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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก�าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

Application of Geographic Information System to Determining Risk Area 

Encroachmentin Khuean Srinagarindra National Park, 

Kanchanaburi Province

รวิภาส ศิริเลิศ1                                                                                                                  Rawipas Sirilert1

ประสงค์ สงวนธรรม1                                                                                                      Prasong Saguantam1

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

ABSTRACT
	 The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 analyze	 environment	 physical	 factors	 affecting	 to		
encroachment	forest	area	and	to	analyze	risk	area	encroachment	in	Khuean	Srinagarindra	national	
park,	Kanchanaburi	province.	Data	were	gathered	by	using	geographic	information	system	which	
co-analysis	with	 equal	 interval	 logistic	 regression,	 and	 define	 expect	 the	 factors	 affecting	 to		
encroachment	forest	area.	Analyzed	data	were	used	for	making	map	of	risk	area	encroachment	in	
Khuean	Srinagarindra	national	park,	after	checking	for	preciseness	of	the	risk	area	encroachment	
mapping	in	order	to	use	results	for	strengthening	forest	resources	management	in	the	studied	area.
	 The	 results	 of	 this	 study	 indicated	 that	 the	 environment	 physical	 factors	 affecting	 to		
encroachment	forest	area	in	Khuean	Srinagarindra	national	park,	Kanchanaburi	province	with	the	
confidence	level	at	95	percent	were	distance	from	the	road,	distance	from	the	village,	elevation	and	
slope	of	the	area.	The	risk	area	encroachment	in	the	studied	area	with	the	least	level,	low	level,	
moderate	level,	high	level	and	highest	level	cover	the	area	of	527.63,	466.10,	275.75,	149.29	and	
81.60	km.2	or	34.64,	30.60,	18.11,	9.80	and	5.36	percent	of	the	total	area,	respectively.	The	risk	area	
encroachment	in	Khuean	Srinagarindra	national	park	were	in	dominance	area	of	Sahakorn	Nikhom	
sub-district	and	Hin	Dart	sub-district,	Thong	Pha	Phum	district,	Na	Suan	sub-district,	Khao	Chod	
sub-district,	 Dan	Maechalap	 sub-district	 and	Mae	Krabung	 sub-district,	 Si	 Sawat	 district,		
Kanchanaburi	province.	Mapping	accuracy	of	risk	area	encroachment	in	the	studied	area	with	equal	
interval	logistic	regression	was	70.67	percent.
Keywords:	 geographic	 information	 system,	 risk	 area	 encroachment,	Khuean	Srinagarindra		
	 	 national	park,	Kanchanaburi	province
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 ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ

เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะแวดล้อม การเปลีย่นแปลง

สภาพป่าไม้มิได้ส ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ในธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบ 

ต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศและภูมิภาคต่างๆ 

อีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบสถิติด้านการป่าไม้

จากการส�ารวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยล่าสุด 

โดยกรมป่าไม้ ร่วมกบัคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางกายภาพทีม่ผีลต่อการบกุรกุพืน้ที่

ป่าไม้และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมโดยน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ 

ความถดถอยโลจสิตกิ ด้วยวธิ ีEqual interval ก�าหนดปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อการบกุรกุพืน้ทีป่่าไม้ วเิคราะห์

ข้อมลูและจดัท�าแผนทีค่วามเสีย่งต่อการบกุรกุในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ รวมถงึตรวจสอบ

ความถกูต้องของแผนทีค่วามเสีย่งดงักล่าว เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้เป็นแนวทาง การบรหิารจดัการทรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน 

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  ได้แก่ ระยะห่างจากถนน 

ระยะห่างจากหมู่บ้าน ความสูงของพื้นที่ และความลาดชันของพื้นที่ ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก 

ในพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก และอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มพีืน้ที ่ 527.63, 466.10, 

275.75, 149.29  และ  81.60  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  34.64, 30.60, 18.11, 9.80  และร้อยละ  5.36 

ของพื้นที่ ตามล�าดับ ทั้งนี้พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ในเขต 

การปกครองของต�าบลสหกรณ์นิคม ต�าบลหินดาด ท้องที่อ�าเภอทองผาภูมิ พื้นที่ในเขตการปกครองของ

ต�าบลนาสวน ต�าบลเขาโจด ต�าบลด่านแม่แฉลบ และต�าบลแม่กระบุง ท้องที่อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในพื้นที่ศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก  

ด้วยวิธี Equal interval มีค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ  70.67

ค�าส�าคัญ:  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก  อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   

   จังหวัดกาญจนบุรี

บทน�า

เกษตรศาสตร์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทย

มีพื้นที่ป่าเหลืออยู ่  102,120,417.98  ไร่ หรือ 

163,392.67  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.57 

ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2557) เท่านั้น 

ย่อมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศได้ถูก

ประชาชนบุกรุกท�าลาย ซึ่งก่อให้เกิดคดีด้านการ 

ป่าไม้เป็นจ�านวนมากตลอดมา
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 อทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวดั

กาญจนบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขา และ 

ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงแตกต่างกันจาก 100 เมตร  

ไปจนถึงประมาณ  1,100  เมตร และเป็นพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช, 2556) ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลสถิต ิ

คดีในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  พบว่ามี

การกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ�านวน 

300 คดี ซึ่งคดีส่วนใหญ่เป็นการกระท�าผิดเกี่ยว

กับการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าถูกบุกรุก

ท�าลายรวมจ�านวน  2,428.50  ไร่ (ส�านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ ที่  3, 2557) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่

ป่าอนุรักษ์แห่งนี้ได้ประสบกับปัญหาการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องหา

แนวทางหรือมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ป่าแห่งนี้โดยเร่งด่วน ซึ่งในปัจจุบัน

วิธีการด�าเนินการตรวจตราลาดตระเวนดูแลรักษา

ป่าของเจ้าหน้าที่เพียงล�าพังคงไม่สามารถที่จะ

ยับยั้งผู้กระท�าความผิดได้โดยง่าย ดังนั้น จ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องหาวธิกีารต่างๆ มาใช้ประกอบเพือ่

แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง อาทิเช่น การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้จากทุกภาคส่วน การใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศด้าน

ข้อมลูข่าวสารมาประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น

 การน�า เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ โดยการ

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการวางแผนการ

จัดการพื้นที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้

เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นแก้ไขและปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ในการก� าหนดแผนการปฏิบัติงานด ้านการ

ป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างตรงประเด็น และ 

เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่ อ

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการ

บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ

การบกุรกุในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการศึกษา

 การรวบรวมและจดัเตรยีมข้อมลูสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์

 1. การรวบรวมข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์

  1.1 การรวบรวมข้อมลู เป็นการรวบรวม 

ข้อมลูสารสนเทศทีม่คีวามจ�าเป็นและเกีย่วข้อง กบั

การวเิคราะห์พืน้ทีเ่สีย่งต่อการบกุรกุในเขตอทุยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกอบด้วยชั้นข้อมูลทั้งหมด  6  ชั้นข้อมูล  

ดังปรากฏตาม Table 1
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  1.2  การน�าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ท�าการ 

น�า เข ้าข ้อมูลสู ่ฐานข ้อมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยแปลงข้อมูลทางแผนที่ เพื่อให้

สามารถวิเคราะห์ได้ ในข้อมูลลักษณะจุด (Point) 

เส้น (Line) และพื้นที่ (Polygon) ให้เป็นข้อมูล 

เชิงตัวเลข (Digital) ที่คอมพิวเตอร์สามารถ

ประมวลผลได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงพิกัด

ทางแผนที่ได้

  1.3  เชื่อมโยงข ้อมูลเชิงพื้นที่และ

ข้อมูลเชิงบรรยาย เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่าง ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ของแผนที่ 

ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) ที่แสดง

คุณลักษณะของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเชิงพื้นที่มีราย

ละเอียดก�ากับและเลือกชนิดของข้อมูลต่างๆ มา

แสดงผลซ้อนทับได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่อ

การใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัด

ท�าขึ้น

  1.4  การตรวจสอบ และการแก้ไข

ข้อมลูเพือ่ความถกูต้อง ตรวจสอบความถกูต้องของ 

ข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยตรวจสอบ

จากความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้จากแหล่งข้อมลู 

ความทันสมัย มาตราส่วน และวิธีการน�าเข้าข้อมูล 

ตรวจสอบจากข้อมลูทีไ่ด้มากบัข้อมลูทีไ่ด้จดัท�าขึน้

 2. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เป็นการจัดเตรียมชั้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดคดีป่าไม้ให้อยู่ในรูปแบบ

ที่สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ โดยน�าเข้า

ข้อมูลสู่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ด้วยโปรแกรมวเิคราะห์ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์

แล้วท�าการแปลงข้อมูลทางแผนที่ให้เป็นข้อมูล 

เชงิตวัเลขในข้อมลูลกัษณะจดุ เส้น และพืน้ทีร่ปูปิด 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงพิกัดทางแผนที่ได้

  2.1  ความสูงของพื้นที่ น�าข้อมูลเส้น

ชั้นความสูงจากแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

Table 1 The data class relating with geographic information system.

             Characteristic data

         Data layer                                 Data sources

        Area base        Describe base  

1.elevation of the area Line Height from mean sea level DNP

2.slope of the area Raster Slope percentage making form replica

3.distance from the water resource Line Area characteristics DNP

4.distance from the road Line Type of transportation route DNP

5.distance from the village Point Location of village DNP

6.distance from the national 

   park protect unit 

Point Name/position DNP
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มาตราส่วน  1 : 50,000  มาสร้างแบบจ�าลองความสงู 

เชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)  

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบรุ ีโดยก�าหนดขนาดของกรดิ เท่ากบั  10 x 10 

เมตร แต่ละกริดแสดงความสูงของพื้นที่ มีหน่วย

เป็นเมตร

  2.2  ความลาดชันของพื้นที่ น�าแบบ

จ�าลองความสงูเชงิเลขมาสร้างแผนทีค่วามลาดชนั

ของพื้นที่ที่มีลักษณะข้อมูลเป็นเชิงภาพ โดยแต่ละ

กริดแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชันของพื้นที่

  2.3  ระยะห่างจากแหล่งน�้า น�าข้อมูล

แหล่งน�้าที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปีที่มีลักษณะข้อมูล

เป็นเส้น และหาระยะห่างจากแหล่งน�า้กบัต�าแหน่ง

ที่เกิดคดีป่าไม้ น�ามาสร้างเป็นชั้นข้อมูลในรูปของ

ข้อมูล เชิงภาพ โดยแต่ละกริดแสดงค่าระยะห่าง

จากแหล่งน�้า มีหน่วยเป็นเมตร

  2.4  ระยะห่างจากถนน น�าข ้อมูล 

เส ้นทางคมนาคมที่มีลักษณะข้อมูลเป ็นเส ้น 

หาระยะห่าง จากถนนกับต�าแหน่งที่เกิดคดีป่าไม้ 

น�ามาสร้างเป็นชั้นข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงภาพ 

โดยแต่ละกริดแสดงค่าระยะห่างจากถนน มีหน่วย

เป็นเมตร

  2.5  ระยะห่างจากหมู่บ้าน น�าข้อมูล

ต�าแหน่งหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นจุดหาระยะห่าง

จากหมู่บ้าน กับต�าแหน่งที่เกิดคดีป่าไม้ น�ามาสร้าง 

เป็นชั้นข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงภาพ โดยแต่ละ

กริดแสดงค่าระยะห่างจากหมู ่บ ้าน มีหน่วย 

เป็นเมตร

  2.6  ระยะห่างจากหน่วยพทิกัษ์อทุยาน 

น�าข้อมูลต�าแหน่งที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานที่มี

ลักษณะเป็นจุด หาระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์

อุทยานกับต�าแหน่งที่เกิดคดีป่าไม้ น�ามาสร้างเป็น

ชั้นข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงภาพ โดยแต่ละกริด

แสดงค่าระยะห่างจากหน่วยพทิกัษ์อทุยาน มหีน่วย

เป็นเมตร

 3. การตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข

ข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ท�าการตรวจสอบความ 

ถกูต้องของข้อมลูเพือ่ความสมบรูณ์ของข้อมลู โดย

ตรวจสอบความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้จากแหล่ง

ข้อมูล ความเป็นปัจจุบัน มาตราส่วน และวิธีการ 

น�าเข้าข้อมูล โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้มากับ

ข้อมูลที่จัดท�าขึ้น

การวเิคราะห์พืน้ทีเ่สีย่งต่อการบกุรกุในเขตอทุยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 1. แบ่งข้อมูลต�าแหน่งของการเกิดคด ี

ป่าไม้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556   

ออกเป็น 2  ชุด คือ ข้อมูลต�าแหน่งของการเกิดคดี

ป่าไม้ร้อยละ  80  (training data) น�ามาวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ 

และข้อมูลต�าแหน่งของการเกิดคดีป่าไม้ร้อยละ 

20  (test data) ที่เหลือ น�ามาใช้ทดสอบความ 

ถูกต้องของแบบจ�าลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ

การบกุรกุในเขตอทุยานแห่งชาต ิเขือ่นศรนีครนิทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

 2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับปัจจัย

แวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์

ความถดถอยแบบโลจิสติก น�าข้อมูลต�าแหน่ง

ของการเกิดคดีร้อยละ  80  มาวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ใช้หลักการ
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ทางสถติ ิโดยการสร้างสมการหาความสมัพนัธ์ของ

ตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิ

สติก ท�าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล

ต่างๆ โดยใช้หลักการซ้อนทับข้อมูลของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการ

บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จงัหวดักาญจนบรุ ีส�าหรบัการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้รปู

แบบสมการ (1) และสมการ (2) ดังนี้

 ก�าหนดให้ข้อมูลต�าแหน่งที่เกิดคดีป่าไม้

และไม่เกิดคดีป่าไม้ เป็นตัวแปรตาม (Y) หมายถึง

ความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงต ่อการ

บุกรุกของ pixel นั้นๆ หรือ p (การเกิดคดีป่าไม้) 

และข้อมูลปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่อาจมี

ความสัมพันธ์กับการบุกรุกพื้นที่ป ่าไม้ ได้แก่ 

ความสงูของพืน้ที ่ความลาดชนัของพืน้ที ่ระยะห่าง

จากแหล่งน�้า ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจาก

หมู่บ้าน และระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน 

เป็นตัวแปรอิสระ (X)

 3. การสร้างแผนที่พื้นที่ เสี่ยงต ่อการ

บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัด กาญจนบุรี จากความน่าจะเป็นที่ได้จาก

การวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

โลจิสติกซึ่งมีค่าระหว่าง  0.00 - 1.00  ใช้วิธี Equal 

interval น�าค่าความน่าจะเป็นมาก�าหนดระดับ

ความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกตามความ

เหมาะสม เพื่อใช้ในการสร้างแผนที่ดังกล่าว

มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก มีค่า P(X) = 0.000 – 0.199

มีระดับความเสี่ยงน้อย มีค่า P(X) = 0.200 – 0.399

มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีค่า P(X) = 0.400 – 0.599

มีระดับความเสี่ยงสูง มีค่า P(X) = 0.600 – 0.799

มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มีค่า P(X) = 0.800 – 1.000

โดยแบ่งออกเป็น  5  ระดับ ดังนี้

 4. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ 

โดยน�าข้อมลูต�าแหน่งการเกดิคดร้ีอยละ 20 ทีเ่หลอื

มาท�าการทดสอบความถกูต้อง โดยท�าการซ้อนทบั

กบัแผนทีท่ีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ท�าการเปรยีบเทยีบ

และค�านวณหาร้อยละของความถูกต้องต่อไป

ผลและวิจารณ์

ปจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับ

การเกิดความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

 1. ความสูงของพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า 

พื้นที่ที่มีความสูงน้อยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ

บุกรุกได้มากกว่าพื้นที่ที่มีความสูงมาก เนื่องจาก

การบุกรุกพื้นที่ป่าของราษฎรในพื้นที่มีสาเหตุ

มาจากความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย

 2. ความลาดชันของพื้นที่ ผลการศึกษา

พบว่า พื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยจะมีความเสี่ยง

ทีจ่ะเกดิคดป่ีาไม้มากกว่าพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัมาก 

เนื่องจากการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าของราษฎร

ในพื้นที่มีสาเหตุมาจากความต้องการขยายพื้นที่

ท�ากินเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่

ที่มีความลาดชันน้อยมีความเหมาะสมส�าหรับการ
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ด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรมากกว่า และการ

บุกรุก แผ้วถางสามารถกระท�าได้ง่ายกว่าพื้นที่ที่มี

ความลาดชันมาก

 3. ระยะห่างจากแหล่งน�้า ผลการศึกษา

พบว่า พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน�้ามีความเสี่ยงที่จะ

เกดิการบกุรกุได้มากกว่าพืน้ทีท่ีอ่ยูไ่กลจากแหล่งน�า้ 

ออกไป ทั้งนี้ เป็นผลมาจากราษฎรส่วนใหญ่มีการ

ขยายพื้นที่ท�ากินเพื่อท�าการเกษตร จึงจ�าเป็นต้อง

อาศัยน�้าในการประกอบกิจกรรมดังกล่าว

 4. ระยะห่างจากถนน ผลการศกึษาพบว่า 

พื้นที่ที่อยู ่ใกล้กับถนนหรือเส้นทางคมนาคมมี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบกุรกุมากกว่าพืน้ทีท่ีอ่ยูห่่าง

ไกลจากถนนหรอืเส้นทางคมนาคม ทัง้นี ้เป็นผลมา

จากพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับถนนหรือเส้นทางคมนาคม

มีความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่และง่ายต่อการ

ขนส่งผลผลิต ทั้งที่เป็นผลผลิตจากป่าและผลผลิต

ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต

อีกด้วย

 5. ระยะห่างจากหมู่บ้าน ผลการศึกษา

พบว่า พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชน 

มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบุกรุกมากกว่าพื้นที่ที่อยู่

ห่างไกลจากหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชน เนื่องจาก

ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ของราษฎร อีกทั้ง

ที่ดินท�ากินของราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่อยู่

ใกล้กบัหมูบ้่านหรอืแหล่งชมุชน ดงันัน้ การเกดิคดี 

ป่าไม้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบที่ดิน

ท�ากินของราษฎร ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล

ออกจากหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนจะมีโอกาสเกิด

คดีป่าไม้น้อยลงตามระยะห่างจากหมู่บ้านหรือ

แหล่งชุมชนไปตามล�าดับ ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก

การเข้าถึงพื้นที่ที่มีความยากล�าบากมากขึ้น รวม

ไปถึงความไม่สะดวกในการขนย้ายผลผลิตต่างๆ  

กลับออกมาใช้ประโยชน์

 6. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน  

ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่อยู ่ใกล้กับที่ตั้งของ

หน่วยพทิกัษ์อทุยานมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการบกุรกุ

มากกว่าพื้นที่ที่อยู ่ห่างไกลออกไปจากที่ตั้งของ

หน่วยพิทักษ์อุทยาน โดยมีผลมาจากได้มีการจัดตั้ง

หน่วยพิทักษ์อุทยานในบริเวณที่มีทรัพยากรป่าไม้

ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อันเป็นสาเหตุให้เกิดคดีป่า

ไม้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติก

 1. การหาความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแวดล้อม

ทางกายภาพต่างๆ ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีปัจจัย 

จ�านวน  4  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบุกรุก

พืน้ทีป่่าไม้ในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ  95  

ได้แก่ ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหมู่บ้าน 

ความสูงของพื้นที่ และความลาดชันของพื้นที่ 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติก 

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบุกรุกพื้นที่ป่า

ไม้ในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวดั

กาญจนบุรี ปรากฏตาม Table 2 และ Table 3  

ตามล�าดับ
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Table 2 Analysis Result of relationship between surrounding physical factors and forest encroachment in 

                                  Khuean Srinagarindra national park, Kanchanaburi province with logistic regression analysis equation.

  

-2 Log likelihood Cox & Snell R2 Negelkerke R2

976.776 0.171 0.238

Table 3  Factors affecting forest encroachment in Khuean Srinagarindra national park, Kanchanaburi 

              province with logistic regression analysis equation.

Surrounding factors B df Sig. Exp(B)

distance from the road (X
1
) - 8.119 x 10-5 1 2.359 x 10-3 (0.002) 1.000

distance from the water resource (X
2
) - 3.083 x 10-4 1 1.179 x 10-1 (0.172) 1.000

distance from the national park protect unit (X
3
) – 3.216 x 10-5 1 2.105 x 10-1 (0.211) 1.000

distance from the village (X
4
) – 8.946 x 10-5 1 1.633 x 10-4 (< 0.001) 1.000

elevation of the area (X
5
) – 2.700 x 10-3 1 3.281 x 10-9 (< 0.001) 0.998

slope of the area (X
6
) – 2.258 x 10-2 1 2.534 x 10-2 (0.025) 0.997

Fixed rate 1.410 1 1.039 x 10-8

 ผลจากการวิ เคราะห ์ด ้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบโลจิสติก พบว่า ความสัมพันธ์ของ

 Y = 1.410 – 2.258 x 10-2 (X
6
) – 2.700 x 10-3 (X5) – 8.946 x 10-5 (X4) – 3.216 x 10-5 (X

3
) 

   - 3.083 x 10-4 (X2) – 8.119 x 10-5 (X1)                                                       (3)...............................................

ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ กับพื้นที่ป่าไม้

ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในพื้นที่ศึกษา สามารถ

สร้างสมการความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
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 2. การสร้างแผนที่ความเสี่ยงต่อการ

บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ใ น เ ข ต อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ เ ขื่ อ น

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จากค่าความ

น่าจะเป็นซึ่งมีค่าระหว่าง  0.00 - 1.00  ทั้งนี้ แผนที่

ความเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จากความ

น่าจะเป็นที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบโลจิสติก ซึ่งสร้างจากวิธี  Equal 

interval พบว่า พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี  ส ่วนใหญ่อยู ่ในเขตต�าบล

สหกรณ์นิคม และต�าบลหินดาด ท้องที่อ�าเภอ

ทองผาภูมิ ต�าบลนาสวน ต�าบลเขาโจด ต�าบล

ด่านแม่แฉลบ และต�าบลแม่กระบุง ท้องที่อ�าเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดแผนที่

แสดงพื้นที่ เสี่ยงต ่อการบุกรุกในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปรากฏตาม Figure 1  

Figure 1  The risk area map of encroachment 
  in Khuean Srinagarindra national park

 จากผลการวิ เคราะห ์ความเสี่ ยงต ่อ

การบุกรุกพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขื่อน

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า พื้นที่ป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มี

ความเสี่ยง (1) อยู ่ในระดับน้อยมาก มีจ�านวน  

539.80  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  30.84  

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (2) 

อยู่ในระดับน้อย มีจ�านวน  501.23  ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ  28.63  ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เขือ่นศรนีครนิทร์ (3) อยูใ่นระดบัปานกลาง มจี�านวน

313.73  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  17.92  ของ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (4) อยู่ใน

ระดบัสงู มจี�านวน  200.59  ตารางกโิลเมตร คดิเป็น

ร้อยละ  11.46  ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ และ (5) อยู่ในระดับสูงมาก มีจ�านวน  

195.20  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  11.15  ของ

พืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ ทัง้นี ้พืน้ที่

เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จ�าแนกตามระดับ

ความเสี่ยง ปรากฏตาม Table 4
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 จากผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ

บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ดังกล่าวข้างต้น เมื่อน�าปัจจัย

แวดล้อมทางกายภาพต่างๆ มาหาความสัมพันธ์

กับพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จ�าแนกตาม

ระดับความเสี่ยง ทั้ง  5  ระดับ

 ทัง้นี ้เมือ่น�าแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งต่อการ

บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 ระดับมาซ้อนทับแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

พบว่า พืน้ทีใ่นเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ 

ที่มีความเสี่ยง (1) อยู่ในระดับน้อยมาก มีจ�านวน 

527.63  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  34.64  

ของพื้นที่ (2) อยู่ในระดับน้อย มีจ�านวน  466.10  

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  30.60  ของพื้นที่ 

(3) อยู่ในระดับปานกลาง มีจ�านวน  275.75  ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  18.11  ของพื้นที่ (4)  

อยู่ในระดับสูง มีจ�านวน  149.29  ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ  9.80 ของพื้นที่ และ (5) อยู่ใน Figure 2  Overlay analysis risk area encroachment
   in Khuean Srinagarindra national
  park,with classify by the risk level.

ระดับสูงมาก มีจ�านวน  81.60  ตารางกิโลเมตร

คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขต

อุทยานแห ่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร ์  จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ได้จากการซ้อนทับแผนที่ (Overlay 

Analysis) จ�าแนกตามระดบัความเสีย่ง ปรากฏตาม 

Table 5 และ Figure 2 ตามล�าดับ

Table 4 Risk area encroachment in Khuean Srinagarindra national park, Kanchanaburi province with 

              classify by the risk level.

The risk level of encroachment Square kilometer Percent

least 539.80 30.84

low 501.23 28.63

moderate 313.73 17.92

high 200.59 11.46

highest 195.20 11.15

Total 1,750.55 100.00
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Table 5  Overlay analysis of risk area encroachment in Khuean Srinagarindra national park, 

  Kanchanaburi province with classify by the risk level.

The risk level of encroachment Square kilometer Percent

least 527.63 34.64

low 466.10 30.60

moderate 275.75 18.11

high 149.29 9.80

highest 81.60 5.36

Total 1,500.37 100.00

Figure 3  Mapping accuracy of risk area 
  encroachmentin Khuean Srinagarindra 
  national park, Kanchanaburi province.

การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่แสดงพื้นที่

เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่

แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่ง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องโดยน�าข้อมูลต�าแหน่งการ

เกิดคดีป่าไม้ร้อยละ  20  ที่เหลือ (จ�านวน  75  จุด) 

มาท�าการซ้อนทับกับแผนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ 

จากนั้นท�าการเปรียบเทียบและค�านวณหาร้อยละ

ความถกูต้อง จากการตรวจสอบพบว่า แผนทีแ่สดง

พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรกในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้จากการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

โลจิสติก มีจุดที่มีความถูกต้อง จ�านวน  53  จุด 

คิดเป็นร้อยละ  70.67 รายละเอียดการตรวจสอบ

ความถูกต้องของแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย

แบบโลจิสติก ปรากฏตาม Table 6 และ Figure 3 

ตามล�าดับ
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สรุป

การศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อก�าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี สรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้

 1. ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ

การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรนีครนิทร์ จงัหวดักาญจนบรุ ีสรปุได้ว่า ระยะห่าง 

จากถนน ระยะห่างจากหมู่บ้าน ความสูงของพื้นที่ 

และความลาดชันของพื้นที่ เป็นปัจจัยแวดล้อม 

ทางกายภาพที่มีผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95

 2. พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

สรุปได้ว่า พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่

ในระดับน้อยมาก อยู่ในระดับน้อย อยู่ในระดับ

ปานกลาง อยู่ในระดับสูง และอยู่ในระดับสูงมาก  

Table 6 Mapping accuracy of risk area encroachment in Khuean Srinagarindra national park, 

             Kanchanaburi province.

Expose to risk 53 22 75 70.67

Not expose to risk 19 56 75 74.67

Total 72 78 150

Correctness percentage 73.61 71.79 72.70

Foretelling value

Expose to risk      Not expose to risk
    Total        Correctness percentage

มพีืน้ที ่ 527.63, 466.10, 275.75, 149.29  และ  81.60  

ตารางกโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ  34.64, 30.60, 18.11, 

9.80  และร้อยละ  5.36  ตามล�าดบั โดยพืน้ทีเ่สีย่งต่อ

การบกุรกุในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี อยู ่ในเขตการปกครองของ 

ต�าบลสหกรณ์นิคม ต�าบลหินดาด ท้องที่อ�าเภอ

ทองผาภูมิ พื้นที่ในเขตการปกครองของต�าบล

นาสวน ต�าบลเขาโจด ต�าบลด่านแม่แฉลบ และ

ต�าบลแม่กระบุง ท้องที่อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี ทั้งนี้ แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอย 

โลจิสติก มีค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 70.67

ข้อเสนอแนะ

 1. ผลการศึกษาป ัจจัยแวดล ้อมทาง

กายภาพที่มีผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขต

อุทยานแห ่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร ์  จังหวัด
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ต่างๆ เพื่อให้สามารถก�าหนดแผนงานด้านการ

ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมป่าไม้.  2557.  เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย  

 ปี พ.ศ. 2516 - 2556.  ส�านกัจดัการทีด่นิป่าไม้ 

 กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.  แหล่งที่มา: http:// 

 www.forest.go.th, 25  มิถุนายน  2557.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  2556.   

 อุทยานแห ่ งชาติ เขื่ อนศรีนครินทร ์  

 (Khuean Srinagarindra).  กรมอุทยาน 

 แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.   

 แหล่งที่มา: http://park.dnp.go.th/visi 

 t o r / n a t i o n p a r k s h o w . p h p ? P T A _ 

 CODE=1039, 12  มิถุนายน  2556.

ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3.  2557.  สรุปข้อมูล 

 สถิติคดีการกระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 

 การป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556.   

 ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่ 3  (บ้านโป่ง),  

 ราชบุรี.  (อัดส�าเนา)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

กาญจนบุรี ในครั้งนี้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

กับพื้นที่ป่าไม้แห่งอื่นที่มีลักษณะทางกายภาพ

คล้ายคลึงกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์เท่านั้น หากต้องการน�าไปใช้กับพื้นที่

แห่งอืน่ ผูศ้กึษาวจิยัจ�าเป็นต้องก�าหนดข้อมลูปัจจยั

แวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาขึ้น

มาใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  

ทัง้นี ้เนือ่งจากลกัษณะทางกายภาพ ของแต่ละพืน้ที่

มีความแตกต่างกัน

 2. จากผลการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อ

การบกุรกุในเขตอทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ 

จงัหวดักาญจนบรุ ีพบว่า พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการ

บุกรุกสูงมากนั้นบางพื้นที่มีหน่วยพิทักษ์อุทยาน 

ไม่ครอบคลมุพืน้ที ่และประชากรในพืน้ทีม่จี�านวน

มากเกินก�าลังของเจ ้าหน้าที่ที่จะควบคุมดูแล 

ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานป้องกันรักษาพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่ป่า

ไม้ ดงันัน้ อทุยานแห่งชาตเิขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวดั

กาญจนบรุ ีจงึควรพจิารณาจดัท�าแผนงานเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น เพื่อขอรับการจัดสรร

งบประมาณในการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน 

เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

ท�าลาย จะสามารถส่งผลท�าให้การปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

ในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป

 3. หน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบั

การป้องกันรักษาป่าควรน�าแนวทางการประยุกต์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก�าหนดพื้นที่เสี่ยง

ต่อการบุกรุกท�าลาย ไปด�าเนินการในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติแห่งอื่น หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภท
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การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

จังหวัดล�าปาง

Recreational Value Assessment of Chaeson National Park, 

Lampang Province

สันติ สุขสอาด1                                                                                                                      Santi Suksard1

นพพร ประทุมเหง่า1                                                                                                      Nopporn Pratumngao1

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

ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine socio-economic condition, general information 

of the tourists and assess recreational value of Chaeson National Park by zonal travel cost method and 

willingness to pay. The survey was conducted by interviewing 609 respondents who visiting Chaeson 

National Park. 

 The study indicated that the most tourists had age 26–35 years (32.2%) and were female (55.5%). 

They were earned bachelor’s degree (49.6%), worked as government officers (20.7%), and with incomes 

<15,000 baht per month (55.5%). Group traveling with 2-5 members was at the most for 46.3% and 

one-day trip of them 93.1%. Majority tourists would revisit Chaeson Nation Park (99.2%) and traveled 

by personal cars (79.3%).The obtained recreational value of Chaeson National Park by zonal travel cost 

method were 174,171,953 baht and by willingness to pay were 6,137,486 baht. Result of the study could 

be applied for allocating optimal budgets for maintaining and developing the Chaeson National Park 

areas.

Keywords:  recreation, recreation value, Chaeson national park
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สันติ สุขสอาด และ นพพร ประทุมเหง่า

ค�าน�า

 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดล�าปาง   

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส�าคัญและ

สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ  ที่นักท่องเที่ยว 

ให้ความสนใจเข้ามาจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว

กันเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น�้าตก น�้าพุร้อน  

ถ�้า สัตว์ป่า ฯลฯ  ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะ

โดดเด่นเฉพาะตัว จึงส่งผลให้เป็นที่นิยมของ 

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยใน 

แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากกว่า 

100,000 คน (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน, 2558)   

และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีส่วนช่วยใน

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว

และเพื่อประเมินมูลค่าด้านนันทนาการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยใช้วิธีต้นทุนการเดินทางระดับเขต  

และความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากนกัท่องเทีย่วภายในอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนจ�านวน 

609 คน

 ผลการศกึษาพบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มอีาย ุ26– 35 ปี คดิเป็นร้อยละ 32.2 เพศหญงิ  ร้อยละ 55.5 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 49.6  อาชีพหลักรับราชการร้อยละ 20.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

< 15,000  บาทร้อยละ 55.5 มีสมาชิกในกลุ่ม 2-5 คน มากที่สุดร้อยละ 46.3มาท่องเที่ยวแบบมาเช้า 

เย็นกลับร้อยละ 93.1 จะกลับมาเที่ยวอีกร้อยละ 99.2 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 79.3 มูลค่า

นนัทนาการของอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน  โดยวธิอีาศยัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง มค่ีาเท่ากบั 174,171,953  บาท 

 และการค�านวณหามูลค่านันทนาการด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์มีค่าเท่ากับ 6,137,486 บาท ผลการศึกษา

ครั้งนี้สามารถน�ามูลค่าทางนันทนาการมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

เพื่อใช้ในการดูแลและพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ค�าส�าคัญ:   นันทนาการ มูลค่าด้านนันทนาการ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

การกระจายรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของ 

ท้องถิ่นอีกด้วย    

 การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล�าปางเป็นการ

หามูลค่าหรือประโยชน์ในรูปของตัวเงินในด้าน

การเป็นแหล่งนันทนาการ โดยใช้หลักการทาง

เศรษฐศาสตร ์ เพื่อวัดระดับความส�าคัญของ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทัศนะของประชาชน 

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543) 

มูลค่าที่ได ้จะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนใน

ประเทศต้องการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ 

และให้ความส�าคัญกับอุทยานแหล่งชาติแจ้ซ้อน

มากน้อยเพียงใด มูลค่าที่ได้จากการประเมินจะ

ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้ประโยชน์เป็น 
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แหล่งนันทนาการ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการ

วางแผนจัดการก�าหนดแผนงานพัฒนาอุทยาน 

แห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องเหมาะสม

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาสภาพทางเศรษฐกจิสงัคมข้อมลูทัว่ไปของนกั

ท่องเที่ยวและเพื่อประเมินมูลค่าด้านนันทนาการ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยใช้วิธีต้นทุนการเดิน

ทางระดบัเขต (zonal travel cost method) และความ

เต็มใจที่จะจ่าย (willingness to pay)

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

 1. แผนที่แสดงระยะทางในการเดิน

ทางระหว ่างจังหวัดล�าปางกับจังหวัดต ่างๆ   

ในประเทศไทย

 2.  แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว

 3. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องคอม 

พิวเตอร์ และโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

วิธีการ

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

       1.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

โดยรวบรวมข้อมลูจากเอกสารรายงานการวจิยัและ

สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและข้อมูลของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

         1.2 ข้อมลูปฐมภมู ิ(primary data) ท�าการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการใช้แบบสมัภาษณ์ในการ

ศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 

ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จากการตรวจ

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าโดยวิธีสมมติ

เหตุการณ์ให้ประมาณค่า (contingent  valuation 

method) นัน้ Mitchell and Carson (1989) ได้กล่าวว่า 

โดยปกติข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจนั้นมักจะมี

ลักษณะที่กระจายออกจากค่าเฉลี่ย (mean) ดังนั้น

เพื่อลดค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากการ

ส�ารวจภาคสนาม จึงเสนอให้ใช้จ�านวนตัวอย่าง 

ที่เหมาะสมในการศึกษา 600 – 1,500 ตัวอย่าง  

เพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากร และท�าให้ข้อมูล

ที่ได้จากการส�ารวจมีการกระจายเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย 

หรือมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution)   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว จ�านวน 609 คน 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

      2.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่อง

เที่ยวได้แก่อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา

เขตที่อยู่อาศัยและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของ

นักท่องเที่ยวในรูปแบบของค่าความถี่ (frequency) 

ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าต�่าสุด  

(minimum) และค่าสูงสุด  (maximum)

      2.2 ประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยอาศัยต้นทุนค่าใช้จ่าย

เดนิทางระดบัเขต ซึง่มขีัน้ตอนในการวเิคราะห์ดงันี้

  1) ท�าการก�าหนดเขต โดยให้ที่ท�าการ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นศูนย์กลางและแบ่ง

พื้นที่ที่อยู่รอบๆจุดศูนย์กลางออกเป็นแนวเขตใน

ลักษณะวงแหวน จ�านวน 11 เขต ดังนี้

   เขตที่ 1 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

0 -100 กิโลเมตร ประกอบด้วย จังหวัดล�าปาง

   เขตที ่2  ระยะห่างจากจดุศนูย์กลาง 
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101 - 200 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดแพร่ 

จงัหวดัล�าพนู จงัหวดัเชยีงรายจงัหวดัเชยีงใหม่และ

จังหวัดพะเยา

   เขตที่ 3 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

201 - 300 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดน่าน  

จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย 

   เขตที่ 4 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

301 - 400 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดก�าแพงเพชร

   เขตที่ 5 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

401 - 500 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตที่ 6 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

501 - 600 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัด

ลพบุรี  จังหวัดเลย  จังหวัดอ่างทอง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสิงห์บุรี

   เขตที่ 7 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

601 - 700 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัดสมุทรสาคร 

   เขตที่ 8 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

701 - 800 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดกาฬสินธุ ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครปฐม จังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดชลบุรี จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดนครนายก จังหวัด

บึงกาฬ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

   เขตที่ 9 ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 

801 - 900 กิโลเมตรประกอบด้วย จังหวัดระยอง 

จังหวัดสกลนคร จังหวัดอ�านาจเจริญ จังหวัด

มุกดาหาร จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์

   เขตที ่10 ระยะห่างจากจดุศนูย์กลาง 

901 - 1,000 กโิลเมตรประกอบด้วย จงัหวดัจนัทบรุี 

จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดตราด  จังหวัดนครพนม

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด

ศรีสะเกษ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   เขตที ่11 ระยะห่างจากจดุศนูย์กลาง

ตั้งแต่ 1,001 กิโลเมตรขึ้นไปประกอบด้วย จังหวัด

ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัด

พังงา จังหวัดกระบี่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จงัหวดัตรงัจงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัสตลู  จงัหวดัภเูกต็ 

จงัหวดัสงขลา จงัหวดันราธวิาส  จงัหวดัยะลา และ

จังหวัดปัตตานี

  2)  หาอัตราการมาท่องเที่ยวของ

ประชากรในเขตต่อประชากร 1,000 คน ในระยะ

เวลา 1 ปี โดยมีหลักในการค�านวณดังสมการ (1)

    Q
h     

 =     (v
h
)  ND

h
 x 1000               (1)

                                 (n)          P
h

 โดย    Q
h   

=   อัตราการมาท่องเที่ยวต่อปี 

   ของนกัท่องเทีย่วทีอ่ทุยานแห่งชาติ 

   แจ้ซ้อนจากเขต  h  ต่อประชากร   

   1,000  คน

   v
h
    =  จ�านวนตัวอย่างของนักท่อง 

   เที่ยวจากเขต  h (คน)

     n  =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด  

   (คน)
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โดยเพิม่ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนั    ในการมาท่องเทีย่ว

ทีละระดับ  (k)  ขึ้นไปเรื่อยๆ  ดังสมการ (3)

   A
hj 

= C
hj
 +Z

kj    
                          (3)

 

 คาดว่าเมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทีละระดับ

อัตราการมาท่องเที่ยวดังกล่าวจะลดลง  ส�าหรับ

การค�านวณหาจ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยว

ของประชากรทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  

ณ  ระดับการใช้จ่ายสมมติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับ  

ใช้หลักดังสมการ(4)

   Bhk  =  A
hk

 x P
h
         (4)

                       1000

  โดย = จ�านวนครัง้ของการมาท่องเทีย่ว 

  ที่ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ แ จ ้ ซ ้ อ น ข อ ง 

  ประชากรทัง้หมดในเขต  h ในรอบ  1  ปี 

    ณ  ระดับค่าใช้จ่าย Z
k
สมมติ   เพิ่มขึ้น

 

 รวมจ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยวที่

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนของประชากรในเขต  h 

ณ  ระดับค่าใช้จ่ายสมมติที่เพิ่มขึ้นหรือเขียนได้ 

ดังสมการ (5)

	 	 	 Y
h
	=	∑ m

  
  

                                       
(5)

  โดย  =  ผลรวมของจ�านวนครัง้ของการ 

  มาท่องเที่ยวของประชากรทุกเขตที่ 

  อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน  ตามค่าใช้จ่าย 

  สมมติที่เพิ่มขึ้นในระดับ ต่าง ๆค่า  Y
n
  

  คือจุดต่างๆ  บนเส้นอุปสงค์รวมของ 

  นักท่องเที่ยว โดยแต่ละจุดจะเกิดค่าใช้ 

  จ่ายสมมติที่ให้เพิ่มขึ้นในแต่ระระดับ  

  m   =  จ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยว 

                        N    =   จ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 

   ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเฉลี่ย 

   ในรอบ 10 ปี (2549-2558) มจี�านวน  

   134,594 คน

   D
h
=  จ�านวนวันที่มานักท่องเที่ยว 

   ในอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนจากเขต   

   h เฉลีย่ต่อนกัท่องเทีย่ว  1  คน (วนั)

       P
h
=  จ�านวนประชากรทั้งหมดใน 

   เขต  h (คน)

       h =  เขตทีอ่ยูอ่าศยัของนกัท่องเทีย่ว

         

  3)  ค�านวณความสมัพนัธ์ระหว่างอตัรา

การมาท่องเทีย่วต่อประชากร 1,000  คน  กบัค่าใช้จ่าย 

เฉลีย่ต่อวนัในการเดนิทางมาท่องเทีย่วซึง่ประกอบ

ด้วย  ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าที่พัก  

ค่าของที่ระลึก  เป็นต้น  ต่อนักท่องเที่ยว  1  คน  

ความสัมพันธ์นี้ค�านวณได้จากการสร้างสมการ

ถดถอยโดยมีรูปแบบของสมการ (2)

      Q
h
 = f(C

h
)        (2)

         โดย C
h
 =  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา 

 ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจาก 

 เขต เฉลี่ยต่อวันต่อคน  

         

 4)  สร้างเป็นเส้นอุปสงค์รวมของการมา

ท่องเที่ยวทั้งหมดของประชากร  ท�าได้โดยการน�า

ผลของสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมา

ท่องเที่ยวต่อประชากร  1,000  คน  กับค่าใช้จ่าย

เฉลีย่ต่อคนต่อวนั  ในการมาท่องเทีย่วมาค�านวณหา

อตัราการมาท่องเทีย่วทีอ่ทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนต่อ

ประชากร  1,000  คนในเขตแต่ละเขต    เมือ่มกีารสมมติ 

h

h = 1
B

hk
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  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

 5)  ค�านวณหาพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์ใน

ข้อ 4) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของ 

นักท่องเที่ยวหรือประโยชน์ที่ เป ็นตัวเงินของ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

 3. ประเมินมูลค่าทางนันทนาการของ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยวิธีสมมติเหตุการณ์ 

ให้ประมาณค่าเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยว

กับความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวแล้วรวม

เป็นมูลค่าของแหล่งนันทนาการ การหาความ

เต็มใจที่จะจ่ายน�าข้อมูลที่เก็บมาหาความสัมพันธ์

ของความเต็มใจที่จะจ่าย กับปัจจัยต่าง ๆ โดยวิธี 

stepwise regression ดังนี้ 

        

             W    =   f (M, E, A, D, V, S, K, B)      (6)                 

 โดยที่    W = ความเต็มใจที่จะจ่ายค่า 

     ธรรมเนียมของนักท่องเที่ยว  

     (บาทต่อครั้ง)

        M =  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ 

     นักท่องเที่ยว (บาทต่อเดือน)

     E =  ระดับการศึกษาของนัก 

     ท่องเทีย่ว (จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการ 

     ศึกษา)

     A =  อายุของนักท่องเที่ยว (ปี)

     D =  จ�านวนวันที่มาท่องเที่ยว 

     อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (วัน)

     V =  จ�านวนครั้งที่มาอุทยาน 

     แห่งชาติแจ้ซ้อนนับรวมครั้งนี้  

     (ครั้ง)

     S =  จ�านวนสมาชิกทั้งหมดใน 

    กลุ ่มของนักท่องเที่ยวที่มาใน 

    ครั้งนี้ (คน)

    K =  ระยะทางในการเดินทาง  

    (กิโลเมตร)

    B     =    ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (บาท)

 เมื่อได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเต็มใจ

ที่จะจ่ายกับปัจจัยต่าง ๆ แล้ว จากนั้นน�าค่าเฉลี่ย

ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจ

ที่จะจ่ายมาแทนค่าในสมการ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ

ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านเข้าอุทยาน 

แห่งชาติแจ้ซ้อนเพื่อการนันทนาการต่อครั้ง

 การวิเคราะห์หามูลค่าทางนันทนาการ

ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยน�าค่าเฉลี่ยของ

ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านเข้าอุทยาน

ต่อครั้งคูณกับจ�านวนนักท่องเที่ยว  (สมพร, 2538) 

ซึ่งสามารถใช้สูตรได้ดังนี้ 

   T V  =  W  x N                          (7)

          โดยที่      T V =  มูลค่าทางนันทนาการของ 

   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (บาท)

   W = ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่า 

   ธรรมเนียมฯ เฉลี่ยต่อครั้ง (บาท)

   N= จ�านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 10 ปี  

   (2549-2558) (คน)

ผลและวิจารณ์

 สภาพทางเศรษฐกจิสงัคมและข้อมลูทัว่ไป

ของนักท่องเที่ยว

 1. อายุ พบว่านักท่องเที่ยวมีอายุ 26– 35 ปี 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาที่มีอายุ 

น้อยกว่า 26 ปี 36– 45 ปี และมีอายุมากกว่า 46 ปี  
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คิดเป็นร้อยละ 27.0,23.6 และ17.2 ตามล�าดับ

 2. เพศพบว่านักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 55.5 และเพศชายร้อยละ 44.5

 3. ศาสนา พบว่า นักท่องเที่ยวนับถือ

ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 97.4 รองลงมานับถือ

ศาสนาคริสต์ และอิสลามคิดเป็นร้อยละ 2.3 และ 

0.3 ตามล�าดับ

 4. ระดับการศึกษาพบว่ามีนักท่องเที่ยว 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 

15.9 อนุปริญญาหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 11.2   

ปริญาโทร้อยละ 10.0  มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 

8.5 ประถมศกึษา ร้อยละ 3.4  ไม่ได้เรยีน ร้อยละ 0.8 

และจบปริญญาเอกร้อยละ 0.5  

 5. อาชีพพบว่านักท่องเที่ยวมีอาชีพหลัก 

รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมาค้าขาย

หรือท�าธุรกิจส ่วนตัว นักเรียนนักศึกษาและ

พนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 18.9, 17.7 

และ 17.4 ตามล�าดับ

 6. รายได้ พบว่านักท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน <15,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

55.5รองลงมามรีายได้ 15,001 – 25,000 บาท มากกว่า 

35,000 บาท และมีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 19.2,14.1 และ 11.2 ตามล�าดับ

 7. ประสบการณ์นันทนาการ พบว่า 

นักท่องเที่ยวเคยมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.6 และมาเป็นครั้งแรก

ร้อยละ 20.4

 8. วัตถุประสงค์หลักของการมาเที่ยวชม

และท�ากิจกรรมต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

จงัหวดัล�าปาง พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่ 

มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 87.5 รองลงมา

ตั้งใจมาใช้บริการอาบน�้าแร่ ร้อยละ 29.9 และ 

เพื่อทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรมอบรมสัมมนา 

ร้อยละ 7.7

 9. รูปแบบท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยว

มาท่องเที่ยวแบบมาเช้าเย็นกลับ มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 93.1และพกัค้างแรม ร้อยละ 6.9 โดยการมา 

เที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมากับครอบครัว มากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมากลุม่เพือ่นร้อยละ 24.0 

มากับกลุ ่มเพื่อนและครอบครัว ร ้อยละ 15.9 

สถาบนัการศกึษา ร้อยละ 7.2 มาคนเดยีวร้อยละ 1.1 

และอื่นๆ ร้อยละ 0.7

 10 .  จ� านวนสมาชิกในกลุ ่ม  พบว ่ า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม  

2-5 คนคิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมามีจ�านวน

สมาชิกในกลุ่ม 6-10 คน มากกว่า 15 คน  11-15 คน 

และมาคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 34.8, 10.3, 6.7 และ 

1.1 ตามล�าดับ

 11. การกลบัมาเทีย่วอกีพบว่านกัท่องเทีย่ว

จะกลับมาเที่ยวอีกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.2  

ที่เหลือจะไม่กลับมาเที่ยวอีก คิดเป็นร้อยละ 0.8

 12. การเดินทางลักษณะการเดินทางมา

เที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วน

ตวั คดิเป็นร้อยละ 79.3 พาหนะทีใ่ช้รองลงมาได้แก่  

รถจักรยานยนต์   หน่วยงานหรือสถานศึกษา 

จัดอบรมสัมมนาหรือทัศนะศึกษา เช่าเหมารถ 

รถจกัรยาน และรถโดยสารประจ�าทางคดิเป็นร้อยละ 

8.9, 6.4, 2.8, 1.5 และ 1.1 ตามล�าดับ
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การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยาน 

แห่งชาติแจ้ซ้อน

 1.   วิธีต ้นทุนการเดินทางระดับเขต  

มีรายละเอียดดังนี้

      1.1 การแบ่งเขตทีม่าของนกัท่องเทีย่ว

ทัง้ 11 เขต พบว่า นกัท่องเทีย่วมาจากเขตที ่ 1 มาก

ทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว

ทีม่าจาก เขต 2 เขต 7 เขต 3 เขต 8 เขต 6 เขต 5กบัเขต 

9 และเขต 10 จ�านวนเท่ากนั และ เขต 4 กบัเขต 10 

จ�านวนเท่ากนั คดิเป็นร้อยละ 10.8, 4.4,  1.8,2.6, 1.5, 

0.5 และ 0.8 ตามล�าดบั โดยอตัราการมานนัทนาการ

ของประชากรในแต่ละเขตต่อประชากร 1,000 คน 

ในระยะเวลา 1 ปีพบว่าเขต 1 มมีากทีส่ดุ 134.83 ครัง้ 

และเขต 10 น้อยทีส่ดุ 0.09 ครัง้ (Table 1)

Remark:   N = 134,594 people(average 10 years of tourism) n = 609  people

Source:      *วิกีพีเดีย (2559)

Table1 Recreation rate per 1,000 people per year of Chaeson national park.

