป ่า  

ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก 

ของสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

จากอธิบดี

 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และ

การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎ

กระทรวง

 มาตรา 25 การน�าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ 

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้าของ

ผูร้บัใบอนญุาตตามมาตรา 20 ต้องได้รบัใบอนญุาต

จากอธิบดี และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาต 

ให้น�าสตัว์ป่าคุม้ครองหรอืซากของสตัว์ป่าคุม้ครอง

เคลื่อนที่ เพื่ อการค ้ าต ่อพนักงานเจ ้ าหน ้าที่ 
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เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาต

แล้วจึงให้น�าเคลื่อนที่ต่อไปได้

 การขอรบัใบอนญุาตและการออกใบอนญุาต 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 28  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา 28 ผู ้ใดน�าสัตว์ป่า ซากของ 

สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา 23  

หรือน�าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของ 

สัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ ้มครอง หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว ์ป ่าดังกล ่าว

เคลื่อนที่ เพื่อการน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน  

ผ ่านด่านตรวจสัตว์ป ่า ต ้องแจ้งต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดง 

ใบอนญุาตให้น�าเข้า ให้ส่งออก หรอืให้น�าผ่าน แล้ว

แต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 

และอนุญาตแล้วจึงให้น�าเคลื่อนที่ต่อไปได้”

 มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 55  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา 55 ผูใ้ดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย 

ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ�าน�า หรือรับไว้โดย

ประการใดซึ่งสัตว์ป ่า ซากของสัตว์ป ่า หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดย

การกระท� าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ต ้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

 มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 61  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา 61 เมื่อได้มีกฎกระทรวงตาม

มาตรา 6 วรรคหนึ่ง ใช้บังคับ การด�าเนินการแก่ 

สัตว ์ป ่ าคุ ้มครองชนิดที่ก� าหนดเพิ่ม เติมขึ้น  

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวที่มีอยู่ในความ

ครอบครองของบุคคลใดก่อนวันที่กฎกระทรวง 

ใช้บังคับ ให้เป็นดังนี้

 (1) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เจ้าของหรือ 

ผูค้รอบครองสตัว์ป่าคุม้ครองแจ้งชนดิและจ�านวน

สัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

กฎกระทรวงใช้บังคับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจสอบแล้ว หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่า

คุ้มครองนั้นต่อไป ให้จ�าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น

ให้แก่ผู ้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด�าเนินกิจการ 

สวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา 29 หรือจ�าหน่าย

สัตว์ป่าคุ ้มครองชนิดที่ก�าหนดตามมาตรา 17  

ให้แก่ผู ้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ ์ตามมาตรา 18  

ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 

ได้แจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่และเมือ่สิน้ระยะเวลา

ดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใด  

ให้สัตว์ป่าคุ ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดินและ 

ให้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป ่า

คุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ ์พืช หรือกรมประมง แล ้วแต่กรณี  

เพื่อน�าไปด�าเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
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ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ในกรณีที่สัตว์ป่าคุ ้มครองดังกล่าวเป็นสัตว์ป่า

คุ ้มครองชนิดที่ก�าหนดตามมาตรา 17 เจ้าของ 

หรอืผูค้รอบครองซึง่ประสงค์จะเพาะพนัธุส์ตัว์นัน้ 

ต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตเพาะพนัธุต์ามมาตรา 18 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ และเมื่อได้ยื่นค�าขอแล้วให้ครอบครอง

สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้

 หากเจ้าของหรือผู ้ครอบครองสัตว์ป่า

คุม้ครองนัน้ ประสงค์จะเลีย้งดสูตัว์ป่าคุม้ครองนัน้

ต่อไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ 

การเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพ

อันควรและปลอดภัยแก ่สัตว ์ป ่านั้นเพียงใด  

หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดู 

ด ้วยความเอาใจใส ่ในสภาพอันสมควรและ

ปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู ้นั้นครอบครอง 

สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้ โดยออกใบอนุญาต

ครอบครองสัตว์ป่าคุ ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยใบอนุญาตดังกล่าว

ให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ ้มครองนั้น  

และผู ้รับใบอนุญาตดังกล ่าวต ้องปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ ้มครอง 

ที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการ และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเพิ่มจ�านวน

ขึ้นโดยการสืบพันธุ ์ หรือตาย ผู ้รับใบอนุญาต 

ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

 (2) ก ร ณี ซ า ก ข อ ง สั ต ว ์ ป ่ า คุ ้ ม ค ร อ ง  

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งชนิดและจ�านวน

ของซากของสัตว ์ป ่าคุ ้มครองที่อยู ่ ในความ 

ครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 

เก ้าสิบวันนับแต ่วันที่กฎกระทรวงใช ้บังคับ 

เพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ผู้นั้นครอบครอง

ซากของสัตว ์ป ่าคุ ้มครองนั้นต ่อไปได ้  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

 กรณีที่เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้

เพื่อการค้า ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งชนิด

และจ�านวนของซากของสัตว์ป่าคุ ้มครองหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว ์ป ่าคุ ้มครอง 

ดังกล่าวที่อยู ่ ในความครอบครองของตนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 

กฎกระทรวงใช้บังคับเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียน  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งชนิดและจ�านวน

ของซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

ซากของสตัว์ป่าคุม้ครองนัน้ไว้แล้ว ให้เจ้าของหรอื

ผู ้ครอบครองซากของสัตว ์ป ่าคุ ้มครองหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว ์ป ่าคุ ้มครอง 

เพื่อการค้า ด�าเนินการจ�าหน่ายซากของสัตว์ป่า

คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

คุ ้มครองนั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี โดยต้อง 

ออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายซากของสัตว์ป่า

คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

คุ ้มครองให ้แก ่ผู ้ซื้อทุกครั้งที่มีการจ� าหน่าย  

เว้นแต่เป็นการจ�าหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

เพือ่น�าไปบรโิภค หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

ยังคงมีซากของสัตว์ป่าคุ ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ 

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ ้มครองเหลืออยู ่ให้

เจ้าของหรือผู ้ครอบครองแจ้งชนิดและจ�านวน 

ของซากของสัตว์ป ่าคุ ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ 
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ที่ท�าจากซากของสัตว์ป ่าคุ ้มครองที่ เหลือต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 

ครบก�าหนดสามปี เพื่อจดแจ้งไว ้ในทะเบียน 

และให้ผู้นั้นครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

นั้นต่อไปได้ แต่ไม่สามารถท�าการค้าซากของ 

สัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ

สัตว์ป่าคุ ้มครองนั้นได้ เว ้นแต่จะปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 (3) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า 

คุ ้มครอง เป็นสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ

ผลติภณัฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่าชนดิทีร่ฐัมนตรี

ประกาศก�าหนดตามมาตรา 23 ให้เจ้าของหรือ 

ผู ้ครอบครองแจ้งชนิดและจ�านวนของสัตว์ป่า

คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู ่ในความ

ครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 

เก ้าสิบวันนับแต ่วันที่กฎกระทรวงใช ้บังคับ 

เพื่อจดแจ ้งไว ้ ในทะเบียน และหากเจ ้าของ 

หรือผู้ครอบครองสามารถน�าพยานเอกสารหรือ

หลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ว่าได้

สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 

ตามมาตรา 23 นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การด�าเนินการแก่สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว ์ป ่าดังกล ่าว  

ให้น�าหลักเกณฑ์ตาม (1) และ (2) มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม แต่หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้สัตว์ป่า 

ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก 

ของสัตว์ป่านั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่านั้นให้แก่

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช  

หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อน�าไปด�าเนินการ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการ

 แบบและวิธีการแจ้งตาม (1) (2) และ (3) 

แบบหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

คุ ้มครอง แบบหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายซาก 

ของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ 

สัตว ์ป ่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตาม 

มาตรา 2 การน�าพยานเอกสารหรือหลักฐาน 

มาพสิจูน์ต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่การออกใบอนญุาต

ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าชนิดที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา 23 ชั่วคราว 

และใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่า

คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากซากของสัตว์ป ่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดตามมาตรา 23 ให้เป็นไปตามที่อธิบดี

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน 5. 6. และ 7. 

ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

 “5. ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออก 

ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้ 



131
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

บทวิเคราะกฎหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

มาจากการเพาะพันธุ ์ หรือที่ได้มาโดยชอบด้วย

กฎหมายตามความตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วย

การค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ 

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า ตามมาตรา 23 ฉบับละ 

5,000 บาท

 “6. ใบอนญุาตให้น�าเข้า ให้ส่งออก ซึง่สตัว์

ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก

ของสัตว ์ป ่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด  

ตามมาตรา 23 ฉบับละ 5,000 บาท

 “7. ใบอนุญาตให้น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน 

สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของ

สัตว์ป่าคุ ้มครอง ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ 

สัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ 

สตัว์ป่าคุม้ครอง ตามมาตรา 23 ฉบบัละ 5,000 บาท

 มาตรา 9 ให้ยกเลิกความใน 9. ของอัตรา 

ค ่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

 “9. ใบรับรองให้น�าเข้า ให้ส่งออก หรือให้

น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าตามมาตรา 24 ฉบับละ 

5,000 บาท

 มาตรา 10 ใบอนุญาต ใบรับรอง หรือ 

การอนญุาตใด ๆ  ทีไ่ด้ให้ไว้ตามมาตรา 23 มาตรา 24 

มาตรา 25 และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญตัสิงวน

และคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และยังมีผล 

ใช ้บังคับในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช ้บังคับ  

ให้ถือว่าใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตนั้น

เป็นใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตที่ได้ 

ออกให้ตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 และ 

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว ์ป ่ า  พ.ศ.  2535 ซึ่ งแก ้ ไขเพิ่ม เติมโดย 

พระราชบัญญัตินี้

 มาตรา 11 ใบอนุญาตเพาะพันธุ ์ตาม 

มาตรา 18 ที่ออกให้ตามความในมาตรา  61  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่า

คุ ้มครองชั่วคราวและใบรับรองการครอบครอง 

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ออกให้ตามมาตรา 61 

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป โดยกรณี 

ของใบอนุญาตเพาะพันธุ ์ตามมาตรา 18 และ 

ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

ให ้มีผลใช ้บังคับได ้ต ่อไปจนกว ่าจะสิ้นอายุ 

ใบอนุญาต

 มาตรา 12 บรรดาค�าขออนุญาต ค�าขอรับ

ใบอนุญาต ค�าขอใบรับรอง หรือการแจ้งที่ได้ยื่นไว้

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช ้บังคับให้ด�าเนินการกับค�าขอหรือการแจ้ง 

ดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา 13 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ 

ประกาศ และข้อก�าหนดทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับ

อยู ่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช ้บังคับ  

ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 

กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศและข้อก�าหนดที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

            นายกรัฐมนตรี

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 89ก  

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557)

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใช้พระราช

บัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข 

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้า ส่งออก  

หรือน�าผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ ้มครอง  

ซากของสัตว ์ป ่าสงวน และซากของสัตว ์ป ่า

คุ ้มครอง ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ซากของสัตว ์ป ่าสงวนหรือซากของสัตว ์ป ่า

คุ ้มครองนั้นด้วย ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด

ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention 

on International Trade in Endangered Species  

of Wild Fauna and Flora (CITES)) รวมทั้ง 

แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษในความผิดฐานช่วย

ซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ  

รับจ�าน�า หรือรับไว้ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ 

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระ

ท�าความผิด และแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ให้ครอบคลุมถึงการน�าเข้า ส่งออก  

หรอืน�าผ่าน ซึง่ผลติภณัฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่า

สงวนหรือสัตว์ป่าคุ ้มครอง จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 89ก  

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557)

บทวิเคราะห์

 เดิมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงวน

และคุ ้มครองสัตว ์ป ่า  พ.ศ. 2503 บังคับใช ้  

เพือ่คุม้ครองสตัว์ป่า 3 ประเภท คอื สตัว์ป่าคุม้ครอง

ประเภทที่ 1 สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 และ 

สัตว ์ป ่าสงวน ต่อมาเมื่อมีอนุสัญญา CITES 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอันดับที่ 80 

ถูกบังคับให้น�าหลักการตามอนุสัญญาไปบัญญัติ

กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีแหล่ง

ก�าเนิดนอกประเทศไทย ในช่วงนั้นประเทศไทย 

ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้ชาวประมงจับปลาโดยใช้

อวนตาถี่เกินไป เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลบางชนิด 

ถูกจับจนสูญพันธุ์ และถูกขู่ว่าจะท�าการต่อต้าน 

การบรโิภคสนิค้าจากไทย รวมทัง้การตัง้ก�าแพงภาษี

การค้า

 การแก้ไขกฎหมายตามเจตนารมณ์ที่จะ

คุม้ครองสตัว์ป่าทีม่แีหล่งก�าเนดินอกราชอาณาจกัร

เป็นการแก้ไขหลักการของกฎหมายจึงไม่สามารถ

ใช้วิธีเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายแต่ละมาตราที่แก้ไข

ลงไปในกฎหมายฉบับเดิม เช่น มาตรา 16 ทวิ  

มาตรา 16 ตรี จึงต้องมีการยกเลิกกฎหมายเดิม  

คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2503 แล้วประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่แทน 

คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีแหล่ง
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ก�าเนิดในประเทศไทย 2 ประเภท คือ สัตว์ป่า

คุ ้มครองและสัตว ์ป ่าสงวน และน�าหลักการ

คุ้มครองสัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดนอกประเทศไทย

มาบัญญัติไว้ในมาตรา 23 และมาตรา 24 เพื่อให้ 

หลักการของอนุสัญญา CITES เป็นกฎหมาย 

ที่บังคับใช้ในประเทศไทยได้

 เนื่องจากสัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิดนอก

ประเทศไทยไม่ได้อยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

ที่ออกโดยประเทศไทย ความในมาตรา 23 และ

มาตรา 24 จึงได้บัญญัติความควบคุมการน�าเข้า  

ส่งออก และน�าผ่าน สัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิด 

นอกประเทศไทยเท ่านั้น และไม ่อาจบังคับ 

ไกลไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า  

เพราะมีประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน 

ซึ่งเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับการคุ้มครอง

เจ้าของทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์มาเกี่ยวข้อง

 (ดูความคิดเห็นท้ายประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไข

เพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 

2557 กรณกีารบญัญตักิฎหมายให้มผีลบงัคบัในรฐั)

 ตามที่ได ้มีพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ราชกิจจา

นุเบกษา  เล่ม 131 ตอนที่ 89ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2557) ยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข พระราชบัญญัติ

สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยมเีหตผุล

ในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื “โดยที่

เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน 

สัตว์ป่าคุ ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และ 

ซากของสตัว์ป่าคุม้ครอง ให้ครอบคลมุถงึผลติภณัฑ์ 

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์

ป่าคุ ้มครองนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด

ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention 

on International Trade in Endangered Species  

of Wild Fauna and Flora (CITES)) รวมทั้ง 

แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษในความผิดฐานช่วย

ซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไป ซื้อ รับจ�าน�า 

หรือรับไว้ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ซากของสัตว์ป่า อันได้มาโดยการกระท�าความผิด 

และแก ้ ไขเพิ่ม เติมอัตราค ่ าธรรมเนียมท ้าย 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว ์ป ่า  

พ.ศ. 2535 ให้ครอบคลุมถึงการน�าเข้า ส่งออก  

หรือน�าผ่านซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า

สงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ ้มครอง จึงจ�าเป็น 

ต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

 ผู้เขียนได้พิจารณาเหตุผลในประกาศใช้

พระราชบัญญัติคุ ้มครองสัตว ์ป ่า (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2557 แล้วได้ความชัดเจนว่ามีเจตนารมณ์ 

ที่จะให้ครอบคลุมถึง “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก 

ของสัตว์ป่า” โดยอ้างเหตุผลว่า ให้สอดคล้อง 

กับอนุสัญญาว่าด ้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดของสัตว์ปาและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ ์ 

(CITES)

 ผู้เขียนขอเรียนว่า

 1. การอ้างเหตุผลในการประกาศใช้

กฎหมายฉบับนี้ว ่าให้สอดคล้องกับอนุสัญญา 

(CITES) เป็นการอ้างที่ไร ้เหตุผลและไม่เป็น 

ความจริง เพราะอนุสัญญาฯ (CITES) มีเป้าหมาย

ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
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สูญพันธุ์ หรือถูกคุกคาม ท�าให้ปริมาณร่อยหรอ 

จนอาจสูญพันธุ ์ วิธีการอนุรักษ์กระท�าโดยการ 

สร ้างเครือข ่ายทั่วโลกในการควบคุมการค ้า 

ระหว่างประเทศ  (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า 

พืชป่า และผลิตภัณฑ์ CITES ไม่ควบคุมการค้า

ภายในประเทศส�าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native 

Species)

 ด้วยเหตุผลที่ว่า การก้าวล่วงไปควบคุม 

การค้าภายในประเทศส�าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น 

(Native Species) เป็นการก้าวล่วงไปในอธิปไตย

ของประเทศนั้น และเจ ้าของประเทศย่อมมี 

นักวิชาการและรู้ข้อมูลสัตว์ป่าและพืชป่าท้องถิ่น

ได ้ดีกว ่า การก�าหนดแนวทางเพื่อการสงวน 

และคุ้มครองรวมทั้งการรักษาและดูแลสัตว์ป่า 

และพืชป ่าในประเทศของตนเอง ย ่อมท�าได้ 

อย่างมปีระสทิธภิาพ และมีเหตุผล

 2. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1336  บญัญตัว่ิา “ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย 

