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การผลิตและการตลาดของรังนกแอนกินรังในจังหวัดจันทบุรี

Production and Marketing of Swiftlets’s Nest in Chanthaburi Province

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

สันติ สุขสอาด1                              Santi  Suksard1

ณัฐชยา ผดุงศิลป1                              Natchaya  Phadungsil1

ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine the production and marketing 
of swiftlets’s nest in Chanthaburi province. The designed questionnaires were used as a tool 
for data collection. Statistical analysis methods were frequency, percent, mean, minimum and 
maximum.
 The results showed that in 2015, there were 46 entrepreneurs in Swiftlets Association 
in Chanthaburi province. Most of this entrepreneurs were sole owner. The investment started 
for business bird home building between 200,000 – 20,000,000 baht. Most house’s swiftlers were 
new building. The entrepreneurs had similar production process, the different in temperature 
and humidity control, that were essential for their living birds. The production volume of swiftlet’s 
nest in 2015 was about 10,000 kilograms. The main obstacles of the production process relevant 
including lack of labour, knowledge about swiftlets’s house and related laws about swiftlets. 
Swiftlets’s nest could be classified into 2 grades, grade A and B, price in each grade were varied 
from 20,000-25,000 and 15,000-20,000 baht per kilogram, respectively. The entrepreneurs had 
switftlet’s nest processing about 4.35%. The main products were sale to in domestic sales 86.96% 
and to aboard 13.04%. The promoting in their market 8.7%. The finding obstacles of this market 
were place for sell products, price and product quality. Based on the SWOT analysis could prepare 
the operation strategy such as good quality strategy, multiple production strategy, more market place 
distribution strategy, business stabilize strategy, and strengthening the organization strategy for 
swiftlet business entrepreneur.
Keywords: swiftlet, swiftlet’s nest, production, marketing 
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การผลิตและการตลาดของรังนกแอน…

สันติ สุขสอาด และ ณัฐชยา ผดุงศิลป

บทคัดยอ

 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาการผลิต และการตลาดของรังนกแอนกนิรงั โดยใชแบบ

สมัภาษณในการเก็บขอมลูของผูประกอบธุรกจินกแอนกนิรงั จาํนวน 46 ชดุ และพอคาคนกลางและโรงงาน

แปรรูปจํานวน 10 ชุด

 ผลการศึกษาพบวาผู ประกอบธุรกิจนกแอนกินรัง ในชมรมนกแอนกินรังจังหวัดจันทบุรี 

มีจํานวนทั้งสิ้น 46 ราย สวนใหญเปนธุรกิจในรูปแบบเจาของคนเดียว เงินลงทุนที่ใชในการสรางบานนก

อยูระหวาง 200,000 – 20,000,000 บาท ลกัษณะบานนกสวนใหญเปนการสรางตกึใหมเพือ่ใหนกเขาอาศยั 

ผูประกอบธรุกจินกแอนกนิรังมขีัน้ตอนการผลติทีค่ลายคลงึกนั ตางกนัเพยีงในสวนวธิกีารควบคมุอณุหภมูิ 

และความชื้นในอาคารนก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนกเขาอาศัย ปริมาณรังนกที่ผลิตไดในป พ.ศ. 2558 

ประมาณ 10,000 กิโลกรัม ปญหาการผลิตสวนใหญที่พบ ไดแก การขาดแคลนแรงงาน ความเชี่ยวชาญใน

การสรางบานนก และกฎหมายทีเ่กีย่วของ รงันกดบินยิมแบงเกรดเปน เกรด A และ เกรด B มรีาคา 20,000 

– 25,000 บาท/กิโลกรัม และ 15,000 – 20,000 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ และพบผูเลี้ยงนกแอนกินรังท่ีมี

การแปรรูปรอยละ 4.35 ผลิตภัณฑสวนใหญจําหนายในประเทศรอยละ 86.96 และจําหนายตางประเทศ

รอยละ 13.04 โดยมีการสงเสริมการตลาดเพียงรอยละ 8.70 เนื่องจากลูกคามารับซ้ือถึงแหลงผลิต ปญหา

การตลาดไดแก การจาํหนายผลผลิต ราคาและคณุภาพผลิตภณัฑ เมือ่ทาํการวเิคราะห SWOT แลวสามารถ

นาํมาจดัทาํกลยทุธการดาํเนนิงาน ไดแก กลยุทธสนิคาคณุภาพด ีกลยทุธผลติภณัฑหลายชนดิ กลยทุธเพ่ิม

ชองทางการจัดจําหนาย กลยุทธในการสรางความม่ันคงใหกับธุรกิจ และกลยุทธการสรางความเขมแข็ง

ใหกับผูประกอบการธุรกิจนกแอนกินรังได

คําสําคัญ: นกแอนกินรัง, รังนกแอนกินรัง, การผลิต, การตลาด 

คํานํา

 รงันกแอนกนิรงัเปนผลติภณัฑจากสัตวปา

อยางหน่ึงทีม่นษุยนยิมนํามาบริโภคและใหเปนของ

กํานันมาต้ังแตอดีต เปนอาหารท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการสูงและเปนที่นิยมของคนโดยท่ัวไป 

โดยเฉพาะชาวจีน ตามความเช่ือของชาวจีนเช่ือวา

รังของนกแอนกินรังเปนยาอายุวัฒนะ การบริโภค

รังนกจะชวยฟนฟูกําลังภายใน และรักษาอาการ

ปวยจากโรคตางๆ ไดจึงทําใหรังของนกในกลุม

นกแอนกินรังมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง (โอภาส, 

2542)

 ประเทศไทยพบนกแอนท่ีมีการบริโภครัง 

2 ชนิด คือ นกแอนกินรัง (Germain’s swiftlet : 

Aerodramus germani) และ นกแอนหางส่ีเหล่ียม 

(Black-nest swiftlet : Aerodramus maxima) 

โดยนกแอนกินรังเปนนกขนาดเล็ก อาศัยอยูเปน
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กลุมทํารังตามผนังถํ้าและส่ิงกอสราง รังเปนรูป

ถวยครึ่งซีก นิยมนํามารับประทาน ซึ่งในปจจุบัน

เกิดธุรกิจฟาร มนกแอ นขึ้นอย างแพร หลาย 

นอกเหนือจากการคาขายรังนกโดยการสัมปทาน

ของบริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งฟารมในที่นี้ หมายถึง 

การสร างบ านหรือปรับปรุงบ านใหมีสภาพ

แวดลอมเหมาะสมกับนกแอนกินรัง จากนั้นเปด

เสียงเรียกนก เพ่ือใหนกเขาอยูอาศัย ทํารัง จากนั้น

จึงเก็บรังไปขาย (โอภาส, 2542) นกแอนกินรัง

จัด เป นสัตว  เศรษฐกิจที่ มี ความสํ าคัญของ

ประเทศไทย จากขอมูลการสงออกในป พ.ศ. 2554 

มีการสงออกรังนกจํานวน 479,214 ตัน คิดเปน

มูลคา 273,729,331 บาท (สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ, 2554) แตจากการท่ีจีนซึ่งเปนตลาด

ใหญของการคารงันกนางแอน ไดออกประกาศหาม

นําเขารังนกจากทุกประเทศ ตั้งแตปลายเดือน

กุมภาพันธป พ.ศ. 2555 โดยขอกําหนดในการ

สงออกของจีนคือ ผูสงออกและผูแทนตองรับรอง

โดยหนวยงานไทยและจีน ตองมีการขึ้นทะเบียน

ผู ประกอบการรังนกกับหนวยงานไทยและจีน 

ตองมีใบรบัรองถิน่กาํเนดิและใบรบัรองสขุอนามยั

กํากับสินคา ซึ่งขอกําหนดดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น

ไดในเวลาอันรวดเร็ว สงผลใหการสงออกหยุด

ชะงัก  และราคารั งนกในประเทศตกตํ่ าลง 

ผู ประกอบการจึงตองการความชวยเหลือจาก

หนวยงานตางๆของรัฐโดยเร งด วน  (สํานัก

การเกษตรตางประเทศ, 2555)  

 จากปญหาดังกลาวขางตนทําใหผู วิจัย

สนใจจะศึกษาถึงการผลิตและการตลาดของฟารม

นกแอนกินรัง ของชมรมนกแอนกินรังจังหวัด

จนัทบุร ีเพ่ือจะไดทราบขอมลูทัว่ไปของการผลติรัง

ของนกแอนกนิรัง การสรางบานนก เทคนคิในการ

ใหนกเขาอาศัย และขอมูลทั่วไปทางการตลาด

ประกอบดวย สวนประสมการตลาด ขอมลูผูรบัซือ้

รังนกแอนกินรัง ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

ในดานการผลิตและการตลาดของนกแอนกินรัง 

โดยผลการศึกษาสามารถนําไปใชประกอบการ

แกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือเปน

แนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชในการวาง

นโยบาย สนับสนุน และสงเสริมธุรกิจนกแอนกิน

รงั รวมทัง้ใชเปนขอมลูในการประชาสมัพันธธรุกจิ

ชุมชนของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการผลิตและการตลาดของรังนกแอนกินรัง

ของผูประกอบธุรกิจรังนกในจังหวัดจันทบุรี

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1.  ขอมูลทุติยภูมิ  (secondary data) 

เปนขอมลูทีเ่กีย่วของกบันกแอนกนิรงั ซึง่รวบรวม

ไดจากแหลงตางๆ ทัง้จากวารสาร รายงานการศึกษา

วจิยัจากองคกรตางๆทัง้ภาครฐัและเอกชน เอกสาร

ตีพิมพเผยแพรจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

และจากทางเว็บไซตของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

 2.  ข อมูลปฐมภูมิ  (p r imary  da ta ) 

เปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยใชแบบ

สมัภาษณ 2 ชดุ ในการศึกษาคร้ังนี ้ชดุแรกใชศกึษา

ผูประกอบธุรกจินกแอนกนิรงั โดยศึกษาประชากร

ทัง้หมดของผูประกอบธรุกจินกแอนกินรงัในชมรม
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นกนางแอนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 46 ราย และ

ชุดที่ 2 ใชสําหรับศึกษาพอคาคนกลางและโรงงาน

แปรรูป จํานวน 10 ราย

การวิเคราะหขอมูล

 1.  การวเิคราะหขอมลูการผลติรงันกแอน

กนิรงัประกอบดวย ขอมลูทัว่ไปของผูประกอบการ 

เทคโนโลยีในการผลิต ปรมิาณการผลิต และปญหา

ที่เกิดข้ึนจากการผลิตโดยใช คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเชิงพรรณนา รวมถึง

การใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

 2.  การวิเคราะหขอมูลที่ เกี่ยวของกับ

การตลาดของธุรกิจนกแอนกินรัง ในการศึกษา

ครัง้น้ีทาํการวเิคราะห สวนประสมการตลาด ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาดของรังนก โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ 

และการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 3. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ทางการตลาด โดยใชการวิเคราะห SWOT จากนั้น

จึงนํากลยุทธทางเลือกตางๆ ที่ไดมาจัดทําเปน

กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจนกแอนกินรัง

ในชมรมนกนางแอน จังหวัดจันทบุรี นําเสนอ

ขอมูลในเชิงพรรณนา

ผลและวิจารณ

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ

 ผูประกอบธุรกิจนกแอนกินรังในชมรม

นกนางแอน จงัหวดัจนัทบรุ ีมจีาํนวนท้ังสิน้ 46 ราย 

เปนธรุกจิในรปูแบบเจาของคนเดยีวจาํนวน 44 ราย 

และมีหุนสวนจํานวน 2 ราย นอกจากน้ีมผูีประกอบ

การจาํนวน 2 ราย ทีม่ธีรุกจิแปรรปูรงันก ผูประกอบ

การในชมรมนกแอนกินรัง เริ่มมีการสรางบานนก

ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2543 ปจจุบันมีบานนกแอน

กินรังจํานวน 57 หลัง

 อาชีพของผูประกอบธุรกิจนกแอนกินรัง

พบวา ผูประกอบการท้ังหมด ยดึอาชีพนีเ้ปนอาชีพ

รอง โดยมีอาชีพหลัก ประกอบธุรกิจสวนตัว

คดิเปนรอยละ 43.48 รองลงมามีอาชีพคาขายพลอย 

ขาราชการ และเกษตรกร คิดเปนรอยละ 39.13, 

10.87 และ 6.52 ตามลําดับ 

 ลกัษณะบานนกสวนใหญเปนการสรางตกึ

ใหมเพื่อใหนกเขาอาศัย มีจํานวน 27 หลัง คิดเปน

รอยละ 47.37 มีการตอเติมจากที่อยู อาศัยเดิม

จํานวน 11 หลัง คิดเปนรอยละ 19.30 เปนตึกเกา

รกรางนํามาปรับปรุงจํานวน 18 หลัง คิดเปน

รอยละ 31.58 และเปนตึกรางที่มีนกเขามาอาศัย

ตามธรรมชาติไมมีการปรับปรุงจํานวน 1 หลัง 

คิดเปนรอยละ 1.75  

 เงินลงทุนท่ีใชในการสรางบานนกพบวา 

เงินลงทุนตํ่าสุด 200,000 บาท เงินลงทุนสูงสุด 

20,000,000 บาท และมีบานที่ไมไดใชเงินลงทุน 

โดยเปนอาคารรางท่ีมีนกมาอาศัยอยูเอง มิไดมีการ

ตอเติมหรือปรับปรุงใดๆ จํานวน 1 หลัง ซึ่งเงิน

ลงทุนที่ใชในการสรางบานนกจะแตกตางกัน

ตามราคาของท่ีดิน ขนาดและลักษณะของบาน

นกแอนกินรัง โดยอาคารท่ีใชเงินลงทุนสูงเปน

อาคารที่มีลักษณะเป นโรงหนัง เก  า  มีพื้นที่ 

1,000 ตารางเมตร 

 ที่ตั้งของบานนกในชมรมนกแอนกินรัง 

จงัหวัดจนัทบุร ีสวนใหญอยูในอาํเภอเมอืงจนัทบุรี 
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คิดเปนรอยละ 87.72 อําเภอขลุง รอยละ 3.51 

อําเภอมะขาม รอยละ 3.51 อําเภอแหลมสิงห 

รอยละ 1.75 อาํเภอแกลง จงัหวัดระยอง รอยละ 1.75 

และอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด รอยละ 1.75

ขั้นตอนการผลิต

 จากการศึกษาพบวาผูประกอบการแตละ

รายมีขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดรังนกคลายกัน 

ต างกันเพียงในส วนวิธีการควบคุมอุณหภูมิ 

และความชืน้ในอาคารนก ซึง่สามารถสรปุขัน้ตอน

การผลิตไดดังนี้

 1. เลือกสถานที่ในการสรางบานนก 

โดยสังเกตบริเวณที่มีนกแอนกินรังจํานวนมาก 

จากนั้นสร  างอาคารตามลักษณะที่ต องการ 

ซึ่งขึ้นอยูกับทุนทรัพย และขนาดพื้นที่

 2. อาคารที่สรางตองมีลักษณะปดทึบ 

มชีองระบายอากาศขนาดเลก็รอบอาคาร มชีองทาง

เพื่อใหนกเขา จํานวน 1- 2 ชอง ชองทางนกเขา

มีขนาดไมนอยกวา 60X60 เซนติเมตร 

 3. ทําไมตีรังเพื่อใหนกเกาะทํารัง โดยไม

ตรีงัจะมกีารเซาะรองหรอืไมเซาะรองกไ็ด เนือ่งจาก

ไมสงผลตอการเขาอยูอาศัยของนก สวนไมทีใ่ชตรีงั 

นิยมใชไมเน้ือออน เชน ไมสยาแดง และไมสยาหิน 

เนื่องจากมีราคาไมแพง และนกสามารถเกาะทํารัง

ไดงาย

 4. การทําระบบระบายอากาศ ที่นิยมใช

มีหลายวิธีดังนี้

      4.1 เจาะชองตามผนังอาคารเพ่ือทํารู

ระบายอากาศ จํานวนรูขึ้นอยูกับขนาดของอาคาร 

เพือ่ใหอากาศถายเทในอาคารไดด ีนกจะเขามาอาศัย

เพิ่มมากขึ้น การเจาะรูระบายอากาศ นิยมเจาะรูที่มี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 - 40 เซนติเมตร 