Zone Population* Sample size Average of 

traveling day (Dh)

Recreation rate 

per 1,000 people 

per year (Q
h
)(h) (P

h
) (V

h
)

1 752,356 459 1.04 134.83

2 4,347,568 66 1.06 3.36

3 2,159,380 11 1.18 1.13

4 2,139,519 3 1.33 0.31

5 3,005,253 5 1.20 0.37

6 2,700,433 9 1.22 0.74

7 12,798,897 27 1.30 0.47

8 16,144,512 16 1.19 0.22

9 4,681,062 35 1.00 0.24

10 7,288,763 3 1.33 0.09

11 10,463,711 5 1.40 0.11

Total     65,792,098 609
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      1.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (Tch) 

ของนักท่องเที่ยวในแต่ละเขต ซึ่งประกอบด้วย

ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าของฝาก  

ค่าถ่ายรูป ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม) พบว่า

Table 2  Average trip expense of tourism who visit Chaeson national parkin each zone.

Zone

Trip expense (baht/person/day)

Travel cost

round - trip

Other cost Total

1 724.91 768.27 1,493.18

2 1,413.50 1,264.09 2,677.59

3 1,654.55 1,340.91 2,995.45

4 1,166.67 336.67 1,503.33

5 3,920.00 1,563.00 5,483.00

6 3,222.22 3,305.56 6,527.78

7 3,644.44 3,503.33 7,147.78

8 3,393.75 1,459.38 4,853.13

9 6,800.00 4,520.00 11,320.00

10 4,166.67 1,056.67 5,223.33

11 3,000.00 2,520.00 5,520.00

นกัท่องเทีย่วทีม่าจากเขต 1มค่ีาใช้จ่ายต�า่สดุ เท่ากบั 

1,493.18 บาท และนักท่องเที่ยวที่มาจากเขต 9  

มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเท่ากับ 11,320.00 บาท (Table2)
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Table 3 Correlation between recreation rate of 1,000 people and average tripexpense.

Independent

variables

Coefficient S.D. Beta t p-value

Constant 6.872 3.050 - 2.253* .051

log Tc
h

-1.946 0.839 -0.611 -2.318* .046

Remark:   R2 = 0.374     F= 5.375*   p-value = 0.046* = Significance level at 0.05

     1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมา 

ท่องเที่ยวต่อประชากร 1,000 คนต่อปี (Q
h
) กับ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (Tc
h
) ดังสมการ log 

Q
h
 = 6.872-1.946 log Tc

h
  หรือ Q

h
 = 7,450,000 

Tc
h 

- 1.946  และมีค่า R2= 0.374 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางสามารถอธิบายถึงความแปรผันของ

อตัราการมานนัทนาการอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนได้ 

ร้อยละ 37.40 ทีเ่หลอืร้อยละ 62.60 มาจากปัจจยัอืน่ๆ 

ที่ไม่ได้น�ามาพิจารณา (Table 3)

    1.4 สร้างเส้นอปุสงค์รวมของการมาท่องเทีย่ว 

โดยการน�าสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ

มานันทนาการของประชากร 1,000 คน (Q
h
) กับ 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเฉลีย่ (Tc
h
   ) ของนกัท่องเทีย่ว 

มาค�านวณหาอตัราการมานนัทนาการของนกัท่องเทีย่ว

ต่อประชากร 1,000 คน ในแต่ละเขต (Table 4)

Table 4  Recreation rate when assume trip expense increasing.

Travel cost 
increased

(baht)

Recreation rate when assume trip expense increasing

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone10 Zone11

0 4.9583 1.5914 1.2793 4.8934 0.3945 0.2809 0.2355 0.5002 0.0962 0.4335 0.3894

5 4.9262 1.5856 1.2751 4.8618 0.3938 0.2805 0.2352 0.4992 0.0962 0.4327 0.3887

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

1,000,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Table 5 Frequency of trip when assume trip expense increasing.

Travel cost 
increased

(baht)

Frequency of trip when assume trip expense increasing

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone10 Zone11 Total

0 3,730 6,919 2,762 10,470 1,186 759 3,014 8,075 450 3,160 4,075 44,600

5 3,706 6,894 2,753 10,402 1,183 757 3,010 8,059 450 3,154 4,067 44,435

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

500,000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5

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

Table 6 Recreation value of Chaeson national park that calculated from under the demand curve.

Travel cost 
(baht/people/trip)

Recreation value under demand line area

Square Area Triangle Area Total Area

0 - 5 222,175 413 222,588

5 - 10 221,365 405 221,770

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

500,000 - 1,000,000 0 1,250,000 1,250,000

Total 155,398,095 18,773,858 174,171,953

    1.5 ค�านวณหาจ�านวนครั้งของการมา 

ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทั้งหมดใน

แต่ละเขต ณ ระดบัค่าใช้จ่ายทีส่มมต ิ(Z
k
) ให้เพิม่ขึน้ 

เรื่อยๆ และรวมจ�านวนครั้งของการมาท่องเที่ยว

ของประชากรทุกเขตตามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน

ระดบัต่างๆ (k) ซึง่เป็นจดุต่างๆบนเส้นอปุสงค์รวม

ของนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละจุดจะเกิดค่าใช้จ่าย

สมมติให้เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับ (Table 5)

    1.6 สร้างเส้นอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่

มต่ีออทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนโดยน�าจ�านวนครัง้ของ

การมานันทนาการที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนของ

ประชากรในเขตนันทนาการทั้งหมดในเวลา 1 ปี 

ณ ระดบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางทีส่มมตใิห้เพิม่ขึน้ 

Z
k
 บาท มาสร้างเส้นอุปสงค์ (Figure 1)ค�านวณ

หาพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์ โดยใช้สูตรการค�านวณหา

พื้นที่ตามหลักเรขาคณิต ซึ่งพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์นี้ 

กค็อื มลูค่านนัทนาการของอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน

ต่อปีมีมูลค่าเท่ากับ 174,171,953 บาท (Table 6)
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Remark:  ** Significance level at 0.01   * Significance level at 0.05

Table 7 Relation factors with a willingness to pay.

Independent 
variables

Coefficient SD t F R2

Constant 8.120 10.261 0.791 6.351** 0.078

D 27.187 5.919 4.593**

V 1.138 0.313 3.636**

K 0.019 0.008 2.348*

Figure 1 Demand curve of recreation value of Chaeson national park.

 2. วธิสีมมตเิหตกุารณ์ให้ประมาณค่า โดยใช้

ความเต็มใจที่จะจ่ายพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ

เตม็ใจจะจ่ายค่าบรกิารเข้าอทุยานแห่งชาต ิ จ�านวน 

580 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 และนักท่องเที่ยวที่ไม่

เต็มใจจะจ่ายค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ จ�านวน 

29 คน คดิเป็นร้อยละ 4.8 จากการศกึษาพบว่าปัจจยั

ที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายค่าบริการเข้า

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้แก่ รายได้เฉลี่ยของ

นกัท่องเทีย่ว จ�านวนครัง้ของการมาท่องเทีย่ว และ

จ�านวนวันที่มาท่องเที่ยว (Table 7) การหามูลค่า

นันทนาการด้วยวิธีความเต็มใจที่จะจ่าย 45.60 

บาทต่อครั้งต่อคน  ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่ามี

นกัท่องเทีย่วเข้ามาเทีย่วในอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน

ในรอบ 10 ปีเฉลี่ยจ�านวน 134,594 คนต่อปี

ดังนั้น สามารถหามูลค่านันทนาการต่อปีได้เท่ากับ 

6,137,486 บาท
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่มีอายุ 26– 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2 เพศหญิง  

ร้อยละ 55.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 

49.6 อาชีพหลักรับราชการร้อยละ 20.7 รายได้ 

ต่อเดอืน < 15,000  บาท ร้อยละ 55.5 จ�านวนสมาชกิ

ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวมี 2-5 คน ร้อยละ 46.3 

การมาท่องเที่ยวแบบมาเช้าเย็นกลับร้อยละ 93.1 

เคยมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนแล้ว  

ร้อยละ 79.6 ลกัษณะกลุม่ของนกัท่องเทีย่วมาเทีย่ว

กับครอบครัวร้อยละ 51.1นักท่องเที่ยวจะกลับมา 

เที่ยวอุทยานแจ้ซ้อนอีกร้อยละ 99.2 และเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 79.3

 การประเมนิมลูค่านนัทนาการของอทุยาน

แห่งชาติแจ้ซ้อน โดยวิธีอาศัยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมา

ท่องเที่ยวต่อประชากร 1,000 คนต่อปี (Q
h
) กับค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (Tc
h
 ) ดังสมการ log  

Q
h
 = 6.872 - 1.946 log Tc

h
  หรือ Q

h
 = 7,450,000  

Tc
h
 - 1.946 และมีค่า  R2 = 0.374  มูลค่าด้าน

นันทนาการของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยวิธี

อาศัยค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อปีมีค่าเท่ากับ 

174,171,953 บาท และการประเมนิมลูค่านนัทนาการ

ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยวิธีความเต็มใจ 

ทีจ่ะจ่ายพบว่ามปัีจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัค่าความ

ยินดีที่จะจ่าย คือ จ�านวนวันที่มาท่องเที่ยวของ 

นกัท่องเทีย่ว จ�านวนครัง้ของการมาท่องเทีย่ว และ

ระยะทางในการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยมูลค่า

นันทนาการต่อปีมีค่าเท่ากับ 6,137,486 บาท

 ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบ�ารุง

รักษาดูแลพื้นที่อุทยานแจ้ซ้อนจ�าเป็นที่จะต้อง

พิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ จากการศึกษามูลค่าทาง

นันทนาการโดยวิธีอาศัยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

มมีลูค่าสงูกว่าเงนิงบประมาณเฉลีย่ต่อปีมค่ีาเท่ากบั 

6,750,000 บาท (งบประมาณเฉลี่ย 10 ปี ของ 

งบประมาณปี 2549-2558) ที่อุทยานแห่งชาติ 

แจ้ซ้อนได้รับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่

อุทยานแจ้ซ้อน แต่การประเมินมูลค่าโดยวิธีความ

เต็มใจที่จะจ่ายมีมูลค่าน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ

ถ้าพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง

อุทยานแห่งชาติได้แก่ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เพื่อการนันทนาการ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

(กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื,  2558) 

แล้วนัน้ในการจดัสรรงบประมาณของกรมอทุยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชควรค�านึงถึงมูลค่า

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการศึกษาค้นคว้า

วิจัยของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนด้วย ดังนั้นในการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการประเมินหามูลค่าของ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อให้กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ใช้ประกอบใน

การจดัสรรงบประมาณให้สอดคล้องกบัการบรหิาร

จัดการของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีต่อสังคม

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

แจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พชืทีใ่ห้ความร่วมมอืในการศกึษาครัง้นีแ้ละผูต้อบ

แบบสมัภาษณ์ทกุคนทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบ

แบบสัมภาษณ์
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ABSTRACT

 The objectives of this research were to determine the perceptions and the factors related to the 

perceptions of local community’s rights of Forest Industry Organization’s sustainable forest plantation 

management standard of Nongrong plantation. The data used for the study was gathered by using the 

designed questionnaires interviewing 114 samples of households leaders residing in villages next to the 

plantation area by simple random sampling. Data on the perceptions were analyzed by percentage and 

mean, whereas the factors related to the perceptions were analyzed by Chi-square test.

 The results revealed that there was the highest perceptions in the plantation land use of 90.35% 

while lowest in the participation of 34.21%. The perceptions level in the plantation land use was in the 

moderate level, in the employment and training was in the low level but those in the social cultural and 
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ค�าน�า

 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม มพีืน้ทีส่วนป่าในความรบัผดิชอบ 

1.18 ล้านไร่ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2556)  

ทีผ่่านมาการท�าไม้ซึง่เป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน 

ก่อให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ

traditions, the participation, and the risk management were at the very low level. The factors related to 

all of the perceptions on local community’s right were forest plantation extension activities, plantation 

officers, family members or relatives and villagers.

Keywords: Community’s Rights, Plantation standard, Forest Industry Organization

บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูส้ทิธชิมุชนท้องถิน่และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการ

รับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของ

สวนป่าหนองโรง โดยใช้แบบสมัภาษณ์สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัอยูต่ดิพืน้ทีส่วนป่าหนองโรง โดยวธิี

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ประกอบด้วยหมู่บ้านเขาน้อย และหมู่บ้านบ่อหว้า จ�านวน 114 ครัวเรือน อธิบาย

การรับรู้ และระดับการรับรู้ด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้วยสถิติไคสแควร์

 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นสูงสุดในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สวน

ป่า คิดเป็นร้อยละ 90.35 ขณะที่การรับรู้ด้านการมีส่วนร่วมมีการรับรู้ต�่าสุด คิดเป็นร้อยละ 34.21 มีระดับ

การรับรู้ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจ้างงานและการฝึกอบรมอยู่ใน

ระดับน้อย ส่วนด้านสังคมวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการจัดการความเสี่ยงอยู่

ในระดบัน้อยมาก ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรูส้ทิธชิมุชนท้องถิน่ในทกุด้าน ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิ

การปลูกป่า เจ้าหน้าที่สวนป่า บุคคลในครอบครัวหรือญาติ และบุคคลภายในหมู่บ้าน 

ค�าส�าคัญ: สิทธิชุมชน การจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า ทางหน่วยงานจึงได้

ก�าหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

ทีใ่ห้ความส�าคญัด้านเศรษฐกจิ รบัผดิชอบต่อสงัคม 

ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

โดยปฏิบัติตามกฎหมายไทย และข้อตกลงต่างๆ  

ที่ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
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 มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

ขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ซึง่ประเสรฐิ (2550) 

ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ด้านสังคม ที่มีข้อก�าหนด

เกี่ยวกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่

ดีของชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถงึทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน โดยใช้

สวนป่าในการพฒันาสภาพความเป็นอยู ่สถานภาพ

และคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดย

สอดคล้องกบัเนือ้หาด้านการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื 

ของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า 

(ประเสริฐ, ม.ป.ป) ในเรื่องของการแก้ปัญหาและ

การความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจาก

การปลูกสร้างสวนป่าและการจัดการป่าไม้ 

 เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้มีข ้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น แต่ขาดการ

เผยแพร่ให้ชุมชนเกิดการรับรู ้ ท�าให้ชุมชนไม่

ทราบถึงสิทธิที่ตนได้รับ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ

ผิดและเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างชุมชนกับองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

การรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่

รอบๆสวนป่า เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ท�าให้ชุมชน 

เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิชุมชน โดยท�าการ

ศึกษาในพื้นที่สวนป่าหนองโรง อ�าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบรุ ีเป็นสวนป่าโครงการที ่5 มพีืน้ที่

รวม 6,847.48 ไร่ (งานสวนป่าหนองโรง, 2555) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ และความ

สัมพันธ์ของปัจจัยกับการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น 

แล้วน�าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ท�าให้ชุมชนเกิดความ

เข้าใจถึงสิทธิชุมชน ท�าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

การจัดการสวนป่า และรับผลประโยชน์ร่วมกับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามมาตรฐานด้าน

สังคมของหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

 สมมติฐานของงานวิจัย คือ ปัจจัยด้าน

การเข้าร่วมกิจกรรมของสวนป่าและประเภท 

สือ่ประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรูส้ทิธิ

ชุมชนท้องถิ่น

อุปกรณ์และวิธีการ

การรวบรวมข้อมูล

 รวบรวมข้อมลูทตุยิภมูจิากการตรวจเอกสาร

เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์และทดลองใช้ในหมู่บ้าน

ห้วยสะพานสามัคคี ใกล้พื้นที่ศึกษา เพื่อหาความ

เชื่อถือได้ของค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิชุมชน 

พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

(KR 20) เท่ากบั 0.9822 และรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ 

โดยส�ารวจส�ามะโนประชากรของหมู ่บ้านที่มี

อาณาเขตติดกับพื้นที่สวนป่า พบว่ามีผู้อยู่อาศัย 2 

หมูบ้่าน คอืหมูบ้่านบ่อหว้ามจี�านวน 107 ครวัเรอืน 

และหมูบ้่านเขาน้อยมจี�านวน 54 ครวัเรอืน รวม 161 

ครัวเรือน แล้วก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 

114 ครวัเรอืน ใช้สตูรกระจายตามสดัส่วน (สบุงกช, 

2526) ได้จ�านวนตัวอย่างในหมู่บ้านบ่อหว้า 76  

ครัวเรือน และหมู่บ้านเขาน้อย 38 ครัวเรือน สุ่ม

ตวัอย่างด้วยวธิ ีSimple random sampling โดยการจบั

ฉลาก เพื่อสัมภาษณ์หัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือน 

ท�าการส�ารวจในช่วงเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 2557 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ศึกษาการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น โดย
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แบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม 

วัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจ้างงานและ

การฝึกอบรม ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า  

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการจัดการความเสี่ยง 

แต่ละด้านประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 5 ข้อ แบ่ง

ระดับการรับรู้เป็น 5 ระดับ ตามค่าเฉลี่ยของการ 

รับรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ น้อยมาก (x = 0.01-2.00) 

น้อย (x = 1.01-2.00) ปานกลาง (x = 2.01-3.00)  

สูง (x = 3.01-4.00) และสูงมาก (x = 4.01-5.00) 

อธิบายโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

การเข้าร่วมกิจกรรมของสวนป่าและประเภทสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละด้าน แบ่งการรับรู ้เป็น  

2 กลุ่ม ได้แก่ มีการรับรู้ คือมีการตอบว่า รู้ และไม่มี

การรับรู้ คือมีการตอบว่า ไม่รู้ ในแต่ละด้าน แล้ว

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square)  

ในกรณีที่ข้อมูลมีความถี่ที่คาดหวังมีค่าน้อยกว่า 5 

เกนิร้อยละ 20 จะใช้ค่าปรบัแก้ของเยสต์ (Yates’s 

continuity correction) เพือ่ปรบัแก้ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 

และหาระดับความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

ความสอดคล้อง (Contingency coefficient)  

การเข้าร่วมกิจกรรมของสวนป่า ได้แก่ 1) กิจกรรม

ฝึกอบรมให้ความรู ้2) กจิกรรมการดแูลรกัษาต้นไม้

ในพืน้ทีส่วนป่า 3) กจิกรรมทางศาสนา 4) กจิกรรม

ของหน่วยงานราชการอืน่ และ 5) กจิกรรมส่งเสรมิ

การปลูกป่า และประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

1) เจ้าหน้าที่สวนป่า 2) เจ้าหน้าที่ส่วนราชกา

รอืน่ๆ 3) บคุคลในครอบครวั/ญาต ิ4) บคุคลภายใน

หมูบ้่าน 5) บคุคลภายนอกหมูบ้่าน 6) เสยีงตามสาย 

7) ป้ายต่างๆ และ 8) สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของสวนป่า

ผลและวิจารณ์

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมพบว่า 

กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 56.14 และ

เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 43.86 มสีมาชกิในครวั

เรือนเฉลี่ย 4 คน เป็นผู้มีภูมิล�าเนาเดิม คิดเป็นร้อย

ละ 55.26 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

หลกั คดิเป็นร้อยละ 41.35 มรีายได้และรายจ่ายเฉลีย่

ต่อครวัเรอืนต่อปี 406,991.58 และ 292,379.82 บาท 

ตามล�าดับ

การเข้าร่วมกจิกรรมและประเภทสือ่ประชาสมัพนัธ์

 การเข้าร่วมกจิกรรมประเภท กลุม่ตวัอย่าง

มีการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่

สวนป่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.98 รองลงมาคือ 

กจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูป่า กจิกรรมฝึกอบรม

ให้ความรู้ กิจกรรมของหน่วยงานราชการอื่นๆ 

และกิจกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 23.68, 

14.04, 11.40 และ 4.39 ตามล�าดับ และประเภทสื่อ

ประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างรับ

รู้มากที่สุดคือ บุคคลภายในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 

87.72 รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัวหรือญาติ 

เจ้าหน้าที่สวนป่า เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นๆ และ

สิง่พมิพ์เฉพาะกจิของสวนป่า คดิเป็นร้อยละ 62.28, 

48.25 และ 9.65 และ 8.77 ตามล�าดบั ส่วนเสยีงตาม

สายและป้ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และ 6.14 

ตามล�าดับ

การรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น

 การรบัรูส้ทิธชิมุชนท้องถิน่ ตามมาตรฐาน 

การจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยนื ขององค์การอตุสาหกรรม
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ป่าไม้ โดยมีการรับรู ้ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

สวนป่าสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 90.35 (x = 2.48) เนื่องจากชุมชนมีการเก็บหา

ของป่า เลี้ยงสัตว์ และเก็บหาไม้ฟืนมาเป็นเวลา

นานแล้ว ซึ่งทางสวนป่าไม่ได้หวงห้ามในเรื่องนี้ 

รองลงมาคือ ด้านการจ้างงานและการฝึกอบรม  

คิดเป็นร้อยละ 69.30 อยู่ในระดับน้อย (เนื่องจาก 

เคยมกีารประกาศจ้างงานในช่วงทีท่�าการปลกูสร้าง

สวนป่า ส่วนการจดักจิกรรมต่างๆยงัไม่ท�าให้เข้าใจ

ถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากป่าเศรษฐกิจ ถัดมา

คือด้านการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 41.23 

อยู่ในระดับน้อยมาก (x = 1.51) เนื่องจาก เคยมี 

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  

และเคยมกีารประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน 

แต่ไม่ได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบ ต่อมาคือ 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี คิดเป็นร้อยละ 

44.74 อยู่ในระดับน้อยมาก (x = 0.67) เนื่องจาก 

สวนป่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการแบ่งพื้นที่เพื่อ

สร้างศาสนสถานอย่างทั่วถึง และมีการรับรู้ด้าน

การมีส่วนร่วมต�่าสุด คิดเป็นร้อยละ 34.21 อยู่ใน 

ระดับน้อยมาก (x = 0.46) เนื่องจาก สวนป่า 

ให้เฉพาะผู ้น�าชุมชนเข้าร่วมประเมินเพื่อระบุ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ได้ให้บุคคลอื่นเข้าร่วม

ประเมินด้วย (Table 1)

Table 1  The perceptions levels of the local community’s rights for sustainable forest plantation  

  management of Forest Industry Organization.

The 
perceptions 

levels of the local 
community’s 

rights

The social, 

cultural and 

traditions

The 

employment 

and training

The plantation 

land use

The 

participation

The risk 

management

Frequency (percentage)

Non-recognizable 63 (55.26) 35 (30.70) 11 (9.65) 75 (65.79) 67 (58.77)

Very low 33 (28.95) 23 (20.18) 11 (9.65) 28 (24.56) 28 (24.56)

Low 13 (11.40) 31 (27.19) 30 (26.32) 8 (7.02) 11 (9.65)

Moderate 4 (3.51) 15 (13.16) 37 (32.46) 3 (2.63) 4 (3.51)

High 0 (0.00) 8 (7.02) 24 (21.05) 0 (0.00) 2 (1.75)

Very High 1 (0.88) 2 (1.75) 1 (0.88) 0 (0.00) 2 (1.75)

Total 51 (44.74) 79 (69.30) 103 (90.35) 39 (34.21) 47 (41.23)

Average 0.67 1.51 2.48 0.46 0.70
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การทดสอบสมมติฐาน

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ

ชุมชนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่า

อย่างยัง่ยนื ขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ จ�าแนก

ตามการรับรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้

 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี การ

เข้าร่วมกิจกรรมและประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิการปลกูป่า กจิกรรมฝึก

อบรมให้ความรู ้กจิกรรมของหน่วยงานราชการอืน่ 

และกิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สวนป่า 

ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการ

รับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่สวนป่า 

บุคคลภายในหมู ่บ้าน และบุคคลในครอบครัว

หรือญาติ และที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของ 

สวนป่า (Table 2)

 ด้านการจ้างงานและการฝึกอบรม การ

เข้าร่วมกิจกรรมและประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า กิจกรรม

การดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สวนป่า และกิจกรรม

Table 2  The correlation level of independent variables related to the perceptions of local   

  community’s  rights in the social, cultural and traditions.

Independent variables df

Chi-Square Yates’s Contingency

coefficient

Value P-value Value P-value

Activities

Forest plantation extension activities 1 17.952 0.000** - - 0.369

Training activities 1 10.037 0.002** - - 0.284

Activities of other sectors 1 9.439 0.002** - - 0.277

Plantation maintenance activities 1 5.007 0.025** - - 0.205

Media

Plantation officers 1 18.450 0.000** - - 0.373

Villagers 1 12.920 0.000** - - 0.319

Family members or relatives 1 7.910 0.005** - - 0.255

FIO’s publications 1 5.513 0.019* 4.061 0.044*

Remark * = Statistically significant ** = Highly statistically significant
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ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรูส้ทิธชิมุชนท้องถิน่ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่สวนป่า บุคคลภายในหมู่บ้าน บุคคล 

ในครอบครวัหรอืญาต ิและบคุคลภายนอกหมูบ้่าน 

(Table 3)

 ด้านการใช้ประโยชน์พืน้ทีส่วนป่า การเข้า

ร่วมกิจกรรมและประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี 

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ

ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลภายในหมู่บ้าน บุคคล

ในครอบครวัหรอืญาต ิเจ้าหน้าทีส่วนป่า และบคุคล

ภายนอกหมู่บ้าน (Table 4)

Table 3  The correlation level of independent variables related to the perceptions of local 

                community’s rights in the employment and training.

Independent variables df

Chi-Square Yates’s Contingency

coefficient

Value P-value Value P-value

Activities

Forest plantation extension activities 1 22.665 0.000** - - 0.407

Plantation maintenance activities 1 11.405 0.001** - - 0.302

Training activities 1 8.246 0.004** 6.653 0.010** 0.260

Plantation maintenance activities 1 5.007 0.025** - - 0.205

Media

Plantation officers 1 31.839 0.000** - - 0.467

Villagers 1 28.980 0.000** 25.746 0.000** 0.450

Family members or relatives 1 13.586 0.000** - - 0.326

Neighboring villagers 1 11.677 0.001** - - 0.305

Remark ** = Highly statistically significant
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Independent variables df

Chi-Square Yates’s Contingency

coefficient

Value P-value Value P-value

Activities

Forest extension activities 1 9.856 0.002** 7.955 0.005** 0.282

Media

Villagers 1 86.963 0.000** 78.184 0.000** 0.658

Family members or relatives 1 14.662 0.000** 12.263 0.000** 0.338

Plantation officers 1 11.349 0.001** - - 0.326

Neighboring villagers 1 9.512 0.002** 7.642 0.006** 0.278

Remark ** = Highly statistically significant

Table 4  The correlation level of independent variables relating to the perceptions of local  

  community’s rights in the plantation land use.

 ด้านการมีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรม

และประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ 

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า กิจกรรมฝึกอบรม

ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่สวนป่า บุคคลภายในหมู่บ้าน 

และบุคคลในครอบครัวหรือญาติ และที่มีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ กจิกรรมการดแูลรกัษาต้นไม้ในพืน้ทีส่วนป่า 

และสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของสวนป่า (Table 5)

 ด้านการจัดการความเสี่ยง การเข้าร่วม

กิจกรรมและประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า กิจกรรมฝึก

อบรมให้ความรู้ กิจกรรมของหน่วยงานราชการ

อื่น เจ้าหน้าที่สวนป่า สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของสวน

ป่า เจ้าหน้าทีส่่วนราชการอืน่ๆ บคุคลในครอบครวั

หรือญาติ และบุคคลภายในหมู่บ้าน และที่มีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ กจิกรรมการดแูลรกัษาต้นไม้ในพืน้ทีส่วนป่า 

และบุคคลภายนอกหมู่บ้าน (Table 6)

 จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส�าคญัทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิการปลกูป่า ทีส่่งเสรมิชมุชน

ให้เข้าใจถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

ท�าให้เกิดการจ้างงาน และเปิดโอกาสให้ชุมชน 

ได้พบปะพูดคุยกับทางสวนป่า เจ้าหน้าที่สวนป่า

ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการท�างาน

ต่างๆ ภายในสวนป่า บุคคลในครอบครัวหรือญาติ 
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Table 5  The correlation level of independent variables relating to the perceptions of local  

  community’s rights in the participation.  

Independent variables df

Chi-Square Yates’s Contingency

coefficient

Value P-value Value P-value

Activities

Forestry extension activities 1 6.769 0.010** - - 0.237

Training activities 1 6.618 0.002** - - 0.234

Plantation maintenance activities 1 6.015 0.014* - - 0.224

Media

Plantation officers 1 16.189 0.000** - - 0.353

Villagers 1 8.299 0.004** 6.657 0.010** 0.260

Family members or relatives 1 7.471 0.006** - - 0.248

FIO’s publications 1 6.238 0.013* 4.617 0.032* 0.228

Remark * = Statistically significant ** = Highly statistically significant

และบุคคลภายในหมู่บ้าน จากการพบเห็นหรือ

การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ถึงเหตุการณ์

ต่างๆที่ได้พบเห็นหรือได้ปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยอื่นๆที่มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นนั้น

สามารถอธบิายโดยรวมได้ว่า การรบัรูจ้ากกจิกรรม

นั้นเกิดจากการเข้าร ่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม

แต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ

ชุมชนในแต่ละด้านแตกต่างกันตามลักษณะของ

กิจกรรม ส่วนการรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่

เป็นบุคคลเกิดจากการพูดคุยหรือสังเกตเห็น และ

การรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่บุคคลนั้น

เกิดจากการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ 

ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ (2554) ที่พบ

ว่าการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมและการรับรู้

ข่าวสารจากช่องทางต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการ

รับรู้ข่าวสารของประชาชน ส่วนงานวิจัยของงาม

นิจ (2556) ที่พบว่าการเคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา วฒันธรรมและประเพณขีองชมุชนมผีลต่อ

การรับรู้และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และงานวิจัยของกัญญา (2538) ที่พบ

ว่าการรบัข่าวสารข้อมลูของชาวบ้านประกอบด้วย

บุคคลในครอบครัวและญาติ เพื่อนบ้านและบุคคล

ในพื้นที่ โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านการพูดคุย และ

แหล่งข่าวสารจากวิทยุและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เปิดรับ

ข่าวสารจากสื่อที่ตนเองเข้าถึงได้
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Table 6  The correlation level of independent variables relating to the perceptions of local  

  community’s rights in the risk management.

Independent variables df

Chi-Square Yates’s Contingency

coefficient

Value P-value Value P-value

Activities

Forest extension activities 1 17.633 0.000** - - 0.366

Training activities 1 12.304 0.000** - - 0.312

Activities of other sectors 1 11.400 0.001** - - 0.302

Plantation maintenance activities 1 4.542 0.033* - - 0.196

Media

Plantation officers 1 18.594 0.000** - - 0.374

FIO’s publications 1 10.761 0.001** 8.668 0.003** 0.294

Officers of other sectors 1 10.716 0.001** - - 0.293

Family members or relatives 1 9.204 0.002** - - 0.273

Villagers 1 7.652 0.006** - - 0.251

Neighboring villagers 1 4.265 0.039* - - 0.190

Remark * = Statistically significant ** = Highly statistically significant

สรุป

 การรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นและชนพื้น

เมือง ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรณีศึกษาสวน

ป่าหนองโรง อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ได้ท�าการศึกษากับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับพื้นที่สวน

ป่าจ�านวน 2 หมู่บ้าน และกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

114 ครัวเรือน พบว่ามีการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น  

ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าเป็นด้านที่มีการ

รับรู้สูงสุด มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง รอง

ลงมาคือด้านการจ้างงานและการฝึกอบรม มีการ 

รบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อย ถดัมาคอืด้านสงัคม วฒันธรรม

และประเพณ ีมกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อยมาก ต่อมา

คอืด้านการจดัการความเสีย่ง มกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบั

น้อยมาก และด้านการมีส่วนร่วมเป็นด้านที่มีการ

รับรู้ต�่าสุด มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยมาก การเข้า

ร่วมกิจกรรมของสวนป่าที่มีความสัมพันธ์กับการ

รับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นใน 
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ทกุด้าน ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่วนป่า บคุคลในครอบครวั

หรือญาติ และบุคคลภายในหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

 1. สวนป่าควรมกีารจดักจิกรรมต่างๆ อย่าง

สม�่าเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า 

ที่ท�าให้เกิดการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน 

และเจ้าหน้าที่สวนป่าควรมีการพบปะพูดคุยกับ

ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รับฟังปัญหาและ

ข้อคิดเห็น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงการ

จ�าหน่ายไม้จากสวนป่าให้ชมุชนน�าไปใช้ประโยชน์ 

หากมีการท�าไม้ในสวนป่า

 2. การศกึษาวจิยัในขัน้ต่อไป ควรศกึษาเพิม่

เตมิในเรือ่งความพงึพอใจของชมุชนต่อการปฏบิตัิ

งานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อปรับปรุง

กจิกรรมให้เหมาะกบัความต้องการของชมุชน และ

สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่าง

ยั่งยืน และควรศึกษาการรับรู้สิทธิชุมชนท้องถิ่น

ในพื้นที่สวนป่าอื่นๆ เพื่อใช้ก�าหนดแนวทางการ

พัฒนาสวนป่าแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม
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ABSTRACT

The study aimed to investigate socio-economic and land uses of people in Naphadeng village, Vangvi-

eng district, Vientiane province, Lao PDR. The relationship between some characteristics of population 

influencing decision making in utilization of forest land outside state-defined zone was also studied.  

The census method was employed to collect data from 41 households via a questionnaire. In addition,  

the survey of farmer’s arable land boundary within forest zone was conducted by using the GPS.  

The data was analyzed using computer software package. The results were described using descriptive 

statistics that are percentage, mean, maximum and minimum, correlation and Chi-Square.

 The findings revealed that majority of respondents were male (61.00%), the average age was 

48 years and their education mainly was elementary school (61.00%). Majority of them were fam-

ers (82.90%). The average household member was 7 people and the average household income was  

92,249 Baht per year. More than a half of the population (61.00%) owned land 2 plots with the  
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average land holding of 0.85 hectare per household. Majority of them using arable land for cash cropping 

that were upland rice, cabbages and lemon trees. The average product of each cash crop was 2.78, 2.25 

and 1.28 tone per household per year respectively. The study also revealed that 39.02 of the population 

utilized forest land. Regarding correlation between socio-economic and forest land utilization, the study 

revealed three categories of correlation: high correlation was the number of land plot (r = 0.65), medium 

correlation was land holding (r = 0.44), and low correlations were age (r = 0.20), period of resettlement 

(r = 0.18), rice product (r = 0.08) and the average income (r = 0.07). Factors influencing farmer’s land 

utilization comprised land holding, rice product and the average household income (p–value < 0.05).