เจ ้าของทรัพย ์สินมีสิทธิใช ้สอยและจ�าหน่าย

ทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สิน

นั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน

ของตนจากบคุคลผูไ้ม่มสีทิธจิะยดึถอืไว้ และมสีทิธิ

ขดัขวางมใิห้ผูอ้ืน่สอดเข้าเกีย่วข้องกบัทรพัย์สนินัน้

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย”

 ผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากซากของสัตว์ป่า” เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ในทรพัย์สนิตามที ่ป.พ.พ. มาตรา 1336 คุม้ครองไว้ 

เจ ้าของทรัพย ์สินมีสิทธิใช ้สอยและจ�าหน่าย

ทรัพย์สินของตน เช่น นางสาวสมศรี ซื้อกระเป๋า 

ใบหนึ่ งท� าจากหนังสัตว ์ป ่ า  นางสาวสมศร 

เป ็นเจ ้าของกรรมสิทธิ์  ได ้รับความคุ ้มครอง 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 เว้นแต่มีข้อเท็จจริง  

และพยานหลักฐานชัดเจนว่า นางสาวสมศรี 

ซื้ อ ก ร ะ เ ป ๋ า ทั้ ง ที่ รู ้ ว ่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ นั้ น ท� า จ า ก 

ซากของสัตว์ป่า กรณีนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง

 ดงันัน้ พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงบังคับไปถึงผู้ค้า “ผลิตภัณฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 

และสัตว์ป่าคุ ้มครองเท่านั้น (มาตรา 20) ไม่มี

กฎหมายควบคุมไปถึงผู้ครอบครอง “ผลิตภัณฑ์ 

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” (มาตรา 19)

 เนื่องจากกฎหมายที่ประกาศใช ้ โดย

ประเทศไทยมีผลบังคับใช ้ เฉพาะพื้นที่ที่ เป ็น

อ า ณ า เ ข ต ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี อ� า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย 

เหนือพื้นที่นั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศใช้ 

โดยประเทศไทยจึงบังคับใช้กับสัตว์ป่าที่มีแหล่ง

ก�าเนิดนอกประเทศไทยไม่ได ้  กรณีที่จะออก

กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CTIES  

จึงได้บัญญัติความไว้ในมาตรา 23 และมาตรา 24 

และบังคับใช้กรณีการน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน 

ซึ่งซากของสัตว์ป่าตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวมาแล้ว 

เท่านั้น

 (ดูค�าอธิบายพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 19 มาตรา 20 

มาตรา 23 และมาตรา 24)
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 3.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัตินิยาม “ผลิตภัณฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” ไว้

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 ให้นยิาม ค�าว่า “ผลติภณัฑ์” หมายความว่า 

สิ่งที่ท�าขึ้น

 ดงันัน้ “ผลติภณัฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่า”  

จึงหมายความถึง สิ่งที่ท�าขึ้นจากซากของสัตว์ป่า 

เหตุที่กฎหมายดังกล่าวมิได้ให้ค�านิยามไว้เพราะว่า

 3.1  เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งคุ้มครอง

สัตว์ป่าที่เป็นตัวสัตว์ป่าที่มีชีวิต กรณีที่กฎหมาย

บังคับการกระท�าความผิดไปถึงซากของสัตว์ป่า 

ก็เพราะว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระท�าความผิด

ต่อสัตว์ป่าในส่วนของพยานหลักฐาน และการ 

กระท�าที่ส่งผลให้มีการกระท�าความผิดต่อสัตว์ป่า

มากขึ้น เช่น การค้าซากสัตว์ป่า (มาตรา 20)  

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย 

ซื้อ รับจ�าน�า หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่า 

หรือซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระท�า 

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา 55) 

บทบญัญตัขิองกฎหมายบงัคบัไปถงึกรณผีลติภณัฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป ่า เฉพาะผู ้ค ้าเท ่านั้น  

(มาตรา 20) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ 

กระท�าความผิดต่อสัตว์ป่า

 3.2  ความหมาย “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก

ของสัตว์ป ่า” ตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ ้มครองสัตว ์ป ่า  พ.ศ. 2535 มีความหมาย 

ที่กว้างกว่า และเป็นความหมายธรรมดาสามัญ  

ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิด 

ในกรณีการค้าสัตว์ป่าที่กล่าวมาแล้ว (มาตรา 20)  

จึงท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ได้ให้นิยามว่า

 “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า”  

ให ้หมายความรวมถึงอนุพันธ ์หรือสิ่งอื่นใด 

ที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่สามารถ 

ตรวจสอบหรือจ�าแนกได ้โดยเอกสารก�ากับ 

หรือบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมาย หรือฉลาก  

หรืออื่น ๆ ว่าเป็นของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 “อนุพันธ ์”  หมายความถึง  ที่ติดต ่อ 

ที่เกี่ยวเนื่อง

 นิยามที่ผู ้ เขียนยกมานี้ ใช ้ค� าว ่า  “ให ้

หมายความรวมถงึอนพุนัธ์หรอืสิง่อืน่ใดทีไ่ด้มาจาก

สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า…” ซึ่งเป็นการสร้าง

ความสับสนอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายฉบับนี้ก่อน 

ที่จะมีการแก ้ไข ค�าว ่า  “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ซากของสัตว์ป่า” มีความหมายกว้างขวางมาก  

ดังนั้นถ้าใช้ค�าว่า “ให้หมายความรวมถงึอนพุนัธ์…” 

หมายความว่า ความหมายเดิมนั้นแคบและใช้ได้

อย่างจ�ากัด จึงบัญญัติความเพิ่มเติมให้หมายความ

รวมถึงอนุพันธ์…แต่ผลที่ได้กลับเป็นตรงกันข้าม 

คือเป ็นการจ�ากัดค�าว ่า “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ซากของสัตว์ป่า” ให้มีความหมายแคบลงว่า 

 “…ที่สามารถตรวจสอบหรือจ�าแนกได้โดย 
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เอกสารก�ากับหรือบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมาย 

หรือฉลากหรืออื่น ๆ ว่าเป็นของสัตว์ชนิดนั้น 

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด”

 3.3  “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” 

มีประเด็นที่ เกี่ยวพันไปถึงความเป ็นเจ ้าของ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 

ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว

 ดงันัน้ การบญัญตัคิวามหมาย “ผลติภณัฑ์

ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” ที่เป็นการจ�ากัดสิทธิ์ 

ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงเป็นเรื่องที่ก้าวล่วงสิทธิ

ของเจ ้ าของกรรมสิทธิ์ที่มีกฎหมายบัญญัติ 

รบัรองไว้ เจ้าของทรพัย์สนิสามารถใช้สทิธทิางศาล 

เพื่อป้องกันสิทธิโดยชอบธรรมของตนได้

 ผู ้ เขียนวินิจฉัยพระราชบัญญัติสงวน 

และคุม้ครองสตัว์ป่า (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557 ให้เข้าใจ

ได้ง่าย ดังนี้

 กรณีที่  1  สัตว ์ป ่ าที่ มี แหล ่ งก� า เนิด 

นอกราชอาณาจักรไทย

 ความในมาตรา 23 และมาตรา 24  

เป็นการบัญญัติความโดยรองรับหลักการของ

อนุสัญญา CITES ให้มีผลใช้บังคับในประเทศไทย

 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ ์ หรือ 

CTIES หรือรู ้จักกันในชื่ออนุสัญญาวอชิงตัน 

(Washington Convention) เป็นสนธิสัญญา 

ที่เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2518

 ในปี  พ.ศ. 2516 สหภาพนานาชาติ 

เพือ่การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาติ 

( IUCN)  ได ้ จัดการประชุมนานาชาติขึ้นที่ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  เพื่อร่างอนุสัญญาดังกล่าว  

มีผู ้เข้าร่วมประชุม 88 ประเทศ แต่มีผู ้ลงนาม 

รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ เพียง  22 ประเทศ 

ประเทศไทยส ่งผู ้แทนเข ้าร ่วมประชุมด ้วย 

แต่ลงนาม รับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518  

และให้สัตยาบันในวันที่  21 มกราคม 2526  

นับเป็นสมาชิกอันดับที่  80 ปัจจุบัน CITES  

มีภาคีสมาชิกทั้งสิ้น 181 รัฐ (พ.ศ. 2558)

 เป้าหมายของ CITES คือ การอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ ์  

หรือถูกคุกคามท�าให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจ 

สูญพันธุ ์  วิธีการอนุรักษ์กระท�าโดยการสร้าง 

เครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่าง

ประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า 

และผลิตภัณฑ์  CITES ไม ่  ควบคุมการค ้า 

ภายในประเทศ ส�าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native 

Species)

 การค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์

ระหว่างประเทศจะถกูควบคมุโดยระบบใบอนญุาต 

(Permit)  ซึง่สตัว์ป่า และพชืป่าทีอ่นสุญัญาควบคมุ

จะต้องมีใบอนุญาตในการน�าเข้า (Import) ส่งออก 

(Export) น�าผ่าน (Transit) และส่งกลับออกไป  

(Re-Export) โดยชนิดพันธุ ์สัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่อนุสัญญาควบคุมจะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข  

1, 2, 3 (Appendix I, II, III) ของอนุสัญญา หลักการ

มีดังนี้

 ชนดิพนัธุใ์นบญัชหีมายเลข 1 (Appendix I)

 เป็นชนิดพันธุ ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ 

ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้อง 

ได้รับค�ายินยอมจากประเทศที่จะน�าเข้าเสียก่อน 
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ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ 

ทัง้นีต้้องค�านงึถงึความอยูร่อดของชนดิพนัธุน์ัน้ ๆ  

ด้วย

 ตัวอย่างสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีนี้ ได้แก่

 แพนด้าแดง (Ailurus fulgens)

 กอริลลา (Gorilla gorilla)

 ซิมแปนซี (Pan spp.)