จากนัน้ตดิตาขายกนัแมลง นาํทอ PVC ทีม่ลีกัษณะ

งอเสียบที่รู เพ่ือปองกันไมใหแสงผานเขามาใน

อาคารนก 

      4.2  ทําอิฐชองลม โดยการกออิฐแดง

ภายในอาคารบริเวณท่ีมีรูระบายอากาศเพื่อใหลม

ผานเขาอาคารไดงายขึ้นและควบคุมไมใหแสง

เขามาภายในบานนก

 5. การทําระบบนํ้าภายในอาคาร เพื่อ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารนก 

โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารนกอยูระหวาง 

25 - 30 องศาเซลเซียส ความชื้นที่เหมาะสมอยูที่ 

80 - 100 เปอรเซ็นต โดยมีวธิตีางๆ ดงัน้ี 1) ทาํบอนํา้

ภายในบานนก โดยการสรางบอนํา้ไวในชัน้ลางของ

อาคาร เพื่อเพิ่มความช้ืนภายในอาคาร 2) ทําระบบ

พนน้ําบนกําแพงบานนก โดยการติดต้ังตัวพนนํ้า

บนกําแพง ตั้งเวลาเปด - ปดนํ้าแบบอัตโนมัติ 

3) ทาํรางนํา้ภายในอาคารนก โดยทาํรางนํา้ในแตละ

ชั้น เพื่อเพิ่มความช้ืนใหบานนก และ 4) ใชเครื่อง

พนหมอก  เพื่อเพิ่มความชื้น  แตมีข อเสียคือ 

ใชไฟมากและเคร่ืองไมทนทาน 

 6.  ติดต้ังลําโพงภายในอาคาร โดยลําโพง

จะแบงเปน ลําโพงเสียงนอก ลําโพงเสียงนํา และ

ลําโพงเสียงใน ซึ่งจํานวนลําโพงเสียงนอกจะมี

จํานวน 1 - 2 ตัว ติดบริเวณชองทางเขา - ออก

ของนก ลําโพงเสียงนําจะมชีั้นละ 1 ตัว ติดบริเวณ

บันไดขึ้นลงของแตละชั้น และลําโพงเสียงใน 
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ตดิไวในแตละชัน้ จาํนวนมากตามตองการ อาจมถีงึ 

200 - 300 ตัว ตามขนาดของอาคาร เพื่อใหเสียงดัง

ชัดเจน 

 7.  ติดตั้งเคร่ืองมือที่จําเปนในบานนก 

ไดแก 1) กลองวงจรปด เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบจาํนวนนกภายในบาน และความผดิปกติ

ตางๆ ภายในอาคารนก 2) อุปกรณวัดอุณหภูมิ

และความชื้น (Temperature Indicator/ Humidity 

Indicator Panel) ติดไวทุกชั้นเพ่ือใหสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิไดตลอดเวลา 3) เครื่องเสียง 

ใชในการเปด-ปดเสียงนกตามเวลาท่ีตั้งไว และ 

4) อุปกรณตั้งเวลา (Timer) ใชในการเปด-ปด 

ระบบเสียงและระบบนํ้า

 8.  เปดเสียงเรียกนก เสียงนอก เสียงนํา 

และเสียงใน  โดยส วนมากจะเป ดพร อมกัน 

แบงเปน2 ชวงคือ ตั้งแต 05.00 – 12.00 น. และ 

13.00 – 20.00 น. โดยใชระบบต้ังเวลาเปด - ปด

อัตโนมัติ

 9. จากน้ันจะตองรอเวลาใหนกมาอาศัย 

โดยจะใชเวลา 2 - 3 ป เพื่อใหนกเขาอาศัยและทํารัง 

ซึง่ระยะเวลาดังกลาวไมแนนอนอาจเร็วหรอืชากวา

นีไ้ด ขึน้อยูกบัทาํเลท่ีตัง้ของอาคารนก และลักษณะ

อาคารนกวามีความเหมาะสมสําหรับนกหรือไม

ปริมาณการผลิต

 การเก็บรังนกสามารถเก็บไดทุกเดือน

ตลอดท้ังป  โดยรังนก  1 กิโลกรัม  มีจํานวน 

110 - 120 รัง ปริมาณรังนกท่ีเก็บไดของบานนก

แตละหลังอยู ระหวาง 50 - 2,000 กิโลกรัม/ป 

บานนกท่ีเก็บไดนอยสุดมีพื้นที่ 135 ตารางเมตร 

และบานที่เก็บไดมากสุดมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 

และมีบ านนกที่ยังไม สามารถเก็บผลผลิตได  

คิดเปนรอยละ 6.52 เนื่องจากเปนบานนกที่พึ่ง

สรางเสร็จ นกยังไมเขาอยูอาศัย  

 ปริมาณการผลิตรังนกแอนกินรัง ในป 

พ.ศ. 2558 ผลิตไดประมาณ 10,000 กิโลกรัม 

และมีแนวโนมจะผลิตไดมากข้ึนตามระยะเวลา

ที่สรางบานนก 

ปญหาการผลิต

 ในการผลิตรังนกแอนกินรังมีป ญหา

การผลติ คอื 1) ปญหาแรงงาน พบวา ผูประกอบการ 

รอยละ 10.87 ประสบปญหาเก่ียวกับการขาดแคลน

แรงงานมีฝมือ เนื่องจากงานในการเก็บรังนกเปน

งานช่ัวคราว 2) ปญหาความเชี่ยวชาญในการ

สรางบานนก  ผู ประกอบการร อยละ  15.22 

ประสบปญหาในการสรางบานนก ทําใหมีการ

วาจางบุคคลอ่ืนมาเปนที่ปรึกษา ซึ่งผูถูกวาจางบาง

รายไมมีความรูในการสรางบานนกจริง สงผลให

บานนกไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร และ 

3) ปญหาดานกฎหมาย พบวาผู ประกอบการ

รอยละ  100 ประสบปญหาในดานกฎหมาย 

โดยเฉพาะพระราชบัญญัตสิงวนและคุมครองสัตว

ปา พ.ศ.2535 กําหนดใหนกแอนกินรังเปนสัตวปา

สงวน ไมสามารถเพาะพันธุ ได สงผลใหธุรกิจ

นกแอนกินรังยังไมไดรับการรับรองตามกฎหมาย 

การตลาดของนกแอนกินรัง

 1. ผลิตภัณฑ (product) ผลิตภัณฑรังนก

ของผูประกอบการแตละรายมีลักษณะคลายคลึง
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กัน เกรดรังนกดิบแบงออกเปนเกรด A และ B โดย

เกรด A รังนกมีสีขาว ไมคอยมีเศษขนหรือสนิม รัง

มีลักษณะสมบูรณสวยงาม ไมแตก และรังไมหนา

มาก และเกรด B รังนกจะมีสีขาว แตมีเศษขนปน

อยูคอนขางมาก รงัไมสมบูรณมากนัก มผีูประกอบ

การเพยีงรอยละ 4.35 มกีารแปรรูปผลิตภณัฑ รงันก

โดยการแปรรูปรงันกมี 4 แบบ คอื 1) รงัเปล เปนการ

นาํรงันกเกรด A มาคัดขนนกออก รงัทีไ่ดจะมีสขีาว

สะอาด นาํมาข้ึนรปูรงัคลายรังธรรมชาติ 2) รงัแบบ

ปลาหมึก นํารังนกเกรด B มาคัดขนออก แตไม

สามารถนํามาขึ้นรูปใหรังมีลักษณะสวยงามได 3) 

รังนกเปยก คือเศษรังนกท่ีเหลือจากการข้ึนรูปรัง

เปล และรังปลาหมึก นํามาบรรจุถุงขาย และ 4) 

เครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูป 

 2. ราคา (price) ผูประกอบการสวนใหญ

ใชวิธีการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากผูประกอบ

การรายอ่ืน เนื่องจากรังนกมีลักษณะคลายคลึงกัน 

คณุภาพไมแตกตางกัน ผูประกอบการมีการกําหนด

ราคาตอกิโลกรัม ดังน้ี โดยรังนกดิบเกรด A 

มีราคา 20,000 – 25,000 บาท รังนกดิบเกรด B 

มีราคา 15,000 – 20,000 บาท รังเปล มีราคา 

35,000 – 50,000 บาท  รังปลาหมึก  มีราคา 

30,000 -35,000 บาท และรังนกเปยก มีราคา 

6,000 – 8,000 บาท สวนเคร่ืองด่ืมรังนก ราคา

ขวดละ 100 -180 บาท (70 มิลลิลิตร) การกาํหนด

ราคาพบวาผูประกอบการเปนผูกําหนดราคาเอง 

คิดเปนรอยละ 76.09 รองลงมาชมรมนกนางแอน

และพอคาคนกลางเปนผูกําหนดคิดเปนรอยละ 

17.39 และ 6.52 ตามลําดับ

 3. การจัดจําหนาย (place) ผลิตภัณฑ

จากนกแอนกินรังมีการจําหนายภายในประเทศ

คิดเปนรอยละ 86.96 โดยผูผลิตมีการจําหนาย

ใหผูบริโภคโดยตรงรอยละ 46.51 จําหนายผาน

พอคาคนกลางรอยละ 35.39 และจําหนายให

โรงงานแปรรูปรอยละ 5.06 นอกจากนี้ยังมีการ

จําหนายไปยังตลาดตางประเทศรอยละ 13.04 

ตลาดตางประเทศ ไดแก พมา เวยีดนาม และฮองกง 

 4.  การสงเสริมการตลาด (promotion) 

พบวาผูประกอบการนกแอนกินรังรอยละ 91.3 

ไมมีการสงเสริมการตลาด เ น่ืองจากมีลูกคา

มารับซื้อถึงแหลงผลิต  และมีผู ประกอบการ

เพียงรอยละ 8.7 มีการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคา เพื่อสรางโอกาสในการจําหนายสินคา  

ปญหาการตลาด

 ปญหาการตลาดของผู ประกอบการมี

ดังนี้  1) ปญหาในการจําหนายรังนก  พบวา

ผู ประกอบการไมสามารถจําหนายสินคาไปยัง

ประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดใหญของธุรกิจรังนกได 

เนื่องจากขอจํากัดดานการสงออกของจีนคือ 

ผู สงออกและผูแทนตองไดรับการรับรองโดย

หนวยงานของไทยและจีน ตองมีการข้ึนทะเบียน

ผูประกอบการรงันกกบัหนวยงานของไทยและจนี 

ตองมใีบรบัรองถิน่กาํเนดิและใบรับรองสขุอนามยั

กํากับสินคา คิดเปนรอยละ 30.44 2) ปญหาดาน

ราคา พบวาผูประกอบการประสบปญหาดานราคา 

เนื่องจากราคารังนกลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแต 

พ .ศ .  2555 นอกจากน้ียังมีการขายตัดราคา 
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จากผูประกอบการท่ีไมไดเขารวมกลุม คิดเปน

รอยละ 86.96 และ 3) ปญหาดานผลิตภัณฑ พบวา

ผู ประกอบการไมสามารถควบคุมคุณภาพของ

รังนกได เน่ืองจากยังไมมีงานวิจัยหรือเทคโนโลยี

ที่สนับสนุนในการผลิตรังนก รวมถึงมีการปลอม

แปลงรังนก สงผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่น

ในการเลือกซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 19.57 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะห 

SWOT

 จุดแข็ง (Strength: S)

 1.  เปนธุรกิจที่ลงทุนคร้ังแรกเพียงคร้ัง

เดียว หลังจากนั้นจะมีคาใชจายตอปไมสูงมาก 

เชน คานํา้ คาไฟ คายากําจดัแมลง คาเปล่ียนอุปกรณ 

เปนตน (กําหนดใหเปน S1)  

 2.  การเลี้ยงนกแอนกินรังไมตองดูแล 

เพราะนกสามารถหาอาหารเองได เพียงสราง

ทีอ่ยูอาศยัใหเหมาะสมสาํหรับนกแอนเพือ่เรยีกนก

เขาอยูเทานั้น (กําหนดใหเปน S2)

 3.  ผู ประกอบการไมตองนําสินคาไป

ขายเอง มีผู บริโภคและพอคาคนกลางมารับซื้อ

ถงึแหลงผลิต (กําหนดใหเปน S3)

 4.  รายไดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการ

สรางบานนก เพราะนกจะออกลูกออกหลาน 

มีการสรางรังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา (กําหนดใหเปน 

S4)

 5.  ผูประกอบการภายในชมรมนกแอนกนิ

รงัจงัหวดัจนัทบุรมีกีารแบงปนความรูในการสราง

และปรับปรุงบานนก มีการชวยเหลือกันในการ

จัดหาตลาดที่ใชจําหนายสินคา และมีการชวยกัน

ขายสนิคาโดยไมหกัคานายหนา (กาํหนดใหเปน S5)

 จุดออน (Weakness: W)

 1. ทุนที่ใชในการสรางบานนกครั้งแรก

คอนขางสูง (กําหนดใหเปน W1)

 2.  ในระยะเริม่แรก การสรางบานนกและ

รอใหนกเขาอาศัยอยู ตองใชระยะเวลานาน 2 - 3 ป 

หรือมากกวาน้ัน จึงจะเก็บผลผลิตคร้ังแรกได 

จงึเปนธรุกจิทีเ่หมาะสาํหรบัผูทีม่อีาชพีหลกัอยูแลว 

(กําหนดใหเปน W2)

 3.  ผู ประกอบการไมสามารถกําหนด

คุณภาพของรังนกได   เนื่องจากมีป จจัยด าน

ภูมิอากาศ และเวลาที่ไมสามารถควบคุมได และ

ยังไมมีงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ (กําหนดใหเปน W3)

 4.  สถานท่ีตั้งบานนกอยูในแหลงชุมชน 

ทําใหเสียงนกรบกวนเพื่อนบาน (กําหนดใหเปน 

W4)

 5.  แรงงานในการเก็บรังนกเปนแรงงาน

ชัว่คราว ไรฝมอื ทาํใหเสียเวลาและคาใชจายในการ

ฝกอบรมแรงงานและทําใหการเก็บรังนกเสียหาย 

เชน รังแตก หัก มีตําหนิจากการเก็บอยางไม

ระมัดระวังและไมถูกวิธี (กําหนดใหเปน W5)

 6.  การรวมกลุมของผูประกอบการใน

จงัหวดัจนัทบรุยีงัไมทัว่ถงึ โดยมกีารประกอบธรุกจิ

นกแอนกินรังในจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แตผูประกอบการรายใหมไมไดเขารวม

ชมรม ทําใหเกิดปญหาในการจําหนายผลผลิต 

มีการขายตัดราคาระหวางผูประกอบการภายใน

ชมรมและภายนอกชมรม (กําหนดใหเปน W6)
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 7.  ชองทางการจัดจําหนายมีนอย ไมมี

ตลาดใหญรองรับสินคา ทําใหผูประกอบการตอง

แขงกันขายสินคา  เกิดการแขงขันดานราคา 

(กําหนดใหเปน W7)