Keywords: socio-economic factors, influencing, forest land utilization  

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อส�ารวจสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการใช้ที่ดินของราษฎรบ้านนา

ผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิเคราะห์ความ

สมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรบางประการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้ทีด่นิป่าไม้นอกเขตทีท่างรฐั

ก�าหนดโดยใช้วธิสี�ามะโนประชากรกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 41 ครวัเรอืน ด้วยแบบสมัภาษณ์ และเดนิส�ารวจ

ขอบเขตพืน้ทีท่�ากนิของเกษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่่าไม้ด้วยเครือ่ง GPS วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู 

เพื่อค�านวณค่าสถิติประกอบการพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและต�่าสุด ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์และค่าไคสแควร์

 ผลการสมัภาษณ์หวัหน้าครวัเรอืนซึง่ประกอบด้วยเพศชายร้อยละ 61.00 อายเุฉลีย่ 48 ปี จบระดบั

ประถมศึกษา ร้อยละ 61.00 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 82.90 สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7คน รายได้เฉลี่ย 

92,249 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี ร้อยละ 61.00 ถอืครองทีด่นิจ�านวน 2 แปลง ขนาดถอืครองเฉลีย่ 0.85 เฮกแตร์ 

ต่อครัวเรือน การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.50 ใช้ปลูกพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว กะหล�่าปลี  

และมะนาว ผลผลิตของพืชดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย ประมาณ 2.78, 2.25 และ 1.28 ตันต่อครัวเรือนต่อปี  

ตามล�าดับ ร้อยละ 39.02 ของประชากรครัวเรือนใช้ที่ดินป่าไม้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีความสัมพันธ์

ในระดับสูงกับการใช้ที่ดินป่าไม้ คือ จ�านวนแปลงที่ดิน (r = 0.65) ขนาดการถือครองที่ดินมีความสัมพันธ์

ในระดบัปานกลาง (r = 0.44) ขณะทีอ่าย ุระยะเวลาการตัง้ถิน่ฐาน ผลผลติข้าว รายได้เฉลีย่ มคีวามสมัพนัธ์

ในระดับต�่า (r = 0.20, 0.18, 0.08 และ 0.07 ตามล�าดับ) ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินป่าไม้ของ

เกษตรกร พบว่า ขนาดการถือครองที่ดิน ผลผลิตข้าว และรายได้เฉลี่ย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ที่ดิน

ป่าไม้ของเกษตรกรอย่างมีนัยยะส�าคัญ (p-value < 0.05)

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม อิทธิพล การใช้ที่ดินป่าไม้
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ค�าน�า

 ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออก 

ของทวีปเอเชีย ตอนเหนือของกลุ ่มประเทศ

ประชาคมอาเซียน มีเนื้อที่ประมาณ 23.68 ล้าน

เฮกแตร์ในปี 2525 มีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่ร้อยละ 

49.00 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ  หรือประมาณ 11.64 

ล้านเฮกแตร์ สิบปีหลังจากนั้น (2535) เนื้อที่ป่า

ไม้ของประเทศลดลงเหลือ ร้อยละ47.00  หรือ

ประมาณ 11.17 ล้านเฮกแตร์และอีกสิบปีต่อมา 

(2545) เนื้อที่ป่าไม้ลดลงเหลือร้อยละ 41.50 ของ

เนื้อที่ทั้งประเทศหรือประมาณ 9.82 ล้านเฮกแตร์ 

และล่าสุด ในปี 2553 เนื้อที่ป่าไม้ของ สปป.ลาว 

เหลืออยู่เพียง ร้อยละ 40.29 ของเนื้อที่ประเทศ 

หรือ 9.50 ล้านเฮกแตร์เท่านั้น (Department of 

Forestry,2010) จากสภาพภูมิสัณฐานของประเทศ

ที่เป็นพื้นที่ภูเขาและมีแม่น�้าน้อยใหญ่หลายสาย 

จึงเป็นเหตุท�าให้มีการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าและใช้ในภาคการเกษตร ในปัจจบุนั สปป.ลาว 

ได้สร้างเขือ่นไปแล้วรวมทัง้หมด 9 แห่ง และรฐับาล

มีแผนพัฒนาสร้างเขื่อนให้ได้มากกว่า 55 แห่ง 

ในระยะ 20 ปีโดยมอียู ่8 แห่งทีจ่ะสร้างในแม่น�้าโขง 

(International River, 2001)

 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน�้าน�้างึม เป็น

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่อยู ่ภายใต้การบริหาร

จัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและป่าไม้ วัตถุประสงค์ของการ

ก่อสร้างเพือ่รกัษาปรมิาณน�้าในเขือ่นน�า้งมึ โดยการ

รกัษาป่าต้นน�า้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนทีอ่าศยั

อยู่บริเวณต้นน�้าในสาขาของแม่น�้างึม เพื่อให้มี

ปรมิาณน�า้ในเขือ่นเพยีงพอส�าหรบัการผลติกระแส

ไฟฟ้าได้และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนในชุมชนบริเวณอ่างเก็บน�้าด้วย  

ซึง่โครงการมขีอบเขตรวมทัง้หมด 3 แขวงประกอบ

ด้วย แขวงเชียงขวาง แขวงชัยสมบูรณ์ และแขวง

เวยีงจนัทน์ โดยได้มกีารวางแผนจดัการทีด่นิเกษตร

และป่าไม้แบบมส่ีวนร่วมของชมุชน (Participatory 

Land Use Planning:PLUP) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ

ในการก�าหนดขอบเขตการใช้ทีด่นิ โดยใช้หลกัการ

จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) เป็นเครื่อง

มือในการปฏิบัติงานแต่ปัจจุบันพบว่าเนื้อที่ป่าไม้

ภายในหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครง

การฯ บางส่วนมกีารเปลีย่นแปลงไม่เป็นตามแผนที่

ก�าหนด (Department of Agriculture Extension 

and Cooperative, 2009) จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึ 

มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ที่ดินป่าไม้ 

โดยส�ารวจลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และการใช้

ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ที่ดิน 

ป่าไม้ของเกษตรกร 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส�ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรในพื้นที่

โครงการอ่างเก็บน�้าน�้างึม ที่มีการวางแผนจัดการ

ที่ดินเกษตรและป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

เพือ่ศกึษาการใช้ทีด่นิทัง้ในและนอกเขตทีด่นิป่าไม้

ตามแผนจัดการที่ดินดังกล่าว และวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับการ

ตัดสินใจใช้ที่ดินป่าไม้ของเกษตรกร
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อุปกรณ์และวิธีการ

การเลือกพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูล

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกหมู่บ้าน

นาผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ

ต้นน�า้ของล�าน�า้สาขาน�า้งมึ และราษฎรบางส่วนยงั

คงใช้ทีด่นิในเขตป่าไม้หลงัการก�าหนดแผนจดัการ

ที่ดินเกษตรและป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยใช้วิธีส�ามะโนประชากรครัวเรือนทั้งหมด  

41 ครวัเรอืน ด้วยแบบสมัภาษณ์หวัหน้าหรอืตวัแทน 

ครัวเรือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมและการใช้ที่ดินของครัวเรือน รวมถึงใช้วิธี

เดินส�ารวจพื้นที่ท�ากินเฉพาะครัวเรือนที่มีที่ท�ากิน

อยู่ในเขตป่าไม้ โดยใช้ระบบก�าหนดต�าแหน่งบน

พื้นโลก (GPS) ในการก�าหนดขอบเขตแปลงที่ดิน 

ท�าแผนที่การใช้ที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้เทียบกับ

แผนที่การใช้ที่ดินตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน�้า 

น�้างึม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมลูเศรษฐกจิสงัคมและการใช้

ที่ดินของครัวเรือน ด้วยโปรส�าเร็จรูป เพื่อค�านวณ 

ค่าสถิติส�าหรับการพรรณาผลการศึกษา ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสงูสดุ ค่าต�า่สดุ ค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ และค่าไคสแควร์ 

 สร้างแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ที่ดิน

ในปัจจุบัน(ขณะท�าการศึกษา)เปรียบเทียบกับ

แผนการใช้ที่ดินของโครงการพัฒนาอ่างเก็บน�้า 

น�้างึม โดยใช้ข้อมูลจากการเดินส�ารวจด้วยเครื่อง 

GPS น�าเข้าในโปรแกรมสร้างแผนทีร่ะบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ (Arc GIS) แจกแจงรายละเอียดการใช้ 

ที่ดินที่อยู ่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ ด้วย 

ค่าความถี่ ขนาดและที่ตั้งของพื้นที่ท�ากิน 

 วิ เคราะห์ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจสังคมที่อาจมีผลต่อการ

ตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ที่ดินป่าไม้ และ

วิเคราะห์ค่าไคสแควร์เพื่อประเมินนัยยะส�าคัญ

ของอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มี 

ต่อการตัดสินใจใช้ที่ดินป่าไม้ของเกษตรกร โดยใช้

วิธีค�านวณด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดยก�าหนดค่า

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

 ลักษณะประชากรของผู ้ให้สัมภาษณ์ 

ประกอบด้วยเพศชายร้อยละ 61.00 เพศหญิงร้อย

ละ 39.00 อายุเฉลี่ย 48 ปี มากที่สุด 75 ปี น้อยที่สุด 

25 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.60 เป็นชาติพันธุ์เป็น 

ขม ุ(กมึม)ุ ร้อยละ 2.40 เป็นชาตพินัธุล์าว ร้อยละ 97.60  

นับถือผี ร้อยละ 2.40 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 61.00 จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 14.60 

เป็นผู้น�าชุมชน ร้อยละ 14.60 เป็นสมาชิกองค์กร 

ในชมุชน (Community Based Organization: CBO) 

และร้อยละ 70.80 เป็นราษฎรทั่วไปไม่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบทางสังคมใดๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.90  

มอีาชพีหลกัท�าการเกษตร ส่วนอาชพีรอง ส่วนใหญ่

ร้อยละ 48.80 รับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังแสดง 

ใน Table 1



43
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพล...

ธนูศร หวาดน้อย และคณะ

Table 1 Information of respondent characterized by the households used and not used forestland.

e
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ข้อมูลครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์

 ครัวเรือนผู ้ให้สัมภาษณ์มีระยะเวลาตั้ง

ถิ่นฐานในพื้นที่ศึกษาเฉลี่ย 32 ปี โดยผู้ที่อาศัยอยู่

ในหมู่บ้านนานที่สุด 45 ปี สั้นที่สุด 1 ปี มีจ�านวน

สมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 7 คน ครวัเรอืนทีม่จี�านวน

สมาชิกมากที่สุดมี 14 คน และน้อยที่สุดมี 4 คน 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.00 มีที่ดินถือครองจ�านวน 

3-4 แปลงร้อยละ 19.50 เท่าๆกันที่ถือครองที่ดิน

มากกว่า 4 แปลง และ 1-2 แปลง โดยเฉลี่ยมีที่ดิน

ถือครอง2แปลงมากที่สุด 8 แปลง และน้อยที่สุด

มีแปลงเดียว ขนาดที่ดินถือครองของครัวเรือน

เกษตรกรพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.70 มีขนาด

น้อยกว่า 0.5 เฮกแตร์ ร้อยละ19.50 มีที่ดินถือครอง 

0.51-1.00 เฮกแตร์ และร้อยละ 26.80 มทีีด่นิถอืครอง

มากกว่า 1 เฮกแตร์ โดยเฉลีย่แต่ละครวัเรอืนถอืครอง

ทีด่นิประมาณ 0.85 เฮกแตร์ มากทีส่ดุม ี3.50 เฮกแตร์

น้อยที่สุด มี 0.01 เฮกแตร์ และพบว่าร้อยละ 46.40 

มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 65,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ร้อยละ 26.80 เท่าๆกันมีรายได้เฉลี่ย 65,000-

130,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและที่มีรายได้

เฉลี่ยมากกว่า 130,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดย

ภาพรวมมรีายได้เฉลีย่ 92,249 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี

มากที่สุด 208,260 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ

น้อยที่สุด 9,565 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือน

เกษตรกรมเีงนิออมร้อยละ 17.10 และไม่มเีงนิออม 

ร้อยละ 82.90 มีบางครัวเรือน (ร้อยละ7.30) ที่มี

หนี้สินขณะที่ร้อยละ92.70ไม่มีหนี้สิน รายละเอียด

ดังแสดงใน Table 2

Table 2 Household’s information separated by the households used and not used forestland.
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 จากการส�ารวจประชากรครวัเรอืนทัง้หมด

ของบ้านนาป่าแดง พบว่ามี 16 ครัวเรือน ที่เข้าไป

ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้ของหมู่บ้าน

โดยมีจ�านวน 9 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 56.25 

ของจ�านวนครัวเรือนที่เข้าไปใช้ที่ดินในเขตป่าไม้

ที่เข้าไปใช้ที่ดินในเขตป่าผลิต ขณะที่ครัวเรือนที่

เข้าไปใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนมีจ�านวน 5 ครัวเรือน 

หรือร้อยละ 31.25 ของจ�านวนครัวเรือนที่เข้าไป

ใช้ที่ดินในเขตป่าไม้และครัวเรือนที่เข้าไปใช้ที่ดิน

ทั้งในเขตป่าผลิตและเขตป่าสงวน มีจ�านวน 2 ครัว

เรือน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ�านวนครัวเรือนที่

เข้าไปใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ รายละเอียดดังแสดงใน 

Table 3 และ Figure 1

Table 3 Forestland utilization by people in Naphadeng village.

Table 2 (Continued)



46
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพล...

ธนูศร หวาดน้อย และคณะ

Figure 1 Land use planning and the current land use in Naphadeng village.
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Table 4 Land use planning and land use change in Naphadeng village.

 จะเหน็ได้ว่า การใช้ประโยชน์ทีด่นิของครวั

เรือนในหมู่บ้านนาผาแดงบางส่วนแตกต่างไปจาก

ที่ก�าหนดไว้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เกษตรและป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมคือ มีพื้นที่ท�าการ

เกษตรเพิ่มขึ้นจากที่ก�าหนดไว้เดิม 155.74 เฮกแตร์ 

เป็น 164.02 เฮกแตร์ หรือเพิ่มขึ้น 8.28 เฮกแตร์ คิด

เป็น ร้อยละ 5.32 ของเนือ้ทีท่ีก่�าหนดในแผนฯ พืน้ที่

อยู่อาศัย เพิ่ม 1 เฮกแตร์ คิดเป็น ร้อยละ 16.89 ใน

ทางกลับกันพื้นที่ป่าช้า ลดลง 1 เฮกแตร์ (ร้อยละ 

100.00) พื้นที่ป่าผลิต ลดลง 4.96 เฮกแตร์ (ร้อยละ 

2.77) และพื้นที่ป่าสงวน ลดลง 3.32 เฮกแตร์ (ร้อย

ละ 2.32)โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขยายพื้นที่เพาะ

ปลูกของครัวเรือนเกษตรกรนั่นเอง รายละเอียดดัง

แสดงใน Table 4

ผลผลิตการเกษตรของครัวเรือน

 ผลผลิตการเกษตรที่ส�าคัญของครัวเรือน 

คือ ข้าว ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

โดยเฉลี่ยมีผลผลิตประมาณ 2.25 ตันต่อครัวเรือน

ต่อปี มากทีส่ดุ 8.58 ตนัต่อครวัเรอืนต่อปี น้อยทีส่ดุ 

0.50 ตนัต่อครวัเรอืนต่อปี ผลผลติอืน่ๆ ทีเ่ป็นสนิค้า

เพื่อจ�าหน่าย ได้แก่ มะนาว มีผลผลิตเฉลี่ย 1.28 ตัน

ต่อครัวเรือนต่อปี มากที่สุด 6 ตันต่อครัวเรือนต่อ

ปี น้อยที่สุด 0.05 ตันต่อครัวเรือนต่อปี กะหล�่าปลี 

มผีลผลติเฉลีย่ 2.78 ตนัต่อครวัเรอืนต่อปี มากทีส่ดุ 

10 ตันต่อครัวเรือนต่อปี น้อยที่สุด 0.40 ตันต่อครัว

เรือนต่อปี และพริกมีผลผลิตเฉลี่ย 0.56 ตันต่อครัว

เรือนต่อปี มากที่สุด 4 ตันต่อครัวเรือนต่อปี และ

น้อยที่สุด 0.03 ตันต่อครัวเรือนต่อปี รายละเอียด

การกระจายผลผลิตพืชเกษตรของครัวเรือน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินป่าไม้ของ

ครัวเรือน

 ผลจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ (Correlation coefficient : r) ระหว่าง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนกับการใช้

o
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Table 5 The relationship between socio-economic factors and farmer’s decision on utilization of 

              forestland.

ที่ดินป่าไม้ของครัวเรือน พบว่า จ�านวนแปลงที่ดิน

มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้ทีด่นิป่าไม้อยูใ่นระดบัสงู

โดยมีค่า r เท่ากับ 0.65 หมายความว่าประชากรที่มี

จ�านวนแปลงทีด่นิมากขึน้จะท�าให้มกีารใช้ทีด่นิป่า

ไม้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ขนาดการถือครองที่ดินมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางซึ่ง มีค่า r เท่ากับ 

0.44 และระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ผลผลิตข้าว ราย

ได้เฉลี่ยต่อของครัวเรือนมีความสัมพันธุ์กับการใช้

ทีด่นิป่าไม้ในระดบัต�า่มค่ีา r เท่ากบั 0.20, 0.18, 0.08 

และ 0.07 ตามล�าดบั ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ (มิตรชัย, 2554)  พบว่า

ขนาดการถือครองที่ดิน และรายได้เฉลี่ยมีความ

สมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ของราษฎร รายละเอียดดังแสดงใน Table 5

 จากการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ที่ดินป่าไม้

ของเกษตรกร พบว่า ขนาดการถือครองที่ดิน 

ผลผลิตข้าวต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

มีอิทธิพลอย่างมีนัยยะส�าคัญต่อการตัดสินใจใช้

ที่ดินป่าไม้ของเกษตรกรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับ (สุรชัย, 2543) ที่พบ

ว่ารายได้เฉลี่ย และขนาดการถือครองที่ดิน มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี 

ขณะที่ (ดีปะละ, 2546) พบว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่มี

ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลัก

เกณท์ของโครงการปฎิรูปที่ดินป่าห้วยแม่ขนิง 

อ.เวยีงสา จ.น่าน และ(มนตร,ี 2545) ยงัพบว่าปัจจยั

ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างผิด

กฎหมายของราษฎรบริเวณป่าบุ่งป่าทาม วนอุท

ยานโกสัมพี อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ประกอบด้วย ขนาดการถือครองที่ดิน  ส่วนราย

ได้เฉลี่ยไม่มีผลแต่อย่างใดรายละเอียดดังแสดงใน 

Table 6
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Table 6 The socio-economic factors influencing farmer’s decision on utilization of forestland.

สรุป

 ผลจากการท�าส�ามะโนประชากร ครวัเรอืน

ทั้งหมดของหมู่บ้านนาผาแดง เมืองวังเวียง แขวง

เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าหรือ

ตัวแทนครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยเพศชายร้อยละ 

61.00 อายเุฉลีย่ 48 ปี ร้อยละ 61.00 จบระดบัประถม

ศึกษา ร้อยละ 82.90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7คน รายได้เฉลี่ย

ของครวัเรอืน 92,249 บาทต่อปี ครวัเรอืนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 61.00 มี ที่ดินในครอบครอง จ�านวน 2-3 

แปลงขนาดพื้นที่ถือครอง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.85 เฮกแตร์

ต่อครัวเรือน การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 63.50 ใช้ปลูกข้าว กระหล�่าปลี และมะนาวการ

ใช้ที่ดินบางส่วนแตกต่างไปจากที่ได้ก�าหนดใน

แผนการใช้ที่ดินของชุมชน โดยมีการเพิ่มขึ้นของ

พืน้ทีท่�าการเกษตร จ�านวน 8.28 เฮกแตร์ และพืน้ที่

อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 1 เฮกแตร์พร้อมกับการลดลงของ

พื้นที่ป่าช้า 1 เฮกแตร์ ป่าผลิต 4.69 เฮกแตร์ และป่า

สงวน 3.20 เฮกแตร์ ซึ่งเกิดจากตัดสินใจเข้าไปใช้

ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือน จ�านวน 16 ครัวเรือน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 39.02 ของครัวเรือนทั้งหมด 

โดยมีครัวเรือนที่เข้าไปใช้ที่ดินในเขตป่าผลิตร้อย

ละ 22.02 เข้าไปใช้ทีด่นิในเขตป่าสงวนร้อยละ12.20 

และใช้ที่ดินทั้งในเขตป่าผลิตและป่าสงวน ร้อย

ละ4.80 ผลผลิตของพืชเกษตรที่นิยมปลูกในพื้นที่

χ2
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ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ย มีค่าประมาณ 2.78, 2.25 

และ 1.28 ตันต่อครัวเรือนต่อปีตามล�าดับ

 จากการวิ เคราะห์ค ่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมบาง

ประการของครวัเรอืนกบัการใช้ทีด่นิป่าไม้ของครวั

เรือน พบว่า จ�านวนแปลงที่ดินมีความสัมพันธ์ใน

ระดับสูงกับการใช้ที่ดินป่าไม้ (r=0.65) และขนาด

การถือครองที่ดินมีความสัมพันธ์ในระดับปาน

กลาง (r = 0.44)ขณะที่ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 

ผลผลิตข้าว รายได้เฉลี่ยต่อของครัวเรือนมีความ

สัมพันธ์ในระดับต�่า (r= 0.20, 0.18, 0.08 และ 0.07 

ตามล�าดับ) ซึ่งทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์ไปใน

ทศิทางเดยีวกนั ส�าหรบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช้

ทีด่นิป่าไม้ของครวัเรอืนเกษตรกร พบว่า ขนาดการ

ถือครองที่ดิน ผลผลิตข้าวต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อ

ปีของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ที่ดิน

ป่าไม้ของครัวเรือนเกษตรกรอย่างมีนัยยะส�าคัญ 

(p-value = 0.05)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กฤษณะ ดีปะละ.2546. ปัจจัยมีความสัมพันธ์ 

 กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณท์ 

 ของโครงการปฎิรูปที่ดินป่าห้วยแม่ขนิง  

 อ.เวียงสา จ.น่าน แหล่งที่มา:

              http://agkb.lib.ku.ac.th/ku/search_detail/ 

 result/12235

สรุชยั อจลบญุ. 2543. ปัจจยัผลต่อการเปลีย่นแปลง 

 การใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้ในพืน้ทีอ่ทุยาน 

 แห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์.

มิตรชัย อนันทนสกุล. 2554. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

 สังคม ที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการ 

 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราชฎรใน 

 หมู่บ้านห้วยหินด�า หมู่ที่ 6 ต�าบลวังยาว  

 อ�า เภอด ่านช ้าง จังหวัดสุพรรณบุรี .  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์.

มนตรี ก�าเหนิดหล่ม.2545. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ 

 ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้อย่างผดิกฎหมาย 

 ของราษฎรบรเิวณป่าบุง่ป่าทามวนอทุยาน 

 โกสมัพ ีอ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาตร์. 

Deborah, R. 2011. Statistic for dummy, 2nd  

 edition. Ohio University, USA.

Department of Forestry. 2010. Preliminary  

 proposal for FiP. Available แหล่งที่มา: 

 http://theredddesk. org/countries/laos

Department of Agriculture Extension and  

 Cooperative. 2009. Annual report of  

 meeting the performance and planning  

 2010-2015. Vientaine capital city, Lao  

 PDR.

International River.2001.River, dam and the rights  

 of communities.Berkeley CA 94801,  

 USA.



วารสารการจัดการป่าไม้ 10(19) : 51-65 (2559) Journal of Forest Management 10 (19) : 51-65 (2016)

51

บทบาทของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้

ต่อการจัดการป่าชุมชน

Role of Forest Corporate Social Responsibility Activities 

toward Community Forest Management

นภัสกร ธนเกษมสกุล1                Napatsakorn Thanakasemsakul1

นิคม แหลมสัก1                                              Nikhom Laemsak1

พสุธา สุนทรห้าว1                    Pasuta Sunthornhao1

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

1คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Corresponding e-mail: i_kaopun@gmail.com

รับต้นฉบับ 4 พฤษภาคม 2559  รับลงพิมพ์ 25 พฤษภาคม 2559

ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine economic, social, environmental condition and 

relative of outcomes between supported (Ban Non Hin Phueng community forest) and non-supported 

(Klong Fun Pla community forest) Forest Corporate Social Responsibility: FCSR. The study employed 

participatory rural appraisal (PRA) technique and selected, in depth interview, observation and group 

discussion were tools of data collection. The statistical techniques were applied for data analysis such 

as percentage, mean, standard deviation and chi-square given statistical significance level at 0.05 and 

SWOT analysis done for community forest management guildline. 

 The study found  more than half of the respondents were women and their average ages of 57 

years. The majority of the respondents were Buddhist, acquired primary school and native people.  

The main occupation of respondents both group were farmer and employee which their annual income 

of 50,001–75,000 baht/year/household and their were 104,101 baht/household were their debt. The most 

of respondents receipt news of forest resources conservation from community leader and they used to 

participate in activities of enrichment planting and constructing fire break. Most of member of FCSR 

group used to participate FCSR program which implemented by private sector under  Kon Ruk Pa,  



52
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

บทบาทของกิจกรรมความรับผิดชอบ...

นภัสกร ธนเกษมสกุล และคณะ

Pa Ruk Chomchon project. Participation in forest resources conservation activities related FCSR.  

Moreover, the study result indicated overall FCSR development guildline should focus on participatory 

extension, career development, increase channel of receiving news, encourage local leadership,  

and improve FCSR activities as long-term project for sustainability.

Keywords: forest corporate social responsibility, community forest, outcome

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์

ของผลที่ตามมากับการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้ ระหว่างป่าชุมชนที่ได้รับการ

สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้ (Forest Corporate Social Responsibility: FCSR) 

คอื ป่าชมุชนบ้านโนนหนิผึง้ และป่าชมุชนทีไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้าน

ป่าไม้ (Non Forest Corporate Social Responsibility: Non-FCSR) คือ ป่าชุมชนคลองฟันปลา การศึกษา

ใช้เทคนิคการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การณ์โดยตรง และการประชุมกลุ่มย่อย ตลอดทั้งวิเคราะห์

ข้อมูลและอธิบายผล ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า

ความสัมพันธ์ตัวแปรด้วยสถิติไค-สแควร์ ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 โดยขั้นตอนสุดท้าย

ได้จัดท�าข้อเสนอแนะ    การพัฒนา FCSR ด้วยการวิเคราะห์ SWOT

 ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมากกว่าครึง่เป็นเพศหญงิ ทัง้สองกลุม่มอีายเุฉลีย่ 57 ปี  ส่วนใหญ่

นบัถอืศาสนาพทุธ จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา และมภีมูลิ�าเนาดัง้เดมิอยูใ่นพืน้ที ่อาชพีหลกัของกลุม่ 

FCSR และกลุ่ม Non-FCSR คือ การท�านา และรับจ้าง โดยมีรายได้ 50,001 – 75,000 บาท/ปี/ครัวเรือน  

มหีนีส้นิเฉลีย่ 104,101 บาท/ครวัเรอืน ในเรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างมากกว่า

ครึง่ได้รบัข่าวสารมาจากผูน้�าชมุชนและได้มกีารเข้าร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ได้แก่ 

กิจกรรมปลูกป่าและการท�าแนวป้องกันไฟป่า กลุ่ม FCSR มากกว่าครึ่งทราบว่ามีหน่วยงานภาคเอกชน

ให้การสนบัสนนุกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาตแิละส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว

ด้วย คือ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีความสัมพันธ์กับ FCSR ผลการศึกษายังได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา FCSR ในภาพรวมว่าควรเน้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาอาชีพ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ให้ความ

ส�าคัญกับผู้น�า และปรับปรุงกิจกรรม FCSR ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืน 

ค�าส�าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้ ป่าชุมชน ผลที่ตามมา
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ค�าน�า

 การน้อมน�าแนวพระราชด�าริปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการจดัการทรพัยากรป่าไม้ 

ภายใต้แนวคดิ “ป่ายัง่ยนื ประชาชนได้รบัประโยชน์” 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง

เป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของ

ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่า มีโอกาสพึ่งพิง

ผลผลติจากป่าเพือ่การด�ารงชพี เป็นการลดรายจ่าย 

สร้างรายได้ ในขณะเดียวกันชุมชนจะช่วยป้องกัน

ดแูลฟ้ืนฟปู่า บนพืน้ฐานการจดัการทรพัยากรป่าไม้

อย่างสมดลุและยัง่ยนื ปัจจบุนักรมป่าไม้ เป็นหน่วย

งานรบัผดิชอบด�าเนนิกจิกรรม ในการส่งเสรมิและ

สนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบการจัดการป่าชุมชน 

รวมถงึยงัมอีงค์กรภาคเอกชน ทีต่ระหนกัถงึความ

ส�าคญัของทรพัยากรป่าไม้และมคีวามพร้อมให้การ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านป่าไม้ 

น�ามาสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน 

ในการด�าเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ   

“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ซึ่งเป็นตัวอย่างความ 

ร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และ 

ต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานด้านป่าไม้

 โครงการ “คนรกัษ์ป่า  ป่ารกัชมุชน”  เป็น

โครงการทีด่�าเนนิการโดย บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุี 

โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบักรมป่าไม้ ซึง่ให้การ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมด้านป่าไม้ และเน้นการด�าเนนิงานด้านป่า 

ชมุชนในรปูแบบต่างๆ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

ต่อป่าและชมุชนในหลายๆ ด้าน การด�าเนนิโครงการ 

ดงักล่าวมไิด้ด�าเนนิการในพืน้ทีป่่าชมุชนทัง้ประเทศ 

แต่ได้คดัเลอืกให้การสนบัสนนุในบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ 

ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัผล 

ทีต่ามมาของการจดัการป่าชมุชน ของป่าทีไ่ด้รบัและ

ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยเลือก

พืน้ทีป่่าชมุชนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุกจิกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้ (Forest Corporate 

Social Responsibility: FCSR) คือ ป่าชุมชนบ้าน

โนนหินผึ้ง และป่าชุมชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้  

(Non Forest Corporate Social Responsibility:  

Non-FCSR) คอื ป่าชมุชนคลองฟันปลา ท้องทีอ่�าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีซึง่ผลการศกึษาทีไ่ด้ 

จะน�าไปสู่แนวทางการด�าเนินงานและการพัฒนา 

FCSR ในภาพรวมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสถานภาพด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบระหว่างป่า

ชุมชนที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลที่ตาม

มากับการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมด้านป่าไม้ระหว่างป่าชมุชนทีไ่ด้รบัและไม่ได้ 

รับการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านป่าไม้

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ

ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน             

ป่าไม้
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สมมติฐาน

 การมส่ีวนร่วม ทศันคต ิความรูค้วามเข้าใจ 

ภาวะผู้น�า และความสามัคคี มีความสัมพันธ์กับ 

การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านป่าไม้

อุปกรณ์

 1. แบบสมัภาษณ์ ซึง่มลีกัษณะค�าถามทีเ่ป็น 

ปลายเปิดและปลายปิด 

 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน กล้องบันทึกภาพ 

เอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วธิกีาร

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม การมีส่วนร่วม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ 

ภาวะผู้น�า ความสามัคคี ข้อมูลป่าชุมชนบ้านโนน

หินผึ้งป่าชุมชนคลองฟันปลา ข้อมูลโครงการ  

“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นต้น

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่  

การส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยส�ารวจสภาพพื้นที่

และเกบ็รวบรวมข้อมลูทัว่ไป เช่น ข้อมลูชมุชนและ

ป่าชมุชน ได้แก่ จ�านวนประชากร จ�านวนครวัเรอืน 

และสภาพทั่วไปของป่าชุมชน หลังจากนั้นด�าเนิน

การเกบ็ข้อมลูเชงิลกึด้วยเทคนคิ การประเมนิชมุชน

อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือการประชุมกลุ่ม

ย่อย การสมัภาษณ์เชงิลกึ สมัภาษณ์ครวัเรอืนพร้อม

สังเกตการณ์โดยตรง 

 3. การให้ค่าคะแนน การมส่ีวนร่วม ทศันคติ  

ภาวะผู ้น�า และความสามัคคีใช้ค่าคะแนนจริง  

ซึ่งก�าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1  

ตามล�าดบั ส่วนเรือ่งความรูค้วามเข้าใจ ใช้ค่าคะแนน 

ของความรู้ความเข้าใจ ก�าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้

ตอบถูก และ ผิด ให้คะแนน 1 และ 0 ตามล�าดับ

  4. ด�าเนินการจัดแบ่งอันตรภาคชั้นของ

คะแนนการมีส่วนร่วม ทัศนคติ ภาวะผู้น�า และ

ความสามัคคี ออกเป็น 3 ชั้น คือ 1.00-2.33 2.34-

3.67 และ 3.68-5.00 คะแนน ซึง่หมายถงึ ระดบัการ

มีส่วนร่วม ทัศนคติ ภาวะผู้น�า และความสามัคคี  

อยู่ในระดับ น้อย ปานกลาง และมาก ตามล�าดับ 

 ส่วนการแบ่งอันตรภาคชั้นของคะแนน 

ความรู้ความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 0-5.33 

5.34-10.67 และ 10.68-16.00 คะแนน ซึ่งหมาย

ถึง ระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ น้อย  ปาน

กลาง และมาก ตามล�าดับ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ก�าหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของ

ครัวเรือน

 2. ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามสตูร

ของ Yamane (1973) ก�าหนดความเชื่อมั่น 95% 

หรือความคลาดเคลื่อน ในการสุ่มตัวอย่างที่ 0.05  

ได้จ�านวนตัวอย่าง 227 ครัวเรือนจากจ�านวน

ประชากร 525 ครัวเรือน

 3. ค�านวณหาสดัส่วนครวัเรอืนตวัอย่างของ

แต่ละหมู่บ้านโดยใช้วิธีการกระจายตามสัดส่วน 

(สุบงกช, 2526) ดัง Table 1
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิพรรณนาจากการประชมุกลุม่ย่อย การสมัภาษณ์

เชิงลึก และการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้1) วเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา

โดยแสดงค่าสถติอิย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสงูสดุ

ค่าต�า่สดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลทุติยภูมิด้านนิเวศวิทยาของ

ป่าชุมชน ได ้แก ่  จ�านวนชนิดพันธุ ์ไม ้ยืนต้น 

ความหนาแน่น ความถี ่ความเด่น ปรมิาณมวลชวีภาพ 

ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s 

index และปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอน 2) วเิคราะห์

เปรยีบเทยีบค่าความความสมัพนัธ์ของตวัแปรด้วย

สถิติไค-สแควร์ 3) จัดท�าข้อเสนอแนะการพัฒนา 

FCSR ด้วยการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis)

ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths – S) จุดอ่อน 

(Weaknesses – W) โอกาส (Opportunities – O) และ

ภัยคุกคามวิเคราะห์ (Threats – T) ของกลุ่ม FCSR 

และกลุ่ม Non-FCSR

ผลและวิจารณ์

 ข้อมูลสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมระหว่างป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

(FCSR) และ ป่าชุมชนคลองฟันปลา (Non-FCSR)   

ข้อมลูสถานภาพด้านเศรษฐกจิ สงัคมของป่าชมุชน

บ้านโนนหนิผึง้ (FCSR) และป่าชมุชนคลองฟันปลา

 (Non-FCSR)

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า

ครึ่งเป็นเพศหญิง ทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ย 57 ปี

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มีภูมิล�าเนาดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ 

กลุ่ม FCSR ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน

ร้อยละ 71.11 น้อยกว่ากลุม่ Non-FCSR ซึง่มถีงึร้อยละ

83.80 ทั้งสองกลุ่มมีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉลี่ย 4 คน กลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non-FCSR 

มีอาชีพหลัก คือ การท�านา และรับจ้าง ตามล�าดับ 

และมีรายได้ 50,001 – 75,000 บาท/ปี/ครัวเรือน     

ทั้งสองกลุ่มมีหนี้สินเฉลี่ย 104,101 บาท ส่วนใหญ่

กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.10 

และ 29.70 ตามล�าดบั การรบัรูข่้าวสารเกีย่วกบัการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาจากผู้น�า

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และ 76.80 ตามล�าดับ 

และได้เข้าร่วมกจิกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

คิดเป็นร้อยละ 46.30 และ 45.90 ตามล�าดับ เช่นกัน

โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ การท�าแนว

กันไฟคิดเป็นร้อยละ 72.10 และ 89.20 ตามล�าดับ 

Table 1  Population and sample.
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ส่วนใหญ่มคีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรมการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัปานกลาง ทัง้สองกลุม่

ทราบว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่งส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับภาค

เอกชนและรูจ้กัโครงการ “คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน” 

นิเวศวิทยาของป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง (FCSR) 

และป่าชุมชนคลองฟันปลา (Non-FCSR)

 จากการศึกษาการประเมินผลการจัดการ

ป่าชมุชนภายใต้โครงการ“คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน” 

ปี พ.ศ. 2557 ของพสุธา และคณะ (2558) พบว่า 

ข ้อมูลทางนิเวศวิทยาของป่าชุมชนของกลุ ่ม 

FCSR และกลุ่ม Non-FCSR  มีความหนาแน่น 

203 และ114 ต้นต่อไร่ ตามล�าดับ ความเด่น 3.71 

และ 4.17 ตารางเมตรต่อไร่ ตามล�าดับปริมาณมวล

ชีวภาพ 16.23 และ 17.63 ตันต่อไร่ ตามล�าดับ และ

ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s  

index เท่ากบั 1.25 และ 1.69  ตามล�าดบั จะเหน็ได้ว่า

ในปีทีผ่่านมาป่าชมุชนของทัง้สองกลุม่มคีวามอดุม

สมบรูณ์มากขึน้ โดยปรมิาณมวลชวีภาพเพิม่ขึน้ถงึ 

1.12 และ 1.59 ตันต่อไร่ ตามล�าดับ ซึ่งเป็นผลมา

จากการที่ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้  

โดยห้ามการตัดไม้ใหญ่แต่อนุญาตให้มีการใช้

ประโยชน์เฉพาะผลิตผลรองจากป่าเท่านั้น

  เมื่อพิจารณาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

โดยค�านวณจากปริมาณมวลชีวมวลเหนือและใต้

ผิวดิน (above and underground biomass) พบว่า 

กลุ ่ม FCSR มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงระหว่างปี  

พ.ศ. 2554-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2556-2557 

และ พ.ศ. 2554-2557 เท่ากบัร้อยละ -1.65 8.62 7.42 

และ 4.91 ตามล�าดับ ในขณะที่กลุ่ม Non-FCSR 

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับ 

ร้อยละ 4.17 11.97 9.87 และ 9.40 ตามล�าดับ ถึงแม้ 

การกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนทั้งสองแห่งจะมี 

ปริมาณที่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เหมือนกัน 

 ป่าชุมชนของกลุ่ม Non-FCSR มีความ

อุดมสมบูรณ์มากกว่ากลุ ่ม  FCSR ทั้งนี้ความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนแต่ละแห่งย่อมเป็นผล 

มาจากทุนดั้งเดิมของทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเป็นส�าคัญ และความ

อุดมสมบูรณ ์ของป ่านั้น ยังขึ้นอยู ่กับป ัจจัย 

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น น�้าฝน ความอุดมสมบูรณ์

ของดิน ไฟป่า ภัยธรรมชาติ โรคและแมลง เป็นต้น 

ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น 

FCSR จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่า

ไม่สามารถน�ามาเป็นประเด็นในการประเมินความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าได้ทั้งหมดดัง Table 2  
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Table 2  Ecological indicators of community forest comparative between FCSR and Non-FCSR.

ที่มา: พสุธา และคณะ (2558)

ข้อมลูของผลทีต่ามมาของป่าชมุชนบ้านโนนหนิผึง้ 

(FCSR) และป่าชมุชนคลองฟันปลา  (Non-FCSR)

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ

 เมื่อน�าคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาจัดระดับ พบ

ว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกกระบวนการอยู่

ในระดับปานกลาง (X = 2.66) กลุ่ม Non-FCSR 

(X  = 2.96) ซึ่งมากกว่ากลุ่ม FCSR (X  = 2.60)  

ดัง Table 3 เนื่องจากทั้งกลุ่ม FCSR และ กลุ่ม 

Non-FCSR ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และมีภาระหนี้สินจึงให้ความส�าคัญกับการหา

เลี้ยงชีพมากกว่าการสละเวลาเพื่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่สอดคล้องกบั ธนนัท์เศรษฐ์ 

และคณะ (2556) พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าสงวน

แห่งชาติป่าภูระง�า อ�าเภอแวงใหญ่  อ�าเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน 

โดยพบว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของทั้งสองกลุ่ม

พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา

มากที่สุด รองลงมา คือ การปฏิบัติตามแผน การ

วางแผน และการตดิตามและประเมนิผล ตามล�าดบั

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 เมื่อน�าคะแนนทัศนคติต่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิมาจดัระดบั พบว่าในภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกในระดับ

มาก (X = 4.27)โดยพบว่ากลุ่ม FCSR (X = 4.30) 

ซึ่งมากกว่ากลุ่ม Non-FCSR (X= 4.14)  ดัง Table 

3 เนื่องจากกลุ่ม FCSR มีการใช้ภูมิปัญญาในการ

ใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงมีการต่ออายุโครงการ
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ป่าชุมชน แสดงให้เห็นว่าชุมชนให้ความส�าคัญต่อ

การจดัการป่าชมุชน ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึทศันคตทิี่

ดีในการดูแลรักษาป่าของชุมชน กล่าวได้ว่า FCSR 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการ

พัฒนาป่าชุมชน เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุน

กจิกรรมต่างๆ และยงัมกีจิกรรมการให้ความรูเ้กีย่ว

กับทรัพยากร ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย

ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ 

อาทิ การได้รับการตอบสนองและการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร (วัฒนา, 2535 และ ธงชัย, 2539) และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าการ

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น

สิ่งที่ควรสนับสนุนให้เกิดอย่างต่อเนื่อง รองลงมา 

คอื การสร้างจติส�านกึเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาตใิห้เยาวชนคนรุน่ใหม่ ในขณะทีส่่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่การจัดการทรัพยากรในป่า

ชมุชนเป็นหน้าทีข่องผูน้�าชมุชนและคณะกรรมการ

ป่าชุมชนเท่านั้น   

ความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 เมื่อน�าคะแนนความรู้ความเข้าใจด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาจัดระดับ พบว่าใน

ภาพรวมกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในระดบัมาก (X = 13.48) โดยกลุม่ FCSR  (X = 13.57) 

ซึ่งมากกว่ากลุ่ม Non-FCSR (X= 13.02) จะเห็น

ได้ว่าคะแนนไม่ต่างกันมากนัก ทั้งนี้เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การพึ่งพิง

ทรัพยากรธรรมชาติมายาวนานเกิดการสังเกต 

เรียนรู้ วิเคราะห์ จนก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้

ประโยชน์จากป่า ซึง่ประสบการณ์เป็นปัจจยัหนึง่ที่

ส่งผลต่อความรูค้วามเข้าใจ ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาการประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้

โครงการคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน (พสธุา และคณะ, 

2558) ซึ่งพบว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของป่าชมุชนทีไ่ด้รบัและไม่

ได้รบัรางวลัอยูใ่นระดบัสงู และคะแนนไม่แตกต่าง 

กันมากนัก ค่าคะแนนรวมเฉลี่ยของป่าที่ได้รับ

รางวัลมีค่าคะแนนสูงกว่าป่าที่ไม่ได้รับรางวัล และ

ในภาพรวมชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจไปในทศิทาง

ที่สูงขึ้น ทั้งนี้เกิดจากการสั่งสมจากการศึกษาและ

ประสบการณ์ ซึ่งป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลมีการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จากการเข้าร่วม FCSR จึงส่งผลให้ชุมชนได้รับ

ความรู ้ความเข้าใจมากกว่าป่าชุมชนที่ไม่ได้รับ

รางวัล ดัง Table 3 เมื่อพิจารณาแยกตามรายข้อพบ

ว่าส่วนใหญ่ตอบถูกในค�าถามที่ว่าการปลูกป่าเป็น

ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ดินและน�้า และการตัด

ต้นไม้ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน ภัยแล้ง และ

อุทกภัย และส่วนใหญ่ตอบผิดในข้อถ้าหากสภาพ

ภูมิประเทศมีความลาดชันมาก (เกิน 35%) และ

ดนิอยูใ่นสภาพทีเ่สีย่งต่อการพงัทลาย ควรปลกูพชื

คลุมดินและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนั้นได้ ความ

รู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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Table 3  The relative of outcomes level comparative between FCSR and Non-FCSR

Remarks: * significance  level 0.05  

                  ns not significant at  0.05 level.

ภาวะผู้น�า 

 เมื่อน�าคะแนนด้านภาวะผู้น�า มาจัดระดับ 

พบว่า ในภาพรวมกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู ้น�า

มีภาวะความเป็นผู้น�ามาก (X  = 4.17) โดยกลุ่ม 

Non-FCSR (X = 4.21) ซึ่งมากกว่ากลุ่ม FCSR (X= 

4.16) ดงั Table 3 เนือ่งมาจากคนในชมุชนของกลุม่ 

Non-FCSR เห็นว่าผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการ

ป่าชมุชนสามารถกระตุน้ให้คนในชมุชนเหน็ความ

ส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการป่า

ชมุชนท�าให้ป่ามคีวามอดุมสมบรูณ์ชมุชนสามารถ

เข้าถึงและใช้ทรัพยากรป่าไม้ได้ทั่วถึงกัน ซึ่ง

สอดคล้องกบั คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ (2554) 

ได้ศึกษาผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

รกัษ์ป่า สร้างคน 84 ต�าบล วถิพีอเพยีง ด�าเนนิการโดย 

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) พบว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีกลไกและคณะท�างานที่ชัดเจน มี

ลักษณะแบบพหุภาคี คือ มีส่วนร่วมจากหลาย

ภาคส่วน มีการบริหารจัดการโครงการด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล มีการติดตามก�ากับงานอย่างต่อเนื่อง

ความส�าเร็จในระดับต�าบลยังสะท้อนให้เห็นถึง

ผลสัมฤทธิ์ในมิติต่างๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณา

ตามรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าผู ้น�าชุมชน

มภีาวะผูน้�าด้านจรยิธรรมสงูสดุรองลงมา คอื คณะ

กรรมการป่าชมุชนค�านงึถงึผลประโยชน์ของชมุชน

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   

ความสามคัคใีนด�าเนนิกจิกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ธรรมชาติ 

 เมื่อน�าคะแนนความสามัคคีในการด�าเนิน

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มา

จัดระดับ พบว่า ในภาพรวมกลุ ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความสามัคคีอยู่ในระดับมาก (X  = 3.71)

โดยกลุ่มNon-FCSR (X= 4.04) ซึ่งต่างจากกลุ่ม 

FCSR (X = 3.64) ดัง Table 3 อาจเนื่องมา จากใน

การดแูลพืน้ทีป่่าชมุชน กลุม่ Non-FCSR ดแูลพืน้ที่
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ป่าเพียงชุมชนเดียวความขัดแย้งในชุมชนน้อยกว่า

กลุ่ม FCSR ซึ่งมีหลายชุมชนร่วมกันดูแลพื้นที่ก่อ

ให้เกดิความเหน็ในการจดัการป่าทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมิน

ผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า

ป่ารักชุมชน (พสุธา และคณะ, 2558) ซึ่งพบว่า

ป่าที่ไม่ได้รับรางวัลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าป่าที่ได้

รับรางวัล สาเหตุจากความคิดที่ไม่ลงรอย และมี

การขัดผลประโยชน์กันระหว่างกลุ่ม เมื่อพิจารณา

ตามรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทุกคนใน

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของป่าชุมชน 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความจ�าเป็น 

ต่อการพัฒนาป่าชุมชน ทุกคนสามารถท�างาน 

ร่วมกับคนในชุมชนได้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ

สัมพันธ์กับ FCSR อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 (χ2  = 5.829, p-value = 0.05) กล่าวคือ กลุ่ม 

FCSR และ Non-FCSR มีการกระจายตัวของ

ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอแม้ว่าคะแนนรวมเฉลี่ยของ

กลุ่ม Non-FCSR จะสูงกว่า แต่ก็ยังอยู่ในระดับ

เดียวกัน คือ ระดับปานกลาง ทั้งนี้ ชุมชนจะมีส่วน

ร่วมมากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เข้า

มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปัจจัยของสิ่งจูงใจ โอกาสใน

การเข้าร่วม ปัจจัยส่วนบุคคล (เกียรติศักดิ์, 2536 

และ ชูเกียรติ, 2536) แสดงให้เห็นว่า FCSR ไม่มี

บทบาทต่อการมีส่วนร่วมของทั้งสองป่า เนื่อง

มาจากการมีส่วนร่วมของทั้งสองป่าชุมชนนั้นได้

เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การที่ประชาชนมีความตั้งใจใน

การดูแลพื้นที่ป่าร่วมกันจึงรวมตัวกันจัดการตั้ง

เป็นป่าชุมชนของกรมป่าไม้เพื่อร่วมท�ากิจกรรม

ในการดูแลป่า ส่วนผลที่ตามมาของการจัดการ

ป่าชุมชนด้านอื่นๆ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ 

FCSR ได้แก่ ทัศนคติ (χ2  = 1.620, p-value = 0.44) 

ความรู้ความเข้าใจ (χ2 = 0.589, p-value = 0.44) 

ภาวะผู ้น�า (χ 2  = 1.085, p-value = 0.58) 

และความสามัคคี (χ2  = 2.302, p-value = 0.31) 

กล่าวได้ว่ากลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non-FCSR มี

ข้อมลูทีเ่กาะกลุม่กนั คอื ระดบัคะแนนของทศันคติ 

ความรูค้วามเข้าใจ ภาวะผูน้�า และความสามคัค ีเป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน คือ หากกลุ่มหนึ่งมีคะแนน

สูงอีกกลุ่มหนึ่งจะมี คะแนนต�่า ดัง Table 3 และ 

Figure 1 โดยทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ภาวะผู้น�า 

และความสามัคคี มีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด

ทิศทางหนึ่งได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งส่งผลต่อ

การจัดการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่ หรือกล่าวได้

ว่า FCSR มีบทบาทต่อการจัดการป่าชุมชนนั่นเอง 

อย่างไรกต็ามในการจดัการป่าชมุชนเพือ่ให้อ�านวย

ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนอย่าง

สูงสุดและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสนับสนุนขั้นพื้นฐาน

ที่ส�าคัญที่สุด คือ การยอมรับจากประชาชนที่อยู่

รอบป่าชุมชนนั้นๆ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ

เมื่อประชาชน มีทัศคติ ความรู้ความเข้าใจ ภาวะ

ผู้น�า และความสามัคคี หรือแม้แต่การมีส่วนร่วม 

ในเชิงบวกต่อรูปแบบการจัดการป่าชุมชนในทุก

มิติ ตลอดจนผลได้และผลเสีย หรือผลกระทบทั้ง

ทางบวกและลบที่เกิดขึ้นจาก FCSR ในทุกมิติที่

เกี่ยวข้อง
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Figure 1 Level of outcomes average comparative between FCSR and Non-FCSR  community forest.      