 เสือ (Panthera tigris subspecies)

 สิงโตอินเดีย (Panthera leopersica)

 เสือดาว (Panthera pardus)

 เสือจากัวร์ (Panthera onca)

 เสือซีดาห์ (Acinonyx jubatus)

 ช้างเอเชีย (Elephas maximus)

 ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana)

 พะยูนและแบนนาที (อันดับพะยูน)

 สกุลแรด (except some Southern African 

subspecies populations)

 ปลาตะพัด (Seleropages formosus)

 ปลายี่สก (Probarbus jullient) เป็นต้น

 ตวัอย่างของพชืป่า ได้แก่ เอือ้งปากนกแก้ว 

(Dendrobiun cruentum)

 ชนดิพนัธุใ์นบญัชหีมายเลข 2 (Appendix II)

 เป็นชนิดพันธ์ของสัตว์ป่า และพืชป่า 

ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ 

แต่ต้องมีการควบคุม ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

หรอืลดปรมิาณลงอย่างรวดเรว็ จนใกล้จะสญูพนัธุ์ 

ประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาต 

ให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้ง 

จะไม่กระทบกระเทือนต่อการด�ารงอยู่ของชนิด

พันธุ์นั้นในธรรมชาติ

 ตัวอย่างสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีนี้ ได้แก่

 ปลาฉลามขาว (Carcharadon carazchasias)

 หมีด�า (Ursus americanus)

 ม้าลายภเูขาฮาร์นมนั (Egurus hartmannae)

 นกแก้วจักจั่น (Pasiltacus erithacus)

 อีกัวนาเขียว (Lguana iguana)

 หอยสังข์ราชินี (Strombus gigas)

 Mertens Water Monitor (Varanus 

mertens), bigleaf mahogamy (Swieterria  

macrophylla) ปลาฉลากปากเป็ด มิสซิสซิบปี 

(Polyodon opathula) เป็นต้น

 ตัวอย่างของพืชป่าในบัญชีนี้ ได้แก่

 แก้วเจ้าจอม (Guaiacum officinale)

 พะยุง (Dalbergia cochinchinensis)

 ชนดิพนัธุใ์นบญัชหีมายเลข 3 (Appendix 

III)

 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่ แล้วขอความ

ร่วมมือประเทศสมาชิกให้ช่วยดูแลการน�าเข้า คือ

จะต้องมหีนงัสอืรบัรองการส่งออกจากประเทศถิน่

ก�าเนิด

 ตัวอย่างของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีนี้ ได้แก่

 สล็อต 2 นิ้ว (Choloepus heffaranni)

 ชะมดแอฟริกา (Civettietis civetta)

 เต่าอลัลเิกเตอร์ (Macrochelys temminckii)

 ตัวอย่างของพืชป่าในบัญชี ได้แก่

 เมื่อยขาว (Gnetum montanum Markgr.)
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 การก�าหนดรายชื่อชนิดพันธุ ์ในบัญชี 

CITES ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านอนุกรม

วิธาน (Taxonomy) และข้อมูลด้านชีววิทยา  

(Biological Parameter) ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพ 

ของประชากร (Population Status) แนวโน้ม

ประชากร (Population Trends) การแพร่กระจาย 

(Distribution) สถานะแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat 

Availability) แนวโน้มด้านภมูศิาสตร์ (Geogrophie 

Trends) และการถูกคุกคาม (Threats)

 เป็นตัวก�าหนด นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึง

การใช้ประโยชน์ทางการค้า และสถานะภาพ 

การทางกฎหมาย ประกอบในการพิจารณาด้วย

 1. ความในมาตรา 24 ของกฎหมาย 

ฉ บั บ เ ดิ ม ก ่ อ น มี ก า ร แ ก ้ ไ ข ไ ด ้ บั ญ ญั ติ ค ว า ม 

การน�าเข ้า  ส ่งออก หรือน�าผ ่านซึ่งสัตว ์ป ่า  

หรือซากของสัตว ์ป ่าชนิดที่ต ้องมีใบอนุญาต  

หรือใบรับรองให้น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน  

ตามความตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้า 

สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาต

หรือใบรับรองจากอธิบดี โดยไม่มีประเด็นไกล 

ไปถึง “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว ์ป ่า”  

เพราะอนุสัญญา CITES ไม ่ควบคุมการค ้า 

ภายในประเทศ ส�าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native 

Species) และ “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ 

สัตว์ป่า” เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1336 

 อีกประการหนึ่ง อธิบดีมีอ�านาจตามที่

กฎหมายให้ไว้ในการใช้ดุลยพินิจออกใบอนุญาต

หรือใบรับรอง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง กรณีการขอ 

รบัใบอนญุาตหรอืใบรบัรอง และการออกใบอนญุาต 

หรือใบรับรองตามความในมาตรา 24

 2 .   ความในมาตรา  23  บัญญัติว ่ า  

“ภายใต้บังคับมาตรา 24” หมายความว่า ก่อนที่จะ 

ด�าเนินการใด ๆ ตามมาตรา 23 ให้ไปดูและศึกษา

ท�าความเข้าใจมาตรา 24 ก่อน จะด�าเนินการใด ๆ 

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือนอกกรอบที่มาตรา 24 

บัญญัติไว้ไม่ได้

 การบัญญัติค�าว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ซากสัตว ์ป ่า” เพิ่มเติมลงในความมาตรา 23 

เป็นกรณีบัญญัติความที่ก้าวล่วงหลักกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพย ์สินของเจ ้าของกรรมสิทธิ์ที่ผู ้ เขียน 

ได้กล่าวมาแล้ว

 3. ความในมาตรา 23 บัญญัติว่า “ชนิดที่

รฐัมนตรปีระกาศก�าหนด” หมายความว่าอนสุญัญา 

CITES ที่ความในมาตรา 23 และมาตรา 24  

บัญญัติรองรับหลักการมาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ 

ในประเทศไทย ชนิดของสัตว์ป่าจะต้องประกาศ

ก�าหนดโดยรัฐมนตรี และต้องได ้รับอนุญาต 

จากอธิบดี

 กรณีที่  2  สัตว ์ป ่าที่มีแหล่งก�าเนิดใน 

ราชอาณาจักรไทย

 1. ความในมาตรา 25 ที่ได ้แก้ไขโดย 

เตมิความว่า “ต้องแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าทีป่ระจ�า

ด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาตให้น�าสัตว์

ป่าคุม้ครอง หรอืซากของสตัว์ป่าคุม้ครองเคลือ่นที่ 

เพื่อการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้วจึงให้น�า

เคลื่อนต่อไปได้”
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 ผู้เขียนขอเรียนว่า

  1.1  ความที่ได้แก้ไขตามมาตรา 25 

บัญญัติให ้ เป ็นหน้าที่ของผู ้ค ้าสัตว ์ป ่าสงวน  

สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของ

สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของ

สัตว์ป่าดังกล่าว ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาต 

ให้น�าเคลื่อนที่เพื่อการค้าจากอธิบดี โดยไม่ได้

ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ กรณีนี้จึงอาจ 

เกิดปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่บ้าง

  1.2  ผู ้ ค ้ าที่ ได ้ รับใบอนุญาตตาม 

มาตรา 20 และใบอนญุาตให้น�าเคลือ่นทีเ่พือ่การค้า

ตามมาตรา 25 จากอธบิดแีล้ว เป็นกรณทีีใ่บอนญุาต

ทั้งสองกรณีให ้มีการครอบครองโดยถูกต ้อง 

อยู ่ในตัว การไม่อนุญาตให้น�าเคลื่อนที่ต ่อไป  

จึงเป ็นกรณีที่พนักงานเจ ้าหน้าที่กระท�ามิได ้ 

เป็นการปฏิบัติมิชอบด้วยหน้าที่ กรณีจึงเป็นได้

เพยีงประเดน็เดยีวว่าใบอนญุาตดงักล่าวไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เช่น เป็นเอกสารปลอม หรือเอกสาร 

ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ

 2.  ความในมาตรา 28 ได ้ เติมค�าว ่า 

“ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า” กรณีนี้ 

ผู ้ เป ็นเจ ้าของกรรมสิทธิ์ได ้สิทธิตาม ป.พ.พ.  