 โอกาส (Opportunity: O)

 1.  ความนิยมในการบริโภครังนกมีสูง

ทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากความเชื่อในเร่ือง

สุขภาพ (กําหนดใหเปน O1)

 2.  การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตทําให

ผู บริโภคสามารถรู จักแหลงผลิตรังนกมากข้ึน 

(กําหนดใหเปน O2)

 3.  การที่นักทองเที่ยวจากจีนเดินทาง

มาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น ทําใหรังนก

จากจังหวัดจันทบุรีเปนที่รู จัก มีผู ซื้อรายใหม

เพ่ิมมากขึ้น (กําหนดใหเปน O3)

 4.  โอกาสในการเข  าถึ งผู บริ โภคใน

ชองทางต างๆ  ที่หลากหลาย  ซึ่งในปจจุบัน

ชองทางการจัดจําหนายสินคาไมไดจํากัดอยูเพียง

แคการขายสินคาในแหลงผลิตเทาน้ัน  แตมี

รูปแบบการจําหนายใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน 

หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานอาหาร 

เปนตน ทําใหมีชองทางการจําหนายรังนกที่เขาถึง

ผูบริโภคมากขึ้น (กําหนดใหเปน O4)

 5.  มีการจัดงานขายสินคาชุมชน และ

งานของดีเมืองจันทในจังหวัดจันทบุรีมากข้ึน 

และเปนประจําทุกป ทําใหมีโอกาสเขาถึงผูบริโภค

กลุมใหมๆ ไดมากขึ้น (กําหนดใหเปน O5)

 6.  คุณภาพรังนกของไทยเปนที่ยอมรับ

ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศฮองกง

ที่ เชื่อมั่นในคุณภาพรังนกของไทยอย างมาก 

(กําหนดใหเปน O6)

 อุปสรรค (Threat: T)

 1.  ปญหาการแขงขันสูงขึ้น การแขงขัน

จากจงัหวดัอืน่ เชน ระยอง เนือ่งจากแหลงทีต่ัง้บาน

นกมีสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน ทําใหคุณภาพ

รังนกที่ไดไมแตกตางกัน (กําหนดใหเปน T1)

 2. รัฐบาลยังไมมีการสนับสนุนการทํา

ธรุกจินกแอนกนิรงัอยางจรงิจงั (กาํหนดใหเปน T2)

 3. ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 การประกอบธุรกิจนกแอนกิน

รงัยงัไมถกูตองตามกฎหมาย ทาํใหยงัไมสามารถสง

ออกไปจําหนายยังประเทศจีนโดยตรงได (กําหนด

ใหเปน T3)

 4.  ผู บริโภคไม มั่นใจในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑวาเปนของแทหรือไม เนื่องจากมีการ

ปลอมแปลงผลิตภัณฑรังนกเปนจํานวนมาก 

(กําหนดใหเปน T4)

 5.  มีความขัดแยงระหวางชมรมนกแอน

กนิรังของจงัหวดัตางๆ ในการเสนอใหมกีารยืน่เรือ่ง 

ตอรัฐบาลในการแกไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

กับนกแอนกินรัง  เนื่องจากมีผู ประกอบการ

บางกลุมที่มีชองทางในการสงสินคาไปจําหนาย

ยังประเทศจีนไดแลว จึงไมสนับสนุนใหมีการ

ยื่นเร่ืองตอรัฐบาล ในขณะท่ีบางกลุมยังไมมีชอง

ทางในการจําหนายไปยังตางประเทศ ซึ่งตองการ

ใหมีการรับรองสินคา เพื่อจัดจําหนายอยางถูกตอง 

(กําหนดใหเปน T5)
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วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การผลิตและการตลาดของรังนกแอน…

สันติ สุขสอาด และ ณัฐชยา ผดุงศิลป

กลยุทธ ทางเลือกในการดํา เนินงานจากการ

วิเคราะห SWOT

 ในการศึกษาสวนนี้ใช TOWS Matrix 

หรือการจับคู ในการวิเคราะหขอมูล สามารถ

นําปจจัยจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

แตละประการมาจับคู แลวกําหนดเปนกลยุทธ

ทางเลือกตางๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 กลยุทธเชิงรุก (กลยุทธ SO) 

 1.  ควรขอความรวมมอืจากผูประกอบการ

นกแอนกินรังภายในจงัหวดัจันทบุร ีในการเขารวม

ชมรมนกแอนกินรัง เพ่ือชวยกันศึกษาหาวิธีการ

พฒันาคณุภาพผลติภณัฑใหดกีวาคูแขงจากจงัหวัด

อื่นๆ ทําใหสามารถกําหนดราคาที่สูงกวาคูแขงได 

(S2 O6)

 2.  ควรเนนการโฆษณา และประชาสมัพนัธ 

ผลิตภัณฑรังนกในจังหวัดจันทบุรี และจัดทํา

โครงการทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวในจังหวัด 

เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพ้ืนที่ เพื่อเพิ่ม

กลุ มผู บริโภค และทําใหเขาถึงแหลงจําหนาย

ผลิตภัณฑไดงายขึ้น (S3 O2 O3 O4 O5)

 3.  ควรมีการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มการผลิต

อยางตอเนื่อง ใหเพียงพอกับความตองการของ

ผูบริโภค และสนับสนุนการทําธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

เชน แปรรูปรังนก เพื่อใหไดผลิตภัณฑรูปแบบ

ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

และขยายกลุมผูบริโภค (S1 S2 S4 O1) 

 กลยุทธเชิงปองกัน (กลยุทธ ST) 

 1.  ควรรวมกลุ มเพื่อเสนอตอรัฐบาล

ในการสนับสนุนธุรกิจนกแอนกินรังอยางจริงจัง 

เนื่องจากเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดใหแก

ประเทศเปนจํานวนมาก (S1 S2 S4 T2 T3)

 2.  ควรมีการประชาสัมพันธถึงแหลง

ผลิตรังนก และเปดใหผูบริโภคหรือผูสนใจเขาไป

เยี่ยมชมศึกษา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 

(S3 T4)

 3.  ควรมกีารรวมกลุมพันธมติรทางธรุกจิ 

เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจนกแอนกินรัง โดยอาศัยทรัพยากร ความรู 

และความสามารถของพันธมิตร มาชวยเสริม

จุดแข็งใหแกกันและกัน เพราะพันธมิตรจะชวย

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑรวมกัน รวมถึงชวยลด

ความเสีย่งในการรบัมอืกบัสภาวะการเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้น (S5 T1 T5) 

 กลยุทธเชิงแกไข (กลยุทธ WO) 

 1.  ควรขอความรวมมือจากหนวยงาน

ของภาครฐัทัง้จากสวนกลางและทองถิน่ในการวิจยั

เพ่ือพัฒนาคุณภาพรังนกในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ 

(W3 W7 O1 O6)

 2.  ควรขอความรวมมือจากหนวยงาน

ของภาครฐัท้ังจากสวนกลางและทองถิน่ในการให

คาํปรกึษา พฒันาเพือ่หาแนวทางใหการดาํเนนิการ

ของธุรกิจนกแอ นกินรังในจังหวัดจันทบุรีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (W2 W4 W5 W6 O1)

 3.  ควรเพ่ิมการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

รงันก เพือ่ใหผูบริโภครูจกัรงันกของจงัหวดัจนัทบรีุ

มากขึ้น ควรออกแสดงสินคาตามงานแสดงสินคา

ชมุชน งานแสดงสนิคาภมูภิาคและงานแสดงสนิคา

ระดับประเทศใหมากขึ้น เพราะเปนชองทางหนึ่ง

ที่สามารถส่ือสารกับกลุมผู บริโภคไดโดยตรง 
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ปที่ 10 ฉบับที่ 20  

การผลิตและการตลาดของรังนกแอน…

สันติ สุขสอาด และ ณัฐชยา ผดุงศิลป

และควรเนนชองทางการจัดจําหนายสินคาทาง

อนิเตอรเนต็ เพราะเปนชองทางสือ่สารท่ีมคีาใชจาย

ตํ่า และมีประสิทธิภาพสูงในการติดตอสื่อสาร

กับผูบริโภค (W7 O2 O3 O4 O5)

 4.  ควรใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ

แกผู ประกอบการในเร่ืองเงินทุน โดยจัดหาเงิน

ทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินตางๆ เพื่อชวย

ลดปญหาขาดแคลนเงินทุน (W1 W2 O1 O6) 

 กลยุทธเชิงรับ (กลยุทธ WT) 

 1.  ควรรวมกลุมเพื่อเสนอตอรัฐบาลใน

เรื่องการหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับนกแอนกินรัง เพื่อใหการประกอบธุรกิจ

นกแอนกินรังเปนไปอยางถูกตอง และเปนที่

ยอมรับของตลาดตางประเทศ (W7 T2 T3) 

 2.  ควรขอรบัการสนบัสนนุจากหนวยงาน

ภาครฐัในดานการใหคาํแนะนาํการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยีที่ชวยเพ่ิมคุณภาพใหกับการผลิตรังนก 

เพ่ือเพ่ิมมลูคาและเปนท่ียอมรับของตลาด (W1 W2 

W3 W4 W5 T2)

 3.  ควรมีการจัดประชุมผูประกอบธุรกิจ

นกแอนกินรังเปนประจําทุกเดือน และขอความ

รวมมือผูประกอบการรายใหมใหเขารวมชมรม 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการตอรองกับชมรมนกแอน

กินรังของจังหวัดอื่นๆ  และขอความรวมมือ

จากประธานชมรมและสมาชิกนกแอนกินรัง

ของจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแขงขันทั้งเรื่องราคา ชองทางการ

จดัจาํหนาย และคณุภาพสนิคากบัผูประกอบธุรกจิ

นกแอนกินรังทางภาคอ่ืนๆ เชน ภาคใต เปนตน 

(W6 T1 T5)

 4.  ความบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

เพ่ือจะไดมฐีานขอมลูของลกูคา เพ่ือนําเสนอสนิคา 

และมกีารจดัแสดงกระบวนการผลติ เพ่ือเพ่ิมความ

เชื่อมั่นในคุณภาพสินคา (W7 T4) 

กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจนกแอนกินรัง

ในจังหวัดจันทบุรี

 เม่ือทําการวิเคราะห SWOT แลว สามารถ

นาํมาจดัทาํเปนกลยทุธการดาํเนนิงานของธรุกจินก

แอนกินรังในจังหวัดจันทบุรีได ดังนี้

 1.  กลยุทธสินคาคุณภาพดี มีคุณภาพ

เหนอืกวาคูแขง ทาํใหสามารถกาํหนดราคาทีส่งูกวา

คูแขงขันได และเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย

 2.  กลยุทธผลิตภัณฑหลายชนิด โดยการ

ขยายธุรกิจที่เปนธุรกิจตอเนื่องของรังนก ซึ่งจะ

ทําใหผู ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ที่นํารังนกมาเปนวัตถุดิบ และควรขอรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และสถาบัน

การศึกษาตางๆ ในดานการวิจัยและพัฒนาท้ังใน

ด  านเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ

 3.  กลยุทธในการเพ่ิมชองทางการจัด

จําหนายสินคา  โดยการขอความรวมมือจาก

หนวยงานภาครัฐทั้งส วนกลางและทองถิ่น 

เพ่ือประชาสัมพันธสินคา รวมถึงจัดทําโครงการ

ทองเทีย่วในจงัหวดัเพือ่ดงึดดูนกัทองเทีย่วใหเขามา

ในพื้นที่ และมีการเยี่ยมชมแหลงผลิตรังนก 

 4.  กลยุทธในการสรางความมั่นคงใหกับ

ธุรกิจ โดยการรวมกลุมผูประกอบการรังนกภาค

ตางๆ เพื่อเสนอตอรัฐบาลในการปรับแกกฎหมาย
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ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การผลิตและการตลาดของรังนกแอน…

สันติ สุขสอาด และ ณัฐชยา ผดุงศิลป

เกี่ยวกับธุรกิจนกแอนกินรัง เพื่อใหเปนธุรกิจ

ที่ถูกกฎหมาย สามารถสงออกไปยังประเทศจีน 

ซึ่งเปนตลาดคารังนกรายใหญได

 5.  กลยุทธการสรางความเขมแข็งใหกับ

องคกร โดยการรวมกลุ มพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจนกแอนกินรัง โดยอาศัยทรัพยากร ความรู 

และความสามารถของพันธมิตร 

สรุป

 ผูประกอบธุรกจินกแอนกนิรงั มกีารสราง

บานนกครั้งแรกในป  พ .ศ .  2543 เงินลงทุน

ที่ใชในการสรางบานนกอยู ในชวง 200,000 – 

20,000,000 บาท  ขั้นตอนในการผลิตรังนก 

โดยการสรางบานนกใหมีลักษณะท่ีเหมาะสม

เพื่อใหนกเขาอาศัย เชน มีอุณหภูมิ และความชื้น 

เปนตน ติดตั้งอุปกรณที่จําเปนและชวยอํานวย

ความสะดวกในการดูแล เชน กลองวงจรปด 

เครื่องเสียง อุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้น 

และอุปกรณตั้งเวลา เปนตน จากนั้นเปดเสียงเรียก

นกเพ่ือใหนกเขาอยู โดยใชเวลา 2-3 ป นกจึงจะ

เขาอยูและเก็บผลผลิตได   

 ปริมาณการผลิตรังนกแอนกินรัง ในป 

พ.ศ. 2558  มจีาํนวน 10,000 กโิลกรมั ผูประกอบการ 

ประสบปญหาการผลิตในดานแรงงาน ปญหา

ดานความเชีย่วชาญในการสรางบานนก และปญหา

ดานกฎหมายคิดเปนรอยละ 10.87, 15.22 และ 

100 ตามลําดับ

 ผลิตภัณฑรังนกของผูประกอบการแตละ

รายมลีกัษณะคลายคลงึกนั มกีารแบงเกรดรังนกดบิ

ออกเปน 2 เกรด คือรังนกเกรด A มีราคาขาย 

20,000 – 25,000 บาท/กิโลกรัม และเกรด B 

มีราคาขาย 15,000 – 20,000 บาท/กิโลกรัม 

ผูประกอบการบางรายมีการแปรรูปรังนก 4 แบบ 

คือ รังเปล ราคา 35,000 – 50,000 บาท/กิโลกรัม 

รังแบบปลาหมึก ราคา 30,000 -35,000 บาท/

กิโลกรัม รังนกเปยก ราคา 6,000 – 8,000 บาท/

กโิลกรัม และเคร่ืองดืม่รังนกสําเรจ็รปู ราคาขวดละ 

100 -180 บาท (70 มิลลิลิตร)  การกําหนดราคา

สินคาสวนใหญผูประกอบการเปนผูกําหนดราคา

เองคิดเปนรอยละ 76.09 การจัดจาํหนายรังนกมีการ

จําหนายภายในประเทศคิดเปนรอยละ 86.96 

และจําหนายไปยังตลาดตางประเทศรอยละ 13.04 

ผูประกอบการประสบปญหาการตลาด ในดานการ

จําหนายผลผลิต ปญหาดานราคา และปญหา

ดานผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 30.44, 86.96 และ 

19.57 ตามลําดับ

 กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจนกแอน

กินรังในจังหวัดจันทบุรี คือ กลยุทธสินคาคุณภาพ

ดี กลยุทธผลิตภัณฑหลายชนิด กลยุทธในการเพิ่ม

ชองทางการจัดจําหนายสินคา กลยุทธในการสราง

ความม่ันคงใหกบัธรุกจิ และกลยุทธการสรางความ

เขมแข็งใหกับองคกร 

 หนวยงานภาครฐัควรใหการสนบัสนนุการ

ทาํธรุกจินกแอนกนิรงัอยางจรงิจงั ในการแกปญหา

เร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการเล้ียงนกแอนกินรัง 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ.2535 ใหสามารถเพาะพันธุ นกแอนกินรัง

ได เพื่อใหผูประกอบการสามารถสงออกรังนกไป

ยังตลาดคารังนกรายใหญอยางประเทศจีนได 
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สันติ สุขสอาด และ ณัฐชยา ผดุงศิลป

และควรผลักดันใหรังนกไดรับการรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรับปรุงเครื่องมือ

หรอืหาแนวทางในการสรางบานนกใหมปีระสทิธภิาพ 

มีการกําหนดมาตรฐานตางๆ ของรังนกรวมกัน

เพื่อเพิ่มคุณภาพ และสรางความมั่นใจใหกับผู 

บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรังนก  

คํานิยม

 ผูวิจัยขอขอบคุณ พล.ต.ต.ณัฐกิตติ ชะมุนี 

ประธานชมรมนกแอนกินรัง จังหวัดจันทบุรี และ

ขอขอบคุณผู ร วมตอบแบบสัมภาษณและมี

ผู สวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหงานวิจัยคร้ังนี

้สําเร็จไดดวยดี และขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองนิสิต

ที่ใหความชวยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย

เปนอยางดี 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏

เอกสารและสิ่งอางอิง

สํานักการเกษตรตางประเทศ. 2555. เอกสาร

 การบรรยาย เร่ืองสินคาเกษตรไทยในจีน. 