Remarks: Non-FCSR      FCSR.
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แนวทางการด�าเนนิงานและพฒันา FCSR โดยการ

วิเคราะห์ SWOT ของป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

(FCSR) และป่าชมุชนคลองฟันปลา (Non-FCSR)

จากผลการศึกษาข้างต้น น�ามาวิเคราะห์ SWOT ได้

รายละเอียด ดังนี้

จุดแข็ง  

 กลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non-FCSR มีจุด

แข็งที่เหมือนกัน คือ ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาดั้งเดิม

อยู่ในพื้นที่ชุมชนได้รับข่าวสารการอนุรักษ์จาก

ผูน้�าชมุชน ชมุชนเคยเข้าร่วมกจิกรรมปลกูป่า และ

กิจกรรมอนุรักษ์อื่นๆ รู้จักโครงการ “คนรักษ์ป่า 

ป่ารักชุมชน” จากผู้น�าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับปาน

กลาง ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับมาก ชุมชนมีทัศนคติ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางบวก ผู้น�า

ชุมชนมีภาวะผู้น�าด้านจริยธรรมสูง ป่าชุมชนมี

ระบบการสืบพันธุ ์และทดแทนในระดับที่ดี มี

กิจกรรมการบวชป่า

 กลุ ่ม FCSR มีจุดแข็งที่แตกต่างจาก

กลุ่ม Non-FCSR คือ ชุมชนมีกฎระเบียบการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชน มีแหล่งน�้าขนาดใหญ่ มี

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าเดิมอย่าง

ต่อเนือ่ง มกีารใช้ภมูปัิญญาในการใช้ประโยชน์จาก

ป่า มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชน มีนวัต

กรรมผลิตภัณฑ์จากไผ่หลากหลายรูปแบบ มีการ

ขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ของคณะกรรมการ

ป่าชุมชน อย่างชัดเจน ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ท�าให้ป่า

ยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน

เข้าไปพึ่งพิงและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และ

เป็นประโยชน์กับการต่อยอดสนับสนุน FCSR 

ซึ่งสนองความต้องการของชุมชนและตรงตาม

นโยบายภาคเอกชน

จุดอ่อน  

 กลุม่ FCSR และกลุม่ Non-FCSR มจีดุอ่อน

ทีเ่หมอืนกนั คอื ชาวบ้านขาดความรูค้วามเข้าใจใน

การจดัการป่าชมุชนตามหลกัการวชิาการ ชมุชนมี

ภาวะหนี้สิน จึงให้ความส�าคัญกับการหาเลี้ยงชีพ

มากกว่าสละเวลาเพื่อการอนุรักษ์ ชุมชนเปิดรับ

ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรจากผู้น�าชุมชน

เป็นหลกั ชมุชนมส่ีวนร่วมบางขัน้ตอนส่วนใหญ่เป็น

เพยีงการปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุเท่านัน้ ชมุชนขาด

การเสนอความคดิเหน็ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

การจัดการป่าชุมชน รูปแบบการด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิม่หลากหลาย 

 กลุ่ม FCSR มีจุดอ่อนที่เพิ่มเติม คือ พื้นที่

ป่าชมุชนได้รบัการดแูลและใช้ประโยชน์จากหลาย 

หมู่บ้าน ซึ่งยากต่อการท�างานให้สอดประสานใน

ทิศทางเดียวกัน จ�านวนคนดูแลป่าน้อยเมื่อเทียบ

กับพื้นที่ป่า  ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้หากไม่ได้รับการ

แก้ไข จะเป็นปัญหาต่อการจัดการและการพัฒนา

ป่าชุมชน ดังนั้น FCSR ควรมุ่งเน้นไปที่การให้คน

ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าชุมชนเพื่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และร่วมกันดูแลป่าของตน

อย่างสามัคคี

โอกาส  

 กลุม่ FCSR และกลุม่ Non-FCSR มโีอกาส

ที่เหมือนกัน คือ กรมป่าไม้เข้าไปด�าเนินการจัด

ตั้งป่าชุมชนและอบรมด้านการบริหารจัดการป่า

ชมุชน และสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านเครอื
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ข่ายป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

การจัดการป่าชุมชน 

 กลุ่ม FCSR มีโอกาสที่เพิ่มเติม คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับป่าชุมชน 

จึงได้จัดท�าโครงการจัดการผืนป่าเชิงระบบนิเวศ

ร่วมกับชุมชน ได้รับรางวัลจาก “โครงการคนรักษ์

ป่า ป่ารักชุมชน” หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้ามาให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมการ

จัดการป่าชุมชนในหลายรูปแบบ เป็นแหล่งศึกษา

ดูงานด้านการจัดการป่าชุมชน ซึ่งโอกาสเหล่า

นี้เป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการป่าเกิดความภาคภูมิใจ และมีความ

กระตอืรอืร้นในการแก้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ท�าให้

ป่ามคีวามอดุมสมบรูณ์ และท�า เป็นชมุชนต้นแบบ

ให้กบัป่าอืน่ๆ ได้เข้ามาศกึษาเพือ่น�าไปพฒันาพืน้ที่

ป่าของตนต่อไป 

ภัยคุกคาม  

 กลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non-FCSR มีภัย

คกุคามทีเ่หมอืนกนั คอื ขาดการสบืทอดการท�างาน

ด้านการอนรุกัษ์จากรุน่สูรุ่น่ การท�างานระหว่างเจ้า

หน้าที่กับชุมชนเป็นการท�างานแบบแยกส่วน 

 กลุ่ม FCSR มีภัยคุกคามเพิ่มเติม คือ มี

ชมุชนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ป่าชมุชนจนเกนิ

ก�าลังการผลิตของป่า และขาดความต่อเนื่องของ

กจิกรรมภายใต้โครงการ “คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน” 

ขาดการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ภายหลังได้รับรางวัล ซึ่งภัยคุกคามเหล่าหากไม่มี

การปรับแก้ จะท�าให้ป่ามีความสมบูรณ์ลดลง เกิด

ปัญหาความขัดแย้ง แย่งชิงกันใช้ทรัพยากร และ

ภาคเอกชนทีใ่ห้การสนบัสนนุ การด�าเนนิกจิกรรม 

FCSR ไม่ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการอีกทั้งยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

ที่แท้จริงของชุมชน

สรุป

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า

ครึ่งเป็นเพศหญิง ทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ย 57 ปี

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  มีภูมิล�าเนาดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ 

กลุ่ม FCSR ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน

ร้อยละ 71.11 น้อยกว่ากลุ่ม Non-FCSR ซึ่งมีถึง

ร้อยละ 83.80 ทั้งสองกลุ่มมีจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือนเฉลี่ย 4 คน กลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non-FCSR 

มีอาชีพหลัก คือ การท�านา และรับจ้าง ตามล�าดับ

และมีรายได้ 50,001 – 75,000บาท/ครัวเรือน/ปี ทั้ง

สองกลุ่มมีหนี้สินเฉลี่ย 104,101 บาท ส่วนใหญ่กู้

เงินจากกองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และ 

29.70 ตามล�าดับ การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาจากผู้น�า

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และ 76.80 ตามล�าดับ 

และได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.30 และ 

45.90 ตามล�าดบัเช่นกนั โดยกจิกรรมทีเ่ข้าร่วมมาก

ที่สุด คือ การท�าแนวกันไฟ คิดเป็นร้อยละ 72.10 

และ 89.20 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่มีความสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

ระดับปานกลาง ทั้งสองกลุ ่มทราบว่ามีหน่วย

งานภาคเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เคย

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับภาคเอกชนและรู้จัก

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
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 ในภาพรวมกลุ่ม FCSR และกลุ่ม Non- 

FCSR มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ระดับปานกลาง มีทัศนคติ ความรู ้ความเข้าใจ 

ภาวะผู้น�าในระดับมาก ส่วนความสามัคคี พบว่า

กลุ่ม FCSR อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุ่ม  

Non-FCSR อยู่ในระดับมาก

 นเิวศวทิยาของป่าชมุชนพบว่ากลุม่ FCSR 

มคีวามหนาแน่นของต้นไม้มากกว่า ส่วนความเด่น

ของชนิดพันธุ์ไม้ ปริมาณมวลชีวภาพ Shannon-

Wiener’s index และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

มีน้อยกว่ากลุ ่ม Non-FCSR และทั้งสองกลุ่มมี

แนวโน้มการกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์เพิม่สงูขึน้

เหมือนกัน

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าการมส่ีวน

ร่วม มีความสัมพันธ์กับ FCSR ส่วนทัศนคติ ความ

รูค้วามเข้าใจ ภาวะผูน้�า และความสามคัค ีไม่มคีวาม

สัมพันธ์กับ FCSR 

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบว่า ทั้งกลุ่ม FCSR 

และ กลุ่ม Non-FCSR ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ซึ่งมีความจ�าเป็นในการพึ่งพิงและใช้

ประโยชน์จากป่าชมุชน มกีารท�างานทีอ่าศยัฤดกูาล 

ดังนั้นการสนับสนุน FCSR จึงควรเลือกช่วงเวลา

ให้เหมาะสมเพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชน

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 2. จากการศกึษาพบว่า ทัง้กลุม่ FCSR และ 

กลุม่ Non-FCSR มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ ในระดบั

ปานกลาง ซึง่อาจเป็นผลมาจากรายได้ และยงัมหีนี้

สินจึงให้ความส�าคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกว่า

การสละเวลาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังนั้นการสนับสนุน FCSR ควรเข้าไปส่งเสริม

กิจกรรมและพัฒนาอาชีพและที่เพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชน

 3. จากการศกึษาพบว่า ทัง้กลุม่ FCSR และ 

กลุ่ม Non-FCSR มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้อยมาก ส่วนใหญ่มาจากผู้น�า

ชุมชน ดังนั้นการสนับสนุน FCSR ควรเพิ่มช่อง

ทางหรือรูปแบบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลาก

หลายมากขึ้น  

 4. จากการศกึษาพบว่า ทัง้กลุม่ FCSR และ 

กลุ่ม Non-FCSR มีความเชื่อมั่นในตัวผู้น�าชุมชน

มาก เนื่องจากเห็นว่าผู้น�าชุมชนมีจริยธรรม เป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จึงมีความเชื่อ

ถอืศรทัธา ดงันัน้การสนบัสนนุ FCSR ควรให้ความ

ส�าคัญกับผู้น�า ผู้ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาป่า

ชุมชน 

 5. การด�าเนินงานและพัฒนา FCSR ควร

ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย ของ

ภาครัฐเพื่อให้เกิดการท�างานอย่างบูรณาการ
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ABSTRACT

  The objectives of this study were socio-economic condition, participation level and factors af-

fecting the role of people participation in Thalay Noi watershed area conservation. This study employed 

the designed questionnaire of 363 head or representative household and gathered data during January to 

February 2016. Statistical analysis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05 

 The result of this study found that most of the respondents were female with their average age 

51 years. They had average 4 household  members, social were villager status, their educational level 

were at the primary school, domicile were in the local area with there, average resettled period was 44 

years. Their main occupation were rubber plantation, oil palm and fruit orchard. They had experienced 

in environmental problem community drought/water and shorted water in agriculture. Factor affecting 

people participation in Thalay Noi watershed conservation were main occupation, social status, house-

hold income, resettled period, training of environmental and natural conservation, received information 

and activities of environmental and natural conservation.

Keywords: participation, conservation, watershed area
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่

มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม

ประกอบการสัมภาษณ์กับหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 363 ตัวอย่าง ช่วงเดือน

มกราคม ถงึ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้วธิทีางสถติค่ิา t-test และค่า F-test ทีร่ะดบั

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

 จากผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51 ปี มีจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือนเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมเป็นกลุ่มลูกบ้าน ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา มี

ภมูลิ�าเนาเดมิอยูใ่นพืน้ที ่มรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐานเฉลีย่ 44 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีภาคการเกษตรเป็น

หลัก คือ ท�าสวนยางพารา/ปาล์มน�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนประสบ คือ ปัญหาภัย

แล้ง/ขาดแคลนน�้าทางการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้า

ทะเลน้อย ได้แก่อาชีพหลัก สถานภาพทางสังคม รายได้ของครัวเรือนระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานการได้รับ

การอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, พื้นที่ลุ่มน�้า

ค�าน�า

 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

และมคีวามส�าคญัยิง่ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางตรง

และทางอ้อมแก่มวลมนษุย์ชาต ิแต่อย่างไรกด็สีงัคม

ของมนษุย์ได้มกีารเปลีย่นแปลงไปตามววิฒันาการ

ของระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการปรบัตวัตามการ

เปลี่ยนแปลงของอารยธรรม ท�าให้มีความต้องการ

ใช้ประโยชน์จากป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

การพัฒนาของท้องถิ่น การประกอบอาชีพ และ

การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ โดย

เฉพาะอย่างยิง่การใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ลุ ่มน�้า ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าได้ท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์ 

และป้องกันรักษาป่าต้นน�้า โดยต้องเสริมสร้าง

จติส�านกึ และให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์ รวมถงึ 

ต้องบรหิารจดัการ เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื

ต่อไป

 ลุม่น�า้ทะเลน้อยเป็นลุม่น�้าสาขาของลุม่น�า้ 

ทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน อ�าเภอ 

ป่าพะยอม อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ เป็นพืน้ที่ 

ป่าต้นน�้าที่ส�าคัญของจังหวัดพัทลุง ซึ่งในอดีต 

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น การบุกรุกท�าลายพื้นที่

ป่าต้นน�้าท�าให้พื้นที่ลุ ่มน�้าประสบปัญหาความ

เสื่อมโทรมของลุ่มน�้า อันเป็นผลมาจากการใช้
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ประโยชน์ทีด่นิจากพืน้ทีบ่รเิวณป่าต้นน�า้เป็นพืน้ที่

เกษตรกรรม การบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลก

ระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน�้า การชะล้างพังทลาย

ของดิน และการตื้นเขินของล�าห้วยธรรมชาติ 

(ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 2548) จากปัญหาดังกล่าวท�าให้

ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย ต�าบลเกาะเต่า 

อ�าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ตระหนกัถงึปัญหา

ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไป

จากเดิมมาก สิ่งที่ปรากฏเห็นได้ชัดคือ การพึ่งพิง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�าเกษตรกรรม การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า การมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 

และค่านยิมความเชือ่ต่างๆ (ส�านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

ส่งผลกระทบทางบวกต่อความสามารถในการ

จัดการตนเอง และการมุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ในการ

วิจัย คือ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมระดับการ

มีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย

 สมมุติฐานการวิจัย เพศ อาชีพหลัก 

สถานภาพทางสงัคม รายได้ของครวัเรอืน ภมูลิ�าเนา 

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การได้รับการอบรมเกี่ยว

กบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลน้อย ทีแ่ตกต่างกนั

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

 1. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศกรมแผนที่

ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000

 2. เอกสารต่างๆ ต�ารา บทความ วทิยานพินธ์

 3. แบบสอบถามสร้างขึน้ส�าหรบัเกบ็ข้อมลู

ประชากรตวัอย่าง โดยให้ครอบคลมุตวัแปรทกุตวัที่

ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบค�าถามปลายปิด (closed end) และค�าถามปลาย

เปิด (opened end)

 4. คอมพิวเตอร์

 5. โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

 6. กล้องถ่ายภาพ

วิธีการ

 1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากรศกึษา ได้แก่ หวัหน้าครวั

เรือนหรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน�้าทะเล

น้อยต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

มี 13 หมู่บ้าน จ�านวน 3,917 ครัวเรือน (ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม, 2558)

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบ Stratified random sampling ค�านวณหากลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สตูรการค�านวณของ Yamane (1973) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้จ�านวนตัวอย่าง 

363 ตัวอย่าง

  1.3 การกระจายสดัส่วนของกลุม่ตวัอย่าง 

ใช้สตูรการกระจายตามสดัส่วน (สบุงกช, 2526)

 2. การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม

  2.1 การสร้างแบบสอบถาม การออกแบบ
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เครือ่งมอืแบบสอบถามโดยการสร้างแบบสอบถาม

ให้มีข้อค�าถามครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการ

ศกึษาวจิยั ซึง่มลีกัษณะของค�าถามเป็นแบบค�าถาม

ปลายปิด (closed ended) และค�าถามปลายเปิด 

(opened ended) ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย มีรายละเอียด

ดังนี้

    1) การวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เกณฑ์

การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้

 2)  การวัดระดับการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลน้อยกรณี

ศกึษาต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 

     ค่าเฉลี่ย  0.00 - 0.50  หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจน้อย

     ค่าเฉลี่ย  0.51 - 1.00  หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจมาก

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั (ประภาเพญ็, 

2526)

 2.2 การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

การทดสอบดังต่อไปนี้

  1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนือ้หา (content validity) โดยน�าแบบสอบถามทีจ่ดั

ท�าขึน้ไปเสนอต่อผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ตรวจสอบความ

ถูกต้องและขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไข 

ให้เนื้อหาคลอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์

มากที่สุด

  2) การทดสอบความเชือ่มัน่ (reliability) 

โดยท�าการ pre-test แบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด 

กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านป่าพะยอม 

    ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายความว่า มีส่วนร่วมน้อยที่สุด

    ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายความว่า มีส่วนร่วมน้อย

    ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายความว่า มีส่วนร่วมปานกลาง

    ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายความว่า มีส่วนร่วมมาก

    ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายความว่า มีส่วนร่วมมากที่สุด

ต�าบลป่าพะยอม อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ท�าการศึกษา จากนั้นท�าการ

ทดสอบความน่าเชื่อถือของค�าถามการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลน้อย 

ด้วยวิธีของ Cronbach (Cronbach, 1970) พบว่า  

มีค่าเท่ากับ 0.87 ในส่วนของการทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

(Kuder–Richardson,s method) หรือ K.R.-20 

(Kuder and Richardson, 1993) มีค่าเท่ากับ 0.82



70
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

สุขเกชา พูลผล และ กิติชัย รัตนะ

 3. การวเิคราะห์ข้อมลูโดยน�าแบบสอบถาม

ที่ได้ด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของ

แบบสอบถามมาลงรหสั (coding) จากนัน้น�าข้อมลู

ที่ได้มาท�าการประมวลผล แล้ววิเคราะห์โดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

ประมวลผลข้อมลูโดยจ�าแนกการวเิคราะห์ออกเป็น 

2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  3.1 การวเิคราะห์เชงิพรรณา (descriptive 

analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็น

ข้อมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรตัวอย่าง น�าเสนอข้อมูลในรูปของตาราง

ประกอบค�าบรรยาย พร้อมทัง้แสดงค่าสถติอิย่างง่าย 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าสูงสุด (maximum) และ

ค่าต�่าสุด (minimum) 

  3.2 การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (quantitative 

analysis) ส�าหรบัสถติทิีใ่ช้ระหว่างตวัแปรอสิระกบั

ตัวแปรตามท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 

t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม

และใช้สถิติ F-test แบบ One-way ANOVA ใช้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับตัวแปร

อิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก�าหนดค่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการศึกษา

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของประชาชน

 จากการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 

51.5 มีอายุเฉลี่ย 51 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 

9.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร ้อยละ 84.0 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่

มีสถานภาพเป็นกลุ่มลูกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 71.1 

เป็นสมาชกิกลุม่ออมทรพัย์/สหกรณ์ คดิเป็นร้อยละ 

23.9 ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 58.4 มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ในพื้นที่ 

คดิเป็นร้อยละ 78.8 มรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐานเฉลีย่ 

44 ปี และไม่คิดที่จะย้ายที่อยู่อาศัยออกจากชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 93.7 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 94.2 คือ  

ท�าสวนยางพารา/ปาล์มน�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น โดยมี 

รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 17,680 บาท/เดือน 

ที่มาของรายได ้มาจาก การท�าสวนยางพารา  

การรบัจ้างภาคการเกษตร และการเลีย้งสตัว์ ในส่วน 

ของรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 14,520 บาท/

เดอืน โดยเป็นรายจ่ายในครวัเรอืน ค่าใช้จ่ายด้านการ

ศึกษาของบุตรหลาน และการช�าระหนี้สินต่างๆ 

ส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ คิดเป็น

ร้อยละ 94.5 โดยเป็นกรรมสิทธิ์การถือครอง

ประเภทโฉนด ร้อยละ 40.2 โดยแต่ละครัวเรือนมี

พื้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 17 ไร่ โดยประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างรุนแรงมากที่สุด คือ 

ปัญหาภยัแล้ง/ขาดแคลนน�า้ทางการเกษตร คดิเป็น

ร้อยละ 42.1 

การรับรู ้ข ้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู ้เกี่ยว

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ คดิ

เป็นร้อยละ 81.3 โดยแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

ในท้องถิ่นมาจากผู้น�าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.6  
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ความถีใ่นการได้รบัข้อมลูข่าวสาร คอื เดอืนละครัง้ 

คดิเป็นร้อยละ 42.4 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เคยได้รบั

การอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 56.5  

โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาที่ดิน คิดเป็น

ร้อยละ 18.2 กลุ่มตัวอย่างในชุมชนเคยเข้าร่วม

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 72.2 

โดยกิจกรรมที่ท�าคือการจัดท�าฝายต้นน�้าเพื่อการ

อนุรักษ์ดิน น�้า ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ

ส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีแนวทางในการปรับ

ตัวของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในพื้นที่ต้นน�้าในอนาคต คือ การฟื้นฟู

ระบบนเิวศป่าต้นน�า้/ท�าฝายต้นน�า้/ปลกูป่า เพือ่การ

อนุรักษ์ดิน น�้า ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 19.7 และส่วน

ใหญ่เห็นว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง/

วิทยุชุมชน คิดเป็นร้อยละ 46.6 เพื่อให้ประชาชน

สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

ความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจด้านการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อยูใ่น

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 โดยประเด็น

ค�าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าในระดับ

มากทีส่ดุ คอื การปลกูพชืถกูวธิใีนพืน้ทีล่าดชนั ช่วย

ลดการพงัทลายของดนิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.98 และ 

การปลกูพชืควบคูก่บัต้นไม้ในรปูแบบวนเกษตร ช่วย

ลดปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง และเป็นการอนุรักษ์ 

ดนิและน�า้ในทีด่นิท�ากนิ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.98 ส่วน

ประเดน็ค�าถามทีก่ลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบได้น้อย

ทีส่ดุ คอื การปรบัปรงุบ�ารงุดนิในพืน้ทีเ่กษตรช่วย

ลดการบกุรกุท�าลาย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.73

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่

ลุ่มน�้าทะเลน้อย 

 การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์พื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลน้อย อยู ่ในระดับปาน

กลาง (X = 2.81)โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ ่มน�้า อยู ่ในระดับปาน

กลาง (X = 2.85) 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านการวางแผนงานด้านการอนุรักษ์เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ ่มน�้า อยู ่ในระดับปาน

กลาง ( X =  2.82) 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ลุ่มน�้า อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.84) และ 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่ม

น�้า อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.73) ทั้งนี้เนื่องมา

จากประชาชนในพื้นที่มีส่วนส�าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

การด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้า อาทิ

เช่น การท�าฝายดักตะกอน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

ซึ่งข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคที่มีต่อการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้า

ทะเลน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจ

สอบ และจดัท�าแผนปฏบิตักิารชมุชนในการด�าเนนิ

งานเพื่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน�้าใน

ระดับพื้นที่
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สุขเกชา พูลผล และ กิติชัย รัตนะ

ปจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย 

 จากผลการทดสอบ พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่

ลุ่มน�้าทะเลน้อย (Table 1) ได้แก่ 

Table 1 Summary of hypothesis testing.

 Remark:    ns not significant at 0.05 level

      *significant at 0.05 level

 1. อาชพีหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่

ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ก�าลังหางาน กลุ่มนอกภาค

การเกษตร และกลุ่มภาคการเกษตรพบว่าอาชีพ

หลักมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย (F = 4.534; p-value  

= 0.011) เมือ่ท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

ด้วยวธิ ีScheffe’ พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่ได้ประกอบ

อาชพี/ก�าลงัหางาน มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์พืน้ที่

ลุ่มน�้าทะเลน้อย(= 3.50) มากกว่า ผู้ที่มีอาชีพนอก

ภาคการเกษตร ( = 2.33) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ/ก�าลังหางาน จะมีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้ามากกว่ากลุ่มที่ประกอบ

อาชีพนอกภาคการเกษตร

 2. สถานภาพทางสังคม แบ่งออกเป็น 5 

กลุ่ม คือ กลุ่มลูกบ้านกลุ่มก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม
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สุขเกชา พูลผล และ กิติชัย รัตนะ

กรรมการหมู่บ้านกลุ่มสมาชิก อบต. และกลุ่ม

ประธานกลุ่มต่างๆ ในชุมชนพบว่าสถานภาพทาง

สังคมมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย (F = 4.819; p-value 

= 0.001) เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ พบว่า กรรมการหมู่บ้าน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้า  

(X = 3.25) มากกว่า กลุ่มลูกบ้าน (X= 2.76) อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 เนือ่งจากกรรมการ

หมู ่บ ้านจะมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

 3. รายได้ของครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ รายได้ ≤ 5,000 บาท  5,001-20,000 บาท 

และรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปพบว่ารายได้

ของครวัเรอืนมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย (F =6.370;  

p-value = 0.002) เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่าง 

เป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่

มีรายได้ มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป (X= 3.12) 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลน้อย

มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ของครัวเรือน ≤ 5,000 บาท  

(X= 2.50) และมรีายได้ของครวัเรอืน 5,001-20,000 

บาท (X= 2.82) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

0.05 เนื่องจากผู ้ที่มีรายได้ของครัวเรือนมาก  

จะมีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ให้ความส�าคัญกับ 

การท�างานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก

 4. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานแบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม คือ กลุ่มระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 1 – 20 ปี 

กลุ ่มระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 21 – 40 ปี และ

กลุ่มระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  

พบว่าระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�้าทะเล

น้อย (F = 9.026; p-value = 0.000) เมื่อท�าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน

มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์พืน้ที่

ลุ่มน�้าทะเลน้อย(X= 3.00) มากกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 1 – 20 ปี (X= 2.00)  

และ 21 – 40 ปี (X= 2.70) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากประชาชนที่มีระยะเวลา 

การตัง้ถิน่ฐานยาวนาน จะมคีวามผกูพนักบัถิน่ฐาน

และทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่จงึเหน็คณุค่าของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ทีต้่นน�า้  

และเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ในท้องถิน่มากกว่ากลุม่

คนที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานไม่นาน

 5. การได้รบัการอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แบ่งออก

เป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่เคยได้รับการอบรมมา

ก่อน และกลุ่มเคยได้รับการอบรม พบว่าการได้รับ

การอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย  (t =-3.304; p-value 

= 0.000) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับการอบรม

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลน้อย 

(X= 2.99) มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้รับการ

อบรมมาก่อน (X = 2.68)อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่ได้รับการอบรมจะมี
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สุขเกชา พูลผล และ กิติชัย รัตนะ

ความรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญัของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่รวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม

 6. การได้รับข้อมูลข่าวสาร แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่รับรู้ และกลุ่มรับรู้ พบว่า การ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลน้อย  

(t =-5.244; p-value = 0.001) โดยกลุ่มตัวอย่าง

ที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย ( X= 2.98) มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (X= 2.32) อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่มี 

การตดิตามข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนือ่งจะรบัทราบ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นปัจจบุนั 

ท�าให้เหน็คณุค่าของทรพัยากรในพืน้ที ่ซึง่จะส่งผล 

ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ที่ท้องถิ่นจัดขึ้นมากกว่าผู ้ที่ไม่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร

 7. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 

2 กลุม่ คอื  กลุม่ไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมมาก่อน และ

กลุ่มเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พบว่า การเข้าร่วม

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย (t =-5.537; 

p-value = 0.001) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้

ทะเลน้อย ( = 3.01) มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย

เข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน (= 2.46) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เคยเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย ่างต ่อเนื่องจะ

มีความตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

มากกว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

สรุป

 ข้อมลูสภาพเศรษฐกจิสงัคมของประชาชน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

เฉลี่ย 51 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่มี

สถานภาพเป็นกลุ่มลูกบ้าน โดยเป็นสมาชิกกลุ่ม

ออมทรพัย์/สหกรณ์ ส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาระดบั

ประถมศกึษา มภีมูลิ�าเนาเดมิอยูท่ีพ่ืน้ที ่มรีะยะเวลา

การตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 44 ปี และไม่คิดที่จะย้ายที่อยู่

อาศัยออกจากชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรเป็นหลัก คือ ท�าสวนยางพารา/

ปาล์มน�้ามัน/ไม้ผลยืนต้น มีรายได้รวมของครัว

เรือนเฉลี่ย 17,680 บาท/เดือน ส่วนใหญ่มีพื้นที่

ถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่อย่างรุนแรงมากที่สุด คือ ปัญหาภัยแล้ง/

ขาดแคลนน�้าทางการเกษตร ส่วนใหญ่มีการรับรู้

เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้อง

ถิ่น โดยแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น

มาจากผู้น�าชุมชน ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
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แวดล้อม และเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้อง

ถิ่น โดยกิจกรรมที่ท�า คือ การจัดท�าฝายต้นน�้า

เพื่อการอนุรักษ์ดิน น�้า ป่าไม้ และเห็นว่าควรจะมี

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้อง

ถิ่น ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน เพื่อให้

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงมาก

ที่สุด ส�าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลน้อยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ซึง่ข้อจ�ากดัหรอือปุสรรคในการส่งเสรมิการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�้าทะเล

น้อย คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การติดตาม และตรวจสอบ และจัดท�าแผนปฏิบัติ

การชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน�้า

ในพืน้ที ่ในส่วนของปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการอนรุกัษ์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลน้อย 

ได้แก่ อาชีพหลัก สถานภาพทางสังคม รายได้ของ

ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การได้รับการ

อบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ

 1.หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรหาอาชพีเสรมิ

หรอืส่งเสรมิการประกอบอาชพีอืน่ๆเพือ่เป็นทางเลื

อกให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 2. ควรจดัอบรมและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ให้กบัประชาชนเพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของชมุชนเพิม่

มากขึ้น
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ABSTRACT

 The objectives of this research were to study the demand and potential of community and  

some factors related to demand and potential of community in Sub Yai community forest management.  

Data were collected by using questionnaires for 121 respondents, assessment of community forest  

participation and direct observation. The statistical analysis methods were percentage, mean and  

Chi-square test with statistical significant level of 0.05.

 The results of this study indicated that 52.89 % of the respondents were women, had a good 

level background (weighted average 4.37), good level health (weighted average 3.69) and moderate 

level knowledge about agriculture (weighted average 2.38). More than half of the respondents had a 

moderate level economic situation (weighted average 2.35), with good level family situation (weighted 

average 4.37) and good level agriculture satisfaction (weighted average 2.97). The analysis found that 

the people’s participatory level in forest management was at the moderate level (weighted average 3.76). 

The respondents, complacency in forest resource utilization was good level (weighted average 3.94), 

dependence on the community forest was at the moderate level (weighted average 2.59), development 
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of community forest was good level (weighted average 3.92), interest in planting trees in community 

forest  was good level (weighted average 4.59) and planting trees on farm was good level (weighted 

average 3.92). The most common activity in the community forest was good level forest fire prevention 

(weighted average 3.80).

 In summary, the potential of the community were related to knowledge about agriculture  

and economic situation and need of community were related to gender, age, background, health,  

knowledge about agriculture, economic situation and family situation.

Key words: community forest, community potential, Sub Yai Pattana community forest

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ และศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่า

ชุมชนซับใหญ่พัฒนา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความต้องการและศักยภาพ

ของชมุชนในการจดัการป่าชมุชนซบัใหญ่พฒันา จงัหวดัชยัภมู ิโดยการใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลูจ�านวน 

121 ครัวเรือน การประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์โดยตรงโดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยสถติไิควสแควร์ ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05

 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนบ้านซับใหญ่พัฒนาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.89 เป็นเพศหญิง

ภมูหิลงัส่วนใหญ่ระดบัด ี(คะแนนเฉลีย่ 4.37) สขุภาพระดบัด(ีคะแนนเฉลีย่ 3.69) ความรูเ้กีย่วกบัการเกษตร

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.38) ฐานะภาพทางด้านเศรษฐกิจระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.35) 

ฐานะภาพด้านครอบครัวระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ความพึงพอใจด้านการเกษตรระดับปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ย 2.97)  การมีส่วนร่วมของชุมชนระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.76)  ความพอใจที่ได้ประโยชน์จาก

ป่าชมุชนระดบัด ี(คะแนนเฉลีย่ 3.94)  ความต้องการพฒันาป่าชมุชนระดบัด ี(คะแนน 3.75) แยกเป็นหลาย

ประเด็นคือการพึ่งพิงป่าไม้ระดับปานกลาง (คะแนน 2.59) การพัฒนาป่าชุมชนระดับดี (คะแนน 3.92)  

ความสนใจปลกูต้นไม้ในป่าชมุชนระดบัด(ีคะแนน 4.59)  ความสนใจปลกูต้นไม้ในฟาร์มระดบัด ี(คะแนน 

3.92) รูปแบบการฟื้นฟูป่าที่ต้องการมากที่สุดคือการป้องกันไฟป่า ระดับดี (คะแนน 3.80)

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ด้านการเกษตร และฐานะภาพด้านเศรษฐกิจ มีความ

สัมพันธ์กับความต้องการของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ส่วนเพศ อายุ ภูมิหลัง สุขภาพ ความรู้ 

ด้านการเกษตร ฐานะภาพด้านเศรษฐกิจ และฐานะภาพด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

ค�าส�าคัญ: ป่าชุมชน ศักยภาพชุมชน ป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา 
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ค�าน�า 

 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลกัในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้คง

ความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประชาชนในประเทศและด�าเนนิการส่งเสรมิป่า

ชมุชนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 และเมือ่ปี พ.ศ. 2542 

กรมป่าไม้เริ่มจัดให้มีขบวนการจัดท�าโครงการ 

ป่าชมุชนให้ผูน้�าชมุชนเสนอโครงการป่าชมุชนต่อ

กรมป่าไม้ โดยอาศยักฎหมายทีม่อียู ่ ได้แก่ พระราช

บญัญตัป่ิาไม้ พทุธศกัราช 2484 พระราชบญัญตัป่ิา

สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  สัง่การให้เจ้าหน้าทีป่่าไม้ 

ด�าเนนิการร่วมกบัผูน้�าชมุชนในการจดัการป่าชมุชน

ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางในการ 

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กระบวนการจัดการ 

ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เริ่มต้นได้หลายรูปแบบ 

และมวีธิทีีแ่ตกต่างกนัไปตามเงือ่นไขของแต่ละท้อง

ถิน่เช่นชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็ และมศีกัยภาพในการ

จดัการป่ามาก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจ

เข้าไปร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของชมุชนโดยหนนุเสรมิ

ในด้านการให้ข้อมลูตลอดจนสนบัสนนุงบประมาณ 

หรอืกรณทีีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลมคีวามเข้มแขง็

อยูแ่ล้ว สามารถก�าหนดยทุธศาสตร์การจดัการป่าโดย

ชมุชนมส่ีวนร่วมและจดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิ

งานโครงการจดัการป่าชมุชน (กรมป่าไม้, 2558)  การ

จดัการป่าชมุชนจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็หรอืการจะส่ง

เสรมิใด ๆ  ให้สมัฤทธิผ์ลจะต้องค�านงึถงึศกัยภาพของ

ชมุชนว่าจะสามารถจดัการป่าชมุชนได้   ชมุชนทีไ่ม่มี

ศกัยภาพหรอืมไีม่พอ จ�าเป็นต้องมโีครงการพฒันา

ศกัยภาพก่อน

 การด�าเนินชีวิตของกลุ่มคนในชุมชนมี

ความหลากหลาย  ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม

คนดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการ  และวิธีการ

ท�างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็น

อยู่ของแต่ละกลุ่ม  โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ

หรือผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับป่า

ชุมชน  ลักษณะการเข้าร่วมของชุมชนมีหลายรูป

แบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ข้อมูล

การท�างานจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล  การให้

ข้อมูลความรู้  การร่วมปรึกษาหารือ  การท�างาน

ร่วมกันในชุมชน  การรับฟังความคิดเห็นของ

ชมุชนเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการท�าให้ชมุชน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นแนวทางน�าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการ

จัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

 ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา ต�าบลซับ

ใหญ่ อ�าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกชุมชน

หนึ่งของการจัดการป่าชุมชน  ที่อาศัยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลัก ทั้งด้านการใช้

ประโยชน์จากไม้และของป่า ด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณต่ีางๆ กจิกรรมทางศาสนา ด้านระบบนเิวศ

และสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการศึกษาความต้องการ

และศักยภาพของชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนาจะ

สามารถน�าข้อมูลภูมิหลัง  ข้อมูลสุขภาพ  ข้อมูล

ความรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ  ข้อมูลฐานะภาพ

ทางด้านเศรษฐกจิ  ฐานะภาพของครอบครวั  ปัจจยั

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของชมุชน  ความต้องการ

พัฒนาป่าชุมชนและการปลูกต้นไม้  การฟื้นฟูป่า

ชุมชนและวนเกษตร ไปใช้ในการจัดการป่าชุมชน

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาความต้องการ และศกัยภาพของชมุชนในการ

จัดการป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา และศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความ

ต้องการและศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่า

ชุมชนซับใหญ่พัฒนา

 สมมติฐานการวิจัยเพศ อายุ ภูมิหลัง 

สุขภาพ ความรู ้ด้านการเกษตร ฐานะภาพด้าน

เศรษฐกิจ ฐานะภาพด้านครอบครัว และปัจจัยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการ และศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่า

ชุมชน

อุปกรณ์และวิธีการ

 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนรวบรวม

ข้อมลูทตุยิภมู ิ(secondary data) เกีย่วกบัพืน้ทีศ่กึษา 

ได้แก่ ความเป็นมาของชุมชน สภาพพื้นที่ทั่วไป    

 2. ศึกษาศักยภาพและความต้องการของ

ประชาชน

  2 .1  สร ้างแบบสอบถาม โดยน�า

แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู ้ทรง

คุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และน�า

ไปทดสอบทีบ้่านตาดพฒันาต�าบลตลาดแร้ง อ�าเภอ

บ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมู ิซึง่เป็นหมูบ้่านทีม่ลีกัษณะ

ใกล้เคยีงกบับ้านซบัใหญ่พฒันา จ�านวน 30 ชดุ และ

น�ามาแก้ไขอีกครั้ง  เพื่อความเที่ยงตรงในเนื้อหา 

(content validity) แบบสอบถามมีส่วนประกอบ  

5 ส่วนคือส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนที่ 2  การ

ประเมินศักยภาพของชุมชนส่วนที่ 3  การประเมิน

ปัจจยัสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของชมุชนส่วนที ่4  

การประเมินความต้องการพัฒนาป่าชุมชนและ

ปลูกต้นไม้ และส่วนที่ 5  การประเมินรูปแบบการ

ฟื้นฟูป่าชุมชนและวนเกษตร

  2.2 ท�าการสุ่มตัวอย่างประชากรตาม

จ�านวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โดยใช้สูตรของ 

Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 5% ได้

จ�านวนตวัอย่าง 121 ครวัเรอืน จากจ�านวนครวัเรอืน

ทั้งหมด 176 ครัวเรือน

  2.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (descriptive analysis) โดยการน�าข้อมูล

ทีไ่ด้ท�าการเกบ็รวบรวมจากการสมัภาษณ์ครวัเรอืน

ตัวอย่างในชุมชน  บ้านซับใหญ่พัฒนา มารวบรวม

และแจกแจงรายละเอียดทางสถิติโดยการหาค่า 

ร้อยละ และค่าเฉลี่ยประกอบการอธิบาย

  2.4 ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ

ไควสแควร์ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปของประชาชน

 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิคดิเป็นร้อยละ 51.24 และเป็นเพศชาย

ร้อยละ 48.76 มอีายอุยูใ่นช่วงตัง้แต่อาย ุ41-60 ปี คดิ

เป็นร้อยละ 44.63 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 41 ปี 

และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.23 และ 23.14 

ตามล�าดับสถานภาพการสมรสพบว่าส่วนใหญ่

แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 85.95 รอง

ลงมาโสดและหย่าร้างจ�านวนเท่ากัน หม้าย และ

แต่งงาน-แยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 4.96  3.31 และ 

0.83 ตามล�าดับ
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ศักยภาพของประชาชน

 การประเมนิศกัยภาพของประชาชน5 ด้าน 

ได้จ�าแนกตามชัน้การประเมนิเป็น 5 ช่วง มคีะแนน

เตม็ 5 คะแนน ได้แก่ ควรปรบัปรงุ  พอใช้ ปานกลาง  

ด ีและ ดมีาก มกีารให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน 

ตามล�าดบัน�าคะแนนทีไ่ด้มาค�านวณหาค่าเฉลีย่ และ

แบ่งเป็น 3  อันตรภาคชั้น คือ คะแนน 1 - < 2.3  

เกณฑ์ต�่า คะแนน 2.3 - < 3.7  เกณฑ์ปานกลาง และ

คะแนน 3.7 - < 5  เกณฑ์ดี ผลการประเมินแต่ละ

ด้านพบว่า 1) ภูมิหลังพบว่าส่วนใหญ่ดีมากคิดเป็น

ร้อยละ 52.89 รองลงมาคือดี ปานกลาง และควร

ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 36.36 8.26 และ 2.48 ตาม

ล�าดับ มีคะแนน 4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี 2) สุขภาพ

พลานามัยพบว่าส่วนใหญ่ดีมากคิดเป็นร้อยละ 

51.24 รองลงมาคือควรปรับปรุง ดี ปานกลาง และ

พอใช้คิดเป็นร้อยละ 19.83 12.40 10.74 และ 5.79 

ตามล�าดับ มีคะแนน 3.69 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) 

ความรูท้างการเกษตร พบว่าส่วนใหญ่พอใช้คดิเป็น

ร้อยละ 60.33 รองลงมาคือปานกลาง ดี ควร

ปรับปรุงและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 25.62 6.61 

5.79และ 1.65 ตามล�าดับ มีคะแนน 2.38 อยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง 4) ฐานะภาพทางด้านเศรษฐกจิพบ

ว่าส่วนใหญ่พอใช้คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมา

คือควรปรับปรุง ปานกลางกับดีมีค่าเท่ากัน และดี

มาก คิดเป็นร้อยละ 16.53 13.22 และ 4.13 ตาม

ล�าดบั มคีะแนน 2.35 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และ5) 