มาตรา 1336 หากไม่มีข้อเท็จจริงว่า ผู้เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินได้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า 

มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีที่ก้าวล่วง

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

 3. ความในมาตรา 55 เป็นไปตามที่ผู้เขียน

ได้ให้ความเห็นว่า กรณีผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก 

สัตว์ป่า อันได้มาโดยการกระท�าผิดตามพระราช

บญัญตันิี ้กฎหมายจงึจะบงัคบัได้ ปัญหาอยูท่ีก่ารน�า

สืบพยานให้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งในทาง

ปฏิบัติด�าเนินการได้ไม่ง ่ายนัก เพราะสัตว์ป่า 

ดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการเป็นซากของสัตว์ป่า 

จนท�าขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว

 4. ความในมาตรา 61

  บทเฉพาะกาล หมายความว่า ใช้บังคับ 

ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วหมดสิ้น  

สภาพบังคับไปเมื่อพ้นก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้

 เจตนารมณ์ของการมีบทเฉพาะกาล 

เพื่อให้ผู ้ที่สิทธิของตนถูกระทบจากบทบัญญัติ 

ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับมีระยะเวลาหนึ่ง

ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่การที่

ความในมาตรา 7 ยกเลิกความในมาตรา 61  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 แล้วบัญญัติความขึ้นใหม่ โดยใช้บังคับ

กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

ซากของสตัว์ป่าคุม้ครองทีม่อียูใ่นความครอบครอง

ของบุคคลใดก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ  

ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินที่มี

กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1336 รบัรองไว้ และเป็นการขดักบัประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 2 ที่ให้ใช้กฎหมายที่บัญญัติ

ไว้ขณะกระท�าความผิด 

 สรุป การบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับ 

กบัประชาชนทัว่ไป จ�าเป็นต้องรูเ้กีย่วกบัโครงสร้าง

ของกฎหมาย ความสัมพันธ์กันของกฎหมาย 

แต่ละฉบับ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

และยึดโยงกัน การบัญญัติกฎหมายที่ท�าให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ ส่งผลกระทบ
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ต่อสิทธิของประชาชน ท�าให้ได้รับความเดือดร้อน 

เนื่องจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64  

บัญญัติไว้ว ่า “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู ้กฎหมาย 

เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้…”

กฎกระทรวง

ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2558

---------------------------------

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง่ 

และมาตรา 6 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัสิงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ

คุ ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ 

ดังต่อไปนี้

 ข ้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อ 

พ ้นก� าหนดหกสิบวันนับแต ่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 ข้อ 2 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นล�าดบัที ่202 

ของสัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบัญชี

สัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์

ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 

 

 ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง

 “202 ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana)”

 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นล�าดับที่ 92 

ของสตัว์ป่าจ�าพวกสตัว์เลือ้ยคลาน ในบญัชสีตัว์ป่า

คุ ้มครองท้ายกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ป ่า 

บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

 ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง

 “92 เต่านามลาย ู(Malayemys macrocephala)”

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 2ก  

ลงวันที่ 13 มกราคม 2558)

หมายเหต:ุ- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวง

ฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการลักลอบน�าเข้า

งาช ้ างแอฟริกาจากต ่ างประ เทศเข ้ ามาใน 

ราชอาณาจักรเป็นจ�านวนมาก เพื่อน�ามาค้าหรือ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย 

ประกอบกับการจ�าแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน 

พบว่าเต่านาจ�าแนกออกได้เป็นสองชนิด คือ  

เต่านาอนิโดจนี (Malayemys subtrijuga) และเต่านา

มลายู (Malayemys macrocephala) แต่เนื่องจาก

เต่านามลายเูป็นสตัว์ชนดิทีม่แีนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์
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และยังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบ

กบัประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนสุญัญาด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้

สูญพันธุ์ (Convention on International Trade  

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES)) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

อนุสัญญาที่ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี

มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่าง

เหมาะสมจึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 2ก  

ลงวันที่ 13 มกราคม 2558)

บทวิเคราะห์

 การบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย  

ใช้บังคับได้ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนผู้กระท�า

ความผิดอาจไม่ได ้กระท�าการในประเทศไทย 

ได้ เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�า

ความผิดที่ท�าให้ประเทศไทยหรือคนไทยได้รับ

ความเสียหาย

 (ดูค�าอธิบายหนังสือกฎหมายว ่าด ้วย 

การป่าไม้ 2558. 395 น หัวข้อ “บทวิเคราะห์”  

ท ้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ  

ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้ (ภาคผนวก) หัวข้อ “การใช้ประมวล

กฎหมายอาญากับพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยป่าไม้” 

หัวข้อที่ 4 “อ�านาจบังคับของกฎหมายอาญา”  

หัวข้อที่ 5 “ขอบเขตที่พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 

ป่าไม้มีผลบังคับ ค�าอธิบาย มาตรา 7  หัวข้อ  

“ผู้เขียนขอเรียนว่า” ข้อ 1 มาตรา 38 ข้อ 2(3) และ

มาตรา 48 ข้อ 8)

 พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครอง 

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้โดย

ประเทศไทย จึ งมีผลบังคับใช ้ เฉพาะพื้นที่ 

ที่ประเทศไทยมีอ� านาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ 

ตามที่กล่าวมาแล้ว กรณีสัตว์ป่าหรือพืชป่าที่มี

แหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักร ตามหลักการ

อนุสัญญา CITES ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในมาตรา 23 

และมาตรา 24 เพื่อรองรับหลักการของ CITES  

ดงักล่าว เจตนารมณ์เพือ่ให้บงัคบัใช้ในประเทศไทย

ได้ สัตว์ป่า หรือพืชป่า ตามอนุสัญญา CITES  

มีแหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักรการบัญญัติความ

ในมาตรา 23 และมาตรา 24 จึงบังคับใช้ได้เฉพาะ

การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านเท่านั้น เพราะมี 

หลกักฎหมายทีใ่ห้ความคุม้ครองเจ้าของกรรมสทิธิ์

มาเกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่า ความในมาตรา 23 

และมาตรา 24  จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ในกฎกระทรวง ซึง่เป็นอ�านาจของรฐัมนตรใีนการ

ประกาศกฎกระทรวง เป็นกรณบีญัญตัคิวามเพือ่ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และใช้อ�านาจที่กฎหมายให้ไว้ 

เพื่อใช้ดุลยพินิจได้อย่างมีเหตุผล

 หลกัการบญัญตักิฎหมายให้มผีลบงัคบัใช้

กับพื้นที่ที่ประกาศใช้ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายความ

มาแล้วเป็นการบังคับใช้กับพื้นที่ที่เป็นอาณาเขต

ของประเทศตามหลักภูมิศาสตร์ ดังนั้น กรณีที่มี 

ผู้ให้ความเห็นว่า เสื่อโคร่งอินเดีย มี genus species 

เดียวกับเสือโคร่งที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศไทย  

จงึประกาศให้เสอืโคร่งอนิเดยีเป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง

ตามกฎหมายไทยได้นั้น ไม่เคยปรากฏว่าการบังคับ
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ใช้กฎหมายในกรณีใดที่ให้ใช้ฐานข้อมูลด้านชนิด

พนัธุ ์genus species มาเป็นหลกัการในการประกาศ

ก�าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้

 ผู้เขียนขอเรียนว่า

 1.  นิยามค�าว่า “สัตว์ป่า” หมายความว่า 

สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น�้า สัตว์ปีก แมลง 

หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและ 

ด�ารงชีวิตอยู่ในป่า…”

 ค�าว่า “ป่า” หมายความถงึ ป่าในประเทศไทย

 2.  การก�าหนดสัตว์ป่าชนิดใดให้เป็น 

สัตว์ป่าคุ้มครองให้กระท�าโดยกฎกระทรวง และ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (มาตรา 5 มาตรา 6 

และมาตรา 9-15)  สัตว์ป่าชนิดนั้นต้องอยู ่ใน 

ความหมายของสัตว์ป่าก่อนที่จะก�าหนดให้เป็น

สัตว์ป่าคุ้มครองได้ ดังนั้น สัตว์ป่าที่มีแหล่งก�าเนิด

นอกราชอาณาจักรไทยจึงไม่อาจก�าหนดให้เป็น 

สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ได้ เป็นกรณี 

ที่ต้องไปบังคับใช้ตามมาตรา 23 และมาตรา 24 

ที่ผู้เขียนกล่าวมาแล้ว

 3.  การก�าหนดสตัว์ป่าชนดิใดเป็นสตัว์ป่า

คุม้ครอง ให้กระท�าโดยออกกฎกระทรวงเป็นอ�านาจ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม กฎกระทรวงเป็นกฎหมายบรหิาร

บัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหาร การออกกฎหมาย 

ก ้าวล ่วงไปก�าหนดสัตว ์ป ่าที่มีแหล ่งก� า เนิด 

นอกราชอาณาจักรเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นการ

ก้าวล่วงอ�านาจอธิปไตยของประเทศอื่น ซึ่งไม่ใช่

พื้นที่ของราชอาณาจักรไทย การแก้ไขปัญหาการ

ลักลอบน�าลิงซิมแปนซีเข ้ามาในประเทศไทย  

โดยการออกกฎกระทรวงก�าหนดให้เป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองตามกฎหมายไทยจึงกระท�าไม่ได้

 การออกกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ป่า

บางชนดิเป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 2ก ลงวันที่ 

13 มกราคม 2558)

 โดยก�าหนดให้สตัว์ป่าจ�าพวกสตัว์เลีย้งลกู

ด้วยนม ล�าดับที่ 202 ช้างแอฟริกา (Loxodonta  

africana) และสัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลื้อยคลาน  

ล�าดบัที ่92 เต่านามลาย ู (Malayemys macrocephala) 

เป็นสัตว์ป่าคุ ้มครองโดยกฎกระทรวง จึงเป ็น 

การด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องด้วยวิธีการในการ

บัญญัติกฎหมาย

 การก�าหนดให้เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองจงึมผีล

บงัคบัเฉพาะสตัว์ป่าทีม่แีหล่งก�าเนดิในประเทศไทย 

การกระท�าความผดิกบัสตัว์ป่าดงักล่าว เช่น การล่า 

การครอบครอง การค้า การน�าเคลื่อนที่เพื่อการค้า 

จึงบังคับตามมาตรา 16  ประกอบมาตรา 4 “ล่า” 

มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 25  ส่วนสัตว์ป่า 

ที่มีแหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักรไทย ต้องบังคับ

ตามมาตรา 23 และมาตรา  24 จงึเป็นปัญหาในเรือ่ง

ข้อเทจ็จรงิทีจ่ะแยกแยะแหล่งก�าเนดิเพือ่การบงัคบั

ใช้กฎหมายไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย

 กรณีงาช้างก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  

ถ้ามีงาช้าง 30 คู่ 10 คู่แรกเป็นงาช้างที่ได้จากช้าง 

ที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ หรือช้างบ้าน เป็นกรณีที่ต้อง

บั งคับใช ้ตามพระราชบัญญัติสัตว ์พาหนะ  

พ.ศ. 2482 เจ้าของช้างเป็นเจ้าของงาช้างตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 

ตามหลักกรรมสิทธิ์
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 10 คูต่่อมาเป็นงาช้างทีไ่ด้จากช้างทีล่กัลอบ

จบัมาจากป่า กรณนีีต้้องบงัคบัตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 10 คู่สุดท้าย เป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่มี

แหล่งก�าเนดินอกราชอาณาจกัรไทย เช่น ช้างแอฟรกิา  

เป็นกรณีที่ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 23 และ 

มาตรา 24 จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงในการจ�าแนก

ทีม่าของงาช้างเพือ่ใช้กฎหมายทีต่รงกบัข้อเทจ็จรงิ

บังคับใช้

 สรุป กฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ป่า 

บางชนดิเป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 

ก� าหนดสัตว ์ป ่ าชนิดที่มีแหล ่งก�าหนดนอก 

ราชอาณาจักรไทยให ้ เป ็นสัตว ์ป ่ าคุ ้มครอง  

โดยกฎกระทรวง จึงเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องด้วยวิธี

การบัญญัติกฎหมาย

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

พยงค์ ฉตัรวริฬุห์. 2558. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.  
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 การประกาศพระราชบัญญัติอุทยาน 

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ เช่น พันธุ ์ไม้  

ของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา  

ให้คงอยู ่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท�าลาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออ�านวยประโยชน์ทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป  

ดั งนั้น  ในพระราชบัญญัติอุทยานแห ่งชาติ  

พ.ศ. 2504 หมวด 3 จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การคุ ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ  

บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ห้ามมิให้บุคคลใดที่เข้าไป 

ในเขตอุทยานแห่งชาติกระท�าการบางอย ่าง 

รวม 19 อนุมาตรา  ตั้งแต่ตัดฟันไม้ แผ้วถางป่า  

เผาป่า ยึดถือครอบครองที่ดิน เก็บหาของป่า  

ล่าสัตว์และอื่น ๆ จนถึงห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่ 

ที่มิได้จัดไว้ให้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม หากการกระท�าที่ฝ่าฝืน

มาตรา 16 เป ็นการปฏิบัติการของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จะได้รับ 

การยกเว้นให้สามารถกระท�าได้ตามมาตรา 19 

และต ้องอยู ่ ในเงื่ อนไขที่การปฏิบัติการนั้น 

ต้องกระท�าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแล

รักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษาหรือวิจัย 

ทางวิชาการ หรือเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ทัศนาจรหรือการพักอาศัยหรือ เพื่ ออ� านวย 

ความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้

ต ้องเป ็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยาน 

แห ่งชาติ  สัตว ์ป ่า  และพันธุ ์พืช โดยอนุมัติ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมก�าหนดไว้

 เงือ่นไขกรณเีพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครอง

และดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ เช่น การก่อสร้าง

อาคารส�านักงานหรือที่พักของเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาต ิการก่อสร้างหน่วยพทิกัษ์อทุยานแห่งชาติ 

การปรับพื้นที่ การตัดฟันไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

จะเข้าเงื่อนไขข้อนี้
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 เงื่อนไขกรณีการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการ ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการบางครั้ง

จ�าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ หรือดิน  

น�้า ฯลฯ เพื่อน�าออกไปด�าเนินการในห้องทดลอง

ปฏิบัติการจะได ้รับการยกเว ้นให ้กระท�าได ้ 

แต่การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการนั้นต้องเป็น 

การศึกษาหรือวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

หรือสัตว์ป่าเท่านั้น จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้

 เงื่อนไขกรณีเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่อ 

อ�านวยความปลอดภยั หรอืให้ความรูแ้ก่ประชาชน 

เงื่อนไขกรณีนี้เช่นกัน การก่อสร้างถนนเข้าไปยัง

แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปชม 

ได้สะดวก การก่อสร้างที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว 

ที่จะค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบัน 

ได้มีการโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ 

ของกรมป่าไม้ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และโอนกิจการบริหารและ

อ�านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม) ได้อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 19 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

วางระเบียบว ่าด ้วยการปฏิบัติของพนักงาน 

เจ ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2527 สาระส�าคัญของระเบียบฉบับนี้ มีดังนี้

 ข ้อ 1.  ระเบียบนี้ เรียกว ่า  “ระเบียบ 

กรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงาน 

เจ ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2527 ”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ 

ที่อ�านวยความสะดวกเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับ

โครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมในเขต

อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง 

กรมป่าไม้กับมูลนิธิพระธรรมกาย เท่านั้น

 ข้อ 3. ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศก�าหนด

บรเิวณพืน้ทีท่ีใ่ช้ส�าหรบักจิการของโครงการศกึษา

และฝึกอบรมจรยิธรรมร่วมกบัมลูนธิพิระธรรมกาย  

โดยให้มีแผนที่แสดงบริเวณดังกล่าว และให้

หั วหน ้ าอุทยานแห ่ งชาติที่ เ กี่ ยวข ้องจัดท� า

เครื่องหมายแสดงแนวเขตของบริ เวณพื้นที่ 

ที่จะใช้เพื่อกิจการในโครงการนี้ไว้ให้ชัดเจนแล้ว

รายงานให้กรมป่าไม้ทราบและส่งส�าเนาให้มูลนิธิ

พระธรรมกายทราบด้วย

 ข้อ 4. ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ท�าหน้าที่

หัวหน ้าศูนย ์ศึกษาและฝ ึกอบรมจริยธรรม 

ร่วมกบัมลูนธิพิระธรรมกายในเขตอทุยานแห่งชาติ

ที่เกี่ยวข้องมีอ�านาจปฏิบัติการในเขตที่ได้ประกาศ

ก�าหนดตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามโครงการศึกษา 

และฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ที่กรมป่าไม้เห็นชอบ

 ข้อ 5. ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติร่วมกับ

มูลนิธิพระธรรมกายจัดท�าแผนการก่อสร้างต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการจัดการอุทยาน 
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แห่งชาติ และให้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่และ

ท�าการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกตามแบบ

แปลนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ภายใน

ขอบเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศก�าหนดตามข้อ 3

 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องตัดไม้เพื่อ

ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสภาพ 

ของพื้นที่ ให ้สอดคล้องกับแผนการก่อสร ้าง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆตามโครงการนี้  

ให้หวัหน้าอทุยานแห่งชาตหิรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ท�าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ 