 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

 สหกรณ, กรุงเทพฯ.

สํานักแผนงานและสารสนเทศ. 2554. ขอมูลสถิติ

 อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 

 ป 2554. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

 และพันธุพืช, กรงุเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต. 2542. นกในเมืองไทย เลม 2. 

 โรงพิมพกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ.
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ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของพื้นท่ีและความพรอมของราษฎร

ในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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ABSTRACT
 The objectives of this study were 1) to determine socio-economic and environmental 
condition of people 2) to determine the potential land capability and people readiness and 
3) to determine factor relating to the potential land capability and people readiness. Data collecting 
by using the designed questionnaires interviewed 376 persons from total population 
of 6,286 persons. The statistical analysis was Chi-square with the significance level at 0.05.
              The study found that most of the respondents were male with their average age 51 years, 
graduated on secondary school. Their main occupation were agriculturists, their average household 
members were at 3 persons. They were settled in this communities for 16-20 years. They earned 
monthly income between 5,000-10,000 baht and their expenditure between 10,001-15,000 baht. 
They had no indebt or loaning money from the capitalist or their neighbors. They had saving 
deposits and some had no social status. The  hypothesis  test indicated  that age, main occupation, 
average household members, settlement period, average their monthly income, social status 
and external supporting factors such as working plan, project and their budgetary were related 
to people opinions on potential land capability and people readiness. The study also indicated 
that the people participation in policy and plan at the moderate level. Therefore, the most 
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กฤษฎา ขวัญเกิด และคณะ

importance suggestion should be increased much more activities to upgrade people 
participation for the better potential land capability.
Keywords: people opinion, potential land capability, people readiness,Thai Samakhee Sub-district

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ของชุมชน 2) ศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของราษฎร และ 3) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎร เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากตัวอยาง 376 จากประชากร

ทั้งหมด 6,286 คน  และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติพรรณนาและศึกษาความสัมพันธดวยคา

ไคสแควร (χ2) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศกึษาพบวา ราษฎรสวนใหญเปนเพศชาย มอีาย ุ51 ปขึน้ไป จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน มีอาชีพเกษตรกรรม มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน อาศัยอยูในหมูบานเปนระยะเวลา

เฉลี่ย 16 – 20 ป มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท/คน/ป โดยมีรายจาย 10,001 – 15,000 บาท/คน/ป 

สวนใหญไมมีหนี้สิน และกูเงินจากนายทุนและเพื่อนบาน กลุมตัวอยางทุกคนมีการออม  และสวนใหญ

ไมมีตําแหนงทางสังคม  และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน รายไดเฉล่ียตอเดือน ตําแหนงทางสังคม และปจจัยสนับสนุนภายนอก

ไดแก แผนงาน โครงการและงบประมาณมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ

ของพืน้ทีแ่ละความพรอมของราษฎร มากไปกวานัน้ พบวา ราษฎรในชมุชนมสีวนรวมตอการวางนโยบาย

และแผนอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะใหเพิ่มกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของพื้นที่  

คําสําคัญ: ความคิดเห็นของราษฎร ศักยภาพของพื้นที่ ความพรอมของราษฎร ตําบลไทยสามัคคี

คํานํา

 ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรปาไมอุดม

สมบรูณ ทาํใหมกีารนําทรพัยากรปาไมมาใชกนัเกนิ

ความจําเปน จึงทําใหพื้นที่ปาไมของประเทศไทย

ลดลงอยางมาก ทัง้นีโ้ดยมีสาเหตุสืบเนือ่งมาจากใช

ทรัพยากรปาไมในการดําเนินการตาง ๆ เชน 

การพัฒนาประเทศเพื่อความเจริญ การเพิ่มขึ้น

ของประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหตองการที่ดิน

เพ่ือเปนที่อยูอาศัยและทํากิน ทําใหประเทศไทย

ตองสูญเสียพื้นท่ีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ

อยางถาวร ทําใหเกิดผลกระทบตอดานอ่ืน ๆ เชน 

นํา้ทวม ภยัแลง ดนิขาดความอุดมสมบูรณ ดนิถลม 

ทาํใหผลผลติทางการเกษตรตกตํา่ กอใหเกดิปญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ  อกีตามมา สาเหตุจาก
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กฤษฎา ขวัญเกิด และคณะ

การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มมากข้ึน  ยังกอใหเกิด

ความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางเจาหนาที่ของรัฐ

ผู ปฏิบัติหนาที่ดานปาไมกับราษฎรที่ตองอาศัย

ทรัพยากรปาไมในการดํารงชีพ ซึ่งมีความจําเปน

อยางเรงดวน ในการแกไขปญหา เชน การสงเสริม

และสนับสนุนใหราษฎรอยูรวมกับปาได ซึ่งเปน

หนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือระหวางราษฎรในชุมชน

กับภาครัฐมากข้ึน เพื่อรวมกันดําเนินงานพัฒนา

และจัดการชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน      

 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสมีา มเีนือ้ทีป่ระมาณ 315 ตารางกโิลเมตร 

หรือประมาณ 196,875 ไร สภาพพ้ืนที่โดยท่ัวไป 

เป นภูเขาและเนินสูงเหมือนลอนลูกฟูกสลับ

ทัว่พืน้ที ่ความสงูจากระดบันํา้ทะเล 400-700 เมตร 

ลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายตลอดท้ังป โดยมี

หมูบาน จํานวน 11 หมูบาน ประชากร จํานวน 

6,286  คน และจาํนวนหลงัคาเรอืน 2,062 หลังคาเรอืน 

(อําเภอวังนํ้าเขียว, 2558) เปนชุมชนที่อยูรวมกับ

ทรพัยากรปาไมไดเปนอยางดี ไมมปีญหาการบุกรกุ

พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ชุมชนสามารถอยูไดโดย

การพ่ึงพาตนเอง ดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจในการศึกษา

ชุมชนดังกลาว เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม และความคิดเห็นของราษฎร

ตอศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของราษฎร

ในการพ่ึงตนเอง เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนแนวทาง 

หรือตัวอยางในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชนและเปนแนวทางตอยอดตอการพัฒนา

ชุมชนอื่นๆ ตอไป

อุปกรณและวิธีการ

ประชากร ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง

 กลุ มประชากรที่ ใช ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 

ประชากรในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว  

จาํนวน 6,286 คน (อาํเภอวงันํา้เขยีว, 2558) กาํหนด

ขนาดกลุมตัวอยางตามวธิกีารของ Yamane (1973) 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง

จาํนวน 376 คน ทาํการคํานวณหาสัดสวนครัวเรือน

ตัวอยางในแตละหมูบาน โดยใชสูตรการกระจาย

ตามสัดสวน (proposional allocation)

การสรางและทดสอบแบบสอบถาม

 สร างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฏี 

และงานวิจั ย ท่ี เกี่ ยวข องโดยแบบสอบถาม

แบงออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอมของประชากร           

2) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของราษฎรตอ

ศักยภาพของพื้นท่ี ความพรอมของราษฎร และ

ปจจัยสนับสนุนภายนอกท่ีมีผลต อศักยภาพ

ของชุมชนและความพรอมของราษฎร  และ 

3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ นําแบบ 

สอบถามตรวจประเมินความเท่ียงตรง (validity) 

จากผูเช่ียวชาญเพื่อปรับแกไข ความยากงายของ
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ขอคาํถามในแตละประเดน็เพือ่เปนไปตามระเบยีบ

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (สิน, 2547; สุชาติ, 2540) 

แล วนําแบบสอบถามไปทดสอบ  (pre-test) 

กับประชากรตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

ประชากรที่ทําการศึกษาจํานวน 30 ชุด หาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาดวยวิธีของ Cronbach’s 

Alpha (Cronbach, 1970) ไดคาความเช่ือมั่น

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับศักยภาพของพ้ืนที่ดานภาพ

รวมเทากับ 0.935 และปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ

กับศักยภาพของพื้นที่ดานภาพรวม เทากับ 0.909  

จากน้ันทาํการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามกอนนํา

ไปเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

 นําขอมูลจากการสอบถามกลุ มตัวอยาง

จํานวน 376 ชุด นํามาลงรหัส ประมวลผลโดยใช

คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณ

คาสถิติพรรณนา เชน คารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เปนตน สําหรับความคิดเห็น

ของราษฎรตอศักยภาพของพ้ืนที่ใช Likert’s scale 

เปนมาตรวัด (ประภาเพ็ญ, 2526) และอธิบาย

ผลการศึกษาดวยขอความท่ีมีทั้งลักษณะเชิงบวก 

และเชิงลบ ทั้งนี้เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 

5 ระดับ ดังนี้

 ระดับความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่ ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ

 มากที่สุด 5 1

 มาก 4 2

 ปานกลาง 3 3

 นอย 2 4

 นอยที่สุด 1 5

 ใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของพ้ืนท่ีเปน 

3 ระดับ โดยใชอันตรภาคชั้น ดังนี้

     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด =         5 - 1 =    1.33 

             จํานวนระดับ               3

                          

    จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้

                ระดับความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่   ระดับคาคะแนนเฉล่ีย

       สูง              3.67 - 5.00

       ปานกลาง             2.34 - 3.66 

       ตํ่า              1.00 - 2.33

 ศึกษาความสัมพันธดวยคาไคสแควร (χ2)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05



18
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของพื้นท่ี…

กฤษฎา ขวัญเกิด และคณะ

ผลและวิจารณ

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

 ข อมูลทั่ ว ไปของกลุ มตัวอย  าง  พบว  า 

กลุมตัวอยางรอยละ 51.6 เปนเพศชาย รอยละ 52.1 

มีอายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 33.5 จบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน รอยละ 53.7 มอีาชพีเกษตรกร 

รอยละ 35.1 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน 

รอยละ 42.0 อาศัยอยูในหมูบานเปนระยะเวลา

ระหวาง 16 – 20 ป รอยละ 31.4 มีรายไดตอเดือน

ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท รอยละ 36.7 

มีรายจายระหวาง 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 

52.1 ไมมีหนี้สิน รอยละ 35.6 กูเงินจากนายทุน

และเพ่ือนบาน รอยละ 100 หรือ ทุกคนมีการออม  

และร อยละ  52 .1  ไม มีตํ าแหน งทางสังคม 

รายละเอียดดัง Table 1 

                    (n = 376)

  Personal data Sample (persons)  Percentage 

 1.  Sex

  Male  194 51.6

  Female  182 48.4

  Total  376 100.0

 2.  Age (years) 

  < 30   80 21.3

  31 – 40  32 8.5

  41 – 50  68 18.1

  > 50  196 52.1

       Total 376 100.0

 3.  Educational level

  Primary school 69 18.4

  Secondary school 126 33.5

  High school 49 13.0

  Vocational 38 10.1

  Bachelor degree 94 25.0

  Total  376 100.0

 4.  Occupation

  Farmer 202 53.7

  Government Officer /    46 12.2

  State Enterprise

  Private business 91 24.2

  Employee 22 5.9

  Others  15 4.0

  Total  376 100.0

  Personal data Sample (persons)  Percentage

 5.   household member (person) 

  2  71 18.9

  3  132 35.1

  4  84 22.3

  5  89 23.7

  Total  376 100.0

 6.  Resettled period (yrs)

  < 10   21 5.6

  11 – 15  112 29.8

  16 – 20  158 42.0

  21 – 25  81 21.5

  >  26   4 1.1

  Total  376 100.0

 7.  Income (Bath/month)

  < 5,000 82 21.8

  5,000 – 10,000  118 31.4

  10,001 – 15,000  96 25.5

  15,001 – 20,000  32 8.5

  > 20,000 48 12.8

  Total  376 100.0

 8.  Social status

  Village leader or Assistant 13 3.5

  Village Committee 143 38.0

  Member of SAO 24 6.4

  None  196 52.1

  Total   376 100.0

Remark: SAO = Subdistrict Administration Organization

Table 1 Summary data of Socio-economic condition.
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ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของพ้ืนที่ 

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี             

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

 ความคดิเหน็ของราษฎรตอศกัยภาพของพืน้ที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคคี  ดานภาพรวมอยู  ในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.54) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา 

มีความคิดเห็นระดับมากในดานความพรอมของ

ผูนําชุมชน (คาเฉล่ีย 3.83) และดานความพรอม

ของเจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 3.78) และมีความคิดเห็น

ระดับปานกลางในดานความพรอมของราษฎร

 (คาเฉลี่ย 3.34) และ มีความคิดเห็นนอยท่ีสุดใน

ดานการมีสวนรวมของชุมชน (คาเฉล่ีย 3.19) 

โดยสรุปเปนรายดานไดดัง Table 2

 1. ดานความพรอมของผูนําชุมชน  พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

อยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.83) เมื่อวิเคราะห

เปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

มากท่ีสุดในเร่ือง  มีความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ไดดําเนินมาไมวากรณีใด ๆ 

(คาเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ สงเสริมใหมีการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหมีความโปรงใส 

ประชาชนตรวจสอบได (คาเฉล่ีย 4.16) และมีความ

คิดเห็นนอยที่สุดในเรื่อง มีการทํางานโดยเนน

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

(คาเฉลี่ย 3.38) 

 2. ดานความพรอมของเจาหนาที่  พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.78) เมื่อวิเคราะห

เปนรายขอพบวา กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็น

มากที่สุดในเรื่อง มีการใหบริการประชาชนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (คาเฉล่ีย 

4.06) รองลงมาคือ  เจ าหนาที่มีความพรอม

ดานสวัสดิภาพ เชน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของชุมชน (คาเฉล่ีย 4.00) และมีความ

คดิเหน็นอยทีส่ดุในเรือ่ง เจาหนาทีม่คีวามสมคัรใจ

ในการทํางานเพ่ือสวนรวมและชุมชน (คาเฉล่ีย 

3.37) 

 3. ดานความพรอมของประชาชน พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) เมื่อวิเคราะห

เปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง 

มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปน

หมูบาน หรอืชมุชนอืน่ ทองถิน่ภาคราชการ องคกร

เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ  ในลักษณะ

ของการมีความสัมพันธที่เทาเทียมกัน (คาเฉลี่ย 

3.37) รองลงมาคือ สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะ

ร วมกันจัดการกับป ญหาของตนและชุมชน 

(คาเฉลีย่ 3.36) และมคีวามคดิเหน็นอยทีส่ดุในเรือ่ง  

สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและพัฒนาชีวิต

ความเปนอยูของตนเอง (คาเฉลี่ย 3.29) 
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 4. ดานการมีสวนรวมของชุมชน พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.19) โดยมีความ

คิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง รวมวางนโยบายหรือ

แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัด

และแกไขปญหาและสนองความตองการของ

ชุมชน (คาเฉลี่ย 3.48) รองลงมาคือ รวมตัดสินใจ

การใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอ

สวนรวม (คาเฉล่ีย 3.36) และมีความคิดเห็นนอย

ที่สุดในเร่ือง รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 

โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

(คาเฉลี่ย 3.01) 

3.67) เม่ือวเิคราะหเปนรายดานพบวา กลุมตวัอยาง

มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในด านงบประมาณ 

(คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคอื ดานโครงการ (คาเฉล่ีย 

3.69) และมคีวามคดิเหน็นอยทีส่ดุในดานแผนงาน 

(คาเฉลี่ย 3.17) รายละเอียดสรุปไดดัง Table 3

 1. ดานแผนงาน พบวา ความคิดเห็นของ

ราษฎรตอปจจัยสนับสนุนภายนอกมีผลตอการ

พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคี อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.17) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 

มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง มีการจัดทําแผน

งานเพือ่พัฒนาอาชพีใหกบัสมาชกิในชมุชนเพ่ือยก

ระดับรายได (คาเฉล่ีย 3.27) รองลงมาคือ  มแีผนใน

ปจจัยสนับสนุนภายนอกท่ีมีผลตอความคิดเห็น

ของราษฎรตอศักยภาพของพ้ืนที่และความพรอม

ของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี

 กลุ มตัวอย  างมีความคิด เห็นต อป จจั ย

สนับสนุนภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบล

ไทยสามคัคี ดานภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่ 

การจัดตั้งศูนยพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

สมาชกิในชมุชน (คาเฉลีย่ 3.26) และมคีวามคดิเหน็

นอยท่ีสุดในเร่ือง  มีแผนในการสรางความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิกในชุมชนให

สามารถพึ่งพาตนเองได (คาเฉลี่ย 2.96) 

 2. ดานโครงการ พบวา ความคิดเห็นของ

ราษฎรตอปจจัยสนับสนุนภายนอกมีผลตอการ

Table 2 People opinions on potential land capability and people readiness.

                                                                                                                                                 (n = 376)

  Site potential and people readiness X S.D. Opinion level

      Readiness of community leader 3.83 0.73 High

 Readiness of government officer 3.78 0.83 High

 Readiness of people 3.34 0.88 Moderate

 People participation 3.19 0.64 Moderate

                    Average 3.54 0.59 Moderate
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พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคี อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.69) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 

มีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง สมาชิกในชุมชน

มีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

ในการดําเนินงานโครงการ (คาเฉล่ีย 3.81) รองลงมา 

คือ ชุมชนมีการดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหา

ของชุมชน (คาเฉลี่ย 3.79) และมีความคิดเห็น

นอยที่สุดในเรื่อง ชุมชนมีการระดมความคิดเห็น

เพื่อจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน (คาเฉล่ีย 3.52) 

 3. ดานงบประมาณ พบวา ความคิดเห็นของ

ราษฎรตอปจจัยสนับสนุนภายนอกมีผลตอการ

พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคี อยู ในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.15) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 

กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่อง  

สมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการจัดเก็บรายได

ในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนใหเป นไปตาม

เปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือ 

ชุมชนมีการกําหนดงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตาม

แผนที่วางไว (คาเฉลี่ย 4.40) และมีความคิดเห็น

นอยทีส่ดุในเรือ่งชมุชนไดรบัการจดัสรรงบประมาณ 

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม (คาเฉลี่ย 3.72) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลของประชาชน

มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอศักยภาพของ

พื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคคี รายละเอียดดังตารางที่ 4 มีดังนี้

 1.  เพศของราษฎรมีความสัมพันธกับความ

คิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคี พบวา เพศไมมีความ

สัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ

ของพื้นท่ีและความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคคี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 2.  อายุของราษฎรมีความสัมพันธกับความ

คิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคี พบวา อายุมีความ

สัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบล

Table 3  People opinions on external supporting factors for developing potential land capability 

  and people readiness.

                                                                         (n = 376)

 Potential land capability and people readiness X S.D. Opinion level

        Working Plan  3.17 0.71 Moderate

 Projects    3.69 0.68 High

 Budget  4.15 0.48 High

                                   Average 3.67 0.49 High
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ไทยสามัคคีในดานความพรอมของเจาหนาที่  

ดานความพรอมของประชาชน ดานการมสีวนรวม

ของชุมชน และดานภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05

 3.  ระดบัการศึกษาของราษฎรมีความสมัพันธ

กับความคิดเห็นตอศักยภาพของพื้นที่และความ

พรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคีพบวา 

ระดบัการศกึษาไมมคีวามสมัพนัธกบัความคดิเหน็

ของราษฎรตอศักยภาพของพื้นที่และความพรอม

ของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05

 4.  อาชพีของราษฎรมคีวามสมัพันธกบัความ

คิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่และความพรอมของ

ราษฎรในตําบลไทยสามัคคีพบวา อาชีพมีความ

สัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบล

ไทยสามัคคีในดานความพรอมของเจาหนาที่  

ดานการมีสวนรวมของชุมชน และดานภาพรวม 

ที่ระดับนับสําคัญทางสถิติ 0.05

 5.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎร

มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอศักยภาพของ

พืน้ทีแ่ละความพรอมของราษฎรในตาํบลไทยสามคัคี 

พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี

ในดานความพรอมของเจาหนาที่ ดานความพรอม

ของประชาชน ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

และดานภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 6.  ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูในหมูบานของราษฎร

มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบล

ไทยสามัคคีพบวา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน

มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอ

ศักยภาพของพื้นท่ีและความพรอมของราษฎร

ในตาํบลไทยสามคัคีในดานความพรอมของเจาหนาที่ 

ดานความพรอมของประชาชน ดานการมสีวนรวม

ของชุมชน และดานภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05

 7.  รายไดเฉล่ียตอเดือนของราษฎรมีความ

สัมพันธกับความคิดเห็นตอศักยภาพของพ้ืนที่

และความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี

พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ

ความคิดเหน็ของราษฎรตอศกัยภาพของพ้ืนทีแ่ละ

ความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี

ในดานความพรอมของเจาหนาที่ ดานความพรอม

ของประชาชน ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

และดานภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 8.   ตาํแหนงทางสงัคมในหมูบานของราษฎร

มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอศักยภาพของ

พื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคค ีพบวา ตาํแหนงทางสงัคมในหมูบานมคีวาม

สัมพันธกับความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบล

ไทยสามัคคีในดานความพรอมของเจาหนาที่ 

ดานความพรอมของประชาชน ดานการมสีวนรวม

ของชุมชน และดานภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05
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Table 4 Summary of hypothesis testing.

 Hypothesis test
 Listed p-value
   Accepted Rejected

 1. Sex 0.187 - ✓  

 2. age 0.000* ✓ -

 3. Educational level 0.161 - ✓  

 4. Occupation 0.000* ✓ -

 5. Household member 0.000* ✓ -

 6. Resettled period 0.001* ✓ -

 7. Income 0.000* ✓ -

 8. Social status 0.000* ✓ -

 9. External supporting factors 0.000* ✓ -

สรุป

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

รอยละ 51.6 เปนเพศชาย รอยละ 52.1 มีอายุ 51 ป

ขึ้นไป รอยละ 33.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รอยละ 53.7 มอีาชพีเกษตรกร รอยละ 35.1 

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน รอยละ 42.0 

อาศยัอยูในหมูบานเปนระยะเวลาระหวาง 16 – 20 ป 

รอยละ 31.4 มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 

10,000 บาท รอยละ 36.7 มรีายจายระหวาง 10,001 – 

15,000 บาท รอยละ 52.1 ไมมีหนี้สิน รอยละ 35.6 

กูเงินจากนายทุนและเพ่ือนบาน รอยละ 100 หรือ

ทุกคนมีการออม  และรอยละ 52.1 ไมมีตําแหนง

ทางสังคม 

 ความคดิเหน็ตอศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความ

พรอมของราษฎร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิด

เห็นตอศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของ

ชมุชนดานภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 

3.54) เมื่อวิเคราะหเปนรายดานพบวา มีความคิด

เห็นในระดับมากในดานความพรอมของผูนํา

ชุมชน (คาเฉลี่ย 3.83) และดานความพรอมของ

เจาหนาท่ี   (คาเฉลีย่ 3.78) และมคีวามคดิเหน็อยูใน

ระดับปานกลางในดานความพรอมของประชาชน 

(คาเฉลีย่ 3.34) และมคีวามคิดเหน็นอยทีส่ดุในดาน

การมีสวนรวมของชุมชน (คาเฉลี่ย 3.19) 

 ปจจยัสนบัสนนุภายนอกท่ีมคีวามสมัพนัธกบั

ความคิดเห็นของราษฎรตอความพรอม พบวา 

กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอ

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง

ดานภาพรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) 

เมื่อวิเคราะหเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางมี

ความคดิเหน็มากทีส่ดุในดานงบประมาณ (คาเฉล่ีย 

4.15) รองลงมาคือ ดานโครงการ (คาเฉล่ีย 3.69) 
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏

และมีความคิดเห็นนอยที่สุดในดานแผนงาน  

(คาเฉลี่ย 3.17)

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อายุ อาชีพ 

จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูใน

หมูบาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําแหนงทาง

สังคมในหมูบานมีความสัมพันธกับศักยภาพของ

พื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคคี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ พบวา 

 1. ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของ

พื้นที่ และความพร อมของราษฎรในตํ าบล

ไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ดานความพรอมของผูนําชุมชน ควรมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการหมูบานเพ่ือรับฟงปญหาและแกไข

ปญหาของชุมชนเปนการกระจายการบริหารงาน

สูชุมชน 

 2. ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของ

พื้นที่ และความพร อมของราษฎรในตํ าบล

ไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ดานความพรอมของเจาหนาที่ ควรใหหนวยงานที่

เกี่ยวของควรจัดหาเจาหนาที่ในการใหบริการ

ประชาชนในชุมชนอยางทั่วถึงและเพียงพอ

3.ความคดิเหน็ของราษฎรตอศกัยภาพของพืน้ทีแ่ล

ะความพรอมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี 

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดานความ

พรอมของประชาชน ควรสงเสริมและสนับสนุน

ประชาชนในชุมชนในการใหความรวมมือในการ

จัดการปญหาของชุมชน

 4. ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพของ

พื้นที่และความพรอมของราษฎรในตําบลไทย

สามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน ควรเปดโอกาส

ใหประชาชนในชุมชนมีส วนรวมในการวาง

นโยบายหรือแผนงานหรือกิจกรรมเพื่อแกไข

ปญหาและเสนอความตองการ
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ABSTRACT
 This study aims to assess the achievement of a mangrove rehabilitation project.  
The assessment was conducted after 11, 13, 16, 17 and 18 years planting of Avicennia alba 
and Sonneratia caseolaris on the newly formed mudflat in Klong Khon Sub-district, 
Maeung District, Samut Songkhram Province.  Stand structure and tree growth measurements 
were conducted at each stand using a line transect method. Three sample plots sized 200 square 
meters were set in each stand age.  Mangrove plant communities and their productivity were 
calculated using a statistical computer package. Soil samples were collected from 3 soil layers 
(0-15, 15-30 and 30-50 cm below ground level). Properties of the soils were analyzed 
in the Forest Soil Laboratory of the Faculty of Forestry. 
 The results revealed that tree retention rates in the different age plantations varied 
from 107-184 trees per rai. Avicennia alba was found in all age classes. Average DBH 
of Avicennia alba was 10.0, 16.1, 15.5, 14.8 and 17.1 cm, and the average height was 7.5, 11.3, 
11.4, 11.1 and 10.2 m, for each of the age classes, respectively. Sonneratia caseolaris 
was found in the 11, 16 and 17 year old plantations, with an average DBH of 13.6, 27.0 
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and 22.6 cm, and an average height of 8.6, 13.0 and 14.8 m, respectively.  Seedlings and saplings 
were found in all age stands. These were produced by natural regeneration of the surrounding 
mother trees.  In the 13 year old plot, which is located close to the coast, a few Rhizophora 
mucronata trees/saplings/seedlings were found. Whereas, in the 18 year old plot, which is located 
further inland, a few Xylocarpus granatum trees/saplings/seedlings were found at the same 
density of 5 trees per rai. Within the same age plantations, the growth performances of the planted 
trees showed high variation.  However, tree size was observed to be larger with increasing age 
of tree stand. The total biomass of the rehabilitation areas was estimated at 14, 23, 46, 28 
and 40 tons per rai respectively to their age, and there was a trend of increasing biomass 
with increasing age of the stand.  Properties of the soils were similar in all age stands. The muddy 
substrate composed very high organic matter (>4.5%) and CEC. Macro nutrients such 
as phosphorus and potassium were very high (> 45 and > 120 mg per kg, respectively). 
Micro nutrients such as calcium was high (2,000–4,000 mg per kg), and magnesium 
was very high (> 960 mg per kg). These findings indicate achievement of the rehabilitation project 
in improving the bio-physical conditions of the mudflats, and contributing to the mitigation
 of climate change through increased sequestration of a greenhouse gas (CO2).
Keywords: achievement, forest rehabilitation, newly formed mudflat 

บทคัดยอ

 การศกึษานีม้เีปาหมายเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการฟนฟปูาชายเลนบนพืน้ทีห่าดเลนงอก

ชายฝงทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หลังการปลูกแสมขาวและลําพูเปนเวลา 

11, 13, 16, 17 และ 18 ป โดยใชอัตราการคงอยู การเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและความสูง รวมถึง

ปริมาณมวลชีวภาพของตนไม และสมบัติบางประการของดินเปนตัวชี้วัด ประยุกตใชวิธีสํารวจแบบ 

line transect โดยวางแปลงขนาด 200 ตารางเมตร ศึกษาลักษณะสังคมพืชในแตละชั้นอายุ ๆ ละ 3 แปลง 

และเกบ็ตัวอยางดนิทีร่ะดบัความลึกใตผวิดนิ 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนตเิมตร วเิคราะหขอมูลสงัคมพชื

ดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติแิละวเิคราะหสมบตัดินิในหองปฏบิตักิารปฐพวีทิยาปาไม คณะวนศาสตร 

ผลการศึกษา พบวา อัตราการคงอยูของตนไมขนาดใหญในพื้นที่ปลูกฟนฟูอายุตางๆ มีคาผันแปรตั้งแต 

107-184 ตนตอไร แสมขาวพบในทุกชั้นอายุ มีขนาดความโตทางเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 10.0, 16.1, 15.5, 

14.8 และ 17.1 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 7.5, 11.3, 11.4, 11.1 และ 10.2 เมตร ตามลําดับ สวนลําพูพบเฉพาะ

ในแปลงอาย ุ11, 16 และ 17 ป มขีนาดความโตทางเสนผานศนูยกลางเฉลีย่ 13.6, 27.0 และ 22.6 เซนตเิมตร 