ฐานะภาพด้านครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่ดีคิดเป็น

ร้อยละ 51.24 รองลงมาคอืดมีากและ ปานกลาง คดิ

เป็นร้อยละ 27.27 และ 21.49 ตามล�าดับ มีคะแนน 

4.37 อยู่ในเกณฑ์ดีจากข้อมูลวิเคราะห์ว่าราษฎร

บ้านซับใหญ่พัฒนาส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาใกล้เคียง

กับที่อยู่ปัจจุบัน ไม่เคยท�าผิดกฎหมาย รักในอาชีพ

ที่ท�า สุขภาพดีมาก ไม่ค่อยประสบปัญหาการเจ็บ

ป่วย อยูใ่นวยัเหมาะสมสามารถทีจ่ะท�างานหนกัได้ 

มีความรักถิ่นฐาน มีความรักครอบครัวมีความ

กตญัญ ูการศกึษาอยูใ่นขัน้ปานกลางถงึค่อนข้างต�่า

มีประสบการณ์ตามวัยวุฒิที่เหมาะสมมีฐานภาพ

ด้านเศรษฐกจิขัน้ปานกลางถงึค่อนข้างต�า่ แสดงว่า 

ส่วนใหญ่มหีนีส้นิ ไม่มเีงนิเกบ็โดยสรปุหากจะต้อง

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ควรจะ

พัฒนาด้านความรู้และด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กันไป

ปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

 การประเมินปัจจัยสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของชมุชน ได้แก่ ความพงึพอใจด้านการเกษตร

ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ความพึง

พอใจที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน จ�าแนกตาม

ชัน้การประเมนิเป็น 5 ช่วง มคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 

ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี และ ดีมาก  

การให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน ตามล�าดับ 

น�าคะแนนที่ได้มาค�านวณหาค่าเฉลี่ย และแบ่งเป็น 

3  อันตรภาคชั้น คือ คะแนน 1- < 2.3  เกณฑ์ต�่า 

คะแนน 2.3 - < 3.7  เกณฑ์ปานกลาง และคะแนน 

3.7 - < 5  เกณฑ์ดีการประเมินแต่ละด้านมีผลดังนี้

ความพงึพอใจด้านการเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มคีะแนน 2.97 คะแนน แยกเป็นประเดน็ต่าง ๆ  ดงันี้ 

1) เกี่ยวกับที่ดินส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมาคือดี ควรปรับปรุง 

พอใช้ และดีมากคิดเป็นร้อยละ 18.18 9.92 8.26 

และ 7.44 ตามล�าดับ มีคะแนน 3.05 อยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง 2) เกี่ยวกับแหล่งน�้าส่วนใหญ่มีความ
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พอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมาคือ 

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมากคิดเป็นร้อยละ 

26.45 21.49 13.22 และ 11.57 ตามล�าดับ มีคะแนน 

2.62 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) ปัจจัยการผลิตส่วน

ใหญ่มีความพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 45.45 

รองลงมาคือ ควรปรับปรุง ดี พอใช้ และดีมากคิด

เป็นร้อยละ 24.79 16.53 11.57 และ 1.65 ตามล�าดบั 

มีคะแนน 2.95 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 4) ผลผลิต

ส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

49.59 รองลงมาคอืด ีควรปรบัปรงุ พอใช้ และดมีาก

คิดเป็นร้อยละ 28.93 12.40 8.26 และ 0.83  

ตามล�าดับ มีคะแนน 2.97 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

และ 5) ราคาผลผลติส่วนใหญ่มคีวามพอใจดคีดิเป็น

ร้อยละ 43.80 รองลงมาคือปานกลาง ดีมาก  

ควรปรบัปรงุ และพอใช้ คดิเป็นร้อยละ 30.58 17.36 

7.44 และ 0.83 ตามล�าดับ มีคะแนน 3.63 อยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง สรุป ประชากรส่วนใหญ่มีความ

พอใจต่อราคาผลผลิตและแหล่งน�า้เพื่อการเกษตร

อยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วนความพึงพอใจในด้าน

ผลผลิตและปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับต�่า ซึ่งจาก 

ผลการศึกษาแสดงให้ทราบว่าประชากรในพื้นที่

อาจจะประสบกับปัญหาผลผลิตพืชเกษตรตกต�่า 

อันเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 การมส่ีวนร่วมของชมุชนต่อการพฒันาป่า

ชุมชนอยู ่ในระดับดี มีคะแนน 3.76 คะแนน  

แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) เกี่ยวกับความคิด

ริเริ่มส่วนใหญ่มีส่วนร่วมดีคิดเป็นร้อยละ 41.32 

รองลงมาคือปานกลาง พอใช้ ดีมากและควร

ปรบัปรงุคดิเป็นร้อยละ 34.71 10.74 9.92 และ 3.31 

ตามล�าดับ มีคะแนน 3.05 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

2) การรวมกลุม่ส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมดคีดิเป็นร้อยละ 

48.76 รองลงมาคือปานกลาง พอใช้ ดีมากและควร

ปรบัปรงุคดิเป็นร้อยละ 30.58 10.74 8.86 และ 1.65 

ตามล�าดับ มีคะแนน 3.51 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

3) การเสยีสละส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมดแีละปานกลาง

เท่ากนัคดิเป็นร้อยละ 37.19 รองลงมาคอื ดมีาก และ

ควรปรบัปรงุคดิเป็นร้อยละ 22.31 และ 3.31 ตามล�าดบั 

มีคะแนน 3.78 อยู่ในเกณฑ์ดี 4) การเฝ้าระวังส่วน

ใหญ่มส่ีวนร่วมดคีดิเป็นร้อยละ 47.93 รองลงมาคอื

ปานกลาง ดีมาก และพอใช้คิดเป็นร้อยละ 23.97 

18.18  และ9.92 ตามล�าดับ มีคะแนน 3.74 อยู่ใน

เกณฑ์ดี และ 5) ความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ 

มส่ีวนร่วมดมีากคดิเป็นร้อยละ 45.48 รองลงมาคอื 

ดี ปานกลาง และพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 42.98 9.09  

และ 2.48 ตามล�าดับ มีคะแนน 4.31 อยู่ในเกณฑ์ดี 

สรุปประชากรในพื้นที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า  

มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อมาพัฒนาป่า

ชมุน  และมกีารจดัเวรยามเฝ้าระวงัป่า กล่าวในภาพ

รวมได้ว่าราษฎรในชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา 

มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ป่าชุมชนด้วยความเต็มใจ

  ความพึงพอใจที่ได้ประโยชน์จากป่าชุมชนอยู่ใน

ระดับดี มีคะแนน 3.94 คะแนน แยกเป็นประเด็น

ต่าง ๆ ดังนี้ 1) เกี่ยวกับการเก็บไม้ฟืนส่วนใหญ่ 

มคีวามพอใจมากคดิเป็นร้อยละ 28.93 รองลงมาคอื

ปานกลาง มากที่สุด น้อย และไม่พอใจคิดเป็นร้อย

ละ 24.79 23.14 22.31 และ 0.83 ตามล�าดับ  

มีคะแนน 3.51 อยู่ในเกณฑ์ดี 2) การเก็บพืชอาหาร

ส่วนใหญ่มีความพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 32.23 
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รองลงมาคอืปานกลาง มากทีส่ดุ น้อย และไม่พอใจ

คดิเป็นร้อยละ 28.93 26.45 11.57 และ 0.83 ตามล�าดบั 

มีคะแนน 3.72 อยู ่ในเกณฑ์ดี 3) เก็บหาสัตว์ 

ส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

29.75 รองลงมาคอื มากทีส่ดุ มาก น้อย และไม่พอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 26.45 22.31 20.66 และ 0.83  

ตามล�าดับ มีคะแนน 3.53 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

4) สัตว์เลี้ยงหากินส่วนใหญ่มีความพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 37.19 รองลงมาคือปานกลาง น้อย 

ส�าหรับมากที่สุด และไม่พอใจมีคะแนนเท่ากัน 

คิดเป็นร้อยละ 21.49 16.53 12.40  ตามล�าดับ  

มคีะแนน 3.21 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 5) นนัทนาการ

ส่วนใหญ่มีความพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 32.23 

รองลงมาคือปานกลางเท่ากับน้อย และมากที่สุด 

คิดเป็นร ้อยละ 26.45 และ14.88 ตามล�าดับ  

มีคะแนน 3.35 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 6) เก็บไว้ให้

ลูกหลานส่วนใหญ่มีความพอใจมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 57.02 รองลงมาคอืมาก ปานกลาง และน้อย 

คิดเป็นร้อยละ 38.84 3.31 และ0.83 ตามล�าดับ  

มีคะแนน 4.52 อยู่ในเกณฑ์ดี 7) จัดตั้งเป็นองค์กร

ส่วนใหญ่มีความพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

54.55 รองลงมาคือ มาก และปานกลาง  คิดเป็น 

ร้อยละ 42.15 และ3.31 ตามล�าดับ มีคะแนน 4.51 

อยู่ในเกณฑ์ดี 8) งบประมาณจากกรมป่าไม้ส่วน

ใหญ่มีความพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61.98 

รองลงมาคือมาก และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

29.75 และ 8.26   ตามล�าดับ มีคะแนน 4.54 อยู่ใน

เกณฑ์ด ีและ 9) งบประมาณจากหน่วยงานอืน่ส่วน

ใหญ่มีความพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.12 

รองลงมาคือมาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็น 

ร้อยละ 22.31  10.71 และ0.83 ตามล�าดับ มีคะแนน 

4.54 อยู ่ในเกณฑ์ดี สรุปชุมชนมีความพอใจ 

งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ กรมป่าไม้  

การเกบ็ป่าชมุชนไว้ให้ลกูหลาน การจดัตัง้ป่าชมุชน

ให้เป็นองค์ทีช่ดัเจน และ ความสมบรูณ์ของป่าชมุชน

ที่สามารถเก็บหาพืชอาหาร อยู่ในระดับที่ดีมาก 

ส่วนประเด็นการเลี้ยงสัตว์ในป่าชุมชนอาจเป็น

เรือ่งทีต้่องมกีารพดูคยุตกลงถงึความเป็นไปได้หรอื

ขอบเขตที่จะมีการบริหารจัดการเพื่อการใช ้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากข้อมูลวิเคราะห์ว่าราษฎร

บ้านซบัใหญ่พฒันา มคีวามต้องการเมลด็พนัธุท์ีใ่ช้

ในการเพาะปลกูทีม่คีณุภาพทีด่ ีปุย๋ ค่าแรงงานและ

ค่าเครื่องจักรในราคาที่ไม่แพง ชุมชนมีการร่วมมือ

ในการดูแลรักษาป่าดี แสดงออกถึงความรู้สึกเป็น

เจ้าของกล้าเสียสละทรัพย์สินหรือแรงงานในการ

เฝ้ารักษาป่าชุมชนมีความพอใจจากงบประมาณ 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานป่าไม้หรือองค์กรต่าง ๆ  

เพื่อจะน�าเงินไปจัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในป่าชุมชน 

เพื่อที่จะให้ป่าชุมชนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

ความต้องการพัฒนาป่าชุมชนและปลูกต้นไม้

 การประเมนิความต้องการพฒันาป่าชมุชน

และปลูกต้นไม้ได้แก่ สถานภาพการพึ่งพิงป่าไม้ 

ความต้องการพัฒนาป่าชุมชน ความสนใจปลูก

ต้นไม้ในหมูบ ้านและความสนใจปลูกต้นไม้ 

ในฟาร์ม จ�าแนกตามชั้นการประเมินเป็น 5 ช่วง มี

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ 

ปานกลาง ดี  และ ดีมาก  มีการให้คะแนน 1 2 3 4 

และ 5 คะแนน ตามล�าดบั น�าคะแนนทีไ่ด้มาค�านวณ

หาค่าเฉลี่ย และแบ่งเป็น 3  อันตรภาคชั้น คือ 

คะแนน 1 - < 2.3 เกณฑ์ต�่า คะแนน 2.3 - < 3.7  
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เกณฑ์ปานกลาง และคะแนน 3.7 - < 5  เกณฑ์ด ี ผล

การประเมินในภาพรวมมีดังนี้ 

 ความต้องการพัฒนาป่าชุมชนและปลูก

ต้นไม้มีคะแนน 3.75 อยู ่ในเกณฑ์ดี แยกเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความต้องการพึ่งพิงป่าไม้

ส่วนใหญ่มีความต้องการปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

57.85 รองลงมาคือ ควรปรับปรุง พอใช้กับดีมี

คะแนนเท่ากนั และดมีากคดิเป็นร้อยละ 24.79 6.61 

และ 4.13 ตามล�าดับ มีคะแนน 2.59 อยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง 2) ความต้องการพัฒนาป่าชุมชนส่วน

ใหญ่มีความต้องการดีคิดเป็นร้อยละ 49.59 รองลง

มาคือดีมากกับปานกลางมีคะแนนเท่ากัน และ

พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 23.97 และ 2.48 ตามล�าดับ มี

คะแนน 3.92 อยู่ในเกณฑ์ดี 3) ความต้องการปลูก

ต้นไม้ในป่าชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 76.03 รองลงมาคือปานกลาง และดี  

คดิเป็นร้อยละ 17.36 และ 6.61 ตามล�าดบั มคีะแนน 

4.59 อยู่ในเกณฑ์ดี 4) ความต้องการปลูกต้นไม้ใน

ฟาร์มส่วนใหญ่มคีวามต้องการดมีากคดิเป็นร้อยละ 

51.25 รองลงมาคือดี ควรปรับปรุง ปานกลางและ

พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 23.97 14.05 5.79  และ 4.96 

ตามล�าดับ มีคะแนน 3.92 อยู่ในเกณฑ์ดีสรุปว่า

ความต้องการพฒันาป่าชมุชนและปลกูต้นไม้ อยูใ่น

เกณฑ์ด ี แต่การพึง่พงิป่าไม้อยูใ่นเกณฑ์ต�า่ ซึง่แสดง

ให้ทราบว่าราษฎรให้ความส�าคญัของการพฒันาป่า

ชุมชนและปลูกต้นไม้ ไม่ใช่เป็นการใช้สอยเพื่อ

ยังชีพแต่เพียงอย่างเดียว แต่ชุมชนยังมีความ

ตอ้งการรักษาป่าชมุชนให้มสีภาพที่สมบูรณ์และมี

ความร่วมมือกันในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 

ป่าชุมชนเป็นอย่างดี  

รูปแบบปฏิบัติในการฟื้นฟูป่ามี 5 รูปแบบจ�าแนก

ตามชั้นการประเมินเป็น 5 ช่วง มีคะแนนเต็ม 5 

คะแนน ให้คะแนนตามความส�าคัญ โดยความ

ส�าคัญระดับ 1 ความส�าคัญระดับ 2  ความส�าคัญ

ระดบั 3  ความส�าคญัระดบั 4 และ ความส�าคญัระดบั 

5 มกีารให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน ตามล�าดบั 

น�าคะแนนที่ได้มาค�านวณหาค่าเฉลี่ย และแบ่งเป็น 

3  อันตรภาคชั้น คือ คะแนน 1 - < 2.3  เกณฑ์ต�่า 

คะแนน 2.3 - < 3.7  เกณฑ์ปานกลาง และคะแนน 

3.7 - < 5  เกณฑ์ดี ผลการประเมินในด้านต่าง ๆ  

มีดังนี้ 1) ปล่อยไว้เฉย ๆ  ส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญ

ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 82.64 รองลงมาเห็นความ

ส�าคัญระดับ 5 ระดับ 2 และระดับ 4  คิดเป็นร้อยละ 

12.40 4.13 และ 0.83 ตามล�าดับ เมื่อน�าคะแนนมา

หาค่าเฉลี่ยมีคะแนน 1.56  อยู่ในเกณฑ์ต�่า 2) การ

ป้องกนัไฟป่าส่วนใหญ่เหน็ความส�าคญัระดบั 5 คดิ

เป็นร้อยละ 39.67 รองลงมาเห็นความส�าคัญระดับ 

3 ระดบั 4 ระดบั 2 และระดบั 1 คดิเป็นร้อยละ 22.31 

21.49 12.40 และ 4.13 ตามล�าดับ เมื่อน�าคะแนนมา

หาค่าเฉลี่ยมีคะแนน 3.80  อยู่ในเกณฑ์ดี 3) การ

ตรวจลาดตระเวนการลักลอบการตัดไม้ส่วนใหญ่

เห็นความส�าคัญระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 37.19 รอง

ลงมาเห็นความส�าคัญระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 

ระดบั 1 คดิเป็นร้อยละ 36.36 12.40 11.57 และ 2.48 

ตามล�าดับ เมื่อน�าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยมีคะแนน 

3.94  อยู่ในเกณฑ์ดี 4) การปลูกเสริมต้นไม้ในป่า

เดิมส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญระดับ  3 คิดเป็น 

ร้อยละ 43.80 รองลงมาเห็นความส�าคัญระดับ 5 

ระดบั 4 ระดบั 2 และระดบั 1 คดิเป็นคะแนน 24.79 

19.01 9.92 และ 2.48 ตามล�าดับ เมื่อน�าคะแนน 



85
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพ...

อนุชา แก้วหย่อง และคณะ

มาหาค่าเฉลี่ยมีคะแนน 3.54  อยู่ในเกณฑ์ดี และ  

5) การปลูกต ้นไม ้ในพื้นที่ป ่าใหม่หรือพื้นที่

เสื่อมโทรมส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญระดับ 2 คิด

เป็นร้อยละ 46.28 รองลงมาเห็นความส�าคัญระดับ 

5 ระดบั 3 ระดบั 4 และระดบั 1 คดิเป็นร้อยละ 22.31 

12.40 11.57 และ 7.44 ตามล�าดับ เมื่อน�าคะแนนมา

หาค่าเฉลี่ยมีคะแนน 2.95  อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการ

ส�ารวจปรากฏว่าชุมชนเห็นว ่าการตรวจลาด

ตระเวนการลักลอบตัดไม้เป็นรูปแบบที่มีความ

เหมาะสมที่สุด ส่วนการปล่อยไว้เฉย ๆ ให้มีการ

ทดแทนเองตามธรรมชาต ิเป็นรปูแบบทีไ่ม่ต้องการ

มากที่สุดเช่นกัน 

 พืน้ทีป่่าชมุชนทีค่วรด�าเนนิการม ี5 รปูแบบ 

จ�าแนกตามชัน้การประเมนิเป็น 5 ช่วง มคีะแนนเตม็ 

5 คะแนน ให้คะแนนตามความส�าคัญ โดยความ

ส�าคญัระดบั 1  ความส�าคญัระดบั 2  ความส�าคญั

ระดับ 3  ความส�าคัญระดับ 4 และ ความส�าคัญ

ระดบั5มกีารให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน ตาม

ล�าดบั น�าคะแนนทีไ่ด้มาค�านวณหาค่าเฉลีย่ และแบ่ง

เป็น 3  อนัตรภาคชัน้ คอื คะแนน 1 - < 2.3  เกณฑ์ต�า่ 

คะแนน 2.3 - < 3.7  เกณฑ์ปานกลาง และคะแนน 3.7 

- < 5  เกณฑ์ด ีผลการประเมนิในด้านต่าง ๆ  มดีงันี ้1) 

พืน้ทีล่�าห้วยส่วนใหญ่เหน็ความส�าคญัระดบั  5  คดิ

เป็นร้อยละ 30.58 รองลงมาเหน็ความส�าคญัระดบั 3 

ระดบั 2 ระดบั 1 และระดบั 4 คดิเป็นร้อยละ  27.27 

19.83 14.88 และ 7.44 ตามล�าดบั เมือ่น�าคะแนนมา

หาเฉลี่ยมีคะแนน 3.19  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 2) 

พืน้ทีย่อดเขาส่วนใหญ่เหน็ความส�าคญัระดบั 1 คดิ

เป็นร้อยละ 31.40 รองลงมาเหน็ความส�าคญัระดบั 2 

เท่ากบัระดบั  3  ระดบั 4 และระดบั 5 คดิเป็นร้อยละ  

24.79  9.92 และ 9.09 ตามล�าดบั เมือ่น�าคะแนนมา

หาเฉลี่ยมีคะแนน 2.40 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) 

พืน้ทีล่าดชนัส่วนใหญ่เหน็ความส�าคญัระดบั  2 คดิ

เป็นร้อยละ 43.80 รองลงมาเหน็ความส�าคญัระดบั 

3เท่ากบัระดบั 4 ระดบั 1 และ ระดบั 5 คดิเป็นคะแนน 

23.97 17.36  และ 3.31 ตามล�าดบั เมือ่น�าคะแนนมา

หาค่าเฉลีย่มคีะแนน 2.64 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 4) 

พืน้ทีป่่าใกล้หมูบ้่านส่วนใหญ่เหน็ความส�าคญัระดบั 

5 คดิเป็นร้อยละ 39.67  รองลงมาเหน็ความส�าคญั

ระดบั 4 ระดบั 2 ระดบั 3 และระดบั 1 คดิเป็นคะแนน 

27.27  14.88  และ 4.13 ตามล�าดบั เมือ่น�าคะแนนมา

หาค่าเฉลีย่มคีะแนน 3.83  อยูใ่นเกณฑ์ดแีละ 5) ป่า

สองข้างถนนในหมูบ่า้นส่วนใหญ่เห็นความส�าคญั

ระดบั 1 คดิเป็นร้อยละ 32.23 รองลงมาเหน็ความ

ส�าคญัระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 3 และระดบั 2 คดิเป็น

คะแนน 31.40  17.36 9.92 และ 9.09 ตามล�าดบั เมือ่

น�าคะแนนมาหาค่าเฉลีย่มคีะแนน 2.93  อยูใ่นเกณฑ์

ปานกลางส�าหรบัการเหน็ความส�าคญัของพืน้ทีป่่า

ใกล้หมู่บ้านมากที่สุด อาจจะเป็น เพราะว่าชุมชน

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก

ชนดิไม้ทีค่วรปลกูในป่าชมุชน

 จากการศกึษาพบว่า ชนดิไม้ทีช่มุชนชืน่ชอบ

ส�าหรบัการปลกูในป่าชมุชนได้แก่ พะยงู (13.22%)  

มะหาด (10.74%)  ผกัหวาน (7.27%) ตะคร้อ (7.11%)  

ยางนา (7.11%)  ไผ่ (6.61%)  รงั(6.61%)  แดง (6.45%)  

เพกา (6.28%) อนิทนลิ (6.28%) สมอพเิภก (3.64%)  

มะขามป้อม (3.47%)  มะค่า (3.47%)  กระบก (3.14%)  

สมอไทย (3.14%)  ขี้เหล็ก (2.81%)  และ ตะแบก 

(2.64%)
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ชนิดไม้ที่ควรปลูกสองข้างถนนในหมู่บ้าน

 จากการศกึษา พบว่า ชนดิไม้ทีช่มุชนชืน่ชอบ

ส�าหรับการปลูกสองข้างทางในหมู่บ้าน ได้แก่  

คณู (9.92%)  กลัปพฤกษ์ (7.93%)  ขีเ้หลก็ (7.93%)   

หางนกยงูฝรัง่ (7.93%)  อนิทนลิ (7.93%)  เฟ่ืองฟ้า 

(7.11%)  กระถนิณรงค์ (5.95%)  กระถนเทพา (5.95%)  

เสลา (4.96%)  ขนนุ (4.13%)  จามจรุ ี(4.13%)  ประดู่ 

(4.13%)  เพกา (4.13%)  แค (3.97%)  นนทร ี(3.97%)  

มะม่วง (3.97%)  ตะแบก (2.97%)  และ สะเดา (2.97%)  

ชนดิไม้ทีค่วรปลกูในฟาร์ม 

 จากการศกึษา พบว่า ชนดิไม้ทีช่มุชนชืน่ชอบ

ส�าหรับการปลูกในฟาร์มได้แก่ สัก (10.57%)  

ไผ่ (7.44%)  พะยงู (7.27%)  ขนนุ (7.68%)  สะเดา 

(6.61%)  มะนาว (6.28%)  กล้วย (6.12%)  ยคูาลปิตสั 

(6.12%)  ประดู ่(5.95%) มะละกอ (3.97%)  แค  (3.80) 

อ้อย (3.80%)  ผักหวาน (3.64%)  เพกา(3.64%)   

มะขาม (3.47%)  มะพร้าว (2.97%)  ฝรัง่ (2.64%)  และ 

มะไฟ (2.64%)

รูปแบบที่ต้องการปลูกต้นไม้ในฟาร์ม 

               รูปแบบที่ต้องการปลูกต้นไม้ในฟาร์มมี 3 

รูปแบบ ได้แก่ บริเวณขอบแปลง ปลูกเป็นแปลง

ผสมพืชควบ ทั้งสองแบบ โดยมีความส�าคัญมาก  

ปานกลาง และ น้อย มีการให้คะแนน 3 2 และ 1 

ตามล�าดบัน�าคะแนนมาหาอนัตรภาคชัน้ของความ

ส�าคัญ คือคะแนนตั้งแต่ 1 - 1.66 ความส�าคัญอยู่ใน

เกณฑ์น้อย คะแนนตั้งแต่ 1.67 - 2.33   ความส�าคัญ

ปานกลาง และคะแนนตั้งแต่ 2.34 – 3  ความส�าคัญ

มาก จากการศกึษาพบว่า 1) ชมุชนได้ให้ความส�าคญั

กบัรปูแบบการปลกูต้นไม้ตามขอบแปลงส่วนใหญ่

เหน็ความส�าคญัมากคดิเป็นร้อยละ 66.12 รองลงมา

เหน็ความส�าคญัปานกลางและความส�าคญัน้อยคดิ

เป็นร้อยละ 20.66 และ 13.22 ตามล�าดับ มีคะแนน 

2.53 อยูใ่นเกณฑ์ดเีหน็ความส�าคญัมาก 2) ปลกูเป็น

แปลงผสมพืชควบส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญน้อย 

คดิเป็นร้อยละ 74.38 รองลงมาเหน็ความส�าคญัปาน

กลางและมากคดิเป็นร้อยละ 14.89  และ 10.74 ตาม

ล�าดับมีคะแนน 1.36 อยู่ในเกณฑ์น้อย และ3)ทั้ง

สองแบบ ส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 70.25รองลงมาเหน็ความส�าคญัปานกลางแ

ละมากคิดเป็นร้อยละ 16.53 และ 13.22ตามล�าดับ 

มคีะแนน 1.43 อยูใ่นเกณฑ์น้อย โดยการปลกูต้นไม้

ตามขอบแปลงให้ความส�าคญัมากกว่าปลกูผสมกบั

พชืชนดิอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นแปลง อาจจะเป็นเพราะว่าพชื

ทางการเกษตรที่ปลูกเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก 

ประกอบทั้งความสะดวกในการเตรียมพื้นที่ เช่น 

การไถพรวนดิน การก�าจัดวัชพืช เป็นต้น 

การทดสอบสมมุติฐาน

 จากการศกึษาพบว่าความรูด้้านการเกษตร 

และฐานะภาพด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  

ส่วนเพศ อายุ ภูมิหลัง สุขภาพ  ฐานะภาพด้าน

ครอบครวั และปัจจยัการมส่ีวนร่วมของชมุชนไม่มี

ความสัมพันธ์กับความต้องการ ของชุมชนใน 

การจดัการป่าชมุชน

 เพศ อายุ ภูมิหลัง สุขภาพ ความรู้ด้าน

การเกษตร ฐานะภาพด้านเศรษฐกจิ และฐานะภาพ

ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ

ชมุชนในการจดัการป่าชมุชน ส่วนปัจจยัการมส่ีวน

ร่วมของชมุชนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการ 

และศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

(Table 1)
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Table 1 Relation of independent variable with potential and need of community in forest community 

              management. 

Remark: * = significance level 0.05

               ns = not significance level 0.05

สรุป

 การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพ

ของชุมชนเพื่อการจัดการป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา 

จังหวัด ชัยภูมิ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างของ

บ้านซับใหญ่พัฒนาร้อยละ 52.89 เป็นเพศหญิง

มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.63 และ

สถานภาพการสมรสพบว่าส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว

อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 85.95 ภูมิหลังส่วนใหญ่

ระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.37) สุขภาพระดับ
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ดี(คะแนนเฉลี่ย 3.69) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.38) ฐานะภาพทาง

ด้านเศรษฐกจิระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.35) 

ฐานะภาพด้านครอบครัวระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 

4.06)  ความพึงพอใจด้านการเกษตรระดับปาน

กลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.97)  การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.76)  ความพอใจที่

ได้ประโยชน์จากป่าชุมชนระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 

3.94)  ความต้องการพัฒนาป่าชุมชนระดับดี 

(คะแนน 3.75)  แยกเป็นหลายประเด็นคือการพึ่ง

พงิป่าไม้ระดบัปานกลาง (คะแนน 2.59) การพฒันา

ป่าชุมชนระดับดี (คะแนน 3.92)  ความสนใจปลูก

ต้นไม้ในป่าชุมชนระดับดี (คะแนน 4.59)  ความ

สนใจปลูกต้นไม้ในฟาร์มระดับดี (คะแนน 3.92)  

รูปแบบการฟื้นฟูป่าที่ไม่ต้องการมากที่สุดคือการ

ปล่อยไว้เฉย ๆ ระดับต�่า (คะแนน 1.56) และที่

ต้องการมากที่สุดคือการป้องกันไฟป่า ระดับดี 

(คะแนน 3.80)

 ความรูด้้านการเกษตร และฐานะภาพด้าน

เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับความต้องการของ

ชมุชนในการจดัการป่าชมุชน ส่วนเพศ อาย ุภมูหิลงั 

สุขภาพ ความรู ้ด้านการเกษตร ฐานะภาพด้าน

เศรษฐกิจ และฐานะภาพด้านครอบครัว มีความ

สัมพันธ์กับศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่า

ชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัย พบว่า  ศักยภาพและความ

ต้องการของชมุชนซบัใหญ่จดัการ อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดังนั้น จะต้องมีแผนงานและแนวทางในการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ

อนุรักษ์ป่า   การใช้ประโยชน์จากป่า ความรู้เกี่ยว

กับการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับการหารายได้เสริม 

เพือ่ให้ชมุชนได้มเีศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ที่ดี อย่างยั่งยืนตลอดไป   ดังนี้

 1. จดัอบรมราษฎร เยาวชน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่

ของรัฐในพื้นที่ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความ

ช�านาญ มาถ่ายทอดความรูใ้นการอนรุกัษ์ป่า การใช้

ประโยชน์จากป่า สมนุไพร ซึง่จะต้องอบรมในพืน้ที่

จริง ผู้เข้ารับการอบรมควรจะได้รับการอบรมไม่

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อคนท�าให้ทุกคนรู้ว่าในป่ามีพืช 

และมีสัตว์หลายอย่างสามารถเป็นอาหาร เป็นยา

 2. จัดอบรมเกี่ยวกับการเกษตรโดยผู ้

ช�านาญให้กับราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้มีการใช้

ประโยชน์ของที่ดินอย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ

หน่วยพื้นที่

 3. จะต้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ

เสริมการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้ และหาตลาด

ให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมป่าไม้.  2558. การจดัการป่าชมุชน.ส�านกัจดัการ 

 ป่าชุมชน กรมป่าไม้, กรุงเทพ ฯ.

Krejcie R. V. and D. W. Morgan.1970.  Determining  

 sample size for research activities. 

 Educational and Psychological Measure 

 ment 30: 607-610.
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ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

	 	 	 	 	 																																			วิชาญ	เอียดทอง1

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

1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

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

รับต้นฉบับ	15	มิถุนายน	2559	 	 รับลงพิมพ์	25	กรกฎาคม	2559

มารู้จักกับไม้พะยูง

	 ตามหนงัสอืชือ่พรรณไม้แห่งประเทศไทย

ของกรมป่าไม้	 (2491)	พะยูงมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า		

Dalbergia	 cochinchinensis	 Pierre	มีชื่อสามัญว่า	

Siamese	 rosewood,Thailand	 rosewood	 และ		

Vietnamese	 rosewood	ชื่อพื้นเมืองหลายชื่อไม่ว่า

พยงุ	(ทัว่ไป)	พยงุไหม	(สระบรุ)ี	กะยง	กระยงู	(เขมร-

สุรินทร์)	ขะยุง	(อุบล)	แดงจีน	(ปราจีน)	ประดู่ลาย	

(ชลบุรี)	ประดู่เสน	(ตราด)	หัวลีเมาะ	(จีน)	ในขณะ

นัน้ใช้ชือ่ พยงุ	เป็นชือ่เรยีกในภาษาราชการ	ขณะที่

สะอาดและคณะ	(2525)	ได้เพิม่ชือ่พืน้เมอืงอกีหนึง่

ชื่อคือ	ประดู่ตม	(จันทน์บุรี)		และต่อมาส�านักงาน

หอพรรณไม้	(2557)	ได้ใช้ชื่อว่า	พะยูง	เป็นชื่อเรียก

ในภาษาราชการแทน	และเพิ่มชื่อพื้นเมืองขึ้นอีก

หนึ่งชื่อคือ	ประดู่น�้า	(จันทน์บุรี)	

	 ภาษาเวียดนามเรียกว่า	ตรัก	(Trác)	

	 (Dung,	1996)	หรือ	Trác	wood

	 ภาษาเขมร	เรียกว่า	กระฮุง	(Kra-nhourng)	

	 ภาษาจีน	 เรียกว่า	 หัวลีเมาะ	หรือ	 หงมู่		

	 (Hong	mu)

ลักษณะสัณฐานไม้พะยูง

	  วสิยั: เป็นไม้ต้น	ขนาดกลาง	สงูถงึ	30	เมตร	

ล�าต้นเปลอืกชัน้นอก	แตกร่อนเป็นสะเกด็หรอืร่อง

ตื้นๆ	 ไม่เป็นระเบียบตามมัดเส้นใย	สีน�้าตาลอม

เหลือง	 เปลือกล�าต้นชั้นในสีเหลืองอ่อน	 (Figure	

1A)	กระพี้สีขาว	แก่นผันแปรตั้งแต่ส้มเหลืองไป

จนถึงน�้าตาลด�า	 มองเห็นเส้นมีวงปีเด่นชัด	 และ	

ไม่เด่นชัด	(Figure	2)

	 ใบ: ประกอบขนนกปลายใบคี	่(imparipin-

nately	 compound	 leaf)	 เรียงเวียน	หรือสลับ	 ไม่มี	

หูใบ	มีใบย่อย	7	-	13	ใบ	มีใบย่อยเรียงแบบสลับใบ

ย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนานกว้าง	3	-	4	เซนติเมตร	

ยาว	4	-	7	เซนตเิมตร	ปลายใบแหลม	โคนใบมนหรอื

เป็นรูปกว้างขอบใบเรียบ	ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม

ด้านล่างสีขาวนวล	 ใบเหนียวคล้ายแผ่นหนังบางๆ	

เส้นแขนงใบ	 5	 -	 7	 เส้น	 ก้านใบย่อยยาว	 3	 -	 6	

มิลลิเมตร	(Figure	1B)

	 ดอก: เป็นช่อแบบแยกแขนง	 (panicle)	

หรอืช่อกระจะ	(raceme)	ออกตามซอกใบหรอืปลาย

กิ่ง	 ใบประดับ	 และใบประดับย่อย	 (bracts	 และ	
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Figure 1	Morphological	 characteristics	 of	 Siamese	 rosewood;	A)	 Stem	bark,	B)	 Imparipinnately	
	 			compound	leaf,	C)	Inflorescences	and	D)	Mature	pods.

bracteoles)	 ร่วงง่าย	ดอกแบบดอกถั่ว	 (papiliona-

ceous)	กลีบดอกสีขาวดอกบานเต็มที่กว้าง	 5	 -	 8	

มิลลิเมตร	 (Figure	 1C)	 มีเกสรเพศผู ้ 	 10	 อัน	

ส่วนใหญ่	แยกเป็น	2	มัด	แบบ	diadelphous	(9+1)	

หรือเชื่อมติดกันมัดเดียว	 (monodelphous)	 รังไข่

ไม่มีก้านชู

ผล: เป็นฝักแห้งไม่แตก	(indehiscent)	รูป

ขอบขนานแบนและบาง	สีน�้าตาลแดง	กว้าง	1	-	2	

เซนติเมตร	ยาว	 	4	-	6	 เซนติเมตร	มองเห็นเส้นใย

บนเปลือกผลบริเวณรอยนูนของตัวเมล็ด	เมล็ดรูป

ไตสีน�้าตาลเข้ม	มี	1	-	4	เมล็ด	(Figure	1D)	ลักษณะ

สัณฐานผลใกล้เคียงผลชิงชันแต่มีขนาดเล็กกว่า

Figure 2		Macroscopic	characteristics	of	wood	of	Siamese	rosewood;	A)	Cross	section	stem	and	sap	
	 			wood	and	heartwood	ratio,	B)	Siamese	rosewood	furniture,	C)	Cross	section	of	sap	wood,	D)	
	 	 Cross	section	of	 transition	zone	among	sap	wood	and	heartwood	and	E)	Cross	section	of	
	 	 heartwood.
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	 ระยะออกดอก–ติดผล:	 ออกดอกเดือน

พฤษภาคมถึง เดือนกรกฎาคม	 ติดผลเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน	

	 นิเวศของแหล่งกระจายพันธุ์: ส่วนใหญ่

อยูใ่นสงัคมป่าดบิแล้ง	ป่าเบญจพรรณ	พบน้อยตาม

สงัคมพชืทีเ่ชือ่มต่อระหว่างป่าเตง็รงักบัป่าดบิแล้ง	

หรือป่าเบญจพรรณกับป่าดิบแล้ง	พื้นที่อยู่สูงจาก

ระดับน�้าทะเลปานกลาง	 100	 -	 200	 เมตร	 ใน

ประเทศไทย	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม

สถานภาพทางกฎหมายของไม้พะยูง

	 ปัจจุบันพะยูงเป็น	 ไม้หวงห้ามประเภท	ก	

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่	

106/255	 เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2557	ว่า

	 ข้อ	 1	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	 7	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2518	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 "มาตรา	7	ไม้สกั	ไม้ยาง	ไม้ชงิชงั	ไม้เกด็

แดง	 ไม้อีเม่ง	 ไม้พะยุงแกลบ	 ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน	

ไม้ขะยงุ	ไม้กระซกิ	ไม้กระซบิ	ไม้พะยงู	ไม้หมากพลู

ตั๊กแตน	ไม้กระพี้เขาควาย	ไม้เก็ดด�า	 ไม้อีเฒ่า	และ

ไม้เกด็เขาควาย	ไม่ว่าจะขึน้อยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัร	

เป็นไม้หวงห้ามประเภท	ก	 ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้

เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด	ให้ก�าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา"

	 ข้อ	 2	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	48	แห่งพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	2484	

ซึ่ งแก ้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติป ่ า ไม ้		

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2518	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 "มาตรา	 48	 ภายในเขตควบคุมการ

แปรรูปไม้	 ห้ามมิให้ผู ้ใดแปรรูปไม้	 ตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้	 ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป	 มีไม้สัก	 ไม้ยาง		

ไม้ชิงชัน	 ไม้เก็ดแดง	 ไม้อีเม่ง	 ไม้พะยูงแกลบ	 ไม้

กระพี้ 	 ไม้แดงจีน	 ไม้ขะยุง	 ไม้ชิก	 ไม้กระซิก		

ไม้กระซิบ	 ไม้พะยูง	 ไม้หมากพลูตั๊กแตน	 ไม้กระพี้

เขาควาย	 ไม้เก็ดด�า	 ไม้อีเฒ่า	 และไม้เก็ดเขาควาย	

แปรรปู	ไม่ว่าจ�านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง	หรือมี

ไม้แปรรปูชนดิอืน่เป็นจ�านวนเกนิ	0.20	ลกูบาศก์เมตร	

ไว้ในครอบครอง		เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากพนกังาน

เจ้าหน้าที่	 และต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดในกฎ

กระทรวงและในการอนุญาต"

	 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	69	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2525	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 	 "ในกรณีความผิดตามมาตรานี้		

ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น

	 	 	 	(1)	ไม้สัก	ไม้ยาง	ไม้ชิงชัน	ไม้เก็ด

แดง	 ไม้อีเม่	 ไม้พยุงแกลบ	 ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน		

ไม้ขะยุง	 ไม้ชิก	 ไม้กระซิก	 ไม้กระซิบ	 ไม้พยุง		

ไม้หมากพลูตั๊กแตน	 ไม้กระพี้เขาควาย	 ไม้เก็ดด�า		

ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็เขาควาย	หรอืไม้หวงห้ามประเภท	ข	

หรือ

	 	 	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อน

อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกิน

ยี่สิบต้น	 หรือท่อน	 หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่

ลกูบาศก์เมตร	หรอืไม้ทีไ่ด้แปรรปูแล้ว	รวมปรมิาตร

ไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
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	 	 	 ผูก้ระท�าความผดิต้องระวางโทษจ�า

คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี	 และปรับตั้งแต่ห้าหมื่น

บาทถึงสองล้านบาท”

	 	 ข้อ	4	ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	72	ทวแิห่งพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2522	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 	 "ในกรณีความผิดมาตรานี้	 ถ้าไม้	

ที่มีไว้ในครอบครองเป็น

	 	 	 (1)	 ไม้สัก	 ไม้ยาง	 ไม้ชิงชัน	 ไม้เก็ด

แดง	 ไม้อีเม่ง	 ไม้พยุงแกลบ	 ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน		

ไม้ขะยุง	 ไม้ชิก	 ไม้กระซิก	 ไม้กระซิบ	 ไม้พยุง		

ไม้หมากพลูตั๊กแตน	 ไม้กระพี้เขาควาย	 ไม้เก็ดด�า		

ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็เขาควาย	หรอืไม้หวงห้ามประเภท	ข	

หรือ

	 	 	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้น	หรือเป็นท่อน

อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกิน	

ห้าต้นหรือท่อน	หรือรวมปริมาตรไม้ทีค่รอบครอง

เกนิหนึง่ลกูบาศก์เมตร	หรอืไม้ทีไ่ด้แปรรปูแล้ว	รวม

ปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร

	 	 	 ผูก้ระท�าความผดิต้องระวางโทษจ�า

คกุตัง้แต่สองปีถงึสบิห้าปี	และปรบัตัง้แต่หนึง่แสน

บาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท”

	 	 ข้อ	5	ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	73	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

ฉบับที่	7	พ.ศ.	2525	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้	 ถ้าการ	

กระท�าผิดนั้นเกี่ยวกับ

	 	 	 (1)	 ไม้สัก	 ไม้ยาง	 ไม้ชิงชัน	 ไม้เก็ด

แดง	 ไม้อีเม่ง	 ไม้พยุงแกลบ	 ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน		

ไม้ขะยุง	 ไม้ชิก	 ไม้กระชิก	 ไม้กระชิบ	 ไม้พยุง		

ไม้หมากพลูตั๊กแตน	 ไม้กระพี้เขาควาย	 ไม้เก็ดด�า		

ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็เขาควาย	หรอืไม้หวงห้ามประเภท	ข	

หรือ

	 	 	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้น	หรือเป็นท่อน

อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกิน

ยี่สิบต ้นหรือท ่อน	 หรือรวมปริมาตรไม ้ เกิน	

สี่ลูกบาศก์เมตร	 หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว	 รวม

ปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร

	 	 	 ผูก้ระท�าความผดิต้องระวางโทษจ�า

คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี	 และปรับตั้งแต่ห้าหมื่น

บาทถึงสองล้านบาท”

	 	 ข้อ	6	ให้ยกเลิกความในล�าดับที่	53	ใน

ช่องประเภท	ก	 ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชีท้าย

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดไม้หวงห้าม	พ.ศ.	2530

	 จากปัญหาการลักลอบตัดฟันที่คุกคามแก่

แหล่งพันธุกรรมและค้าขายไม้พะยูงอย่างมาก	ทั้ง

ในป่าธรรมชาตทิัง้เป็นป่าอนรุกัษ์ไม่ว่า	อทุยานแห่ง

ชาต	ิและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	หรอืแม้กระทัง่จาก

แหล่งที่ดินกรรมสิทธิ์	 จนเป็นที่มาของค�าประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่	 106/255	

เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ทั้งนี้เพื่อ

อนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งพันธุกรรมไม้พะยูงภายใน

ประเทศข้อความในค�าประกาศที่ขีดเส้นใต้เป็น	

ชื่อพื้นเมืองของไม้พะยูงที่มีชื่อระบุชนิดประกอบ

การก�ากับด้วยชื่อพฤกษศาสตร์ว ่า	Dalbergia  

cochinchinensis Pierre นั่นหมายความว่าเป็น	

พืชชนิด	(species)	เดียวกันให้ไปปฏิบัติเป็นไปตาม

ประกาศนี้
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ไม้พะยูงกับความเชื่อ

	 	เชือ่ว่าบ้านใดปลกูต้นพะยงูไว้ประจ�าบ้าน	

จะท�าให้บคุคลในบ้านมแีต่ความเจรญิ	มฐีานะดขีึน้	

ช่วยไม่ให้ชีวิตตกต�่า	 เพราะค�าว่า	 “พยุง”	 คือการ	

ประคับประคองให้คงอยู่	 ให้ความมั่นคงหรือการ

ยกให้สูงขึ้น	ต้นพะยูงจัดเป็นไม้มงคลที่ใช้ในการ

ก่อสร้างอาคาร	หรือก่อฐานประดิษฐ์ถาวรวัตถุ

ต่างๆ

	 ความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวาง

ศิลาฤกษ ์ต ่อการก ่อสร ้ างอาคารบ ้านเรือน		

ส.พลายน้อย	(2540)	ได้อธบิายถงึไม้พะยงูเป็นหนึง่

ในจ�านวน	 9	 ชนิดที่เป็นไม้มงคลในการก่อสร้าง	

น�ามาประกอบท�าพิธีวางศิลาฤกษ์	 ตามชื่อที่เป็น

มงคลนาม	 ได้แก่	 ไม้ราชพฤกษ์	 ขนุน	 ชัยพฤกษ์	

ทองหลาง	ไผ่สีสุก	ทรงบาดาล	สัก	พะยูง	และกันเก

รา	คนไทยเราเชื่อว่า	ถ้าปลูกจะช่วยพยุงให้สิ่งดีงาม

ทุกๆ	อย่างที่ดีขึ้นตลอดจนท�าให้พ้นภัยพิบัติ	 และ

จะพยุงให้มีฐานะดี	มั่นคงยิ่งๆ	ขึ้น

		 การปลูกเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย	

การปลูกควรปลูกต้นพะยูงไว้ทางทิศตะวันออก

เฉยีงเหนอื	ผูป้ลกูควรปลกูในวนัเสาร์เพราะโบราณ

เชื่อว่า	การปลูกไม้เอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์	

ถ้าจะให้เป็นสริมิงคลแก่ตวัเองผูป้ลกูควรเป็นสภุาพ

บรุษุเพราะชือ่พยงุเป็นชือ่ทีเ่หมาะสมส�าหรบัสภาพ

บุรุษ

เนื้อไม้พะยูงกับการใช้ประโยชน์	

	 ด ้วยลักษณะเนื้อไม ้พะยูงเป ็นไม ้ เนื้อ

ละเอยีด		เหนยีวแขง็ทนทานและชกัเงาได้ดี	มสีเีนือ้

ไม้ส่วนที่เป็นแก่นหลากโทนสี	 (วิชาญ	และคณะ,	

2557)	ไม่ว่า	 เหลือง	สีส้ม	แดง	อมชมพู	แดงเลือด

นก	แดงอมน�า้ตาล	แดงเลอืดหม	ูน�า้ตาลอมม่วง	ม่วง

อมด�า	จึงเหมาะแก่การน�าไปท�าเครื่องเรือน	 เครื่อง

ประดับบ้านหลายประเภททั้งที่ประดับมุก	หรือไม่

ได้ประดับมุกโต๊ะหมู่บูชา	 (Figure	 3)	 ใช้ท�าเครื่อง

กลึงและแกะสลักและท�าด้ามเครื่องมือต่างๆ	อาทิ

เชน่	ท�าด้ามมดี	(Figure	4)	ใช้ท�าวงล้อ	และซีเ่กวยีน	

ท�าเครื่องดนตรี	เช่น	ซอ	ขลุ่ย	ลูกระนาดนอกจากนี้

ยงัน�าไปท�าไม้คมแฝก	ด้ามหนงัสะติก๊	ไม้เท้า	เป็นต้น	

(Figure	5)	ในประเทศเวียดนาม	และกัมพูชา	จัดได้

ว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้ดีชั้นเยี่ยม	 (first	 class	 prime	

timber)

	 อย่างไรกต็ามในส่วนของคนไทยไม่นยิมใช้

ประโยชน์จากไม้พะยูงมากนัก	 เพราะมีความเชื่อ

เป็นไม้มงคลชัน้สงูเหมาะแก่	โต๊ะหมูบ่ชูา	แกะสลกั

รูปเคารพต่างๆ	 จึงไม่น�าไม้พะยูงมาท�าเป็นไม้

กระดาน	เตยีงนอน	และบนัไดบ้าน	ในอดตีไม้พะยงู

เป็นทีพ่บได้ทัว่ไปในภาคอสีาน	เนือ้ไม้พะยงูมรีาคา

ไม่แพงมากนัก	ดังเช่นปัจจุบัน	ผู้ใช้ก็ได้คัดเลือกเอา

ล�าต้นเปลาตรง	ทีม่แีก่นมากไปใช้ประโยชน์และได้

เหลือไว้แต่ต้นที่มีล�าต้นลักษณะไม่ดี	มีต�าหนิ	
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Figure 3	The	set	of	altar	table	made	from	Siamese	rosewood.