ดังกล่าวในข้อ 4 ด�าเนินการดังนี้

 (1) ท�าบัญชีไม้ที่อยู ่ในพื้นที่ตามแผนที่ 

และท�าบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้ที่จ�าเป็น

ต้องตัดฟันเพื่อขอรับการอนุมัติก่อนด�าเนินการ 

ตาม (2)

 (2) ไม้ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 เซนติเมตร 

ขึ้นไป  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขอรับอนุมัติ 

จากอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู ้ที่ได ้รับมอบหมาย 

จากอธิบดีกรมป่าไม้

 (3) ไม้ที่มีขนาดต�่ากว่า 100 เซนติเมตร 

ขึ้นไป  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขอรับอนุมัติ 

จากอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู ้ที่ได ้รับมอบหมาย 

จากอธบิดกีรมป่าให้ท�าหน้าทีห่วัหน้าศนูย์ดงักล่าว

ในข้อ 4 มีอ�านาจด�าเนินการได้

  ในการวัดขนาดไม้ให้ถือเกณฑ์การวัด 

เส้นรอบวงที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร  

จากพื้นดิน

  ไม้ที่ตัดออกตาม (2) และ (3) ให้กระท�าได้

เฉพาะในขอบเขตของพื้นที่ ได ้ก�าหนดให้ใช ้ 

เพื่อการก่อสร้าง หรือเพื่อการปรับปรุงสภาพของ

พื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อโครงการนี้ และ 

การท�าทางเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น ให้หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าให้ท�าหน้าที่

หัวหน้าศูนย์ดังกล่าวในข้อ 4 จัดท�าบัญชีทรัพย์สิน

จ�านวนไม้ทีต่ดัฟันลงตามปรากฏในบญัชนีัน้ไว้เป็น

หลักฐาน และหากมีความประสงค์จะน�าไม้ไปใช้ 

ในกิจการของอุทยานแห่งชาติ ก็ขอให้อนุมัติ 

ต ่ออธิบดีกรมป่าไม ้หรือผู ้ที่ ได ้รับมอบหมาย 

จากอธิบดีกรมป่าไม้

 การที่กรมป่าไม้ (ปัจจุบัน คือ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช) ออกระเบียบ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ�านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการศึกษา

และฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น 

กรมป่าไม ้สามารถกระท�าได ้หากการกระท�า 

ทั้งหลายตามโครงการดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504  เช่น  การจัดหาพื้นที่กางเต้นส�าหรับ 

ผู ้ปฏิบัติธรรมพักอาศัย จัดเจ้าหน้าที่ช ่วยดูแล 

ความปลอดภัย แต่ตามข้อ 5 ของระเบียบดังกล่าว

ให้อ�านาจแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติร ่วมกับ  

มูลนิธิพระธรรมกายจัดท�าแผนการก่อสร้างต่าง ๆ 

ด�าเนนิการปรบัพืน้ทีแ่ละท�าการก่อสร้างสิง่อ�านวย

ความสะดวกและตัดไม้เพื่อประโยชน์ในการ

ก่อสร้างหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ได ้ด ้วยนั้น  

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าระเบยีบข้อ 5 นีฝ่้าฝืนพระราชบญัญตัิ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  เนื่องจากกิจกรรม 

ตามโครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรม มิได้ 
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เป็นโครงการศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง

กับอุทยานแห่งชาติ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ หรือสัตว์ป่าแต่อย่างใด ไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้น

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504   ดังนั้น ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ

ปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2527 ข้อ 5 จึงไม่สามารถ

ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ และสมควรยกเลิกหรือ

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้เสียใหม่

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมป่าไม้. ระเบยีบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏบิตักิาร 

 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยาน 

 แห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2527.

ราชกิจจานุเบกษา. เล ่ม 119 ตอนที่  102 ก  

 วันที่ 8 ตุลาคม 2545. พระราชกฤษฎีกา  

 แ ก ้ ไ ข บ ท บั ญ ญั ติ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ 

 การโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 

 กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545.  

 พ.ศ. 2545.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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บทน�า

 ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่ง 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีม่ชีนเผ่าต่าง  ๆ  

เข้ามาอยูอ่าศยัมากมายหลายชนเผ่า ซึง่แต่ละชนเผ่า

ต่างมีประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่  

และมบีคุลกิลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป ชาวไทโส้ 

หรือกะโส้ เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งได้อพยพมาอยู่ 

แถบเทือกเขาภูพาน บริเวณหนองหานในเขต

จังหวัดสกลนคร และนครพนม ผู้เขียนบทความ

ทางวิชาการจึงได้รวบรวมข้อมูลของชาวไทโส้  

หรอืกะโส้ มาน�าเสนอไว้ ดงัมรีายละเอยีดตามล�าดบั

ต่อไปนี้

ประวัติความเป็นมา

 ประตูสู่อีสานดอทคอม (2558) ระบุไว้ว่า 

กลุ ่มชาวไทโส้บางท้องที่เรียกว่า “โซ่” แต่ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน เขียนว ่า  

“กะโซ่” ซึ่งถือว่าเป็นข่าพวกหนึ่งอยู ่ในตระกูล 

มอญเขมรกะโซ่ ตามลักษณะและชาติพันธุ์ถือว่า 

อยู่ในกลุ่มมองโกลอยด์

 การตัง้รกรากถิน่ฐานดัง้เดมิของพวกกะโส้

ตั้งอยู ่ที่เมืองมหาชัย ในแขวงค�าม่วนและแขวง

สุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวในปัจจุบัน ส�าหรับเมืองมหาชัย  

แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า “เมืองภูวา-นากะแด้ง”  

คือ เมืองภูวดลฯ และบ้านนากะแด้ง เนื่องจาก 

ในสมยัทีย่งัขึน้กบัราชอาณาจกัรไทย (ก่อน พ.ศ. 2436)  

เรียกว่า เมืองภูวดลสอางค์ ซึ่งเคยขึ้นกับเมือง

สกลนคร แล ้วโอนมาขึ้นกับเมืองนครพนม 

ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้  ชาวกะโส้ 

ได้อพยพมาอยู ่ในเขตเมืองสกลนคร นครพนม  

และมุกดาหาร ในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนชาวกะโส้ 

ซึ่งอพยพมาจากแขวงอัดปือ ได้มาตั้งถิ่นฐาน 

อยู่ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ 

เรยีกว่าพวก “ส่วย” หรอื “กยุ” แต่ใช้ภาษาพดูภาษา

เดียวกับพวกกะโส้ ส�าหรับประวัติการอพยพ 
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ของพวกกะโส้ที่ได้อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 

ได้มาตั้งถิ่นฐานในหลายเมือง ดังนี้

 1. เมืองรามราช เป็นชาวกะโส้ที่อพยพ 

มาจากเมอืงเชยีงฮ่ม (ปัจจบุนัอยูใ่นแขวงสวุรรณเขต 

ติดชายแดนเวียตนาม) ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราช  

ขึน้กบัเมอืงนครพนมเมือ่ปี พ.ศ. 2387 ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ตั้งให ้ท ้าวบัวจากเมืองเชียงฮ ่ม  

เป ็นเจ ้า เมืองชาวไทยกะโส ้คนแรก นามว ่า  

“พระอุทัยประเทศ” ปัจจุบัน คือ ท้องที่ต�าบล 

รามราช อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 2. เมืองกุสุมาลย์มณฑล เป็นชาวกะโส้ 

ที่อพยพมาจากเมืองมหาชัยในแขวงค�าม ่วน  

โดยได้อพยพข้ามแม่น�้าโขงมาอยู่ที่บ้านกุดสุมาร  

ตั้งขึ้นเป็นเมืองกุสุมาลย์มณฑล โดยขึ้นเมือง

สกลนครในปี พ.ศ. 2387 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ตั้งให้เพี้ยเมืองสูงหัวหน้าชาวกะโส้เป็นเจ้าเมือง 

คนแรก นามว่า “พระอารัญอาษา” ปัจจุบันคือ 

ท้องที่อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 นอกจากนี้ยังมีชาวไทยกะโส้ได้อพยพ 

เข ้ามาตั้งถิ่นฐานอยู ่ ในท้องที่อ�าเภอปลาปาก  

จังหวดันครพนมซึ่งมีเขตตดิต่อกับอ�าเภอกุสมุาลย์

อีกหลายหมู ่บ ้าน เช ่น ท ้องที่ต� าบลโคกสูง  

และท้องที่บ ้านวังตามัว อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม รวมถึงในท้องที่อ�าเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร ซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยราชกาลที่ 2  

เมื่อ ปี พ.ศ. 2359 และต่อมาหัวหน้าชาวไทยกะโส้

ของต�าบลดงหลวงได้เป็นก�านันคนแรก มีนาม

บรรดาศักดิ์ว ่า “หลวงวาโนไพรพฤกษ์” โดย 

ชาวไทยกะโส้ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในอ�าเภอ

ดงหลวงส่วนมากใช้นามสกุลเดียวกันหมด คือ 

“วงศ์กะโส้”