สูงเฉลี่ย 8.6, 13.0 และ 14.8 เมตร ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบไมรุนและกลาไมที่เกิดจากการทดแทน

ตามธรรมชาติเปนจาํนวนมากในทุกชัน้อายุ แปลงอายุ 13 ป ซึง่อยูไมหางจากชายฝงทะเลมากนกัพบโกงกาง
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ใบใหญ 5 ตนตอไร และแปลงอายุ 18 ป ซึ่งอยูลึกเขาไปตอนในของปาชายเลนพบตะบูนขาว 5 ตนตอไร 

ขนาดความโตของตนไมในแตละช้ันอายุมีคาแปรปรวนคอนขางสูง อยางไรก็ตาม แปลงอายุมากกวา

พบตนไมขนาดโตมากกวา สําหรับมวลชีวภาพโดยรวมของพื้นที่ฟนฟูปาชายเลน มีคา ประมาณ 14, 

23, 46, 28 และ 40 ตันตอไร ตามลําดับจากอายุนอยไปมาก สมบัติของดินในทุกชั้นอายุมีลักษณะ

คลายคลึงกัน กลาวคือ ดินเปนเลนออนมีปริมาณดินเหนียวมาก อินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก 

(> รอยละ 4.5) มีความเค็มจัด ปริมาณสารอาหารหลัก ไดแก ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมาก 

(> 45 และ > 120 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ) สวนสารอาหารรอง ไดแก แคลเซียม อยูในระดับสูง 

(2,000 – 4,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และแมกนีเซียมอยูในระดับสูงมาก (> 960 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟนฟูปาชายเลนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ

และชีวภาพ ของหาดเลน รวมทั้งบรรเทาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการเพ่ิมปริมาณ

การกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกไดอีกดวย

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์, การฟนฟูปา, หาดเลนงอก

คํานํา

  ปาชายเลนเปนแหลงรวมความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ประชาชนใชประโยชนทั้งทางตรง

และทางออมมายาวนาน (สหภาพสากลวาดวย

การอนุรักษ, 2550) โดยเฉพาะไมปาชายเลนหลาย

ชนิดที่สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิง  ผลิตถาน 

วัสดุกอสราง และเครื่องมือประกอบอาชีพทาง 

การประมง (อรณิชชา และ วิพักตร, 2556) รวมถึง

สัตวนํ้าจําพวกกุง หอย ปู ปลา ที่ประชาชนนํามา

เปนอาหารและสินคา สรางอาชีพและรายได

จากการจับสัตวนํ้าดังกลาว 

 ในอดีตทองทีต่าํบลคลองโคนมปีาชายเลน

ผืนใหญที่มีความอุดมสมบูรณมาก เปรียบเสมือน

อูขาวอูนํ้าของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในชวงป พ.ศ. 2527-2532 มีการเล้ียงกุงกุลาดํา

กนัอยางกวางขวาง จงึทาํใหพืน้ทีป่าชายเลนจาํนวน

มากถูกแผวถางและแปรสภาพการใชที่ดินไปเปน

พื้นที่นากุงอยางรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ, 2543) สัตวนํ้าบริเวณชายฝงคอยๆ 

ลดลงและสญูหายไป จากสาเหตดุงักลาวทําใหผูนาํ

ชมุชนและกลุมชาวบานบางสวนในบริเวณพ้ืนทีป่า

ชายเลนคลองโคนพยายามจดักจิกรรมฟนฟพูืน้ทีป่า

ชายเลนเพ่ือใหกลับมาอุดมสมบูรณดังเชนในอดีต 

ซึ่งในระยะแรกยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร

เพราะยังขาดความรูทางดานวิชาการและไมไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนบางกลุ ม (สุพัตรา, 

2556) ตอมาทางจังหวัดสมุทรสงครามไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงรวมกิจกรรม

ปลูกปาชายเลน ภายใตโครงการปลูกปาชายเลน

บนพืน้ทีห่าดเลนงอกชายฝงทะเล ตาํบลบานคลอง
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โคน ดวยพระองคเอง และทรงเสด็จอยางตอเนื่อง

ถึงหาครั้ง ในป พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 

และ 2547 (สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 

2555) ซึ่งถานับอายุของแปลงปลูกถึงปที่ศึกษา 

(พ.ศ. 2558) จะประกอบดวยแปลงปลูกที่มีอายุ 

11, 13, 16, 17 และ 18 ป 

 หลังจากที่ไดปลูกและฟนฟูปาชายเลนไป

แลวเปนระยะเกือบยี่สิบป แตยังไมมีผู ใดเขาไป

ตดิตามการเตบิโตของพนัธุไมทีป่ลูกไวอยางจรงิจงั 

ดงันัน้ การศกึษาในครัง้นีจ้งึมเีปาหมายเพือ่ประเมนิ

การเติบโตและผลผลิตของตนไม ที่ปลูกตาม

โครงการฟนฟูปาชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอก

ชายฝงทะเล ซึ่งจะทําใหทราบถึงอัตราการคงอยู

ของตนไมขนาดใหญ การเติบโตของตนไมที่ปลูก 

ลกัษณะสงัคมพชื และสมบตัขิองดนิในพืน้ทีฟ่นฟู 

อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิในการฟนฟแูละปรบัปรุงพืน้ท่ี

ปาชายเลนบานคลองโคนหรือพื้นที่ที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกันในโอกาสตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1.  ลักษณะสังคมพืชและการเติบโต

ของตนไมที่ปลูกในพื้นที่ฟนฟูปาชายเลน

 ในการศึกษาโครงสร างสังคมพืชป า

ชายเลน ผู วิจัยประยุกตใชเทคนิคการสํารวจ

ทรัพยากรปาชายเลน ดวยวิธีวางแปลงสํารวจแบบ

เสนแนว (line transect method) (วิพักตร, 2558) 

โดยวางเสนฐาน (base line) ตามแนวชายฝงคลอง 

และวางแนวสาํรวจ (cruise line) ตัง้ฉากกบัเสนฐาน

เขาไปในพื้นท่ีแปลงปลูกฟนฟูแตละอายุ (ปลูกป 

2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547) ทีร่ะยะ 10 เมตร

หางจากเสนฐาน วางแปลงขนาด 10×20  เมตร 

แบบตอเน่ือง จํานวน 3 แปลง  จากน้ันวางแปลง

ยอยขนาด 4×8 เมตร และ 1×2 เมตร ทีม่มุใดมุมหน่ึง

ของแปลง 10×20 เมตร ใหเปนระบบเดียวกัน 

 ในแปลงขนาด 10×20 เมตร บันทึกชนิด 

วัดความโตและความสูงของไม ใหญ  ( tree) 

ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับอกต้ังแต 

4.5 เซนติเมตรขึ้นไป กรณีไมสกุลโกงกาง วัดที่

ระดับความสูง  30 เซนติ เมตรเหนือคอราก 

(Komiyama et al., 2005) ในแปลงขนาด 4×8 เมตร 

บันทึกชนิดและนับจํานวนไมรุน (sapling) ซึ่งมี

ความสูงมากกวา 1.3 เมตร แตมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางนอยกวา 4.5 เซนติเมตร สําหรับแปลง

ขนาด 1×2 เมตร บันทึกชนิดและนับจํานวนของ

ลูกไม (seedling) ซึ่งมีความสูงไมเกิน 1.3 เมตร

 2.   การเก็บตัวอยางดิน

 เก็บตัวอยางดินในแปลงสํารวจสังคมพืช

แตละช้ันอายุ จํานวน 9 จุด โดยวิธีสุมอยางเปน

ระบบ โดยใชทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 

6 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร กดลงไปในดินลึก 

50 เซนติเมตร แลวแบงดินที่ไดออกเปน 3 ระดับ

ความลึก คือ 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร 

นําดินในแตละจุดท่ีระดับความลึกเดียวกันของ

แตละอายุมาผสมคลุกเคล าเป นเนื้อเดียวกัน 

แลวนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา

ปาไม ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การวิเคราะหขอมูล

 1.  ลักษณะสังคมพืชและการเติบโตของ

ตนไมที่ปลูกในพื้นที่ฟนฟูปาชายเลน

      1.1  คํานวณหาคาเสนผานศูนยกลาง

และความสูงเฉล่ียของตนไมแตละชนิด จาํแนกช้ัน

ความโตทางเสนผานศูนย กลางและความสูง 

โดยแบงเปน 5 ชวงชั้น คํานวณอันตรภาคชั้นได 

ดังนี้

      อันตรภาคชั้น     =      คาที่สูงสุด - คาที่ตํ่าสุด

                           จํานวนชั้น

      1.2  คาํนวณหาคามวลชวีภาพเหนอืดนิ 

(above-ground biomass) และมวลชีวภาพใตดิน 

(below-ground biomass) ของพันธุไม โดยใชสูตร

ของ Komiyama et al. (2005) เมือ่ทราบคาความถวง

จําเพาะ (specific gravity: SG) และขนาดความโต

ทางเสนผานศูนยกลาง (DBH) ของตนไม  ดังนี้

 Above-ground Biomass (WT) = 0.241SG 

(DBH)2.48

 Below-ground Biomass  (WR) = 

0.192SG0.899 (DBH)2.23

  1.3   ปริมาณการกักเก็บคาร บอน 

(carbon stock: C) ของตนไมประเมินโดยใช

แนวทางของ IPCC (2006) ที่กําหนดใหปริมาณ

คารบอนกักเก็บอยูในเน้ือไมมีคาประมาณรอยละ 

47 ของคามวลชีวภาพรวม (WT + WR) ของตนไม 

คํานวณไดตามสูตร ดังนี้

 C = 0.47 × (WT+ WR) 

 2.  การวิเคราะหตัวอยางดิน

      1)  เนือ้ดนิ วเิคราะหโดยวธิไีฮโดรมเิตอร 

(hydrometer method) (สํานักวิทยาศาสตร

เพื่อการพัฒนาที่ดิน, 2548) 

     2)  ปฏิกิริยาดิน (soil reaction; pH) 

โดยใชเครื่อง pH meter ซึ่งใชอัตราสวนของดิน:นํ้า 

เทากับ 1:5 โดยนํ้าหนัก (National Soil Survey 

Center, 1996)

     3)  คาการนําไฟฟาของเกลือ (electric 

conductivity: EC) โดยใชเครื่อง Electrical 

Conductivity meter FE30/FG3

     4)  ปริมาณอินทรียวัตถุ  (organic 

matter: OM) โดย Walkley and Black Rapid’s

 titration method (Walkley and Black, 1934)

     5)  ปรมิาณฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน 

(available phosphorus: P) วิเคราะหโดยใชวิธี 

Bray II (Bray and Kurtz, 1945) แลววัดดวย

เครื่อง Spectrophotometer

     6)  ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน

ได (exchangeable potassium: K) ปริมาณแคลเซยีม

ที่แลกเปล่ียนได (exchangeable calcium: Ca) และ

ปริมาณแมกนเีซยีมท่ีแลกเปล่ียนได (exchangeable 

magnesium: Mg) โดยใช ammonium acetate 

(NH4OAc) 1 M pH 7.0 สกัดจากดินตัวอยาง 

จากน้ันนําสารละลายทีส่กดัไดไปวเิคราะหหาปริมาณ 

ของ exchangeable K, Ca และ Mg ดวยเคร่ือง 

Atomic  Absorpt ion Spect rophotometer 

(Pratt, 1965)
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กฤติกา ทองอยู และคณะ

ผลและวิจารณ 

ลักษณะสังคมพืชในพื้นที่ฟนฟูปาชายเลน 

 จากการศึกษาลักษณะสังคมพืชในแปลง

ปลูกฟนฟูปาชายเลนทั้ง 5 อายุ พบพันธุไมทั้งหมด 

4 ชนิด ไดแก แสมขาว (Avicennia alba) ลําพู 

(Sonneratia caseolaris) โกงกางใบใหญ (Rhizophora 

mucronata) และตะบนูขาว (Xylocarpus granatum) 

สองชนิดแรกเปนพันธุไมที่นํามาปลูกในโครงการ

ฟนฟูปาชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝงทะเล 

สวนโกงกางใบใหญ ที่พบในแปลงปลูกอายุ 13 ป 

ซึง่อยูไมหางจากแนวชายฝงมากนกั คาดวาเกดิจาก

กิจกรรมปลูกปาชายเลนของหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน ซึ่งการปลูกฟนฟูปาชายเลนในตําบล

คลองโคน จะเลอืกพนัธุไมสกลุโกงกาง (Rhizophora 

sp.) เพื่อทํากิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ (สุพัตรา, 

2556) สําหรับตะบูนขาวซึ่งพบในแปลงปลูกฟนฟู

อายุ 18 ป ซึ่งอยูใกลกับที่ดอน สันนิษฐานวา 

เกิดจากการทดแทนตามธรรมชาติ เนื่องผลแก

ของตะบนูขาวเมือ่รวงหลนกระทบพ้ืน จะแตกออก

และเมล็ดจะลอยไปกับกระแสนํ้า เมื่อไปติดอยูใน 

บรเิวณทีด่อนคอนขางสงู มลีกัษณะพืน้ดนิเปนเลน

คอนขางแข็ง เมล็ดก็จะสามารถงอกและเติบโต

ขึ้นได (ชลิตา, 2549) ในแตละอายุมีไมขนาดใหญ 

(tree) ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก แสมขาว ลําพู โกงกาง

ใบใหญ  และตะบูนขาว อัตราการคงอยูของตนไม

ขนาดใหญ มีคาเทากับ 134, 173, 184, 122 และ 

107 ตนตอไร ตามลําดับชั้นอายุ ไมรุน (sapling) 

มี 2 ชนิด ไดแก แสมขาว และลําพู สําหรับกลาไม 

(seedling) มี 2 ชนิด เชนกัน ไดแก แสมขาว และ

ตะบูนขาว จาก Table 1 เห็นไดวาความหนาแนน

ของไมรุน ทั้ง 5 อายุ มีคานอยกวาความหนาแนน

ของกลาไม และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อแปลงปลูก

ปาชายเลนมีอายุมากขึ้น เน่ืองจากแปลงปลูก

ปาชายเลน เมื่อมีอายุมากขึ้นทําใหสภาพแวดลอม

ตางๆ ใกลเคียงกับสภาพปาธรรมชาติ มีความ

เหมาะสมตอการต้ังตวัของกลาไม และไมรุนมากกวา 

แปลงปลูกที่มีอายุนอย (ชลิตา, 2549)
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กฤติกา ทองอยู และคณะ

การเติบโตและผลผลิตของพันธุไมในพ้ืนที่ฟนฟู

ปาชายเลน

 1. การเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและ

ความสูงของพันธุไม

 การเติบโตทางเสนผานศูนยกลางของ

แสมขาวที่อายุ 11, 13, 16, 17 และ 18 ป มีคาเฉล่ีย 

10.0, 16.1, 15.5, 14.8 และ 17.1 เซนตเิมตร สงูเฉลีย่ 

7.5, 11.3, 11.4, 11.1 และ 10.2 เมตร ตามลําดับ 

สวนลําพูซึ่งพบเฉพาะแปลงอายุ 11, 16 และ 17 ป 

มีขนาดความโตทางเสนผานศูนย กลางเฉล่ีย 

13.6, 27.0 และ 22.6 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 8.6, 

13.0 และ 14.8 เมตร ตามลําดับ (Table 2 และ 

Table 3) แนวโนมการเตบิโตของตนไมทัง้สองชนดิ

ทั้งขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงในอายุ

ตาง ๆ   มีคาผันแปรคอนขางสูง เนื่องทําการสํารวจ

ตนไมหลังการปลูกเปนระยะเวลาท่ียาวนาน ตนไม

ขนาดใหญที่โตเต็มวัยโดยเฉพาะอยางย่ิงพันธุไม

ชนิดเบิกนําย อมมีการสืบต อขยายพันธุ ตาม

ธรรมชาติขึ้นภายในแปลงปลูก เมื่อพิจารณา

การกระจายของจํานวนแสมขาวและลําพูในแตละ

ชวงชัน้ความโตของชัน้อายตุาง ๆ  พบวา มแีนวโนม

กระจายอยูในชวงช้ันความโตนอยเปนจํานวน

มากกวา และลดจํานวนลงตามลําดับชั้นความโต

ที่มากขึ้น  

Table 2   DBH of trees in different ages of  mangrove rehabilitation areas on the newly formed 

 mudflat in Klong Khon Sub-district, Maeung District, Samut Songkhram Province.