Figure 4	Handle	of	a	knife	scabbard	made	from	Siamese	rosewood.	
															(photographs	source:	http://board.trekkingthai.com/)

Figure 5	Handle	of	a	catapult	and	baton	made	from	Siamese	rosewood.	
(photographs	source:	http://board.trekkingthai.com/)
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สถานการณ์ป่าไม้พะยูงปัจจุบัน

														ขณะนี้สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูง	

วกิฤตหินกัในช่วง	10	ปีทีผ่่านมา	(พ.ศ.	2547-2557)	

ความต้องการซือ้ของไม้พะยงูมสีงูมากมาจากพ่อค้า

จากประเทศจีนและด้วยสาเหตุที่แหล่งไม้พะยูงใน

ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า	ลาว	เวียดนามและกัมพูชา

ถูกลักลอบตัดฟันเกือบหมดไปก่อนหน้านี	้ ดังเป้า

หมายสุดท ้ายของวัตถุดิบเนื้อไม ้พะยูงก็คือ

ประเทศไทยอันเป็นแหล่งสุดท้ายของโลก	จากเริ่ม

ต้น	 (พ.ศ.	 2537-2547)	แหล่งรับซื้อตั้งราคารับซื้อ

ลูกบาศก์เมตรละ	80,00-200,000	บาท	 เพิ่มสูงขึ้น

เป็น	2	-		5		เท่าตวั	(พ.ศ.	2552-2556)	(ลกูบาศก์เมตร

ละ	200,00-500,000	บาท)	จงึเป็นสาเหตชุกัจงูใจแก่

ผูล้กัลอบตดัไม้ถงึขัน้เสีย่งถงึถงึตายกย็อม	และยงัมี

นายทุนจากต่างชาติเข้ามาสร้างเครือข่ายตัดไม้

พะยูง	 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายๆ	แหล่งของไทยที่

ยงัเป็นแหล่งไม้พะยงูทีส่มบรูณ์ไม่ว่าบรเิวณกลุม่ป่า

ภูพาน-ภูสระดอกบัว	 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม	

กลุ่มป่าภูเขียว-น�้าหนาว	 และกลุ่มป่าดงพญาเย็น

และเขาใหญ่เป็นต้น	ที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ได้

สนธิก�าลังร่วมกับทหาร	ต�ารวจปราบปรามอย่าง

เต็มที่	 แต่ก็ปรากฏว่ายังคงมีไม้ถูกตัดออกจากป่า

จ�านวนมากเช่นกัน	ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม

และยดึไม้พะยงูของกลางไว้คดิเป็นมลูค่ามากถงึ	1.9	

หมื่นล้านบาท	และรัฐบาลก็ไม่ให้น�าไม้ออกมาขาย

ทอดตลาด	เพราะเป็นห่วงว่าจะถกูนายทนุพวกนีม้า

ซื้อไม้พะยูงกลับเอาไป	การลักลอบตัดไม้พะยูงนั้น

จะท�าเป็นขบวนการโดยมทีัง้ในส่วนของคนไทยเอง

และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยการ

ลกัลอบค้าไม้พะยงู	(Figure	6,	7	&	8)	ข้ามพรมแดน

ไปสูต่ลาดมดืในประเทศเป้าหมาย	(Figure	9)	ต่อมา

ในการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ์	

(The	Convention	on	International	Trade	in	Endan-

gered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	;	CITES	

หรอืไซเตส)	ครัง้ที	่16	ทีก่รงุเทพฯ	ในช่วงวนัที	่3-14	

เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2556	และรฐับาลไทยได้เสนอให้

ไม้พะยงูเป็นพชืในบญัช	ี2	อนัหมายถงึเป็นชนดิพชื

ป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์จึงยังอนุญาตให้ค้า

ได้	แต่ต้องมกีารควบคมุไม่ให้เกดิความเสยีหายหรอื

ลดปรมิาณลงอย่างรวดเรว็จนถงึจดุใกล้จะสญูพนัธุ์

โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาต

ให้ส่งออกและรบัรองว่าการส่งออกแต่ละครัง้จะไม่

กระทบกระเทอืนต่อการด�ารงอยูข่องประชากรต้น

พะยูงในแหล่งธรรมชาติ
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Figure 6  The	Siamese	rosewood’s	logs	arrested	from	illegal	logging	in	PhaTaem	National	park,	Ubol	
	 	 Ratchathani	province.

Figure 7	 The	Siamese	rosewood’s	lumbers	arrest	from	illegal	logging	in	Phang	Sida	National	park,	
	 	 Srakaew	province.	(photographs	source:	http://www.bangkokbiznews.com/,	6	Sep.2014)

Figure 8  The	Siamese	rosewood’s	logs	and	haulage	vesicles	arrest	from	illegal	logging	in	
	 	 Thub	Lan	National	park,	Nakhon	Ratchasima	province.



97
วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทย...

วิชาญ เอียดทอง

งานวิจัยเกี่ยวข้องกับสารเคมีในไม้พะยูง

	 ตามรายงานองค์ประทางเคมีในพรรณไม้

สกลุ	Dalbergia	ของ	Saha	et al.	(2013)	พบว่ามกีลุม่

สารหลายกลุ่มไม่ว่า	 flavonoids,	 neoflavonoids,	

glycosides,	 cinnamylphenols,	 quinones,	 furans,	

steroids	 และอื่นๆ	 โดยสารที่พบในปริมาณสูงใน

แก่นของไม้สกุลนี้คือกลุ่มสารโพลีฟีนอลลิก	และ

กลุ่มสาร	flavonoids	 ไม่ว่า	flavones,	 isoflavones,	

neoflavones,	 chalcones	และ	glycosides	 โดยที่มี

น�้าตาลกลูโคสเป็นน�้าตาลที่พบมากที่สุดในกลุ่ม

สาร	glycosides	และบางสาร	glycosides	อาจจะพบ

น�้าตาลแรมโนส	และกาแลคโตส

	 ขณะที่	Shirota	et	al.	(2003)	ได้รายงานพบ

สารประกอบโพลีฟีนอลลิกเพิ่มเติมในกิ่งแห้งของ

ไม้พะยงูทีส่กดัด้วยเอทลิแอลกอฮอล์และวเิคราะห์

ด้วยเทคนิค	 1D	&	 2D	NMR	 spectra	 พบสาร	

latifolin,	methoxydalbergion,	5-omethyllatifolin,	

2,5-dihydo-4	methoxybenzophenone,	isoliquiliti-

genin,	liquilitigenin,	calycosin,	1-(2,4-dimethoxy-

5-hydroxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)-1-pen-

tene-3-ol,	 (2S)-6,7,4'-trihydroxyflavanone,	 and	
(2S)-6,4' -dihydroxy-7-methoxyflavanone,	

4'-hydroxy-2'-methoxychalcone,	 latinone,	
dalbergiphenol,	7-hydroxyflavanone,	และ	dalbergin	

Figure 9	Illegal	Siamese	rosewood	trade	routes	across	the	state.
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โดยที่สาร	methoxydalbergion,	 isoliquilitigenin,	

และ	calycosin	เป็นสารออกฤทธิท์ีย่บัยัง้การท�างาน

ของเอนไซม์	testosterone	5α-reductase	ขณะทีส่าร	

latifolin	และ	methoxydalbergion	มศีกัยภาพต่อการ

ขดัขวางต่อการเชือ่มต่อระหว่าง	5R-dihydrotestos-

terone	(DHT)	กับ	DHT	receptor

	 Pornputtapitak	(2008)	ได้รายงานการพบ

สารประกอบโพลีฟีนอลลิกในกิ่งแห้งของไม้พะยูง

ทีส่กดัด้วย	95%	เอทลิแอลกอฮอล์ด้วยเทคนคิสเปก

โตรสโกปี	 ได้พบสารเพิ่มเติมจากที่เคยรายงานไว้

ก้อนหน้านี้	 คือ	 12a	α-hydroxyamorphiginin,		

12a	β-hydroxyamorphiginin,	 strigmasta-5,	

22-dien-3β–ol-7-one,	formononetin,	4-hydroxy-3	
-methoxybenzoic	acid	และ	4-hydroxybenzoic	acid	

ผลการศึกษาของพรพิมล	 (2548)	 ในการโคลนยีน

และคณุสมบตัขิองเอนไซม์	β-glucosidase	ทีไ่ด้จาก
เมลด็ไม้พะยงูลงในยสีต์สองชนดิทัง้	Saccharomyces	

cereviseae	และ	Pichiapastoris	 แสดงผลของการ

ตอบสนองการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อยีสต์ทั้งสองได้ดี		

ด้านงานวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเมืองเชียง

ขวาง	ประเทศลาว	ได้ใช้กิง่พะยงูต้มดืม่รกัษาโรคซฟิิ

ริสและโรคไตในสตรี	(Delang,	2007)

	 Yegorova	 (2003)	 ได้จดสิทธิบัตรต่อการ

ใช้สารสกัดจากไม้พะยูงกับเขากวางอ่อน	ปาล์ม	

Serenoa	repens	ดอกกระบองเพชร	สงักะส	ีกรดอะ

เซลาอิก	 (azelaic	 acid),	 ปาล์ม	 Sabal	 serrulata,	

Epilobium,	 เมล็ดฟักทอง,	รากต�าแย	และ	Pollinis	

siccae	ใช้ในการช่วยบ�าบดัและเพิม่สมรรถภาพทาง

เพศแก่บุรุษทั้งนี้เพื่อเป็นเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโต

สตอโรน	(testosterone)	ในเลือด

	 จะเหน็ได้ว่าความต้องการของตลาดรบัซือ้

ไม้พะยงูจากต่างประเทศ		เป็นสาเหตทุีส่�าคญัท�าให้

ประชากรต้นพะยูงลดลงและถูกคุกคามเกิดขึ้นทั้ง

ระดับประชากร	และพันธุกรรม	ความส�าคัญของ

การใช้ไม้พะยงูไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะเพยีงแค่แก่นไม้

เพื่อน�าไปท�าเครื่องเรือนเท่านั้น	 แต่ต้นพะยูงยัง

ศักยภาพต่อการสกัดสารเคมีไปรักษาโรคบาง

ประเภทได้อีกด้วย	ดังนั้นการวิจัยในด้านนี้สมควร

ได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ความหลากหลายทางชีวภาพในสกุลไม้พะยูงให้มี

มูลค่ามากยิ่งขึ้น
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บทน�ำ

	 ในประเทศไทยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

ป่าอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ประเทศสูญเสียพื้นที่ป่าไป

ประมาณ		67	ล้านไร่	หรอืเฉลีย่ประมาณ		1.6		ล้านไร่

ต่อปี	กล่าวคือ	ปี	พ.ศ.	2504	ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า

อยูถ่งึร้อยละ	53.3	ของพืน้ทีป่ระเทศ	หรอืประมาณ		

171	ล้านไร่	 และต่อมาพื้นที่ป่าลดลงมาโดยตลอด

ทุกๆ	 	ปี	 จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	 2532	ประเทศไทย

เหลอืพืน้ทีป่่าเพยีงร้อยละ	27.95		ของพืน้ทีท่ัง้หมด	

หรอืประมาณ	90	ล้านไร่		รฐับาลในอดตีได้พยายาม

จะรกัษาพืน้ทีป่่าไม่ให้พืน้ทีป่่าลดลงไป	จงึได้ท�าการ

ประกาศยกเลิกพื้นที่ป่าที่มีการสัมปทานการท�าไม้

ในป่าบกทัง้หมด	ในปี	พ.ศ.	2532		แต่หลงัจากยกเลกิ

สัมปทานป่าไม้สถานการณ์ดีขึ้นในระยะแรก

เท่านั้น	ต่อมาการท�าลายป่าก็ยังคงเกิดขึ้นไม่แตก

ต่างจากสถานการณ์ก่อนยกเลิกสัมปทานป่าไม้

เท่าใดนัก	 โดยพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกก่อนการยกเลิก

สัมปทาน	พ.ศ.	2525-2532		เฉลี่ยต่อปี		1.2		ล้านไร่	

และพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกหลังการยกเลิกสัมปทาน	

พ.ศ.	2532-2541	เฉลีย่ต่อปี	1.1	ล้านไร่	(อภชิาต,	2551)	

สาเหตุหลักส�าคัญเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	 ไม่ว่าจะเป็น	

คนไทยหรือชาวเขาบางคน	ขาดจิตส�านึกทางด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 โดยไม่ค�านึงถึงความ

เสียหายที่จะเกิดกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตอนล่าง

ของพื้นที่ลุ่มน�า้	 ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ	 ในฤดูฝน

เกดิน�า้หลากและฤดแูล้งขาดแคลนน�า้	ซึง่ประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรมที่จ�าเป็นต้องใช้น�า้ในการ

เพาะปลูกตลอดปี

	 ในปัจจบุนัพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ	ในประเทศไทย

ถกูบกุรกุโดยชาวไทยและชาวเผ่าต่างๆ	ซึง่มลีกัษณะ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่อภชิาต	(2553)	

ได้จ�าแนกลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินดังนี้

	 1.	Short	cultivation	shor	t	fallow	การท�า

ไร่เลือ่นลอยลกัษณะนีเ้ป็นการใช้ประโยชน์พืน้ทีซ่�า้

พื้นที่ดินเดิมในช่วงสั้นๆ	เช่น	ลักษณะของชาวไทย

ทั่วไปทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบนี้จะใช้ในระยะ

เวลาสั้น	 แล้วจะกลับมาใช้พื้นที่เดิมอีกในระยะ	

เวลาสั้นประมาณ	3-6	เดือน	หรืออาจจะกลับมาใช้
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ที่เดิมอีก		1-2	ปีอย่างถาวร		ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่จะ

เป็นไม้พุม่เลก็ๆ	จนถงึไม้พุม่ขนาดกลางมากกว่าจะ

เป็นป่าไม้ถาวรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเวลาสั้น

แล้วกลับมาใช้อีกในเวลาที่สั้นๆ	ท�าให้ดินไม่ได้รับ

การพกัตวั	ขาดความอดุมสมบรูณ์	ธาตอุาหารในดนิ

ไม่สามารถทีจ่ะสะสมธาตอุาหารในรปูทีเ่หมาะสม

แก่การใช้ประโยชน์ของแร่ธาตอุาหารได้ทนัต่อการ

ใช้ของพืชที่จะท�าการเพาะปลูกอาจเรียกว่าเป็น

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินถาวรคือใช้ซ�้าทุกๆ	ปี	

นอกจากนี	้การเผาป่าท�าไร่เลือ่นลอยท�าให้ดนิเสือ่ม

คุณภาพ	ธาตุอาหารจะถูกชะล้างเมื่อฝนตกหนัก		

มีน�้าหลากหน้าดิน	การใช้พื้นที่ดินลักษณะนี้จะใช้

ในพื้นที่ที่มีเกษตรกรอยู่หนาแน่น	 เช่น	 โครงการ

พฒันาดอยตงุอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโครงการ

ลุ่มน�้าแม่สา	 โครงการลุ่มน�้าพอง	 เทือกเขาภูพาน		

เป็นต้น	พืน้ทีด่งักล่าวประชาชนอาจไม่มสีทิธิอ์าศยั

อยู่ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่การใช้

ประโยชน์ทีด่นิอาจมกีารถอืครอง	โดยการตกลงกนั

รับรู้สภาพพื้นที่ของผู้ถือครองพื้นที่ข้างเคียง	และ

เข้าใจดีว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นี้ใครมีสิทธิในการใช้

พืน้ทีโ่ดยการยดึถอืครองถงึแม้นว่าไม่มเีอกสารสทิธิ์	

อาทเิช่น	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืพืน้ทีเ่ดมิอาจเป็น

ป่าเตง็รงั	แล้วน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร	

ทัง้ๆ	ทีพ่ืน้ทีด่งักล่าวมหีนิโผล่	ดนิเลว	ดนิขาดความ

อุดมสมบรูณ์	พื้นที่ดังกล่าวอาจใช้ปลูกข้าวไร่	ทั้ง

ข้าวเหนียว	และข้าวเจ้า	ฝ้าย		ข้าวโพด	กะหล�่า	ถั่ว	

พริก	รวมไปถึงไม้ผล	เช่น	มะม่วง	ขนุน	กล้วย	ปกติ

ในภาคเหนือ	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี

พวกมะละกอและนุ ่นขึ้นปะปนกับพืชผลอื่น		

ระดับความสูงที่ใช้พื้นที่ประมาณ	400	-	300		เมตร	

จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	ในพื้นที่ลุ่มน�้าพองยัง

ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกปอจะพบตามพื้นที่สูง	มีความ

ลาดเอยีงมากกว่า	60		เปอร์เซน็ต์	ปัจจบุนัพืน้ทีป่ลกู

ปอลดลงมากแทบไม่ทราบว่ามีพื้นที่หลงเหลือใน

การใช้ประโยชนพื้นที่ดินส�าหรับการปลูกปอ		

	 ส�าหรบัทางด้านภาคเหนอืของดอยอนิทนนท์

มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิปลกูป่าสลบักบัพชืผลการเกษตร

ตามบริเวณเชิงเขา	และมีการปลูกกะหล�่าในพื้นที่

หมูบ้่านของชาวเขาเผ่าม้งการใช้ประโยชน์พืน้ทีด่นิ

โดยคนไทยพืน้เมอืงพืน้ทีม่กัจะถางเป็นพืน้ทีก่ารใช้

ประโยชน์ส่วนเล็กๆ	ทุกแห่งที่สามารถปลูกพืชได้	

โดยปกตมิกัจะเป็นพืน้ทีส่นัเขาและทีลุ่ม่	รวมไปถงึ

พื้นที่เดิม	ที่เป็นป่าเต็งรังด้วย	ดังนั้นในพื้นที่บาง

แห่งซึ่งเป็นดินตื้น	การระบายน�้าเลว	มีน�้าท่วมขัง		

มีหินโผล่และดินมีความอุดมสมบรูณ์ต�า่	พืชหลัก	

คือ	 ข้าวเหนียว	 ข้าวเจ้า	 ผักต่างๆ	 ข้าวโพด	 มัน

ส�าปะหลงั	ฝ้าย	พรกิ	และถัว่ทีม่กัจะปลกูในช่วงฤดู

กาลหนึ่งๆ

	 เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินมีระยะ	

การใช้และการหมุนเวียนที่สั้น	 ไม้ชั้นรองจึงเป็น

พวกไม้พุม่และเป็นไม้แคระมากกว่าจะเป็นไม้ขนาด

ใหญ่	การตดัไม้เตรยีมพืน้ทีจ่ะท�าให้ดนิสญูเสยีความ

อุดมสมบูรณ	์เนือ่งจากระยะเวลาในการสะสมธาตุ

อาหารมีสั้น	 ดินไม่มีเวลาพอในการสะสมธาตุ

อาหาร	 อาจใช้ปอเทืองปลูกเพื่อการปรับปรุงดิน

ส�าหรับพืชเกษตร	 วิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน

ลักษณะนี้จึงเป็นการยากที่จะประยุกต์การใช้

ประโยชน์ทางด้านการจดัการป่าไม้	อาจท�าการปลกู
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ป่าโดยรอบแปลงเกษตร	หรอืปลกูเป็นแนวขอบเขต	

หรือปลูกเป็น	boundary	ของพื้นที่เท่านั้น

	 2.	Short	cultivation	long	fallow	จะมีการ

ใช้ประโยชน์พืน้ทีด่นิในพืน้ทีล่าดชนัมากและพืน้ที่

บนเขาสงู	ซึง่มรีะดบัความสงูตัง้แต่	700-1,000		เมตร	

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 	 ได้แก่		

ชาวเขาเผ่าลัวะ	(Lua)	และเผ่าปกาเกอญอ	(Karen)	

จะใช้พื้นที่ประมาณ	1-2		ปี	หลังจากนั้นจะกลับมา

ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินพื้นที่เดิมอีกประมาณ	5	 	ปี	

จนถงึ	15		ปี	ระยะเวลาดงักล่าวต้นไม้จะปกคลมุพืน้

ที่นั้นๆ	ท�าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะกลับมา

เนื่องจากดินได้รับการพักตัวมีโอกาสสะสมธาตุ

อาหาร	พืน้ทีเ่ดมิมกัจะเป็นป่าดบิแล้ง	ป่าเบญจพรรณ	

ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยหนาแน่น	และอาศัย

อยู่ในพื้นที่อย่างถาวร	บางแห่งอาจตั้งถิ่นฐานอยู่

มากกว่า	100		ปี	พืชที่ปลูก	ได้แก่	ข้าวไร่	ข้าวโพด	งา	

พรกิ	ถัว่	เผอืก	โดยจะปลกูในพืน้ทีเ่ดยีวกนั		ถงึแม้ว่า

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่	 แต่ชาวเขาเผ่าลัวะ	 และ	

ชาวเขาเผ่าปกาเกอญอกร็ูว่้าสทิธใินการใช้ประโยชน์

พื้นที่ดินในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นของครอบครัวใด

บ้างถือครอง	การใช้พื้นที่จะใช้ส�าหรับครอบครัว	

การช่วยเหลอืแรงงานจะได้จากญาตโิดยไม่มค่ีาจ้าง

เป็นเงิน	อาจได้ค่าจ้างเป็นผลตอบแทนจากผลิตผล

การเกษตรที่ท�าการเพาะปลูกนั้น	หลังจากท�าการ

เก็บเกี่ยวหรือได้รับการเลี้ยงด	ูช่วยเหลือและมีการ

แบ่งปันผลผลติการเกษตร	ระหว่างช่วงฤดกูาลของ

การเพาะปลกูการช่วยเหลอืในการท�างานเป็นความ

สมคัรใจ	เตม็ใจช่วยเหลอื	ซึง่วธิกีารนีเ้หมอืนกบัการ	

“ลงแขก”	(reciprocal	system)		เช่นเดียวกันกับใน

พื้นที่ตอนล่างของคนไทยพื้นเมือง	 อาชีพของ

ประชาชน	ที่อยู่ในหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับการเกษตร	

ซึ่งลัวะและปกาเกอญอมักจะท�าการเกษตรโดยใช้

ระบบชลประทาน	ธรรมชาติมีการท�าคันดินกั้นน�้า	

เมื่อพื้นที่ท�ากินให้ผลผลิตไม่เพียงพอ	ปกาเกอญอ

จะแยกกลุม่ออกมาจากหมูบ้่านโดยลกัษณะการอพยพ

ของชาวเขาโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ	 cluster	 คือ

อพยพหลายครอบครัวในครั้งเดียวกันแล้วมองหา

พื้นที่ท�าการเกษตรแหล่งใหม่ปัจจุบันมีชาวเขาเผ่า

ปกาเกอญอลงมารับจ้างในเมืองหรืออพยพลงมา

รวมกับชาวไทยพื้นเมือง	 เช่น	บริเวณลุ่มน�้าแม่ปิง	

ประเพณบีางอย่าง	ยงัคงความเป็นปกาเกอญอเอาไว้	

เช่น	การแต่งตัว	ประเพณีเกี่ยวกับคนตาย	 เป็นต้น	

มบ้ีางบางส่วนทีแ่ยกครอบครวัเดีย่วออกมาแต่งงาน

และอาศัยอยู่รวมกับชาวไทยพื้นเมือง	 แต่จะพบ	

น้อยมาก	ชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ลงมาลุม่น�า้แม่ปิง	ผนืป่าทางด้าน

ตะวันตก	จังหวัดสุพรรณบุรี	จังหวัดราชบุรี	ลงมา

จนถึงจังหวัดเพชรบุรี	 ความรู้ทางด้านประเพณี	

วัฒนธรรมบางอย่างของแต่ละชาติพันธุ์	 ได้สร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่นักวางแผนการใช้ประโยชน์

ทีด่นิ	ความเชือ่ถอืจติวญิญาณและภตูผปีีศาจ	กเ็ป็น

ผลทางอ้อมทีจ่ะคงรกัษาป่าไม้ไว้	เช่นการรกัษาต้นไม้

ที่มีการฝังรกเด็กที่เกิดใหม่ใต้ต้นไม้ใหญ่	 คนใน

ตระกลูนัน้จะต้องดแูลรกัษาต้นไม้นัน้ให้มกีารเจรญิ

เติบโตเต็มที่ตามความเชื่อที่ว่าหากต้นไม้	 ไม่เจริญ

เติบโตหรือตายลงเด็กอาจได้รับผลกระทบหรือ	

ได้รับอันตรายเกี่ยวกับชีวิตจากเหตุดังกล่าวด้วย		

จงึจ�าเป็นต้องดแูลต้นไม้นัน้เป็นอย่างด	ี	เช่นเดยีวกนั	
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	 การปลกูพชืหมนุเวยีนของชนเผ่าปกาเกอญอ

เป็นประเพณีปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณ	 การที่	

นักวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้จะน�าเอา

ความรูท้างด้านป่าไม้เข้าไปด�าเนนิการใช้ประโยชน์

ทีด่นิของชนเผ่าปกาเกอญอ	ย่อมสามารถท�าได้อย่าง

เหมาะสม	 โดยการน�าต้นไม้โตเร็วซึ่งสามารถโตถึง

รอบตัดฟันในระยะเวลา	10-15	ปี	และเมื่อโตเต็มที่

จะท�าการตัดฟันในแต่ละแปลงเรื่อยไป	 ในขณะ

เดียวกันเป็นการป้องกันดินพังทลายของพื้นที่

แหล่งต้นน�้าล�าธาร	โดยการปลูกป่าทดแทน	แทนที่

จะปล่อยให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าฟื้นตัวขึ้นมาตาม

ธรรมชาต	ิดงันัน้	วธิกีารท�าไร่ของปกาเกอญอท�าอยู่

ในขอบเขตจ�ากัดบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 และสร้าง

หมู่บ้านถาวร	ความหนาแน่นของประชากรมีน้อย	

ชนเผ่านี้จะปลูกพืชหลายชนิด	เช่นมะละกอ	กาแฟ	

ข้าวโพด	ข้าวฟ่าง	กระหล�า่	ชาวนาด�า	ข้าวไร่	เป็นต้น	

ในพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง		การใช้ไฟในการเกบ็รบิเผารบิเพือ่

เตรยีมพืน้ที	่ธาตอุาหารจากขีเ้ถ้าจะสะสมทีห่น้าดนิ	

ในช่วงแรกหลงัการเผาเกดิผลดใีนช่วงระยะเวลาสัน้	

และธาตุอาหารในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากเผาป่า		

ธาตอุาหารจะกลบัลงสูพ่ืน้ดนิง่ายต่อการทีพ่ชืเกษตร

ที่ปลูกสามารถน�าธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้		

แต่ถ้าฝนตกหนักดินจะถูกน�้ากัดเซาะหน้าดิน

เนือ่งจากพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ทีด่นินีม้เีพยีงพชืเกษตร

และวชัพชืปกคลมุดนิและทีเ่จรญิงอกงามหลงัจาก

การเผาพืน้ที	่แต่การกดัเซอะพงัทลายของดนิจะเกดิ

น้อยกว่าพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินการท�าไร่

ขาดใหญ่และพื้นที่ลาดชันของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง		

โดย	ปกตปิกาเกอญอจะปลกูข้าวไร่	งา	ข้าวโพด	พรกิ	

ถั่ว	เผือก	ยาสูบ	มะเขือ	การปลูก	จะปลูกเป็นส่วนๆ	

หรอืบางพืน้ทีม่กีารปลกูแบบผสมผสานกนั	ชนเผ่า

ปกาเกอญอไม่สามารถปลกูฝ่ินได้อกีเนือ่งจากสภาพ

ความสงูของพืน้ทีแ่ละสิง่แวดล้อม	เช่น	ปรมิาณน�า้ฝน	

ความชื้น	 อุณหภูมิไม่เหมาะแก่การปลูกฝิ่น	 และ	

ปกาเกอญอไม่มคีวามรูเ้รือ่งเทคนคิหรอืวธิกีารปลกู

ฝิ่น	ซึ่งไม่เคยปฏิบัติมาก่อนในอดีตของบรรพบุรุษ

แต่อย่างใดทุกครอบครัวของชนเผ่าปกาเกอญอจะ

ท�าการเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินพื้นที่ในการ

ปลกูพชืผลทางการเกษตรด้วยตนเอง	การใช้ประโยชน์

ทีด่นิในแต่ละแห่งจะตกลงกนั	การแผ้วถางพืน้ทีจ่ะ

ใช้แรงงานรวมทั้งเด็กหญิง	และเด็กชาย	ต้นไม้เล็ก

จะถูกตัดจนชิดผิวดิน	ส่วนต้นไม้ใหญ่จะตัดเหลือ

ตอประมาณครึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตร	การตัดต้นไม้

ในฤดแูล้งจะเป็นการป้องกนัการระเหยของน�า้ทาง

ใบ	(Evapor-transpiration)	ขณะเดยีวกนักิง่ก้านของ

ต้นไม้ที่ถูกตัดและแห้งเร็ว	 และปกาเกอญอเชื่อว่า

ความชืน้ในดนิมนี�า้สะสมอยูม่าก	สามารถทีจ่ะช่วย

ในการงอกของเมล็ดพืชอีกด้วย

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิของชนเผ่าปกาเกอญอ

ขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขของการเลือกพื้นที่ในแต่ละ

ครอบครัว	 ซึ่งจะต้องตกลงกันระหว่างบุคคลใน

บ้านผูช้าย	ผูห้ญงิ	และเดก็	จะท�างานร่วมกนัในการ

ตัดต้นไม้เพื่อเตรียมพื้นที่	 ต้นไม้เล็กและไม้พุ่มจะ	

ถูกตัด	ต้นไม้ใหญ่บางต้นอาจจะไม่จ�าเป็นต้องตัด	

แต่จะถกูตดักิง่เหลอืสัน้ตดิตอหรอื	ล�าต้น	ดงันัน้	กิง่

ที่จะขึ้นมาใหม่จะไม่เป็นอุปสรรคหรือบังแสงกับ

พืชที่ปลูก	การเตรียมพื้นที่มักจะท�าช่วงต้นฤดูแล้ง	

เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความชืน้ในดนิ	มฉิะนัน้
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ความชืน้	จะถกูระเหยไปในช่วงฤดรู้อนก่อนฤดฝูน

จะมาถึง	โดยปกติดินจะมีความชื้นในช่วงการปลูก

เมื่อเทียบกับป่า	ที่ยังไม่ถูกตัด	ความชื้นนี้จะช่วยใน

การงอกของพืชผลทางด้านการเกษตรโอกาสที่จะ

ใช้ประโยชน์ที่ดินจากการท�าไร่เลื่อนลอยแบบ	

ชาวเขาเผ่าปกาเกอญอเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่

ระยะสัน้	และหมนุเวยีนมาใช้พืน้ทีเ่ดมิในระยะเวลา

ไม่นานเพื่อเป็นการเพิ่มรายได	้การหมุนเวียนกลับ

มาใช้พื้นที่เดิมหลังจาก	 10-15	 ปีที่แล้ว	 ท�าให้	

นักวิชาการป่าไม้สามารถที่จะปลูกไม้โตเร็ว	 โดยมี

รอบหมนุเวยีนเป็นระยะเวลา	10		ปี	ปัจจบุนัแนวโน้ม

อาจหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมสั้นลง

เหลอืเพยีงประมาณ	5	-	7	ปี	หรอืใช้พืน้ทีด่นิลกัษณะ

พื้นที่ถาวรไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนต่อไปหรือ

หยุดปลูกพืชหมุนเวียน

	 3.	Long	cultivation	very	long	fallow	การใช้

ประโยชน์พื้นที่ดินพื้นที่อยู่ในระดับสูงประมาณ	

1,200		-	1,500	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	ได้แก่	ม้ง	

(Hmong)	เย้า	(Yao)	มเูซอร์	(Lahu)	ลซีอ	(Lisu)	อก้ีอ	

(Ahka)	และจนีฮ่อ	(Yunnanese	Chinese)	ระบบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยเฉพาะม้งจะใช้ประโยชน์

พื้นที่ดินที่มีขนาดใหญ่ประมาณ	 40-60	 ไร่	 หรือ	

อาจถงึ	100	ไร่	ในฤดกูาลหนึง่อกีทัง้การใช้ประโยชน์

พื้นที่ดินเดิมมีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ	3	-	5	ปี	

จนความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง	กระทั่งมีหญ้า

และวัชพืชขึ้นมาหนาแน่น	พื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เขา

หนิปนูปนอยูจ่ะถกูเลอืกใช้ประโยชน์	เนือ่งจากการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินจะเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

พืน้ทีด่นิตดิต่อกนัหลายปี	พชืทีป่ลกู	คอื	ฝ่ิน	จะปลกู

ตามหุบเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	พื้นที่อนุรักษ์ต้นน�้า

ทางภาคเหนอื	โดยปลกูปะปนกบัพชืผลการเกษตร	

และปลูกในพื้นที่ห่างไกลชุมชน	 ในอดีตการใช้

พื้นที่ไม่ถาวรจะใช้พื้นที่แล้วย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ	

ปัจจบุนัส่วนใหญ่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัจะอยูเ่ป็นพืน้ทีถ่าวร	

เช่น	บรเิวณโครงการพฒันาดอยตงุ	เป็นต้น	และเลกิ

ท�าการปลูกฝิ่น	 เปลี่ยนมาปลูกพืชไร่	 ได้แก่	ข้าวไร่	

ข้าวโพด	ที่โครงการพัฒนาดอยตุง	มูเซอร์จะปลูก

ข้าวนาด�า	 เป็นการประยุกต์เอาเทคนิคในการใช้

ประโยชน์พืน้ทีจ่ากชาวไทยพืน้เมอืง	มาประยกุต์ใช้

และมกีารเรยีนรูเ้ทคนคิการเพาะปลกูข้าวนาด�าจาก

คนไทยพืน้เมอืง	ส�าหรบัทีอ่ทุยานแห่งชาตอินิทนนท์	

จะท�าการ	ปลูกกะหล�่าปลี	มันเทศ	และกาแฟ	ปกติ

จะปลูกในพื้นที่หุบเขาและปลูกในพื้นที่ลาดชัน	

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง

รวดเรว็	เนือ่งจาก	การใช้ประโยชน์พืน้ดนิจะเป็นการ

ใช้พื้นที่เดิมติดต่อกัน	 การเปิดหน้าดินติดต่อกัน

หลายปี	ท�าให้ปัญหาการเซาะกร่อนพังทลายของ

ดินมีมากขึ้นลักษณะวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่

ท�าให้ดินเสื่อม	คือ	พวกม้งจะใช้ที่ดิน	3-5		ปี	แล้ว

จะทิง้พืน้ทีด่นิไปใช้พืน้ทีอ่ืน่หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมอีกใน	60	-	40		ปีถัดมา	พื้นที่

การใช้ประโยชน์อยู ่ในพื้นที่ระดับสูงเกินกว่า		

1,000	 	 เมตร	จากระดับน�้าทะเลเป็นส่วนใหญ่การ

ตัดไม้ท�าลายป่า	 รวมถึงลูกไม้และกล้าไม้จะถูก

ท�าลายควบคู่กันไป	 เนื่องจากพื้นที่ดินใช้ติดต่อกัน

จนดินเสื่อม	 ระยะเวลาดังกล ่าวพื้นที่การใช ้

ประโยชน์พื้นที่ดินจะถูกท�าลายจากแสงอาทิตย์		

ฝนและลมจะชะล้างผวิหน้าดนิ	การถางป่าและเผาป่า	
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การก�าจัดวัชพืชปีต่อปี	 มีผลท�าให้กล้าไม้ถูกก�าจัด

ไปด้วย	 นอกจากนั้นธาตุอาหารจะสูญหายไป	

จุลินทรีย์และสัตว์หน้าดินถูกท�าลาย	แหล่งอาหาร

ของมนษุย์	แหล่งอาหารและทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่า

ถูกท�าลาย	พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมติดต่อกัน

หลายปี	 ท�าให้หญ้าคามีการระบาดแพร่หลายใน	

พื้นที่นั้นๆ	ได้	เพราะเป็นวัชพืชที่ต้องการแสงมาก

และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่โล่งแจ้งการ

ปลกูพชืโดยใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่ดมิตดิต่อกนัหลายปี

และนานกว่าจะเวยีนกลบัมาใช้ประโยชน์	พืน้ทีเ่ดมิอกี	

วิธีนี้จะลดความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างรวดเร็ว	

เมือ่พืน้ทีถ่กูชะล้างความอดุมสมบรูณ์ของดนิลดลง	

ชาวเขาเผ่าม้งจะเคลือ่นย้ายไปใช้พืน้ทีด่นิป่าไม้แห่ง

ใหม่	การท�าไร่เลือ่นลอยไม่เพยีงแต่ท�าลายพชืทีป่ลกู	

ปัจจบุนัยงัมผีลท�าลายต้นไม้ใหญ่	กล้าไม้	เป็นผลให้

ลูกไม้	 ซึ่งต้นไม้	 กล้าไม้บางชนิดเป็นพืชที่เจริญ

เติบโตในถิ่นนั้น	และเป็นพืชที่หายาก	ในการตั้งตัว

ของต้นไม้ในดินที่ขาดธาตุอาหารที่ส�าคัญและ

จ�าเป็นต่อการงอก	การเจรญิเตบิโตอาจท�าให้การสบื

ต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นไม้เสียหาย	 	 ขณะ

เดียวกัน	การตัดไม้	ถางป่าท�าไร่เลื่อนลอยทั้งพื้นที่

เป็นการปล่อยให้ผิวหน้าดินถูกแสงแดดแผดเผา	

ง่ายต่อการที่ลมและฝนท�าให้เกิดการกัดเซาะหน้า

ดิน	การก�าจัดวัชพืชโดยการเผาจะก�าจัดลูกไม้	กล้า

ไม้	ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ถูกท�าลายจะถูกปกคลุม	

โดยหญ้าชนิดต่างๆ	และวัชพืช	การใช้ประโยชน์

พืน้ทีด่นิลกัษณะนีเ้ป็นการท�าลายแหล่งต้นน�า้	และ

เป็นการลดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

กาแฟเป็นพืชชั่วคราวที่ใช้ในการปลูกแทนที่ฝิ ่น	

การเตรียมดินจะใช้เสียมพรวนดิน	2		ครั้งก่อนการ

ปลูก	การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบนี้ติดต่อกัน	3	-	5	ปี	

จะท�าให้ธาตอุาหารหมดไป	หญ้าและวชัพชืกระจาย

เข้าไปในแปลง	ท�าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวพืชผล

การเกษตร		ดังนั้นชาวเขาเผ่าม้งจะมองหาพื้นที่ป่า

ไม้แห่งใหม่หลงัจากพืน้ทีด่นิเดมิขาดความสมบรณ์ู

	 4.	Permanent	tree	crops	จะใช้พืน้ประโยชน์

พืน้ทีด่นิทีท่ีม่คีวามลาดเอยีงไม่มากนกั	โดยจะปลกู

ชาเป็นพื้นที่บริเวณกว้างตามแนว	contour	ส�าหรับ

ประชาชนในท้องถิน่มกีารจ้างแรงงานท�าไร่ชา	โดย

เฉพาะชาวไทยภาคเหนอืจะเลอืกพนัธุช์าทีม่คีณุภาพดี

และเป็นที่นิยมของการตลาดมาปลูกขาย	การปลูก

ชาอาจปลูกในพื้นที่สูง	 เช่น	ดอยแม่สลอง	จีนฮ่อ	

ลซีอ	ท�าการปลกูชามากเช่นกนั	ชาทีป่ลกูอาจน�ามา

ท�าเป็นเมี่ยงหรือใบชาหมักซึ่งนิยมรับประทาน

เฉพาะคนไทยในภาคเหนอื	มกีารถางพืน้ทีเ่พือ่ก�าจดั

วชัพชื	ท�าแนวกนัไฟเพือ่ป้องกนัไฟป่า	นอกจากชาว

เขายังมีชาวไทยพื้นเมืองในภาคเหนือ	อีสาน	หรือ

ภาคใต้ที่ท�าการปลูกพืชผล	 ไม้ยืนต้นในพื้นที่	 โดย

เฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง	จะท�าการ

ปลกูเงาะ	มงัคดุ	ลองกองในพืน้ที	่ป่าธรรมชาต	ิแล้ว

จงึท�าการทยอยตดัไม้ใหญ่ทีบ่ดบงัแสงแดด	บรเิวณ

รอบพืชที่ปลูกหรือตัดต้นไม้ใหญ่ทีละต้นสองต้น

เมื่อไม้ผลเริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้นหรือโตขึ้น	 จน