 เวิลด์เพรสดอทคอม (2558) ระบุเพิ่มเติม

ไว้อีกว่า ชาวไทโส้ หรือที่ชาวไทโส้เรียกตัวเองว่า 

“ทรอ” เป็นกลุ ่มชาวพื้นเมืองตระกูลเดียวกับ 

พวกบรู ส่วย และมีตระกูลภาษากลุ ่มออสโต 

เอเชียติก สาขามอญ-เขมร อพยพมาจากฝั่งซ้าย 

ของแม ่น�้ า โขง สมัยรัตนโกสินทร ์ตอนต ้น 

กลุ ่มชาวโส ้  นอกจากจะอยู ่อาศัยหนาแน ่น 

ในอ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครแล้ว ในจังหวัด

นครพนมยังมีกระจายตามอ�าเภอต่าง ๆ เช ่น  

อ�าเภอโพนสวรรค์ อ�าเภอพะทาย อ�าเภอนาขมิ้น 

อ�าเภอปากปลา อ�าเภอท่าอเุทน และอ�าเภอดงหลวง 

เป็นต้น

ภาษาของชาวไทโส้ หรือกะโส้

 ประตูสู่อีสานดอทคอม (2558) ระบุไว้ว่า 

กะโส ้มีภาษาที่แตกต ่างไปจากพวกข่าทั่วไป  

แต ่ภาษาของกะโส ้ก็ ยั งถือว ่ าอยู ่ ในตระกูล  

“ออสโตรอาเซียติค” สาขามอญเขมร หรือกะตู 

(Katuic) ซึ่งสถาบันวิจัยภาษา ของมหาวิทยาลัย

มหิดลได้รวบรวมไว้ในภาษาตระกูลไทย

 เวิลด์เพรสดอทคอม (2558) ระบุเพิ่มเติม

ไว้อีกว่า ภาษาของชาวโส้มีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษา

เขียนหรือตัวอักษร กล่าวกันว่าแต่เดิมนั้นชาวโส้ 

มตีวัอกัษรเหมอืนกนั แต่เขยีนไว้บนหนงัควายแห้ง 

ต่อมาชาวโส้น�ามา “จี”่ ไฟกนิ จนในทีส่ดุหนงัควาย

ก็หมด ตัวอักษรโส้ก็หายไปด้วย ลักษณะภาษาโส้

คล้ายภาษาเขมรและภาษาส่วย พวกโส้ออกเสียง 



150
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 

ชาวไทโส้ หรือกะโส้

อภิชาติ ภัทรธรรม

ตัว ร และควบกล�้า ร ล ชัดเจนมาก การออกเสียง 

ค�าต่าง ๆ มักจะมีเสียง “หึ่ง ๆ” ที่หน้าค�าอาจ 

จะเป็นเสียง “อะ” “อัง” หรือ “อัน” และสระเอีย 

มักจะลากเสียงยาว เป็น “เอีย-อา”

การแต่งกายของชาวโส้ หรือกะโส้

 ประตูสู่อีสานดอทคอม (2558) ระบุไว้ว่า 

การแต่งกายของชาวโส้ หรือกะโส้ มีดังนี้ ผู้หญิง 

ไว้ผมสูง นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อกระบอกย้อมคราม  

และห่มผ้าแถบ ส�าหรบัผูช้ายแต่งกายอย่างคนเมอืง 

แต่เดมินุง่ผ้าเตีย่วไว้ชายข้างหน้าข้างหนึง่ ซึง่ชาวโส้ 

หรือกะโส้ยังคงมีการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ 

ในวันส�าคัญของหมู ่บ้านหรืองานบุญประจ�าปี 

ของชนเผ่า

ศลิปวฒันธรรม ความเชือ่ และพธิกีรรมของชาวโส้ 

หรือกะโส้

 ประตูสู่อีสานดอทคอม (2558) ระบุไว้ว่า 

ชาวโส้ หรือกะโส้ มีศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ  

และพิธีกรรมที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 1. พิธีกรรม “โส้ถั่งบั้ง” เป็นพิธีกรรม 

ของชาวกะโส้ ค�าว่า “โส้” หมายถึง พวกกะโส้  

ค�าว่า “ถั่ง” หมายถึง กระทุ้งหรือกระแทก ค�าว่า 

“บั้ง” หมายถึง บ้องกระบอกไม้ไผ ่ โส้ถั่งบั้ง  

จึงหมายถึง  พิธีกรรมใช ้กระบอกไม ้ไผ ่ยาว 

ประมาณ 3  ปล ้องกระทุ ้ งดิน เป ็นจั งหวะ  

แล้วมกีารร่ายร�าและร้องไปตามจงัหวะในพธิกีรรม

ของชาวกะโซ ่  สมเด็จพระเจ ้าบรมวงษ ์ เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย เมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร 

ถึงเมืองกุสุมาลย์มณฑล (อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร) ในปี พ.ศ. 2449 ได้ทรงบันทึกการแสดง

พิธีกรรมโส้ถั่งบั้ง หรือสลาของชาวกะโซ่เมือง

กสุมุาลย์มณฑลไว้ว่า “สลามหีม้อดอนตัง้กลางแล้ว

มีคนต้นบทคนหนึ่ง คนสะพายหน้าไม้และลูก

ส�าหรับยิงคนหนึ่ง คนตีฆ้องเรียกว่าพะเนาะ 

คนหนึ่ง คนถึอไม้ไผ่สามปล้องส�าหรับกระทุ้งดิน

เป็นจังหวะสองคน คนถือชามสอง มือส�าหรับ 

ติดเทียนร�าคนหนึ่ง คนถือตระแกรงขาดสองมือ

ส�าหรบัร�าคนหนึง่ คนถอืสิว่หกัส�าหรบัเคาะจงัหวะ 

คนหนึ่ง รวม 8 คน เดินร้องร�าเป็นวงเวียนไปมา 

พอได้พักหนึ่งก็ดื่มอุและร้องร�าต่อไป”

 เครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมโส้ถั่งบั้ง 

ประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุก ขนาด 1.5 เมตร มีครบ 

ตามจ�านวนผู้แสดงที่เป็นชายที่จะกระทุ้งให้เกิด 

เป็นเสียงดนตรี กลองใช้ตีให้จังหวะ ฉิ่ง ฉาบ  

ซอ ซุง แคน เพื่อประกอบเสียงดนตรีให้ไพเราะ  

และสามารถออกท ่าร� าได ้อย ่ างสนุกสนาน 

เครือ่งแต่งกาย เดมิการแสดงใช้ผูช้ายล้วน จะนุง่ห่ม

แบบโบราณ (นุ่งผ้าเตี่ยว) ไม่สวมเสื้อ มีอาวุธ เช่น 

หน้าไม้ มีเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าหรืออุ ปัจจุบัน 

สตรีเข้าร่วมแสดง และมีการปรับปรุงการแต่งกาย 

โดยชายจะใส่เสื้อผ้าชุดผ้าฝ้าย ตัดเย็บเป็นชุด 

ให้เหมือนกัน ผู ้หญิงใช้ผ้าซิ่นและใช้ผ้าขาวม้า 

รัดหน้าอกมีผ้าโผกหัว

 ทัง้นี ้เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

รัชกาลปัจจุบันได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรจังหวัด

นครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร 
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ยังรวมอยู ่ในจังหวัดนครพนม ชาวไทยกะโส้ 

ได้แสดงโส้ทัง่บัง้หรอืสะลาทอดพระเนตร พร้อมกบั 

ร้องค�าถวายพระพรเป็นภาษากะโซ่ว่า “เซินตะดก

ละแสง เซินแต่แซงมะนาง เซินยอนางเอย ดรุ๊กอีตู 

จูเยก ยางเอย ดรุ๊กอีตูจูเยอวายเอย ไฮพัดกระกมติ

ตอนจิรอ ไฮพัดระพอดิตรอนอิตูด ตะรงยางเอย ระ

กบเจ้ากวงมานะ วอนเบาแบนเราะ เนออาญาเฮาเอย 

สะโอนเนาต๊กยะ วอนเบาแบนเราะ ดูกรอง วไดเด

อกะนางไฮเอย” มีความหมายว่า “ขอเชิญสิ่งศักดิ์

สิทธ์ขุนเขา ขอเชิญแสงตะวันอันแรงกล้า เชิญเถิด

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ จงมาให้ขวัญทั้งหลายจงมา 

ร่วมกัน ณ ที่นี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอย ขอให้มา

คุ้มครองสองเจ้าเหนือหัว ขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุข

เถิดพระเจ้าเราเอย ขอให้อย่ามีทุกข์และความ 

เดือดร้อน ขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุขอยู่คู่เมืองไทย 

ปกป้องคุ้มครองพวกทั้งหลายตลอดไปเทอญ”

 2. พิธีกรรม “ซางกระมูด” เป็นพิธีกรรม
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