 DBH of trees in different ages (mean±SD in cm)
 Species
  11 yr 13 yr 16 yr 17 yr 18 yr

 Avicennia alba 10.0±5.0 16.1±9.7 15.5±8.8 14.8±6.7 17.1±12.4

 Sonneratia caseolaris 13.6±8.1 - 27.0±12.4 22.6±10.9 -

Table 3   Height of trees in different ages of  mangrove rehabilitation areas on the newly formed 

  mudflat in Klong Khon Sub-district, Maeung District, Samut Songkhram Province.

 Height of trees in different ages (mean±SD in m)
 Species
  11 yr 13 yr 16 yr 17 yr 18 yr

 Avicennia alba 7.5±3.6 11.3±5.1 11.4±4.3 11.1±4.2 10.2±5.7

 Sonneratia caseolaris 8.6±3.4 - 13.0±1.7 14.8±4.6 -
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 2. มวลชีวภาพ 

 Table 4 แสดงคามวลชีวภาพรวมท้ังหมด

ของพ้ืนที่ปลูกฟนฟูปาชายเลนในแตละช้ันอายุ 

โดยในแปลงปลกูอาย ุ16 ป มคีามากทีส่ดุ 46.00 ตนั

ตอไร รองลงมาไดแก อายุ 18, 17, 13 และ 11 ป 

มีคาเทากับ 40.44, 28.43, 22.71 และ 14.38 ตัน

ตอไร ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากในแปลงอายุ 16 ป 

มีไมใหญเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับแปลงปลูก

อายุอื่นๆ คามวลชีวภาพมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก

แปลงอายุ 11 ถึง 16 ป สวนแปลงอายุ 17 ป 

มคีามวลชวีภาพลดลง เนือ่งจากอยูใกลชายฝงทะเล 

จาํนวนตนไมทีค่งเหลืออยูมนีอย และเมือ่นําคามวล

ชีวภาพมาคํานวณหาปริมาณการกักเก็บคารบอน 

พบวาแปลงปลูกฟนฟูปาชายเลน สามารถกักเก็บ

คารบอนไดถึง 6.67, 10.68, 21.62, 13.37 และ 

19.01 ตันคารบอนตอไร ตามลําดับอายุแปลงปลูก 

ซึ่งนอยกวาคาประมาณของ Komiyama (1988) 

ในการศึกษามวลชีวภาพปาชายเลนท่ีสมบูรณของ

จังหวัดระนอง 

สมบัติของดิน

 จากการศึกษาสมบัติของดินในฟนที่ปลูก

ฟนฟูอายตุางๆ ดังแสดงใน Table 5 พบวา เนื้อดิน

ทุกชั้นอายุเปนดินเหนียว เกือบท้ังหมดมีสภาพ

เปนกลาง ยกเวน ทีร่ะดบัความลกึ 15-30 เซนตเิมตร

ของชัน้อาย ุ16 ป ม ีสภาพเปนกรดออน และทีร่ะดบั

ความลึก 30-50 เซนติเมตรในชั้นอายุ 18 ปมสีภาพ

เปนดางออน ซึ่งกนกเรขา (2552) อธิบายวา 

ความเป นกรดเป นด างของดินมักต างกันไป

สวนหนึ่ง เกิดจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

ซึ่ งในพ้ืนท่ีปลูกฟ  นฟูป าชายเลนทุกชั้นอายุ 

ทุกระดับความลึก พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุ

Table 4  Biomass of trees in different ages of mangrove rehabilitation areas on the newly formed 

 mudflat in Klong Khon Sub-district, Maeung District, Samut Songkhram Province.

 Tree biomass in different ages (ton per rai)

 Species Above-ground Below-ground

  11 yr 13 yr 16 yr 17 yr 18 yr 11 yr 13 yr 16 yr 17 yr 18 yr

 Avicennia alba 1.72 16.39 30.82 17.10 29.68 0.75 6.23 11.89 6.92 10.70

 Sonneratia caseolaris 8.44 - 2.90 3.54 - 3.47 - 0.39 0.87 -

 Rhizophora mucronata - 0.06 - - - - 0.03 - - -

 Xylocarpus granatum - - - - 0.04 - - - - 0.02

               Total 10.16 16.45 33.72 20.26 29.72 4.22 6.26 12.18 7.79 10.72
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กฤติกา ทองอยู และคณะ

ในดินมคีาอยูในระดับทีส่งูมาก (มากกวารอยละ 5) 

โดยเฉพาะช้ันอายุ 16 ป มีปริมาณอินทรียวัตถุ

สงูกวารอยละ 6.5 ขณะทีใ่นดนิหาดเลนบรเิวณอาว

มหาชัย จงัหวดัสมทุรสาคร ทีย่งัไมมพีนัธุไมปาชาย

เลนขึ้นปกคลุมอยูเลย พบวามีปริมาณอินทรยีวัตถุ

ในดนิมีคานอยกวารอยละ 5 สภาพดนิเปนดางออน 

(จุฑามาศ, 2548) นั่นแสดงใหเห็นวาในแปลงปลูก

ฟนฟปูาชายเลนมสีวนชวยเพ่ิมปรมิาณอนิทรยีวัตถุ

ใหแกดินหาดเลนได

 ในพื้นที่ฟ นฟูปาชายเลนทุกชั้นอายุคา

การนําไฟฟาของดินทุกระดับความลึกในมีคา

มากกวา 8 เดซซิเีมนตอเมตร ซึง่เปนระดบัทีส่งูมาก

แสดงถึงดินเค็มจัด (Beck, 1999; Bower and 

Wilcox, 1965; Jackson, 1958) เชนเดียวกับ

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ในดินชั้น

บนที่ระดับความลึก  0-15 เซนติ เมตร  มีค า 

83.83-105.08 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระดับ

ความลึก 15-30 เซนติเมตร มีคา 67.85-110.26 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และที่ระดับความลึก 30-50 

เซนติเมตร มีคา 74.44-97.40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ซึ่งถือวาอยู ในระดับที่สูงมาก (>45 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม) เม่ือเทียบกับดินปาชายเลนในทองที่

อาํเภอสว ีจังหวดัชมุพรทีศ่กึษาโดยชนิวฒัน (2549) 

สําหรับปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใน

พื้นที่ฟนฟูปาชายเลนทั้ง 5 ชั้นอายุ ที่ระดับ ความ

ลึก 0-15 เซนติเมตร มีคา 995-1,249 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร 

มคีา 1,076-1,156 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั และทีร่ะดบั

ความลึก 30-50 เซนติเมตร มีคา 1,064-1,170 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งถือวาสูงมาก (>120 

มิลลิกรัมต อกิ โลกรัม )  ปริมาณแคลเซียมที่

แลกเปล่ียนไดในพ้ืนที่ฟนฟูปาชายเลนทุกช้ันอายุ 

และทุกระดับความลึกสวนใหญอยู ในระดับสูง 

มีคา 2,005-2,354 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ยกเวน

ในชั้นอายุ  17 และ  18 ป  ที่ระดับความลึก 

30-50 เซนติเมตร ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียน

ไดอยูในระดับปานกลาง มีคา 1,915 และ 1,480 

มลิลกิรมัตอกโิลกรมั ตามลําดบั ปรมิาณแมกนเีซยีม

ที่แลกเปล่ียนไดทุกชั้นอายุ ทุกระดับความลึก

อยูในระดับท่ีสูงมาก มีคา 1,910-2,397 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม (Table 5) สอดคลองกับผลการศึกษา

ของเฉลิมชัย (2539) ที่พบวาดินในปาชายเลน

บริเวณอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี

แสมขาวเปนไมชนิดเดน มีปริมาณแมกนีเซียม

ที่แลกเปล่ียนไดอยูในระดับท่ีสูงมากเชนกัน 
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สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ฟนฟูปาชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝงทะเล 

ตาํบลคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสงคราม 

หลังการปลูกเปนเวลา 11, 13, 16, 17 และ 18 ป 

พบพันธุไมทั้งหมด 4 ชนิด แตละชั้นอายุมีพันธุไม

Table 5 Soil properties in different ages of mangrove rehabilitation areas on the newly formed

 mudflat in Klong Khon Sub-district, Maeung District, Samut Songkhram Province.

 Depth  Ages EC  Available P  Exchangeable base (mg/kg) OM 
   pH

 (cm) (yr)  (dS/m) (mg/kg) K Ca Mg (%) 

  11 6.83 11.63 102.83 1,249.00 2,070 2,397 5.89

  13 6.53 9.27 97.53 1,090 2,352 2,127 5.41

 0-15  16 6.65 9.97 91.10 1,147 2,306 2,114 6.60

  17 7.00 8.36 105.08 995 2,315 1,984 6.86

  18 6.98 9.34 83.83 1,133 2,290 2,069 5.94 

  11 6.50 12.19 98.39 1,094 2,005 2,162 6.45

  13 6.67 9.95 90.85 1,156 2,076 1,910 5.72

 15-30 16 6.36 10.32 67.85 1,206 2,053 1,917 6.79

  17 6.84 9.16 110.26 1,076 2,269 2,089 6.77 

  18 6.89 8.67 81.71 1,124 2,100 2,107 6.32

  11 6.63 12.29 89.85 1,157 2,212 2,163 5.10

  13 6.51 10.45 87.38 1,132 2,249.00 2,110 5.00

 30-50 16 6.52 10.05 74.44 1,110.00 2,354.00 2,132 6.94

  17 6.89 11.31 97.40 1,170.00 1,915.00 2,237 6.35

  18 7.74 7.89 81.70 1,064.00 1,480.00 1,969 6.36

ที่มีขนาดใหญ 2 ชนิด เทากัน ไดแก ที่อายุ 11 ป 

พบแสมขาวและลําพูซึ่งเปนชนิดเดียวกับท่ีปลูก

ตามโครงการฟนฟู มีอัตราการคงอยูของตนไม

เทากับ 32 และ 102 ตนตอไร ตามลําดับ ที่อายุ 

13 ป พบแสมขาวและโกงกางใบใหญ โดยชนิดหลัง

เปนพนัธุไมทีไ่มไดปลกูมาตัง้แตแรก อตัราการคงอยู 
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ของตนไมทั้งสองชนิดมีคาเทากับ 173 และ 5 ตน

ตอไร ตามลําดับ ที่อายุ 16 ป พบเชนเดียวกับ

แปลงอายุ 11 ป กลาวคือ มีแสมขาวและลําพู อัตรา

การคงอยูของตนไม 176 และ 8 ตนตอไร ตามลาํดบั 

เชนเดียวกับที่อายุ 17 ป พบแสมขาวและลําพู 

จํานวน 109 และ 13 ตนตอไร ตามลําดับ สําหรับ

แปลงปลูกอายุ 18 ป ซึ่งอยูตอนในสุดของพ้ืนที่

ฟ  นฟูปาชายเลน พบแสมขาวและตะบูนขาว 

จํานวน 107 และ 5 ตนตอไร ตามลําดับ โดยตะบูน

ขาวเปนพันธุไมที่ไมไดปลูกมาตั้งแตแรกเชนเดียว

โกงกางใบใหญ อยางไรก็ตาม เมื่อระยะผานไป

มากกวา 11 ป พันธุไมปาชายเลนชนิดอื่นที่ไมได

ปลูกสามารถเขามาขึ้นทดแทนในพื้นที่ฟ นฟูปา

ชายเลนได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนที่และแหลง

แมไมในบริเวณขางเคียง

 ความโตของตนไมที่ปลูกในแตละชั้นอายุ

มีคาความแปรปรวนคอนขางสูง สาเหตุเน่ืองจาก

การแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติที่ใชในการเติบโต

ของตนไมที่ปลูก และตนไมบางสวนเกิดจาก

การทดแทนเขามาในพื้นที่แปลงปลูกภายหลัง 

เห็นไดจากการกระจายของตนไมตามขนาดช้ัน

ความโตทางเสนผานศูนย กลางและความสูง 

ซึ่งพบวาในแปลงปลูกที่อายุมากขึ้นจํานวนตนไม

มีการกระจายอยูในชวงความโตท่ีมากข้ึนดวย 

จากการประเมินผลผลิตมวลชีวภาพของพ้ืนทีฟ่นฟู

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุของตนไมในแปลงปลูก

ฟนฟูเพ่ิมมากขึ้น นั่นแสดงถึงขีดความสามารถ

ของตนไมป าชายเลนในการชวยกักเก็บกาซ

คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจก 

หนึ่งในตนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน

 สมบัติของดินในแปลงปลูกปาชายเลน

ทั้ง 5 อายุ พบวา เปนดินเลนออน มีอนุภาค

ดินเหนียวค อนข างสูง  ปฏิกิริยาดินมีสภาพ

เปนกลาง คาการนําไฟฟาของเกลืออยูในระดับ

ที่ สู งมาก  บ  งบอกได  ว  าดินมีความ เ ค็ม จัด

สวนปริมาณสารอาหารหลัก ไดแก ฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

อยูในระดับท่ีสูงมาก มีแนวโนมพบมากในดิน

ชั้นบน สวนสารอาหารรอง ไดแก แคลเซียมท่ี

แลกเปล่ียนได มีคาอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

สําหรับปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดอยูใน

ระดบัท่ีสงูมาก ซึง่แนวโนมสมบตัทิางกายภาพของ

ดินในพื้นที่ฟนฟูปาชายเลนสวนใหญอยูในเกณฑ

ที่ดี เมื่อเทียบกับดินในพ้ืนท่ีหาดเลนที่ยังไม มี

การปลูกฟนฟูปาชายเลน สอดคลองกับปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินท่ีอยูในระดับท่ีสูงมากในทุกชั้น

อายุ นั่นแสดงใหเห็นวาการฟนฟูปาชายเลนตาม

โครงการน้ีชวยในการปรับปรุงสภาพดินของ

หาดเลนงอกของตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงครามไดในระดับท่ีนาพอใจ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยพอสรุป

ไดวาในการปลูกฟนฟูปาชายเลนควรมีการติดตาม 

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพราะนอกจากจะทําให

ทราบถึงการรอดตายและการเติบโตของพันธุไม

ทีป่ลูกแลว  เมือ่ระยะเวลาผานไปยอมมกีารทดแทน

ตามธรรมชาติของสังคมพชื รวมถงึการเปล่ียนแปลง 

ทางกายภาพของพ้ืนที่ ทั้งสมบัติของดินและนํ้า 

ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว  

ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ของการปลูกฟ นฟูปาชายเลนได นอกจากนั้น 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่ดังกลาว รวมถึงคุณคาประโยชนทางออม

ในการบริการดานระบบนิเวศ (ecosystem services) 