สามารถขยายอาณาเขตเต็ม	พื้นที่	และแสดงความ

เป็นเจ้าของในการถือครองภายหลังเมื่อมีโอกาส	

ลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยการปลูกพืช

ดังกล่าว	เรียกว่าการท�าสวนสมรม
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	 วัฒนธรรม	และประเพณีที่มีผลต่อระบบ

นิเวศวิทยา	 และการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์	

สามารถจ�าแนกได้	ดังนี้

	 1.	ระดบัความสงู	(Elevations)	มนษุย์แต่ละ

กลุม่อาศยัอยูใ่นระดบัความสงูทีแ่ตกต่างกนั	มนษุย์

ที่หากินอยู ่ในพื้นที่สูงๆ	 จะมีอิทธิพลต่อการใช้

ประโยชน์ทีด่นิโดยการท�าไร่เลือ่นลอย	เมือ่ฝนตกหนกั

จะท�าให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินในเขตลุ่มน�้านั้นๆ	

ตวัอย่างเช่น	ปกาเกอญอท�าไร่เลือ่นลอยอยูใ่นระดบั	

700	–	1,000เมตร	ในพืน้ทีเ่ป็นป่าเตง็รงั	เบญจพรรณ	

ป่าดิบแล้ง	 	 	ส่วนม้งจะอาศัยอยู่ระดับสูงกว่าปกา

เกอญอ	ซึง่มอีทิธพิลต่อสภาพนเิวศวทิยาของป่าดบิ

เขา	 ป่าดิบชื้น	 และป่าสน	 ขณะที่ปกาเกอญอมี

อทิธพิลต่อการใช้ประโยชน์ทีด่นิของป่าเบญจพรรณ	

ป่าดิบแล้ง	และป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่	ส�าหรับคน

ไทยมักจะท�านา	ท�าไร่อยู่ตามเชิงเขาเป็นพื้นที่ถาวร	

กึง่ถาวร	หรอือาจมเีอกสารสทิธิท์ีช่อบด้วยกฎหมาย

							 2.	 การสืบทอดบรรพบุรุษของชาวเขาใน

การใช้พืชที่ปลูก	(Cultural	crops)	ลักษณะของการ

ใช้ประโยชน์ทีด่นิเฉพาะในส่วนของกลุม่ชาตพินัธุ์

และพืชที่ปลูก	เช่น	ม้งจะปลูกฝิ่นตามบรรพบุรุษที่

ถ ่ายทอดมา	 ส่วนปกาเกอญอไม่มีความรู ้จาก

บรรพบุรุษด้านการปลูกฝิ ่นไม่มีทักษะหรือการ

เรียนรู้หรือ	 ไม่สนใจการปลูกฝิ่น	 และคนไทยพื้น

เมอืงปลกูข้าวนาด�า	ข้าวไร่	พชืผกัต่างๆ	เช่นเดยีวกบั

ปกาเกอญอ	ขณะทีช่าวเขาเผ่าม้งไม่รูจ้กัการท�านาด�า	

เนื่องจากไม่มีความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

บรรพบรุษุ	ไม่มทีกัษะ	แต่จะนยิมปลกูกระหล�า่และ

ข้าวโพด	 เป็นส่วนใหญ่	ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะก�าหนด	

ในการปลกูพชืแต่ละชนดิของชนเผ่าต่างๆ	ทีม่คีวาม

แตกต่างกันออกไป

							3.	ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Type	of	

cultivation)	การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มชนเผ่า	

บางกลุ่ม	บางสังคมจะใช้ที่ดินถาวร	คือ	 ไม่มีการ

เคลื่อนย้ายไปที่อื่นใด	ได้แก่	การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของคนไทย	ในภาคเหนือที่ท�าการปลูกชา		คนไทย

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวนาด�า	ข้าวไร่	

ส่วนคนไทยในภาคใต้จะท�าสวนยางพารา	ท�าสวน

สมรม	เป็นต้น	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	บางแห่งจะมี

การใช้ประโยชน์ติดต่อกัน	 3-5	 	ปี	 จนกระทั่งดิน

เสื่อม	หลังจากนั้นจะอพยพไปยังพื้นที่ดินแห่งใหม่	

ต่อไป	และจะกลับมาใช้พื้นที่ดินนี้อีกใน	40	-	60	ปี

ข้างหน้า	ชนเผ่านีไ้ด้แก่	เผ่าม้ง		ส่วนลวัะ	และปกาเกอญอ	

จะท�าไร่ในพื้นที่หนึ่งๆ	ประมาณ	1	-	2	 	ปี	และจะ

เคลื่อนย้ายไปพื้นที่ใหม่	หลังจากนั้นจะกลับมาอีก

ในระยะ	10-15	ปีถดัมา	ส�าหรบัคนไทยพืน้เมอืงส่วน

ใหญ่มักจะใช้พื้นที่ถาวรหรือใช้ระยะสั้นๆ	และจะ

กลบัมาใช้พืน้ทีด่นิเดมิอกีภายในระยะเวลา	3			เดอืน

ถึง1		ปี	ปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ดินมีจ�ากัดและมีข้อ

บังคับทางด้านกฎหมายบ้านเมือง	ท�าให้ลักษณะ

การใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน	 มีแนวโน้มในการใช้

ประโยชน์พืน้ทีด่นิค่อนข้างถาวรและมขีนาดการใช้

ประโยชน์พื้นที่ดินที่มีขนาดจ�ากัดลง	 การท�าไร่

หมุนเวียนบางพื้นที่หายไป

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวเขาเผ่าม้ง

และชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ	 เป็นการใช้พื้นที่ดินใน

ระดับสูง	 ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดม

สมบูรณ์	 การเลือกพื้นที่นี้มีพื้นที่สูงๆ	ต�่าๆ	และมี
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การใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหาชาวเขาในประเทศไทย

อภิชาติ ภัทรธรรม

อากาศ	ค่อนข้างเยน็	เหมาะแก่ลกัษณะทางนเิวศวทิยา

ของการอยู่อาศัยของชาวเขา	 	 ไม่ว่าจะเป็นเผ่าปกา

เกอญอ	และชาวเขาเผ่าม้งเป็นอย่างดี	ส�าหรับพื้นที่

ที่ห่างไกล	ห่างจากสายตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองท�าให้

เหมาะแก่การปลูกฝิ่น	และง่ายต่อการตัดต้นไม้ใน

การเตรียมพื้นที่	 ทั้ง	 ๆ	ที่เป็นการกระท�าความผิด

กฎหมาย	และไม่เหมาะกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมี

การปลูกกระหล�่า	 ข้าวโพด	การอพยพเคลื่อนย้าย

ถิน่ฐาน	ท�าหลงัจากพืน้ทีท่�ากนิเสือ่มโทรมลง	ขณะ

เดียวกันสภาพป่าเดิมหรือพื้นที่ท�ากินขาดหน้าดิน

และธาตุอาหารเนื่องจากการเซาะกร่อนพังทลาย

ของหน้าดิน	กลายเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นสุดสายตา	

หรือมองในมุมสูงเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นที่กว้างใหญ่

ไพศาล	การใช้ประโยชน์ที่ดินของพวกชาวเขาเผ่า

ม้งเป็นการท�าลายคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

ท�าให้ธาตอุาหารลดลงอย่างรวดเรว็	การกดัเซาะผวิ

หน้าดินเกิดขึ้นในพื้นที่กว้าง	และเป็นการยากที่จะ	

ปรับปรุงแก้ไขเช่นเดียวกัน	 การจัดการป่าไม้จึง

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาชนิดของไม้โตเร็ว	 และ

สามารถยึดผิวหน้าดิน	 เพื่อให้พื้นที่ดินมีโอกาส

สะสมธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพของดินที่ดีขึ้น	

และความอุดมสมบูรณ์ของดินจะกลับมาในระยะ

เวลาสั้น	เนื่องจากระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มี

ระยะเวลา	การใช้ประโยชน์ทีด่นิทีค่่อนข้างแน่นอน	

การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถที่จะใช้

การปลูกป่า	 ซึ่งจะครบรอบหมุนเวียนในระยะ		

10-30		ปี	มาปลูกและสลับกับพื้นที่เกษตรกรรมที่

มีอยู่ควบคู่กันไป

สรุป

	 ชาวเขาทุกชาติพันธุ์และชาวไทยพื้นเมือง

มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไป

ตามระดบัความสงูของพืน้ที	่การสบืทอดบรรพบรุษุ

ของชาวเขาในการใช้พืชที่ปลูก	 และลักษณะของ

การใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลท�าให้การใช้พื้นที่มี

ลักษณะของพื้นที่ป่าดั้งเดิมถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมทีต่่างกนั	เทคนคิของการปลกู	ดแูลและ

การเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตแตกต่างกันรวมไปถึง

ลกัษณะและระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทีด่นิที่

แตกต่างกนั	ส่งผลต่อการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้	หาก

วันใดที่ชาวไทยและชาวไทยภูเขาเกิดจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การท�าไร่หมุนเวียน

คงจะกลายเป็นพืน้ทีไ่ร่ถาวร	คงจะท�าให้ป่าสามารถ

ฟื้นตัวกลับสู่ธรรมชาติเดิมเช่นเดียวกับพื้นที่ป่า

อนุรักษ์หลายแห่งในประเทศไทย	 จะส่งผลให้

ทรัพยากรน�้ากลับสู่ความอุดมสมบรูณ์อีกครั้ง	เป็น

ผลดต่ีอเกษตรกรของประเทศโดยรวมตามแนวพระ

ราชปณธิานแห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทีพ่ระองค์ทรงงานเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน

คนไทยทุกคน

เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง

อภิชาต	ภัทรธรรม.	2551.	นโยบายทรัพยากรป่าไม้.		

	 ภาควิชาการจัดการป่าไม้	 คณะวนศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	กรุงเทพฯ.

________________.	2553.	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	

	 ป่าไม้.	 ภาควิชาการจัดการป่าไม้	 คณะ	

	 วนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,		

	 กรุงเทพฯ.
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ค�ำน�ำ

	 บทความในฉบับนี้ 	 เป็นการวิเคราะห์

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	ในส่วนของ

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	ที่ได้มีการ

แก้ไข	 เพิ่มเติม	ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 106/2557	 เรื่อง	 แก้ไข	 เพิ่มเติม	

กฎหมาย	ว่าด้วยการป่าไม้	(ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	

131	ตอนพิเศษ	143ง	30	กรกฎาคม	2557)	เป็นการ

ต่อเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	

ฉบับอื่น	ที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไปแล้ว	 (ดูวารสาร

การจัดการป่าไม	้ปีที่	 8	ฉบับที่	 15	 (2557)	ฉบับที่	

16	(2557)	และปีที่	9	ฉบับที่	17	(2558))

	 ตามทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวไว้แล้วว่า	การบญัญตัิ

กฎหมายขึ้นใหม่และกรณีบัญญัติขึ้นเพื่อการ

แก้ไข	 เพิ่มเติม	กฎหมายที่อยู่ในระหว่างการบังคับ

ใช้และใช้บังคับกับผู ้กระท�าความผิดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพให้เป็นกฎหมายฉบบัใหม่และปรากฏ

ผลว่ากฎหมายฉบับใหม่มีความไม่ถูกต้อง	 ทั้ง	

รูปแบบและเนื้อหาจึงไม่อาจแก้ปัญหาด้วยวิธีการ

ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่	 เพราะปัญหาที่เกิด

ขึ้นมิได้มีสาเหตุจากการขาดความรู ้ความเข้าใจ	

ตัวบทกฎหมายแต่เกิดจากตัวบทกฎหมายเองที่มี

การแก้ไขมาอย่างไม่ถกูต้องตามทีก่ล่าวมาแล้ว	การ

แก้ปัญหากรณีนี้	ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องแก้ไข	

เพิ่มเติม	หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว	

ผู ้เขียนได้ทราบว่า	 ผู ้เกี่ยวข้องก�าลังด�าเนินการ	

เพื่อแก้ไข	กฎหมาย	อีกหลายฉบับรวมทั้งกฎหมาย

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	จงึขอสือ่มาถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องโดย

อาศัยบทความของผู้เขียนว่า	กรณีกฎหมายที่อยู่ใน

ระหว่างการบังคับใช้มีประสิทธิภาพในการบังคับ

ใช้กับผู้กระท�าความผิด	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีภาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจตวับท

กฎหมายให้ถูกต้อง	หากท�าการแก้ไข	หรือเพิ่มเติม

กฎหมายที่บังคับใช้ได้ดีอยู่แล้วให้เป็นกฎหมายที่

ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	 และไม่ถูกต้อง

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเนื้อหาเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความ	

รับผิดชอบอย่างยิ่ง
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บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่	106/2557

เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

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

	 โดยที่ เป ็นการสมควรแก ้ไขเพิ่ม เติม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ปัจจบุนั	คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

จึงมีประกาศ	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 1	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	 7	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2518	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “มาตรา	7	ไม้สกั	ไม้ยาง	ไม้ชงิชนั	ไม้เกด็แดง	

ไม้อเีม่ง	ไม้พะยงุแกลบ	ไม้กระพี	้ไม้แดงจนี	ไม้ขะยงุ	

ไม้ซิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลู

ตั๊กแตน	ไม้กระพี้เขาควาย	ไม้เก็ดด�า	 ไม้อีเฒ่า	และ

ไม้เก็ดเขาควายไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร	

เป็นไม้หวงห้ามประเภท	ก	 ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้

เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้ก�าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา”

	 ข้อ	 2	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	48	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2518	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “มาตรา	48	ภายในเขตควบคุมการแปรรูป

ไม้	ห้ามมใิห้ผูใ้ดแปรรปูไม้	ตัง้โรงงานแปรรปูไม้	ตัง้

โรงค้าไม้แปรรปู	มไีม้สกั	ไม้ยาง	ไม้ชงิชนั	ไม้เกด็แดง	

ไม้อเีม่ง	ไม้พะยงุแกลบ	ไม้กระพี	้ไม้แดงจนี	ไม้ขะยงุ	

ไม้ซิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลู

ตั๊กแตน	ไม้กระพี้เขาควาย	ไม้เก็ดด�า	 ไม้อีเฒ่า	และ

ไม้เก็ดเขาควายแปรรูป	 ไม่ว่าจ�านวนเท่าใดไว้ใน

ครอบครอง	หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ�านวน

เกนิ	0.20	ลกูบาศก์เมตร	ไว้ในครอบครอง	เว้นแต่ได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	และต้องปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวงและในการอนญุาต”

	 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	69	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2525	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี้	ถ้าไม้ทีม่ไีว้

ในครอบครองเป็น

	 (1)	ไม้สัก	ไม้ยาง	ไม้ชิงชัน	ไม้เก็ดแดง	ไม้

อีเม่ง	 ไม้พะยุงแกลบ	ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน	 ไม้ขะยุง	

ไม้ซิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลู

ตัก๊แตน	ไม้กระพีเ้ขาควาย	ไม้เกด็ด�า	ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็

เขาควาย	หรือไม้หวงห้ามประเภท	ข	หรือ

	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใด

อย่างหนึ่ง	หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกินยี่สิบต้น

หรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร	

ผู ้กระท�าความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	

หนึง่ปีถงึยีส่บิปี	และปรบัตัง้แต่ห้าหมืน่บาทถงึสอง

ล้านบาท”

	 ข้อ	 4	 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	72	ทว	ิแห่งพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	6)	พ.ศ.2522	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี้	ถ้าไม้ทีม่ไีว้

ในครอบครองเป็น
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พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

	 (1)	 ไม้สัก	 ไม้ยาง	 ไม้ชิงชัน	 ไม้เก็ดแดง		

ไม้อเีม่ง	ไม้พะยงุแกลบ	ไม้กระพี	้ไม้แดงจนี	ไม้ขะยงุ	

ไม้ซิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลู

ตัก๊แตน	ไม้กระพีเ้ขาควาย	ไม้เกด็ด�า	ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็

เขาควาย	หรือไม้หวงห้ามประเภท	ข	หรือ

	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใด

อย่างหนึ่ง	 หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกินห้าต้น

หรือท่อน	หรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกิน	

หนึ่งลูกบาศก์เมตร	หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว	 รวม

ปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร	

	 ผู ้กระท�าความผิดต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี	 และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน

บาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท”

	 ข้อ	 5	 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	73	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

ฉบับที่	7	พ.ศ.	2525	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี	้ถ้าการกระท�า	

ผิดนั้นเกี่ยวกับ

	 (1)	ไม้สัก	ไม้ยาง	ไม้ชิงชัน	ไม้เก็ดแดง	ไม้

อีเม่ง	 ไม้พะยุงแกลบ	ไม้กระพี้	 ไม้แดงจีน	 ไม้ขะยุง	

ไม้ซิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลู

ตัก๊แตน	ไม้กระพีเ้ขาควาย	ไม้เกด็ด�า	ไม้อเีฒ่า	ไม้เกด็

เขาควาย	หรือไม้หวงห้ามประเภท	ข	หรือ

	 (2)	 ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใด

อย่างหนึ่ง	หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	 เกินยี่สิบต้น

หรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร	

หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว	 รวมปริมาตรไม้เกินสอง

ลูกบาศก์เมตร	

	 ผู ้กระท�าความผิดต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท

ถึงสองล้านบาท”

	 ข้อ	6	ให้ยกเลิกความในล�าดับที่	53	ในช่อง

ประเภท	ก	 ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชีท้ายพระ

ราชกฤษฎีกาก�าหนดไม้หวงห้าม	พ.ศ.	2530

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	21	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2557

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บทวิเครำะห์

	 การบญัญตักิฎหมายให้มผีลบงัคบัใช้ในรฐั

ใดเป็นไปตามหลักการ

	 หลักรัฐศำสตร์	 รัฐใดประกาศใช้กฎหมาย

ใดมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่รัฐนั้นมีอ�านาจอธิปไตย

เหนือพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตของรัฐนั้น

	 หลักกฎหมำย	 การใช้กฎหมายอาญา	 เป็น

ไปตามประมวลกฎหมายอาญา	หมวด	 2	“การใช้

กฎหมายอาญา”	มาตรา	2-17	ผูท้ีก่ระท�าความผดิใน

ราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายตามความ

ในมาตรา	4	วรรคแรก

	 	 	 	 (ดูหนังสือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.	

พยงค์	ฉัตรวิรุฬห์,	 2550	หัวข้อ	 “การใช้ประมวล

กฎหมายอาญากับพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยป่าไม้”	

หวัข้อที	่4	“อ�านาจบงัคบัของกฎหมายอาญา”	หวัข้อ

ที	่5	“ขอบเขตทีพ่ระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยป่าไม้มผีล

บังคับ”	ค�าอธิบายมาตรา	7		มาตรา	38	ข้อ	2(3)	และ

มาตรา	48	ข้อ	8)
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พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

	 พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช	2484	มี

ผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้

	 1.	ในราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 	 	 พื้นที่ที่เป็นอาณาเขตที่ประเทศไทย

มีอ�านาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น	 ตามที่ได้กล่าว

มาแล้ว	 และพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา	 4	

ซึ่งบัญญัติว่า	 “ในพระรำชบัญญัตินี้ (1) “ป่ำ” 

หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำม

กฎหมำยที่ดิน” 

	 (ดหูนงัสอืกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.	พยงค์	

ฉัตรวิรุฬห์,	 2550	ค�าอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	2484	ข้อ	1	มาตรา	4(1))

	 2.	นอกราชอาณาจักรไทย

																		2.1	ไม้และของป่า

																									2.1.1	มำตรำ 11	เป็นการบังคับใช้

กฎหมายกบัผูก้ระท�าความผดิฐานท�าไม้โดยไม่ได้รบั

อนญุาต	ขึน้อยูก่บัแหล่งก�าเนดิของไม้	ไม้ทีน่�าเข้ามา

ในราชอาณาจักรไทย	เช่น	ไม้จากพม่า	หรือกัมพูชา	

มีแหล่งก�าเนิดนอกราชอาณาจักรไทย	จึงไม่อยู่ใน

บังคับของกฎหมายที่ประกาศใช้โดยประเทศไทย

																									2.1.2	มำตรำ 38	ประกอบมำตรำ 

39	การน�าไม้หวงห้ามหรอืของป่าหวงห้ามเคลือ่นที่	

โดยปกติไม้ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรไม่อยู่ใน

บังคับมาตรา	38	และมาตรา	39	ที่ต้องขออนุญาต

พนักงานเจ้าหน้าที่	แต่ความในมาตรา	38(3)	ให้ใช้

บงัคบักบัไม้หรอืของป่าทีน่�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

ด้วย	 จึงเป็นกรณีกฎหมายพิเศษยกเว้นกฎหมาย

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาซึง่ใช้บงัคบัทัว่ไป

การน�าไม้หวงห้ามหรอืของป่าหวงห้ามเคลือ่นทีจ่งึ

ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก�ากับไป

ด้วยตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง	ความในมาตรา	

38(3)	ส่งผลให้พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

2484	มาตรา	38	และมาตรา	39	ใช้บังคับกับไม้ที่น�า

เข้ามาในราชอาณาจักรได้

									 	 2.1.3	มำตรำ 48	วรรคสาม	บัญญัติว่า	

ให้หมายความรวมถงึการกระท�าแก่ไม้ทีน่�าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรด้วย	จึงเป็นกรณียกเว้นเช่นเดียวกับ

ข้อ	2.1.2	ให้ความในมาตรา	48	วรรคสามใช้บังคับ

กับไม้ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรได้

																					2.1.4	มำตรำ 69 บัญญัติว่า	“…เว้นแต่จะ

พิสูจน์ได้ว่ำได้ไม้นั้นมำโดยชอบด้วยกฎหมำย…” 

จงึเป็นกรณทีีต้่องมกีารพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิโดยพยาน

หลักฐาน	หากไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดย

ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง	หรือรอยตรารัฐบาลขาย

มีหลักฐานชัดเจน	 เช่น	 ใบเสร็จแสดงการเสียภาษี

โดยถูกต้องจากด่านศุลกากร	ว่าไม้นั้นมาจากนอก

ราชอาณาจักรก็เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับพระราช

บัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	ซึ่งเป็นกฎหมายที่

ประกาศใช้โดยประเทศไทย

	 	 2.2		ที่ดิน	เป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ว่ากฎหมายทีป่ระกาศใช้โดยประเทศไทยมผีลบงัคบั

ใช้เฉพาะที่ดินที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ฉบับที่ 106/2557

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้

	 ข้อ 1	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	 7	 และใช้ความที่บัญญัติไว้ในประกาศฯ		

ดังกล่าวแทน
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	 ผู้เขียนขอเรียนว่ำ

	 1.	 ความในมำตรำ 7 (เดิม) วรรคหนึ่ง 

บญัญตัว่ิา	“ไม้สกัและไม้ยำงทัว่ไปในรำชอำณำจกัร

ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ำม ประเภท ก  

ไม้ชนิดอื่นในป่ำจะให้เป็นไม้หวงห้ำมประเภทใด

ให้ก�ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ”

	 ความในประกาศฯ	 ดังกล่าวได้ยกเลิก	

มาตรา	7	(เดิม)	ทั้งมาตรา	แล้วเพิ่มชนิดไม้หวงห้าม

ประเภท	ก	ดังนั้น	นอกจากไม้สักและไม้ยางแล้ว	

ชนิดไม้ที่เพิ่มขึ้นมาตามประกาศฯ	จึงเป็นไม้หวง

ห้ามประเภท	ก	ไม่ว่าจะขึน้อยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัร

	 ความที่บัญญัติในมำตรำ 7	ตามประกาศฯ	

บัญญัติ	 ความว่า	 “…ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ใดในรำช

อำณำจักร เป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก…” เป็นการ

บัญญัติความยกเว ้นให้พระราชบัญญัติป ่าไม ้	

พุทธศักราช	 2484	 ซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่ป่าตาม

มาตรา	 4(1)	 สามารถใช้บังคับกับไม้หวงห้าม

ประเภท	ก	ทีข่ึน้อยูท่ีใ่ดกต็าม	ในราชอาณาจกัรด้วย	

แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ป่า

	 แต่ผลกลบัไม่เป็นเช่นทีไ่ด้คาดคดิไว้	เพราะ

เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินหรือไม้ยืนต้นที่ขึ้นในที่ดิน	ซึ่งเป็นส่วน

ควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่	 ดังนั้น	 เจ้าของที่ดิน

ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน	

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	

1336	ประกอบมาตรา	144	และมาตรา	145	

	 	 	 	 	 	 (ดูหนังสือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.		

พยงค์	ฉัตรวิรุฬห์,	2550	ค�าอธิบายพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	2484	ข้อ	1	มาตรา	4(1)	มาตรา	

7	และมาตรา	11)

	 2.	ภายหน้าหากจะมกีารเปลีย่นแปลงชนดิ

ไม้ดังกล่าวตามมาตรา	 7	 อีก	 จะต้องท�าเป็นพระ

ราชบัญญัติด้วยเหตุผลทางล�าดับชั้นของกฎหมาย

จะใช้กฎหมายที่มีล�าดับชั้นรองมาแก้ไข	 หรือ

เปลีย่นแปลงพระราชบญัญตั	ิซึง่เป็นกฎหมายล�าดบั

ชั้นที่เหนือกว่าไม่ได้	การแก้ไขเพิ่มเติม	กฎหมายใน

ครัง้นีส่้งผลให้ชนดิไม้ทีป่ระกาศเพิม่เตมิเป็นไม้หวง

ห้ามประเภท	ก	โดยพระราชบญัญตัด้ิวย	เจตนารมณ์

ของพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	2484	คอืการ

อนุรักษ์ไม้สักและไม้ยางซึ่งเป็นไม้มีค่าและหายาก	

และหากจะน�าไปใช้ประโยชน์กต้็องการให้สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนืตลอดไป	(sustainable	

yield)	จงึได้บญัญตัใิห้ไม้สกัและไม้ยางทัว่ไปในราช

อาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดถูกก�าหนดให้เป็นไม้

หวงห้ามประเภท	ก	ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีบุคคล

ใดอ้างสิทธิว่าเป็นเจ้าของไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่

ในที่ดินของตนท�าไม้ออก	 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

ยังมิได้ตรวจสอบเพื่อมิให้แอบอ้างเอาไม้ที่เกิดขึ้น

ในป่ามาท�าไม้ออกโดยการสวมตอ	อย่างไรก็ตาม

เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในไม้ซึ่งเป็นส่วนควบที่

ขึ้นในที่ดินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา	 1336	ประกอบมาตรา	 144	 และ

มาตรา	145	

	 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	

1336	บญัญตัว่ิา	“ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย	เจ้าของ

ทรัพย์สนิมสีทิธใิช้สอยและจ�าหน่ายทรพัย์สนิของ

ตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น	 กับทั้งมี
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วารสารการจัดการป่าไม้ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน	จาก

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิ

ให้ผู้อื่นสอดเข้า	 เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น	 โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย”	

	 มาตรา	144	บญัญตัว่ิา	“ส่วนควบของทรพัย์	

หมายความว่า	ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์	หรือ

โดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระส�าคัญ	ใน

ความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น	และไม่อาจแยกจากกัน

ได้นอกจากจะท�าลาย	ท�าให้บุบสลาย	หรือท�าให้

ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

	 เจ้าของทรพัย์ย่อมมกีรรมสทิธิใ์นส่วนควบ

ของทรัพย์นั้น

	 และมาตรา	145	บัญญัติว่า	“ไม้ยืนต้นเป็น

ส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่

	 …”)

	 การขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ

ท�าไม้กรณีนี้จึงตีความว่าเป็นการแจ้งพนักงานเจ้า

หน้าที่ให้ท�าการตรวจสอบความถูกต้องว่าไม้สัก

และไม้ยางดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่ดินจริง	 การ

ตีความว่าตราบใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต

ให้เจ้าของที่ดินดังกล่าวท�าไม้	 เจ้าของที่ดินนั้นก็

ไม่อาจตัดไม้ดังกล่าว	 เป็นการขัดกับมาตรา	 1336	

ประกอบมาตรา	144	และมาตรา	145	ไม้ชนิดอื่นที่

เพิม่เตมิขึน้มาตามประกาศฯ	ดงักล่าวกอ็ยูใ่นบงัคบั

ของกฎหมายที่ผู้เขียนได้อธิบายมานี้	ที่ถูกต้องควร

น�าไปบัญญัติในกฎหมายลูกคือพระราชกฤษฎีกา

และมีผลบังคับใช้กับไม้ชนิดที่ถูกก�าหนดที่ขึ้นใน

ป่าเท่านั้น	 การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้โดยไม่เข้าใจ

ความซับซ้อนของการบังคับใช้ก่อให้เกิดความเสีย

หายอย่างยิ่ง	 นอกจากที่ผู้เขียนอธิบายมานี้ยังโยง

ไปถึงการครอบครองไม้	การน�าไม้เคลื่อนที่ซึ่งมีผล

บงัคบัตามกฎหมายแตกต่างกนัซึง่ผูเ้ขยีนไม่อาจน�า

มาอธบิายความในทีน่ี้	เพราะมรีายละเอยีดมากมาย

เกินเนื้อที่ที่ผู้เขียนรับผิดชอบ	 ในบทความของผู้

เขียน

	 3.	 ความในมำตรำ 7 (เดิม) วรรคสอง 

ความว่า	“กำรเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้หรือ

เปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ำม ที่ได้มีพระรำช

กฤษฎีกำก�ำหนดไว้แล้วก็ดี หรือจะก�ำหนดไม้

ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ำม ประเภทใด ขึ้นในท้องที่

ใด นอกจำกท้องที่ที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนด

ตำมควำมในมำตรำก่อนแล้วนัน้กด็ ีให้ก�ำหนดโดย

พระรำชกฤษฎกีำ…”	ได้ถกูยกเลกิไปตามประกาศฯ	

ดังกล่าวข้อ	1	และไม่มีความใหม่แทน	การเพิ่มเติม

หรือเพิกถอนชนิดไม้หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้

หวงห้ามในภายหน้าจงึไม่มแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน	

แน่นอน	กรณีนี้จึงต้องไปใช้วิธีการตามล�าดับชั้น

ของกฎหมาย	ซึ่งสร้างความสับสนและก่อให้เกิด

ปัญหาในการด�าเนินการ

	 ข้อ 2	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา	48	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	และใช้ความในประกาศฯ	ดังกล่าวแทน

	 ผู้เขียนขอเรียนว่ำ

	 1.	 เป็นการแก้ไขโดยเพิ่มชนิดไม้ที่ก�าหนด

เป็นไม้หวงห้าม	ประเภท	ก	ให้สอดคล้องกับความ

ในมาตรา	 7	ที่ได้แก้ไขตามข้อ	 1	ที่ดินที่บุคคลได้

มาตามกฎหมายที่ดิน	 คือที่ดินที่มีหนังสือแสดง

สิทธิ	 ประเภทโฉนด	หรือ	 นส.3	 เจ้าของที่ดินมี
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	จงึใช้สทิธใินฐานะ

เจ้าของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	มาตรา	1336	ซึ่งบัญญัติว่า	“ภายในบังคับ

แห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและ

จ�าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่ง

ทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่ง

ทรพัย์สนิของตนจากบคุคลผูไ้ม่มสีทิธจิะยดึถอืไว้ 

และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับ

ทรพัย์สนินัน้โดยมชิอบด้วยกฎหมาย”	ครอบครอง

ไม้แปรรปู	(มาตรา	48)	ทีไ่ด้จากการแปรรปูไม้ยนืต้น

ที่เป็นส่วนควบในที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของทรัพย์	

(ประกอบมาตรา	144	และมาตรา	145)	ได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พทุธศกัราช	2484	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย

ครั้งนี้	หากมีวัตถุประสงค์ที่จะบังคับใช้กับไม้ที่ขึ้น

ในทีด่นิทีเ่อกชนเป็น	เจ้าของกรรมสทิธิห์รอืมสีทิธิ

ครอบครอง	ผู้เขียนขอเรียนว่าคงไม่เป็นตามที่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง	 ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายครั้งนี้

คาดหวังไว้

	 	 	 	 	 (ดูหนังสือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.		

พยงค์	ฉัตรวิรุฬห์,	2550	ค�าอธิบายพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	2484	ข้อ	1	มาตรา	4(1)	มาตรา	

7	และมาตรา	11)

	 2.	 ความในมำตรำ 48 วรรคสอง	 (เดิม)	

ความว่า	“เพื่อประโยชน์แห่งควำมในวรรคหนึ่ง

ไม้ซงุหรอืไม้ท่อนทีจ่มอยูใ่นแม่น�ำ้ล�ำคลองในรศัมี

ห้ำสบิเมตรของบรเิวณทีท่�ำกำรแปรรปูไม้และไม่มี 

ผู้ใดเป็นเจ้ำของ ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นไม้ที่อยู่ใน

ควำมครอบครองของผู ้รับอนุญำตตั้งโรงงำน

แปรรูปไม้ที่มีโรงงำนอยู ่ในบริเวณนั้น”	 ได้ถูก

ยกเลิกไป	โดยไม่มีความใหม่แทน

	 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุผล

ตามเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 2484	 กรณีผู้ที่ครอบครองไม้

แปรรูป	ตามมาตรา	 48	ต้องขออนุญาตพนักงาน

เจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าทีส่ามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายได้	บทสันนิษฐาน

ของกฎหมายที่ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป

ไม้	 ต้องมีภาระการพิสูจน์ว่าไม้ที่อยู่ในรัศมีห้าสิบ

เมตรของบริเวณที่ท�าการแปรรูปไม้และไม่มีผู้ใด

เป็นเจ้าของ	 เป็นของผู้รับอนุญาต	 เป็นประโยชน์

กับฝ่ายรัฐ	 เพราะกรณีที่เกิดเหตุที่อยู่ห่างไกลและ

กันดารภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายที่ครอบครอง

ไม้แปรรูปจะเป็นการลดภาระกับฝ่ายรัฐไปอย่าง

มาก	และท�าให้การควบคมุการแปรรปูไม้โดยมชิอบ

ด้วยกฎหมายท�าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

แต่เมื่อได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามประกาศฯ	ดังกล่าว	

จากนี้ไปทุกคดีที่ฝ่ายรัฐ	เป็นโจทก์ฟ้องคดีกล่าวหา

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้	 ครอบครองไม้

แปรรปูโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที่

เป็นการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมาย	โจทก์มีภาระ

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาทุกคดีตามที่

บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 84/1	ตอนต้นว่า	“คู่ควำมฝ่ำยใดกล่ำว

อ้ำงข้อเทจ็จรงิเพือ่สนบัสนนุค�ำคูค่วำมของตนให้คู่

ควำมฝ่ำยนั้นมีภำระกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น…”

	 	 	 	 	 (ดูหนังสือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.		

พยงค์	ฉัตรวิรุฬห์,	2550	ค�าอธิบายพระราชบัญญัติ
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

ป่าไม้	พุทธศักราช	2484	มาตรา	11	และ	มาตรา	55	

ข้อ	2)	

	 3.	 ความในมาตรา	 48	 วรรคสาม	 (เดิม)	

บัญญัติว่า	“ควำมในวรรคหนึ่ง ให้หมำยควำมรวม

ถึงกำรกระท�ำแก่ไม้ที่น�ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ด้วย”	 ถูกยกเลิกไปโดยไม่มีความใหม่แทน	ดังนั้น	

ไม้แปรรูปที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร	 เช่น	 จาก

พม่า	กัมพูชา	จึงใช้มาตรา	48	บังคับไม่ได้และบท

สันนิษฐานของกฎหมายที่บัญญัติให้ภาระการ

พิสูจน์ตกอยู่แก่ผู้รับอนุญาตครอบครองไม้แปรรูป

ใช้ไม่ได้ด้วย	ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในข้อ	2

	 			(ดูบทวิเคราะห์ข้อ	1	และข้อ	2	)

	 ข้อ 3	 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา	69	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม	้พุทธศักราช	

2484	และใช้ความในประกาศฯ	ดังกล่าวแทน

	 ผู้เขียนขอเรียนว่ำ

	 กรณีนี้เป็นการแก้ไขโดยเพิ่มชนิดไม้ที่

ก�าหนดเป็นไม้หวงห้าม	ประเภท	ก	ให้สอดคล้องกบั

ความในมาตรา	7	ทีไ่ด้แก้ไขตาม	ข้อ	1	การแก้ไขครัง้

นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์

หรอืสทิธคิรอบครองใช้สทิธใินฐานะเจ้าของทรพัย์	

และมีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	 มาตรา	 1336	ประกอบมาตรา	 144	 และ	

มาตรา	145	แต่อย่างใด	ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว

																(ดูบทวิเคราะห์ข้อ	1	และข้อ	2)

	 ข้อ 4	 และข้อ 5	 ให้ยกเลิกความในวรรค

สองของมาตรา	 72	ทวิ	 และมาตรา	 73	 แห่งพระ

ราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	2484	แล้วใช้ความใน	

ประกาศฯ	ดังกล่าวแทน

	 ผู้เขียนขอเรียนว่ำ 

	 การแก้ไขความตามข้อ	4	และข้อ	5	เป็นการ

เพิม่ชนดิไม้ทีก่�าหนดเป็นไม้หวงห้าม	ประเภท	ก	ให้

สอดคล้องกับความในมาตรา	 7	ที่ได้แก้ไขตามข้อ	

1	ส่งผลให้ชนิดไม้หวงห้าม	ประเภทที่จะถูกบังคับ

ใช้โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	มี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น

	 สรุป	 การแก้ไขพระราชบัญญัติป ่าไม้	

พุทธศักราช	 2484	 โดยประกาศฯ	 ดังกล่าว	 ส่ง

ผลให้บทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป		

ใช้บังคับกับผู้กระท�าผิดไม่มีประสิทธิภาพ	 เช่น	

การยกเว้นหลักการบังคับใช้กฎหมายกรณีไม้นอก

ราชอาณาจักร	บทสันนิษฐานของกฎหมายที่เป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐในการบังคับใช้กฎหมายกับ

ผู ้กระท�าความผิด	 และการใช้สิทธิของเจ้าของ

กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ	ดงันัน้จงึเป็นกรณทีีห่ลกีเลีย่ง	

ไม่ได้ที่จะต้องมีการแก้ไขให้กฎหมายดังกล่าว

กลับมาบังคับใช้กับผู ้กระท�าความผิดอย่างมี

ประสิทธิภาพเช่นเดิม	 ผู้เขียนไม่เข้าใจว่าเหตุใด	

กฎหมายที่ดีและมีประสิทธิภาพอยู ่แล ้วถูก

แก้ไขเพิ่มเติมให้กลายสภาพเป็นกฎหมายที่ไม่มี

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้	 อีกทั้งการแก้ไข

กฎหมายครั้งนี้ส่งผลให้กฎหมายที่แก้ไขมามีความ

ไม่ถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหา	 ซึ่งผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าวคงปฏิเสธความ

รับผิดชอบไม่ได้

	 หมำยเหตุ 	 หนังสือกฎหมายว่าด้วยการ

ป่าไม้	 ฉบับพิมพ์	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 ยังไม่ได้จัดพิมพ์

ออกจ�าหน่าย	 ด้วยเหตุผลทางด้านจ�านวนพิมพ์	
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บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

ราคา	และความเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีผู่เ้ขยีน

ติดตามอยู่	ดังนั้นฉบับพิมพ์ปี	2550	จึงยังเป็นฉบับ

ล่าสุด	ค�าอธิบาย	มาตรา	4	มาตรา	7	มาตรา	11	และ

อีกหลายมาตรา	 รวมทั้งประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ	 ซึ่งผู ้เขียนได้อธิบายความไว้แล้ว

ในต้นฉบับ	 จึงยังไม่ปรากฏในฉบับพิมพ์ปี	 2550	

กรณีที่มีการอ้างอิงหนังสือกฎหมายว่าด้วยการ	

ป่าไม้	ฉบบัพมิพ์ปี	2558	ของผูเ้ขยีนไว้ล่วงหน้าเป็น

กรณีที่หนังสือดังกล่าวได้ก�าหนดแน่นอนที่จะวาง

จ�าหน่ายแล้ว	ดังนั้นเมื่อมีข้อขัดข้องตามที่ผู้เขียน

กล่าวมาเป็นสาเหตุให้หนังสือฉบับพิมพ์ปี	 2558	

วางจ�าหน่ายตามก�าหนดไม่ได้	 ผู้เขียนจึงขออภัย	

ผู้อ่านมา	ณ	ที่นี้

เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง

พยงค์	ฉตัรวริฬุห์.	2550.	กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้.		

	 ส�านักพิมพ์นิติบรรณการ,	กรุงเทพฯ

พิชัย	นิลทองค�า.	2015.	ประมวลกฎหมายแพ่งและ	

	 พาณิชย์	บรรพ	1-6	อาญา	ข้อสัญญาที่ไม่	

	 เป็นธรรม	ATHATAYA	MILLENNIUM	

Co.Ltd,	กรุงเทพฯ.

____________.	 2554.	 ประมวลกฎหมายวิธี	

	 พจิารณาความแพ่ง	วธิพีจิารณาความอาญา		

	 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรม.	ATHATAYA		

	 MILLENNIUM	Co.Ltd,	กรุงเทพฯ.
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รับต้นฉบับ	17	มีนาคม	2559	 	 รับลงพิมพ์	27	กรกฎาคม	2559

ค�ำน�ำ

	 ชือ่เรือ่งของบทความอาจท�าให้เข้าใจได้ว่า	

ผู้เขียนก�าลังจะน�าทางผู้อ่านไปเรียนรู้และท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ซึ่งดูเหมือนจะ

เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกขอบเขต	เจตนารมณ์ของวารสาร

การจัดการป่าไม้	 ผู ้เขียนจึงขอเรียนว่า	 ประการ

ที่หนึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง	

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542		

ให้	ความหมาย		“ทรพัยากรธรรมชาต”ิ		ว่า	หมายความ

ถึงทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู ่ตามธรรมชาติ)		

ที่ อยู ่ รอบตัวมนุษย ์จึ ง เป ็นสิ่ งแวดล ้อมตาม	

พระรำชบัญญัติส ่ง เสริมและรักษำคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 มำตรำ 4	 ซึ่ง

บัญญัติว่า	“ในพระรำชบัญญัตินี้  “สิ่งแวดล้อม” 

หมำยควำมว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะทำงกำยภำพ

และชีวภำพที่อยู ่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย

ธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท�ำขึ้น”	 ประการที่

สอง	กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	(	1.	พระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พ.ศ.	 2484	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	

พ.ศ.	2504	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	

2507	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	

พ.ศ.	2535	และพระราชบัญญัติสวนป่า	พ.ศ.	2535)	

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย	 ประการ

ที่สาม	การที่ผู้เขียนตอบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่มีข้อสงสัยทราบและเข้าใจเป็น

ประโยชน์เฉพาะตวั	การน�าเรือ่งดงักล่าวมาเผยแพร่	

ในลักษณะบทความในวารสารการจัดการป่าไม้

เป็นกรณีที่ท�าให้ประโยชน์ดังกล่าวมีมากขึ้นและ

เป็นการเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจอ่านบทความทราบ	

และเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างถูกต้องและ	

ดยีิง่ขึน้	ส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระท�า

ความผดิมปีระสทิธภิาพและให้ความเป็นธรรมกบั

ประชาชนได้มากขึ้น	 ผลสุดท้ายเมื่อสิ่งแวดล้อม

ดีขึ้น	 สุขภาพ	 อนามัย	 	 และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนย่อมดีขึ้นตามไปด้วย

ลักษณะของกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ในที่นี้

หมายความถึงพระราชบัญญัติ	ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	

	 ผู ้เขียนได้เคยถามนิสิต	 นักศึกษา	 และ	

นักกฎหมายหลายท่านว่า	 กฎหมายฉบับนี้เป็น
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ความรับผิดทางแพ่งในคดีการกระทำาความผิดต่อกฎหมาย...

พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

กฎหมายอาญา	หรือกฎหมายแพ่ง	ส่วนใหญ่แล้ว

ก็จะตอบกันได้แต่เมื่อได้เห็นว่าความในมาตรา	96	

และมาตรา	97	บัญญัติไว้ใน	“หมวด 6 ควำมรับผิด

ทำงแพ่ง”	หลายท่านก็เริ่มสับสนไม่แน่ใจ	 เพราะ

ความเป็นกฎหมายอาญาไม่เห็นชัดเจนว่า	 เขียนไว้

ตรงไหนในกฎหมายฉบบันี้	ขณะทีค่วามรบัผดิทาง

แพ่งมคีวามบญัญตัไิว้ชดัเจน	ในหมวด	6	ม	ี2	มาตรา	

คือ	มาตรา	96	และมาตรา	97

	 ผู้เขียนขอเรียนว่า	 การพิจารณากฎหมาย

ฉบบัใดก่อนทีจ่ะลงความเหน็	สรปุว่าเป็นกฎหมาย

อาญาหรือกฎหมายแพ่ง	 จะต้องพิจารณาจาก

ลักษณะและโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้น

	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535

	 มาตรา	 101	บัญญัติว่า	“ผู้ใดแพร่หรือไข

ข่ำวที่ไม่เป็นควำมจริงเกี่ยวกับอันตรำยจำกแหล่ง

ก�ำเนิดมลพิษใด โดยมีเจตนำที่จะท�ำลำยชื่อเสียง 

หรือควำมไว้วำงใจของสำธำรณชนต่อกำรด�ำเนิน

กิจกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยของแหล่งก�ำเนิด

มลพิษนั้น ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”	และ	

มำตรำ 107	บัญญัติว่า	“ผู้ควบคุมหรือผู้รับจำ้งให้

บริกำรผู้ใดท�ำบันทึกหรือรำยงำนใดที่ตนมีหน้ำที่

ต้องท�ำตำมพระรำชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อควำม

อนัเป็นเทจ็ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิหนึง่ปี หรอื

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”

	 ความทีผู่เ้ขยีนอ้างมาตามบทบญัญตัมิาตรา	

101	และมาตรา	107	พจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่ามบีท

ลงโทษ	 โดยระวางโทษให้จ�าคุกและปรับ	ซึ่งเป็น

โทษทางอาญาตามทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมำย

อำญำ มำตรำ 18	ซึ่งบัญญัติว่า	“โทษส�ำหรับลงแก่ 

ผูก้ระท�ำควำมผดิมดีงันี ้(1) ประหำรชวีติ (2) จ�ำคกุ 

(3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน”	จึงสรุปได้ว่า	

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับนี้เป็นกฎหมาย

อาญา

	 ดังนั้น	การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�า

ความผิดจึงต้องน�าประมวลกฎหมายอาญาภาค	 1	

มาตรา	1-106	มาบังคับใช้ด้วย	ตามที่บัญญัติไว้ใน

มำตรำ 17	ว่า	“บทบัญญัติในภำค 1 แห่งประมวล

กฎหมำยนีใ้ห้ใช้ในกรณแีห่งควำมผดิตำมกฎหมำย

อื่นด้วย เว้นแต่กฎหมำยนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็น

อย่ำงอื่น”

	 ค�าว่า	“กฎหมำยอื่น”	ตามความในมาตรา	

17	 หมายความถึงกฎหมายอาญาอื่นนอกจาก

ประมวลกฎหมายอาญาในที่นี้หมายความถึงพระ

ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ	พ.ศ.	2535	นั่นเอง

	 ความรับผิดทางแพ ่งที่บัญญัติ ไว ้ ใน		

“หมวด 6”	 มาตรา	 96	 และมาตรา	 97	 เป็นส่วน

หนึ่งของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับนี้		

มีเจตนารมณ์พิเศษ	ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายความ	

ให้ทราบต่อไป	 และไม่ได้ท�าให้กฎหมายฉบับนี้	

เป็นกฎหมายแพ่งแต่อย่างใด

	 เนื่องจาก	 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เป็นกฎหมายอาญา	 องค์ประกอบความรับผิดใน

ทางอาญาที่ประมวลมาจากทฤษฎีกฎหมายและ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	59	จงึต้องน�ามาเพือ่

การพิจารณาในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�า

ความผิดด้วย
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	 องค์ประกอบที่ท�าให้ต้องรับผิดในทาง

อาญา

	 1.		มีการกระท�า

	 2.	 	 การกระท�า	ครบองค์ประกอบภายใน

ของการกระท�าความผิด

	 3.		การกระท�า	ครบองค์ประกอบภายนอก

ของการกระท�าที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด

	 4.	 	 ผลที่ เกิดขึ้นสัมพันธ ์กับการกระ

ท�าความผิดนั้น

	 5.		ไม่มีกฎหมาย	ยกเว้นความผิด

	 6.		ไม่มีกฎหมาย	ยกเว้นโทษ

	 (ดูหนังสือกฎหมายว ่าด ้วยการป่าไม ้		

พยงค์	 ฉัตรวิรุฬห์,	 2550	หัวข้อ	 “องค์ประกอบ	

ที่ท�าให้ต้องรับผิดในทางอาญา”)

	 เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมาย

แบบ	Civil	 law	ซึ่งใช้บทบัญญัติของกฎหมายเป็น

หลักในการบังคับใช้กฎหมาย	ขณะที่ประเทศใน

ภาคพื้นยุโรป	 เช่น	 อังกฤษ	 เนเธอร์แลนด์	 และ

ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศดังกล่าว	

เช่น	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ใช้ระบบ

กฎหมายแบบ	 Common	 law	 โดยถือเอาแนว	

ค�าพิพากษาที่ได้เคยพิจารณาพิพากษาไว้เป็นที่ยุติ

แล้วเป็นหลกั	การทีม่นีกักฎหมายบางท่าน	น�าแนวทาง	

การบังคับใช้กฎหมายระบบ	Common	 law	มาใช้

อธิบายความ	กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับนี้	

จึงเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 การน�าหลักการ		

“Liability	without	 fault”	ที่ใช้ในระบบกฎหมาย

แบบ	Common	law	มาอธบิายความว่า	การบงัคบัใช้	

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นค�านึงเพียงว่า	

ผูก้ระท�าจะต้องรบัผิดแม้ว่าจะมไิด้กระท�าโดยจงใจ

หรอืประมาทเลนิเล่อกต็าม	และอธบิายไกลไปถงึว่า

ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

ถือว่าเป็นภาระและความยากล�าบากในการที่จะให้

ผู้เสียหายพิสูจน์ให้ผู้กระท�าต้องรับผิด	การให้รับ

ผิดเมื่อต้องกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

จึงไม่เพียงพอเป็นการให้ความเห็นทางกฎหมายที่

สร้างความสบัสน	และผิดหลกัการในการบงัคบัใช้

กฎหมายอย่างยิ่ง

	 ผู้เขียนขอน�าหลักการที่เป็นภาษาอังกฤษ

ทีไ่ด้อธบิายเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวในระบบกฎหมาย

แบบ	common	law	เรื่อง	“Liability	without	fault”	

มาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจดังนี้

	 “Liability Without Fault” :

	 “Liability	Without	Fault”	is	a	circumstance	

law	 in	which	 the	 defendant	 is	 held	 criminally		

liable	for	his	actions	even	though	criminal	intent	is	

absent.	In	other	words	cases	of		“liability	without	

fault”	require	only	act	us	reus,	without	the	mens	

rea	requirement.

	 In	tort	law,	strict	liability	is	the	imposition	

of	liability	on	a	partly	without	a	finding	of	fault	

(such	as	negligence	or	tortuous	intent).	The	claimant	

need	only	 prove	 that	 the	 tort	 occurred	 and	 that	

defendant	was	responsible.

	 ผูเ้ขยีนขอเรยีนว่ำ	หลกั	“Liability	Without	

Fault”	 เป็นหลักการในระบบกฎหมาย	Common		

law	 	 ซึ่งใช้บังคับใน	ประเทศภาคพื้นยุโรป	 เช่น	
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อังกฤษ	 เป็นต้น	การพิจารณาคดีใช้หลักการตาม

แนวค�าพพิากษาคดทีีไ่ด้เคยมกีารพจิารณาพพิากษา

คดเีป็นทีย่ตุมิาแล้ว	อธบิายได้ว่า	หลกัการ	“Liability	

Without	Fault”	คือหลักการที่จ�าเลยต้องรับผิดตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครดั	แม้ว่าการกระท�าของจ�าเลย

ในทางอาญา	 จะต้องเป็นการกระท�าโดยเจตนา	

ประมาท	หรือไม่เจตนาจึงจะมีความผิด	 แต่หลัก

การนี้ค�านึงเพียงว่า	 จ�าเลยเป็นผู้กระท�าก็เพียงพอ

ให้จ�าเลยต้องรับผิดแล้ว

	 นักกฎหมายที่น�าหลักการนี้มาอธิบาย

ว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็น

ลักษณะนี้	 เป็นเรื่องที่ผิดหลักการในการบังคับใช้

กฎหมาย	กรณปีระเทศไทยทีใ่ช้ระบบกฎหมายแบบ	

Civil	 law	การกระท�าความผิดทางอาญาส�าหรับ

ประเทศไทย	ผู้กระท�าความผิดจะต้องมีเจตนาใน

การกระท�าความผิดเว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง

รับผิดแม้ว่ากระท�าโดยประมาทหรือไม่เจตนาซึ่ง

บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา	59	และ

ผลของการกระท�าความผดิต้องสมัพนัธ์กบัการกระ

ท�าความผดิด้วย	ซึง่เป็นเรือ่งทฤษฎกีฎหมายโดยพืน้

ฐานของหลกัการบงัคบัใช้กฎหมายระบบ	Civil	law

	 ผู้เขียนจึงขอเรียนว่ำ

	 1.	 	 ระบบกฎหมายแบบ	Common	 law	

และแบบ	Civil	 law	มีความแตกต่างกันในสาระ

ส�าคญั	นอกจากทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวมาแล้วว่าหลกัการ

ทางกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาการกระท�าของผู้

กระท�าให้ต้องรับผิดแตกต่างกันแล้ว	ขั้นตอน	และ

วิธีการในการด�าเนินกระบวนพิจารณาก็แตกต่าง

กันด้วย	 เช่น	การยื่นค�าฟ้อง	การแถลงเปิดคดี	การ

อ้างอิงพยานหลักฐาน	การสืบพยานในศาล	การรับ

ฟังพยานหลกัฐาน	การแถลงปิดคด	ีการพพิากษาคดี	

การอุทธรณ์คดี	ฯลฯ

	 2.	 	 ระบบกฎหมายแบบ	Civil	 law	 เช่น	

ประเทศไทย	 ความรับผิดในทางอาญา	 ผู้กระท�า

ความผิดต้องมีเจตนาเว้นแต่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้ต้องรับผิดแม้กระท�าโดยประมาทหรือ

ไม่เจตนา

	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 59	

วรรคแรก	บัญญัติว่า	“บุคคลจะต้องรับผิดในทำง

อำญำ ก็ต่อเมื่อได้กระท�ำโดยเจตนำเว้นแต่จะได้

กระท�ำโดยประมำท ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติให้

ต้องรับผิดเมื่อได้กระท�ำโดยประมำท หรือเว้นแต่

ในกรณทีีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้ โดยแจ้งชดัให้ต้องรบั

ผิดแม้ได้กระท�ำโดยไม่มีเจตนำ”

	 ส่วนความรับผิดทางแพ่ง	 	 เป็นลักษณะ

กระท�าการโดยละเมิดตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 420	ซึ่งบัญญัติว่า	“ผู้ใด

จงใจหรือประมำทเลินเล่อท�ำต่อบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมำยให้เขำเสียหำยถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่ำงกำยก็

ดี อนำมัยก็ดี เสรีภำพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำง

หนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำนว่ำผู้นั้นท�ำละเมิดจ�ำต้องใช้ค่ำ

สินไหมทดแทนเพื่อกำรนั้น”

	 การน�าหลกัความรบัผดิทางแพ่งมาบญัญตัิ

ไว้ใน	“หมวด 6” ของกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม

ฉบับนี้	 เป็นกรณีที่มีเจตนารมณ์พิเศษและมีความ

แตกต่างจาก	มาตรา	 420	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ	

สิง่แวดล้อมไม่ได้บญัญตัคิวามให้ผูก้ระท�าความผดิ	

ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน	หรอืค่าเสยีหาย	
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ส�าหรับความเสียหายต่อเสรีภาพซึ่งผู้เขียนจะได้

อธิบายความโดยละเอียดต่อไป

	 3.	 ผู้กระท�าความผิดต้องรับผิดกรณีที่ผล

จากการกระท�าของตนสมัพนัธ์กบัการกระท�าความ

ผดิ	ทฤษฎกีฎหมายนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั	ดงันัน้หากนกั

กฎหมายบางท่านจะมกีารอธบิายความว่าทฤษฎว่ีา

ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล	 เป็นเรื่องที่

เป็นภาระและสร้างความยากล�าบากให้ผู้เสียหาย

พิสูจน์	 เป็นการอธิบายและให้ความเห็นที่ไร้หลัก

การและเหตุผล	 เพราะทฤษฎีดังกล่าวเป็นเรื่องพื้น

ฐานทีน่กักฎหมายจะต้องรูแ้ละเข้าใจ	และเป็นเรือ่ง

ที่ขาดมิได้	หากจะให้ผู้กระท�าความผิดต้องรับผิด

ในการกระท�าของตน	 เป็นไปได้อย่างไรว่าจะให้ผู้

กระท�าต้องรับผิด	 แม้ว่าผลของกระท�าความผิดที่

เกดิขึน้นัน้มไิด้เกดิจากผูก้ระท�า	เช่น	กลิน่เหมน็จาก

โรงงานอาหารสตัว์ไม่ใช่เป็นของนายกจิ	แล้วจะให้

นายกิจต้องรับผิดชอบได้อย่างไร	

	 นอกจากที่ผู ้เขียนกล่าวมาแล้ว	 การน�า

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับนี้มาบังคับใช้

กับผู้กระท�าความผิดอย่างไม่ถูกต้อง	 เช่น	การน�า

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้	 ทั้งที่

กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมฉบบันีม้วีธิกีารบงัคบั

ใช้กับผู ้กระท�าความผิดเป็นการเฉพาะที่ชัดเจน

อยู่แล้ว	กรณีการบังคับโทษปรับโดยไม่มีอ�านาจที่

กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมฉบบันีใ้ห้ไว้	แต่ไปน�า

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับ

ใช้	 เพื่อให้บังคับโทษปรับได้	 เป็นการกระท�าที่ผิด

กฎหมาย	 เพราะการบังคับโทษปรับกับผู้กระท�า

ความผิดจะต้องใช้วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราช

บญัญตั	ิส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2535	ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ	กรณีที่ไม่มี

บทบัญญัติการบังคับโทษปรับจะต้องน�าวิธีการที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา	ซึ่งเป็นกรณี

การบงัคบัโทษปรบัส�าหรบัคดอีาญาทัว่ไปมาบงัคบั

ใช้

 ผู้เขียนขอเรียนว่ำ

	 1. กรณีกำรบังคับโทษปรับ

เพือ่ให้ผูอ่้านมคีวามเข้าใจถกูต้องและดยีิง่ขึน้	จงึขอ

อ้างอิงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ. 2504 

มาเปรียบเทียบ	ดังนี้

	 มำตรำ 4 บัญญัติว่า	“ในพระรำชบัญญัติ

นี้… 

	 (5)	“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำช

บัญญัตินี้”

	 มำตรำ 16 บัญญัติว่า	“ภำยในเขตอุทยำน

แห่งชำติห้ำมมิให้บุคคลใด…(8) เก็บ หรือท�ำด้วย

ประกำรใด ๆ  ให้เป็นอันตรำยแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือ

ผลไม้”

	 มำตรำ 27	บัญญัติว่า	“ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 

16(8)…ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท”

	 มำตรำ 28 บรรดำควำมผิดตำม … มำตรำ 

27 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจเปรียบเทียบได้

และตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ

	 มำตรำ 37	บัญญัติว่า	“คดีอำญำเลิกกันได้

ดังต่อไปนี้

… 

	 (4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตำมกฎหมำย
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อืน่ เมือ่ผูต้้องหำได้ช�ำระค่ำปรบัตำมค�ำเปรยีบเทยีบ

ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้ว”	และ

	 มำตรำ 39	บัญญัติว่า	“สิทธิน�ำคดีอำญำมำ

ฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้

…

 (3) เมื่อคดีเลิกกันตำมมำตรำ 37

…”

	 ตัวอย่างเช่น	นายโลภเข้าไปเก็บดอกไม้ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 เป็นการกระท�าความ

ผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2504	

มาตรา	 16(8)	 มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทตาม

มาตรา	27	ซึง่พนกังานเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขา

ใหญ่	ตามมาตรา	4(5)	มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้

ตามมาตรา	28	(เปรยีบเทยีบหมายความว่า	พนกังาน

เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง	การกระท�าความผิด

และความเสียหายว่า	ควรจะเปรียบเทียบให้เสียค่า

ปรับเท่าไหร่	 ในที่นี้ไม่เกินห้าร้อยบาทตามมาตรา	

27)	ท�าให้คดีอาญาที่นายโลภกระท�าความผิดเป็น

ที่ยุติ	 คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา	37(4)	และคดีอาญาดัง

กล่าวจะน�ามาฟ้องไม่ได้ตามมาตรา	39(3)

	 ความที่ผู ้เขียนยกมาอธิบายนี้จะเห็นได้

ว่าการบังคับโทษปรับจะต้องมีองค์ประกอบที่

ส�าคัญคือ

	 (1)	 มีบทบัญญัติของกฎหมาย	 ก�าหนด	

หลักเกณฑ์	วิธีการที่ชัดเจนว่า	การกระท�าความผิด

ข้อหาใดสามารถเปรียบเทียบปรับได้	 และก�าหนด

ค่าปรับสูงสุดไว้ในที่นี้	มาตรา	27	บัญญัติว่าไม่เกิน

ห้าร้อยบาท

	 (2)	 มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ�านาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับโทษปรับ

	 พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	ไม่มบีทบญัญตัติาม

ที่ผู้เขียนได้อธิบายความมา	กรณีจึงต้องบังคับโทษ

ปรับด้วยวิธีการทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา

คือก�าหนดค่าปรับโดยผู้เชี่ยวชาญ	หรือผู้ช�านาญ

การในเรื่องนั้น	ๆ	แล้วส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับโทษปรับต่อไป

	 2.  กรณีกำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด

	 	 2.1		กรณทีีก่ฎหมายบญัญตัใิห้พนกังาน

เจ้าหน้าที่มีอ�านาจจับกุมผู้กระท�าความผิด	 เช่น		

พระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 2484	 มาตรา	 64		

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	มาตรา	

20	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	 2507	

มาตรา	26	และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า	พ.ศ.	2545	มาตรา	45

	 กฎหมายตามที่ผู ้ เขียนยกเป็นตัวอย่าง

มานี้ได้บัญญัติความให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น	

“พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต�ำรวจตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ”

	 				2.2	กรณีที่กฎหมายบัญญัติคุ้มครองการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพ	 แต่ไม่มีอ�านาจในการจับกุม	

ผู้กระท�าความผิดด้วยตัวเอง	 เช่น	พระราชบัญญัติ

สวนป่า	พ.ศ.	 2535	และพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535

	 กฎหมายตามข้อ	2.2	นี้	จึงได้บัญญัติความ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น	 “เจ้ำพนักงำนตำม
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ประมวลกฎหมำยอำญำ”	 ตามพระราชบัญญัติ

สวนป่า	พ.ศ.	2535	มาตรา	22	และพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้มแห่งชาติ		

พ.ศ.	2535	มาตรา	85

	 กรณีที่ความในบทบัญญัติของกฎหมาย

บัญญัติไว้แตกต่างกันเช่นนี้	 เนื่องจากหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

บังคับใช้กฎหมายมีลักษณะแตกต่างกัน	 งานใน

ลักษณะที่ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยการจับกุม

ผู้กระท�าความผิด	 และบังคับโทษปรับ	 เนื่องจาก

ลกัษณะการกระท�าความผดิของผูก้ระท�า	ก่อให้เกดิ	

ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังไม่เสีย

หายมาก	 จนเป็นเหตุให้ควรลงโทษให้หลาบจ�า

ด้วยการจ�าคุก	 และหากไม่กระท�าการยับยั้งหรือ

แก้ไขการกระท�าความผิดดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ทันทีอาจมีความเสียหายต่อเนื่องไป	แตกต่างจาก

กฎหมายสวนป่าและกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม

ทีม่ลีกัษณะเป็นงานทางวชิาการ	และการให้ความรู้

กับผู้ประกอบการ

	 การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท�าความ

เข้าใจกฎหมายฉบบันีเ้พือ่การบงัคบัใช้กฎหมายกบั

ผูก้ระท�าความผดิเป็นไปอย่างถกูต้องเป็นธรรม	เป็น

เรื่องส�าคัญและจ�าเป็นมิฉะนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อาจต้องรับผิดหากผู้เสียหายด�าเนินการฟ้องร้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	157	และการด�ารทิีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับนี้	 ทั้งที่ปัญหามิได้อยู่ที่

บทบัญญัติของกฎหมายแต่อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ

กฎหมายฉบับนี้ของบุคลากรที่บังคับใช้กฎหมาย	

เป็นกรณีที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นและแก้ไขได้

ยากในภายหน้า	 (ดูวารสารการจัดการป่าไม้	พยงค์	

ฉตัรวริฬุห์	ปีที	่8	ฉบบัที	่15(2557)	ฉบบัที	่16(2557)	

ปีที่	9	ฉบับที่	17(2558)	และฉบับที่	18(2558)	และ

หนังสือค�าอธิบายพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	และ

ระเบียบฯ.	พยงค์	ฉัตรวิรุฬห์,	 2558.	น	24	ข้อ	21	

“พนักงานเจ้าหน้าที่”)

ควำมรับผิดทำงแพ่งในคดีกำรกระท�ำผิดต ่อ

กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

	 ความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายเกี่ยว

กับสิ่งแวดล้อมบัญญัติไว้ใน	“หมวด	6	ความรับผิด

ทางแพ่ง”	มี	2	มาตรา	คือ	มาตรา	96	และ	มาตรา	97		

ผู้เขียนจะอธิบายเรียงมาตราไปโดยละเอียดดังนี้

	 1. มำตรำ 96	 บัญญัติว่า	 “แหล่งก�ำเนิด

มลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก�ำเนิดของกำร

รั่วไหลหรือแพร่กระจำยของมลพิษอันเป็นเหตุให้

ผู้อื่นได้รับอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ

อนำมยั หรอืเป็นเหตใุห้ทรพัย์สนิของผูอ้ืน่หรอืของ

รัฐเสียหำยด้วยประกำรใด ๆ เจ้ำของหรือผู้ครอบ

ครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษนั้น มีหน้ำที่ต้องรับผิด 

ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยเพื่อกำร

นั้น ไม่ว่ำกำรรั่วไหล หรือแพร่กระจำยของมลพิษ

นั้นจะเกิดจำกกำรกระท�ำ โดยจงใจหรือประมำท

เลนิเล่อของเจ้ำของ หรอืผูค้รอบครอง แหล่งก�ำเนดิ

มลพิษหรือไม่ก็ตำมเว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำ

มลพิษเช่นว่ำนั้นเกิดจำก

  (1)  เหตุสุดวิสัยหรือกำรสงครำม

  (2)  กำรกระท�ำตำมค�ำสั่งของรัฐบำล 
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หรือเจ้าพนักงานของรัฐ

	 	 (3)  กำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำ

ของผู้ที่ได้รับอันตรำยหรือควำมเสียหำยเอง หรือ

ของผู้อื่นซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดย

อ้อมในกำรรัว่ไหลหรอืกำรแพร่กระจำยของมลพษิ

นั้น

  ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย

ซึ่งเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ 

มหีน้ำทีต้่องรบัผดิตำมวรรคหนึง่ หมำยควำมรวม

ถงึค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีท่ำงรำชกำรต้องรบัภำระจ่ำย

จริง ในกำรขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย”

	 					 1.1	 เนื่องจากคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

ส่งผลกระทบต่อคนจ�านวนมากนอกจากผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาให้เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษรับผิดแล้ว	ผู้เสีย

หายมสีทิธิฟ้์องในทางแพ่งด้วย	โดยคดอีาญารฐัเป็น

ผูเ้สยีหาย	อยัการซึง่เป็นทนายของรฐัท�าหน้าทีเ่ป็น

โจทก์

	 ตามประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม

อำญำมำตรำ 45 บัญญัติว่ำ “คดีเรื่องใดถึงแม้ว่ำได้

ฟ้องในทำงอำญำแล้วก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหำยที่จะ

ฟ้องในทำงแพ่งอีก” 

	 และมำตรำ 46	บญัญตัว่ิา	“ในกำรพพิำกษำ

คดีส่วนแพ่ง ศำลจ�ำต้องถือข้อเท็จจริงตำมที่

ปรำกฏในค�ำพิพำกษำคดีส่วนอำญำ”

	 มาตรา	2	บัญญัติว่า	“ในประมวลกฎหมาย

นี้……

	 	 (4)	“ผูเ้สยีหำย”	หมำยควำมถงึบคุคลผู้

ได้รบัควำมเสยีหำย เนือ่งจำกกำรกระท�ำผดิฐำนใด

ฐำนหนึง่ รวมทัง้บคุคลอืน่ทีม่อี�ำนำจจดักำรแทนได้ 

ดังบัญญัติไว้ในมำตรำ 4, 5 และ 6

	 …

	 	 (14)	“โจทก์” หมำยควำมถึง พนักงำน

อัยกำรหรือผู้เสียหำย ซึ่งฟ้องคดีอำญำต่อศำลหรือ

ทัง้คูใ่นเมือ่พนกังำนอยักำรและผูเ้สยีหำยเป็นโจทก์

ร่วมกัน

	 …”

	 แม้ว่าการพพิากษาคดส่ีวนแพ่ง	ศาลจ�าต้อง

ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค�าพิพากษาคดี	ส่วน

อาญาหากมีการด�าเนินคดีแพ่งพร้อมกับคดีอาญา	

ศาลจะจ�าหน่ายคดีแพ่งออกไปก่อน	 เพื่อรอข้อเท็จ

จริงเป็นที่ยุติตามค�าพิพากษาคดีส่วนอาญาตาม	

มาตรา	46	ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้ผู้ได้รับความ

เสียหายไม่อาจได้รับ	การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหายโดยรวดเร็ว	 เพราะต้องรอให้คดี

อาญายุติก่อน

	 แต่การด�าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น

พนักงานอัยการ	สามารถฟ้องคดีแพ่ง	 แทนผู้เสีย

หายโดยน�าสบืข้อเทจ็จรงิให้เป็นทีย่ตุ	ิเพยีงว่าแหล่ง

ก�าเนดิมลพษิทีก่่อให้เกดิหรอืเป็นแหล่งก�าเนดิของ

การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้น	 ใคร

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ

นั้น	 เจ้าของหรือผู ้ครอบครองผู ้นั้นต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย	 เนื่องจาก

ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย		

ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายความต่อไป	ดังนั้นผู้เสียหาย

จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย

รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก
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	 	 1.2 “แหล่งก�ำเนิดมลพิษ”	 มีความ

หมายตามมาตรา	4	หมำยควำมว่ำ ชุมชน โรงงำน

อตุสำหกรรม อำคำร สิง่ก่อสร้ำง ยำนพำหนะ สถำน

ที่ประกอบกิจกำรใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่ง

ที่มำของมลพิษ

	 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2542	

	 “ก่อ”	หมายความว่า	ท�าให้เกิดขึ้น	มีขึ้น

	 “แหล่งก�าเนิด”	หมายความว่าที่เกิดหรือ	

บ่อเกิด

	 “รั่วไหล”	 หมายความว่า	 อากาศหรือ

ของเหลว	 ไหลออกจากรอยตราหรือรูที่เกิดจาก

ความช�ารุด

	 “แพร่”	หมายความว่า	กระจายออกไป	แผ่

ออกไป	

 “เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง”	แหล่งก�าเนิด

มลพิษ	หมายความถึง

	 	 (1)		“เจ้ำของ”	หมายความถึง	เจ้าของ

ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	1336

	 	 (2)	 	“ผู้ครอบครอง”	 หมายความถึง	

ผู้ครอบครองอาจไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน	 แต่

ครอบครองโดยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้ใช้หรือ

ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สิน	 เช่น	ผู้ครอบครอง	

โรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้เช่าโรงงานมาเพื่อ

ประกอบธุรกิจ	หรือผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อ

	 (ดหูนงัสอืค�าอธบิาย	พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ

และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	 2535	

	และระเบยีบฯ	:	พยงค์	ฉตัรวริฬุห์,	2558.	น.	136	ข้อ	3)

	 	 1.3	 	 ความในมาตรา	 96	 บัญญัติให้	

“เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง”	 แหล่งก�าเนิดมลพิษ	

มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสียหาย	 เนื่องจากแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ตนเอง

เป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่เป็นสาเหตุหรือ

ท�าให้เกิดการรั่วไหล	หรือแพร่กระจายของมลพิษ	

และท�าให้ผู ้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกาย

หรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ	

ผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายถือว่าเป็นการกระท�าของ	

“เจ้ำของหรอืผูค้รอบครอง” แหล่งก�าเนดิมลพษินัน้

	 ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535

 มำตรำ 5	บัญญัติว่า	“ในพระรำชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรี 

ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

	 มำตรำ 6	บัญญัติว่า	“ให้รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำมพระรำช

บัญญัตินี้

	 มาตรา	7	บัญญัติให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม	มีอ�านาจออกกฎกระทรวง

ก�าหนดให้โรงงานตามประเภท	ชนิด	หรือ	ขนาด

ใดเป็นโรงงานจ�าพวกที่	1	โรงงาน	จ�าพวกที่	2	หรือ

โรงงานจ�าพวกที่	3	แล้วแต่กรณี…

	 และมำตรำ 8 บญัญตัว่ิา	“เพือ่ประโยชน์ใน

กำรควบคมุกำรประกอบกจิกำรโรงงำนให้รฐัมนตรี

มีอ�ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงำนจ�ำพวก

ใดจ�ำพวกหนึ่งหรือทุกจ�ำพวกตำมมำตรำ 7 ต้อง

ปฏิบัติตำมในเรื่องดังต่อไปนี้

	 ….
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	 	 (5)	 ก�ำหนดมำตรฐำน และวิธีกำร 

ควบคุม กำรปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ  

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำร

ประกอบกิจกำรโรงงำน

	 …”

	 (ดูหนังสือค�าอธิบายพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		

พ.ศ.	2535	และระเบยีบฯ	:	พยงค์	ฉตัรวริฬุห์,	2558.	

น.	168	ข้อ	4.2)

	 “เจ้ำของหรือผู ้ครอบครอง” โรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง

ก�าเนิดมลพิษประเภทหนึ่งซึ่งมีหน ้าที่ตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้	 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	

พ.ศ.	 2535	มาตรา	 8(5)	 การงดเว้นการท�าหน้าที่	

ที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการกระท�าตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา	 59	 วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่า	

“กำรกระท�ำให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้เกิดผล 

อันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นกำรที่จักต้องกระท�ำ

เพื่อป้องกันผลนั้นด้วย”

	 ดังนั้นถ้าเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 งดเว้นไม่ท�าหน้าที่

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ในมาตรา	 	 08(5)	 	ก�าหนด

มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย

มลพิษหรือสิ่งใด	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน	 และ

ส่งผลให้แหล่งก�าเนิดมลพิษนั้น	 เป็นสาเหตุหรือ

ท�าให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ

และท�าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	หรือ

สุขภาพอนามัยหรือท�าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ

ของรัฐเสียหาย	จึงเป็นการกระท�าของเจ้าของหรือ	

ผู ้ครอบครอง	 โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่ง

ก�าเนิดมลพิษนั้น	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง

ก�าเนิดมลพิษประเภทอื่น	 งดเว้นการท�าหน้าที่ตาม

ที่จักต้องกระท�าและท�าให้เกิดความเสียหายขึ้น	

ก็ต้องรับผิดชอบท�านองเดียวกัน

	 และเป็นไปตามทฤษฎีที่ว ่าด ้วยความ

สัมพันธ์ระหว่างการกระท�าและผล	 เพราะการรั่ว

ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษิทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้

ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตรายหรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่หรอืของ

รฐัเสยีหาย	เป็นผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าความผดิ

ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ

นั่นเอง

	 “มลพษิ”	มคีวามหมายตามพระรำชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. 2535 มำตรำ 4 หมำยควำมว่ำของเสีย วัตถุ

อันตรำย และมลสำรอื่น ๆ รวมทั้งกำกตะกอน 

หรือสิ่งตกค้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจำก

แหล่งก�ำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตำม

ธรรมชำติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือภำวะที่เป็นพิษภัย

อันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนได้ และ

ให้หมำยควำมรวมถึง รังสี ควำมร้อน แสง เสียง 

กลิน่ ควำมสัน่สะเทอืน หรอืเหตรุ�ำคำญอืน่ ๆ  ทีเ่กดิ

หรือถูกปล่อยออกจำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษด้วย	

	 	 1.4	ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ

ควำมแพ่ง มำตรำ 84/1 ซึ่งบัญญัติว่ำ “คู่ควำมฝ่ำย

ใดกล่ำวอ้ำงข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนค�ำคู่ควำม

ของตนให้คูค่วำมฝ่ำยนัน้มภีำระกำรพสิจูน์ข้อเทจ็
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จริงนั้น แต่ถ้ำมีข้อสันนิษฐำนไว้ในกฎหมำยหรือ

มีข้อสันนิษฐำนที่ควรจะเป็นซึ่งปรำกฏจำกสภำพ

ปกติธรรมดำของเหตุกำรณ์เป็นคุณแก่คู่ควำมฝำ่ย

ใดคู่ควำมฝ่ำยนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่ำตนได้ปฏิบัติ

ตำมเงื่อนไขแห่งกำรที่ตนจะได้รับประโยชน์จำก

ข้อสันนิษฐำนนั้นครบถ้วนแล้ว”

	 การด�าเนินกระบวนการพิจารณาในศาล		

คูค่วามฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเทจ็จรงิใดเพือ่สนบัสนนุ

ค�าคู่ความของตน	กฎหมายบัญญัติให้คู่ความฝ่าย

นั้นมีภาระการพิสูจน์	 ข้อเท็จจริงนั้น	 เช่น	ถ้าฝ่าย

โจทก์อ้างว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือ

เป็นแหล่งก�าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย

ของมลพิษ	 และท�าให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหาย	 ใครเป็น

ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ

นั้นฝ่ายโจทก์มีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริง	 และ

ต้องพิสูจน์ให้เป็นที่ยุติว ่าเจ้าของหรือผู ้ครอบ

ครองแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นเป็นผู้ที่ท�าให้เกิดการ

รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ	 แต่ความใน

มำตรำ 96	 บัญญัติว่า	“แหล่งก�ำเนิดมลพิษใดก่อ 

ให้เกิดหรือเป็นแหล่งก�ำเนิดของกำรรั่วไหลหรือ

แพร่กระจำยของมลพิษ…เจ้ำของหรือผู ้ครอบ

ครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษนั้นมีหน้ำที่ต ้องรับ

ผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยเพื่อ

กำรนั้น…”	 	 จึงเป็นไปตาม	ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง	 84/1	 ว่าข้อสันนิษฐานของ

กฎหมาย	 เป็นคุณแก่คู ่ความฝ่ายโจทก์	 ดังนั้น	

ฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์เพียงว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษ

นั้นใครเป็นเจ้าของหรือผู ้ครอบครอง	 ซึงเป็น	

การพสิจูน์เพยีงว่าตนได้ปฏบิตัติามเงือ่นไขแห่งการ	

ที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของ

กฎหมายนัน้ครบถ้วนแล้ว	เมือ่พสิจูน์ได้ข้อเทจ็จรงิ

ตามที่อ้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิด

มลพิษนั้น	 ต้องรับผิดชดใช้ค�าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหายเพื่อการที่เกิดความเสียหายนั้น	

โดยไม่ต้องพิสูจน์ไกลไปถึงว่า	 เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นเป็นผู้ที่ท�าให้เกิดการ	

รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ		เพราะเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษมีหน้าที่ตาม

ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระท�า	 การงดเว้นการ

ท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติถือว่าเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษเป็นผู้กระท�าตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	59	วรรคท้ายและ

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากการที่แหล่งก�าเนิด

มลพิษปล่อยมลพิษของเสียหรือสิ่งใด	 ๆ	 ที่มี	

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เจ้าของหรือผู ้ครอบ

ครองแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นต้องรับผิดชอบ	และ

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายหมายความ	

รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับ

ภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย	

เป็นกรณีข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่เป็นคุณแก่

ฝ่ายโจทก์	 เช่นเดียวกันตามมาตรา	 96	 วรรคท้าย

ประกอบ	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	

มาตรา	84/1

	 (ดูหนังสือค�าอธิบายพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.	2535	และระเบยีบฯ	:	พยงค์	ฉตัรวริฬุห์,	2558.	

น.	207	ข้อ	3)
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	 	 1.5	 	 “…ไม่ว่ำกำรรั่วไหลหรือแพร่

กระจำยของมลพิษนั้นจะเกิดจำกกำรกระท�ำโดย

จงใจหรอืประมำทเลนิเล่อของเจ้ำของหรอืผูค้รอบ

ครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตำม”  

	 “จงใจ”	 หมายความถึง	 การกระท�าโด	

ยรู้ส�านึกว่าผลเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท�า

ของตน

	 “ประมาทเลินเล่อ”	หมายความถึง	ความ

หมายทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 

59 วรรค 4	 ว่า	“กระท�ำโดยประมำท ได้แก่ กำร 

กระท�ำควำมผิดมิใช่โดยเจตนำ แต่กระท�ำโดย

ปรำศจำกควำมระมัดระวังซึ่งบุคคลในภำวะเช่น

นั้นจักต้องมีตำมวิสัยและพฤติกำรณ์และผู้กระท�ำ

อำจใช้ควำมระมัดระวังเช่นว่ำนั้นได้ แต่หำได้ใช้

ให้เพียงพอไม่”

	 ความในมาตรา	 96	 บัญญัติไว้ว่าไม่ต้อง

พิจารณาว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิด

มลพิษ	“จงใจ”	หรือ	“ประมำทเลินเล่อ”	หรือไม่	

โดยถ้ามีข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษ

ของผูใ้ดท�าให้เกดิการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของ

มลพษิและเกดิความเสยีหายตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้	

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้น

มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	หรือ

ค่าเสียหายเพื่อการนั้น	 เนื่องจากผลเสียหายที่เกิด

ขึ้นสัมพันธ์กับการกระท�าของเจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ปล่อยให้เกิดผลอัน

หนึ่งอันใดขึ้น	 โดยงดเว้นการที่จักต้องกระท�าเพื่อ

ป้องกันผลนั้น

	 (ดูค�าอธิบาย	ข้อ	1.3)

	 	 1.6		ข้อยกเว้นความรับผิดของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองบัญญัติไว้ในมำตรำ 96	ว่า

“…เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำมลพิษเช่นว่ำนั้น

เกิดจำก

	 	 (1)		เหตุสุดวิสัยหรือกำรสงครำม

	 	 (2)	 	กำรกระท�ำตำมค�ำสั่งของรัฐบำล

หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐ

	 	 (3)		กำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำ

ของผู้ที่ได้รับอันตรำยหรือควำมเสียหำยเองหรือ

ของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ

โดยอ้อมในกำรรั่วไหลหรือกำรแพร่กระจำยของ

มลพิษนั้น…”

	 (ดูหนังสือค�าอธิบายพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.	2535	และระเบยีบฯ	:	พยงค์	ฉตัรวริฬุห์,	2558.	

น.	206	ข้อ	2)

	 2.	 มำตรำ 97 บัญญัติว่า	“ผู้ใดกระท�ำหรือ

ละเว้นกำรกระท�ำด้วยประกำรใด โดยมิชอบด้วย

กฎหมำยอนัเป็นกำรท�ำลำยหรอืท�ำให้สญูหำยหรอื

เสยีหำยแก่ทรพัยำกรธรรมชำต ิซึง่เป็นของรฐัหรอื

เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ มหีน้ำทีต้่องรบัผดิ

ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่รัฐ ตำมมูลค่ำทั้งหมดของ

ทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกท�ำลำย สูญหำยหรือเสีย

หำยไปนั้น”

	 ตามพจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2542

	 “ท�าลาย”	 	 	หมายความถึง	ท�าให้พังหรือ

หมดสิ้นไป

	 “สูญหาย”		หมายความถึง	หายไป
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	 “เสียหาย”		หมายความถึง	เสื่อมเสียสภาพ

ที่เป็นอยู่เดิมไป

	 “ทรัพยากรธรรมชาติ”	 หมายความถึง	

ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ

	 “รฐั”	หมายความถงึ	สงัคมของมนษุย์กลุม่

หนึ่งที่อาศัยอยู ่ในดินแดนแห่งหนึ่งมีอาณาเขต

แน่นอน	และสังคมมนุษย์นั้น	มีรัฐบาลที่บริหาร

งานของสงัคมนัน้อย่างอสิระไม่ขึน้กบัรฐัอืน่ใด	โดย

มีอ�านาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตที่ตั้งของรัฐนั้น

	 “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน”	 มีความ

หมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา	

1304

	 ควำมรับผิดทำงอำญำ

	 การกระท�าความผิดตามมาตรา	97	มีโทษ

ตามมาตรา	 99	 และโดยอาศัยประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา	 90	 เป็นการกระท�ากรรมเดียวผิด

กฎหมายหลายบท	 ผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	

97	ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	2	

ความผดิลกัษณะ	12	ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์	หมวด	

7	ความผดิฐานท�าให้เสยีทรพัย์มาตรา	358-361	ด้วย

	 ตามประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 90 

บญัญตัว่ิา	“เมือ่กำรกระท�ำใดอนัเป็นกรรมเดยีวเป็น

ควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ให้ใช้กฎหมำยบท 

ที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท�ำควำมผิด”

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	เป็น

กฎหมายอาญาความในภาค	 1	ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา	1-106	ต้องเอามาใช้ด้วยตามที่ผู้เขียน

ได้อธิบายมาแล้ว

 ควำมรับผิดทำงแพ่ง

	 โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา	84/1	ประกอบมาตรา	97	พนกังาน

อัยการซึ่งเป็นทนายของรัฐ	 เป็นโจทก์ฟ้องคดี	

ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

ตาม	มาตรา	84/1	จงึมภีาระการพสิจูน์เพยีงว่าผูใ้ดเป็น	

ผูก้ระท�า	หรอืละเว้นการกระท�าด้วยประการใด	โดย

มิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท�าลายหรือท�าให้

สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่ง

เป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ตามมาตรา	97	ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสีย

หายให้แก่รัฐ

	 (ดูหนังสือค�าอธิบายพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.	2535	และระเบยีบฯ	:	พยงค์	ฉตัรวริฬุห์,	2558.	

น.209	ค�าอธิบายมาตรา	97)

	 ข้อสังเกต

	 1.	กฎหมายบัญญัติว่า	“ผู้ใด”	หมายความ

ถงึจะเป็นใครกไ็ด้ดงันัน้เจ้าพนกังานของรฐักอ็ยูใ่น

ความหมาย	“ผูใ้ด”	หากมกีระท�าความผดิตามมาตรา	

97	ก็ต้องรับโทษด้วย

	 2.	 	มาตรา	 97	บัญญัติให้	“ผู้กระท�ำหรือ

ละเว้นกำรกระท�ำ”	ตามทีก่ฎหมายบญัญตัเิป็นความ

ผดิ	มหีน้าทีต้่องชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รฐั	โดยอาศยั	

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 มาตรา	

84/1	ประกอบมาตรา	 97	นี้	 โดยไม่ต้องพิจารณา

ว่ากระท�าโดย	“จงใจ”	 หรือ	“ประมำทเลินเล่อ”	

ซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งหรือไม่	 จะสังเกตได้ว่าค�าว่า	

“โดยมิชอบด้วยกฎหมำย”	 เป็นการแสดงให้เห็น
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ว่าเจตนารมณ์ของมาตรา	 97	 ต้องการเอาผิดกับ

ผู้ที่กระท�าหรือละเว้นการกระท�าด้วยประการใด	

และการกระท�านั้นมิชอบด้วยกฎหมาย	 เกิดความ

เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือ

สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ต้องรับผิดมีหน้าที่

ต้องชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รฐัแล้ว	(“ต้อง”	เป็นศพัท์

ทางกฎหมายแสดงการบังคับ)

สรุป

	 กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	หรอืพระราช	

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

แห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	เป็นกฎหมายอาญา	การน�าความ

รับผิดทางแพ่งมาบัญญัติไว้ใน	 “หมวด	6”	มาตรา	

96	และมาตรา	 97	 ไม่ได้เป็นเหตุให้กฎหมายเกี่ยว

กบัสิง่แวดล้อมฉบบันีเ้ป็นกฎหมายแพ่งแต่อย่างใด	

แต่เป็นการน�าความรบัผดิทางแพ่งมาบญัญตัไิว้เพือ่

ลดขั้นตอนและวิธีการในกระบวนพิจารณาทาง

กฎหมายให้ผูเ้สยีหายทีไ่ด้รบัอนัตรายหรอืทรพัย์สนิ

ของตนหรือของรัฐเสียหายได้รับการชดใช้ค่า	

สินไมทดแทน	หรือค่าเสียหายอย่างรวดเร็ว	 และ

เพือ่ให้เจ้าของหรอืผูค้รองครองแหล่งก�าเนดิมลพษิ

มีความรับผิดชอบและตระหนักมากขึ้นว่าความ

เสียหายอาจเกิดขึ้นได้หากไม่ใช้ความระมัดระวัง

ตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ในการควบคมุดแูล

แหล่งก�าเนิดมลพิษที่อยู่ในความครอบครองของ
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