ของปาชายเลน ไดแก การชวยบรรเทาความรุนแรง

ของคล่ืนลม และการกัดเซาะชายฝง ก็นับเปน

สิ่งสําคัญที่ควรมีการศึกษาตอไป
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic, general information, 
amount dependency on non-timber forest products including studied pattern of processing  
and value-added of  non-timber forest products from Dong Mon community forest by using the 
designed questionnaires and interviewed 331 of the respondents in Kho Nuea sub - district, 
Mueang district, Yasothon province. Using statistical analysis methods were frequency, percentage, 
mean, minimum and maximum.
 Results of this study indicated that most of the respondents were female with their average 
age of 52.39 years and primary school was their educational level, Agriculture was their main 
occupation. The average number of household member was 4.5. The average size of land holding 
was 13.51 rai. The average annual their household income and their expenditure were 146,505.74 
baht and 133,628.10 baht, respectively. Most of the respondents had been participated 
in conservation activities and received the information about forest community. There were 
dependency on non-timber forest products namely, firewood, wild fruits, mushroom, edible plant, 
edible insect, honey, bamboo, bamboo shoot, medicinal plants, edible animal, ant eggs 
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and queen ant. The total value, net value, average net value per household and net value of people 
and collected non-timber forest products were 953,950 baht 748,071.10 baht 2,260.03 baht 
and 4,312,143.98 baht per annum, respectively. The value added and processing non-timber 
forest products species of this study namely, termite mushrooms in salt water, puff ball 
mushrooms in salt water, ant eggs in salt water and salty queen ant roasted. Total cost 
and processing products value were 877,856.34 baht and 1,643,315 baht per annum, respectively.
Keywords: dependency, value-added, non-timber forest products, forest community

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลท่ัวไปของราษฎร

ในพื้นที่ปาชุมชนดงมัน ปริมาณการพึ่งพิงของปาตลอดจนศึกษารูปแบบการแปรรูป และการเพิ่มมูลคา

ของปา จากปาชุมชนดงมันโดยใชแบบสัมภาษณ ในการเก็บขอมูลของราษฎรที่อยูในตําบลคอเหนือ 

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 331 ชุด และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด และคาตํ่าสุด

 ผลการศกึษาพบวาราษฎรสวนใหญเปนเพศหญงิมอีายเุฉล่ีย 52.39 ป มกีารศกึษาระดบัชัน้ประถม

ศึกษา สวนใหญมีอาชพีหลักคือ การทํานา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.50 คน มีการถือครองท่ีดินเฉลี่ย 

13.51 ไร รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 146,505.74 บาท/ป และรายจายของครัวเรือนเฉลี่ย133,628.10 บาท/ป 

ราษฎรสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ และสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับปาชุมชน 

ของปาที่ราษฎรเก็บหาจากปาชุมชนดงมัน ไดแก ไมฟน ผลไมปา เห็ด พืชอาหาร แมลงกินได นํ้าผึ้ง 

ไมไผตง หนอไม สมุนไพร สัตว ไขมดแดง และแมเปง มูลคาของปาท้ังหมดเทากับ 953,950 บาท/ป 

มูลคาสุทธิทั้งหมดเทากับ 748,071.10 บาท/ป โดยมีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งหมดเทากับ 

2,260.03 บาท/ป และ มมีลูคาสทุธจิากการใชประโยชนของปาของราษฎรท้ังหมดเทากบั 4,312,143.98 บาท/ป 

การเพิ่มมูลคาและการแปรรูปของปาไดแก เห็ดโคนในนํ้าเกลือ เห็ดเผาะในนํ้าเกลือ ไขมดแดงในนํ้าเกลือ 

และแมเปงคั่วเกลือ ตนทุนทั้งหมดเทากับ 877,856.34 บาท/ป และมูลคาสินคาแปรรูปรวมตอปเทากับ 

1,643,315 บาท/ป

คําสําคัญ: การพึ่งพิง, การเพิ่มมูลคา, ของปา, ปาชุมชน
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คํานํา

 ปจจุบันของปามีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาประเทศ มีผลเกี่ยวของกับการครองชีพของ

ประชาชนในชนบท ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่

ปาและตอเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยอยูใน

เขตรอนจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของของ

ปามากมายหลายชนดิ และมบีทบาทสาํคญัตอชวีติ

ประจําวันของประชาชนในชนบท และมีของปา

เพียงไมกี่ชนิดท่ีไดพัฒนามาสูอุตสาหกรรมหรือ

เพาะเล้ียง ขณะเดียวกันยังมีของปาอีกหลายชนิด

ทีย่งัไมไดรบัความสนใจ หรอืยังไมไดรบัการพัฒนา 

และการจัดการที่ถูกตอง(วนิดา, 2544)

 ปาชุมชนดงมนั ตาํบลคอเหนือ อาํเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร เปนปาชุมชนท่ีเริ่มจาก โครงการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดยโสธร  เพื่อเปนการสงเสริม

และสนับสนุนใหราษฎร องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นและเอกชนไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

ในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม 

ในทองถ่ินของตนเอง เพ่ือใหปาไมใหมีความ

สมบูรณมากย่ิงขึ้น สงผลใหราษฎรในชุมชน 

ที่ตั้งอยูโดยรอบปา สามารถพึ่งพิงปาในการเก็บหา

ของปา นอกจากการเก็บหาของปา เพื่อใชในการ

ดํารงชีพ และเปนรายไดของครอบครัวแลวนั้น 

ยังมีการนําผลผลิตของปาไปเพ่ิมมูลคาการใช

ประโยชนโดยราษฎรในพื้นท่ีไดรวมกลุมกันจัดตั้ง

สหกรณการเกษตรในโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ

หนองอ่ึง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อดําเนิน

การแปรรูปอาหารจากปาชมุชน ภายใตเคร่ืองหมาย 

การคา “วนาทิพย” โดยมีการรับซื้อวัตถุดิบของปา

จากชาวบานในพ้ืนที ่นาํมาผานกระบวนการถนอม

อาหารเพื่อเพิ่มมูลคาและยืดอายุในการบริโภค 

ทัง้ยงัเปนการสรางงานและรายไดใหกบัสมาชิกใน

สหกรณ รวมถงึการคนืกาํไรแกสมาชกิ เพือ่สงเสรมิ

ใหชาวบานคุมครองดแูลรกัษาปาโดยองคกรชุมชน

อยางยัง่ยนื ผลิตภณัฑทีท่าํไดแกผลิตภณัฑเหด็โคน

ในนํา้เกลอื ผลติภณัฑเหด็เผาะในนํา้เกลอื ผลติภณัฑ

ไขมดแดงในน้ําเกลือ และผลิตภณัฑแมเปงคัว่เกลือ 

(สหกรณการเกษตรในโครงการพัฒนาพ้ืนทีบ่รเิวณ

หนองอ่ึง อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจาํกดั, 2552)

จากท่ีกลาวมาขางตน ของปามคีวามสาํคญัตอความ

เปนอยูของราษฎรในพื้นที่ปาชุมชนดงมัน ตําบล

คอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดังนั้นในการ

ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลทาง

เศรษฐกิจ สังคม และขอมูลท่ัวไปของราษฎรใน

พื้นที่ปาชุมชนดงมัน ปริมาณการพึ่งพิงของปา

ตลอดจนศึกษารูปแบบการแปรรูป และการเพ่ิม

มูลคาของปา จากปาชุมชนดงมัน ตําบลคอเหนือ 

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธรจะทําใหทราบถึง สภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของราษฎร 

การใชประโยชนจากของปา ตลอดจนการเพ่ิมมลูคา

และการแปรรูปของปา เพื่อนําข อมูลไปเปน

แนวทางในการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรปาไม

ในพื้นที่ปาชุมชนใหเหมาะสม เปนตนแบบในการ

พัฒนาใหกับปาชุมชนอ่ืนๆ โดยสงเสริมชุมชนให

สามารถนําของปามาใชประโยชน และตอยอดเพื่อ

เพ่ิมมูลคาแกของปา เปนการใชทรัพยากรไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพและกอใหเกิดความยั่งยืนเพื่อให 

คนอยูกับปาไมอยางเกื้อกูลกัน
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อุปกรณและวิธีการ

การรวบรวมขอมูล

 ขอมูลทุติยภูมิรวบรวมจากการตรวจ

เอกสาร  สร างแบบสัมภาษณนําไปทดสอบ

ความเช่ือมัน่ ในตําบลสําราญ ซึง่เปนพืน้ทีใ่กลเคยีง

เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของคําถาม

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ

กฎระเบียบของปาชุมชน โดยใชสูตร KR-20 

ซึง่เปนวธิกีารของคเูดอร-รชิารดสนั (Kuder-Rich-

ardson’s) (พวงรัตน, 2543) เมื่อทําการทดสอบ

เกีย่วกบัความรูเกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากรปาไม 

ไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 และ

ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของปาชุมชนไดคา

สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันเทากับ 0.82 การเก็บ

ขอมูลปฐมภูมิ  ซึ่งใชกับกลุมเปาหมายคือ ราษฎร

ใน 15 หมูบานจํานวน 1,908 ครัวเรือน (องคการ

บริหารสวนตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร, 2556) ในตาํบลคอเหนอื อาํเภอเมอืง จงัหวดั

ยโสธรแลวคํานวณหาจํานวนครัวเรือนตัวอยางที่

เหมาะสมโดยใชสูตร Yamane (1973) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับไดเทากับ 0.05 ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยาง

เทากับ 331 ครัวเรือน โดยใชการจับฉลากบานเลข

ที่ของราษฎรในแตละหมูบาน เพื่อใหไดขอมูล

ในเรื่อง ของปาที่เก็บหา การใชประโยชน ฤดูกาล

ที่เก็บหา ปริมาณที่เก็บหา และมูลคาของของปา 

โดยใชวิธีสุ มตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 

random sampling)โดยคํานวณหาจํานวนครัวเรือน

ตวัอยางในแตละหมูบานตามสดัสวนการเกบ็ขอมลู

สหกรณการเกษตรในโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ

หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํากัด โดยใช

แบบสัมภาษณสัมภาษณผูประสานงานโครงการ

ซึ่งรับผิดชอบในสวนของผลิตภัณฑวนาทิพย 

โดยตรง 

การวิเคราะหขอมูล

 1.  วิเคราะหข อมูลทางเศรษฐกิจและ

สังคมการพึ่ ง พิงและมูลค าสุทธิจากของป า 

มีรายละเอียดดังนี้

  1.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

(descriptive analysis) เพื่อใหทราบถึงสภาพท่ัวไป

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชนของปา 

ของราษฎรท่ีอาศัยอยูรายรอบพ้ืนทีป่าชุมชนดงมัน 

ตําบลค อเหนือ  อํา เภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

โดยนาํเสนอในรปูของตารางและแสดงคาทางสถติิ

ตางๆ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด 

คาตํา่สดุเพือ่อธบิายลกัษณะท่ัวไปของกลุมตวัอยาง

  1.2  การวิเคราะหมูลคาการพึ่งพิง

ของปา โดยคิดในรูปของ “มลูคาสุทธ”ิ (สนัต,ิ 2549) 

โดยมูลคาสุทธิจากของปา = มูลคาของปาที่เก็บหา

มาได – คาใชจายท้ังหมดที่เกิดขึ้น

  มลูคาของปาทีเ่กบ็หามาได = (ปรมิาณ

ของปาที่ใชในครัวเรือน x ราคาตลาด) + (ปริมาณ

ของปาที่จําหนาย x ราคาท่ีจําหนาย)

  คาใชจายทัง้หมด = คาใชจายทีใ่หไดมา

ซึง่ของปาทัง้ทีเ่ปนตวัเงินและไมเปนตวัเงิน + คาใช

จายในการจําหนายของปาทั้งท่ีเปนตัวเงินและ

ไมเปนตัวเงิน

  คาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน เชน คาเสีย

โอกาสของแรงงาน รวมถึงอุปกรณตางๆ จะคิดคา

ใชจายในรูปของคาเส่ือมราคา มูลคาสุทธิของปา
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ที่เก็บหามาไดทั้งหมด คือ การรวมมูลคาสุทธิของ

ของปาทุกประเภทรวมกัน 

   มูลคาสุทธิทั้งหมด = มูลคาสุทธิ

เฉลี่ยตอคร้ัง x จํานวนครั้งที่เก็บหาทั้งหมด

 2.  วเิคราะหการเพิม่มลูคาและการแปรรปู

ของปา

  2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

(desc r ip t ive  ana lys i s )  ข อมูลทั่ ว ไปของ

ผู ประกอบการ  ชื่อสถานประกอบการ  ที่ตั้ง 

การเ ร่ิมดํา เ นินการ  วิธีการแปรรูป  เงินทุน 

การสงเสริมและการฝกอบรมวิธีการแปรรูป 

การไดรับความชวยเหลือดานตางๆในการแปรรูป

  2.2  วิ เคราะห การเ พ่ิมมูลค าและ

การแปรรูปของปาเปนผลิตภัณฑ ไดแก คาใชจาย

ที่มีทั้งค าใช จ ายในการใหได มาซึ่งทรัพยากร 

คาใชจายในการผลิต รวมทั้งคาใชจายที่เปนตัวเงิน 

และคาใช จ ายที่ไม  เป นตัวเงิน  เช น  แรงงาน 

สวนเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ จะจายในรูป

ของคาเสื่อมราคา ในดานการแปรรูป ไดแก 

ชนิดผลิตภัณฑที่แปรรูป ปริมาณวัตถุดิบที่ใช 

ราคาวัตถดุบิทีน่าํมาแปรรูป แหลงทีม่าของวัตถุดบิ 

จํานวนผลิตภัณฑที่ผลิตได ขั้นตอนการแปรรูป 

อปุกรณทีใ่ชในการแปรรปู จาํนวนแรงงานทีใ่ช การ

จดัจาํหนายสินคา ราคาขาย ตลอดจนความตองการ

ความชวยเหลือทางดานตางๆ

ผลและวิจารณ

ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไป

 จากการศึกษาพบว า  ราษฎรที่ศึกษา 

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.59 เพศชาย 

รอยละ 44.41โดยมีอายุ 41-50 และ 51-60 ป 

มากท่ีสุด จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 34.74 

รองลงมา มีอายุ มากกวา 60 ป มีอายุ 31-40 ป 

และ นอยกวาหรือเทากับ 30 ป คิดเปนรอยละ 

20.55, 8.76 และ 1.21 ตามลําดับ มีอายุเฉลี่ย 

52.39 ประดับการศึกษาพบวาสวนใหญจบการศึกษา 

ในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 84.59 

รองลงมาจบระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา มัธยมศึกษาตอนปลาย 

และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.76, 3.02, 2.72 

และ 0.91 ตามลําดับสวนใหญมีอาชีพหลักคือ 

การทํานามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.64 รับจาง

ทั่วไป รอยละ 3.63 ประกอบอาชีพ รับราชการ 

คาขาย และอื่นๆ (เลี้ยงปลา และเลี้ยงเปด) คิดเปน

รอยละ 3.32, 1.81 และ 0.60 ตามลําดับราษฎร

สวนใหญมีอาชีพรองคิดเป นร อยละ  61.93 

โดยประกอบอาชีพรองรับจางทั่วไป คิดเปน

รอยละ 49.85 มีอาชีพคาขาย และทําสวน จํานวน

เทากนั คดิเปนรอยละ 6.04 มอีาชพีทํานา และทาํไร

กับเลี้ยงสัตว จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.02 

และ 1.81 ตามลําดบั และไมมอีาชีพรองคิดเปนรอย

ละ 38.07 สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ที่พบมากที่สุด คือ 4-6 คน คิดเปนรอยละ 64.35 

รองลงมา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน 

และ ตั้งแต 7 คน ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 23.26 และ 

12.39 ตามลําดับจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 

4.50 คนโดยสวนใหญเปนคนท่ีเกดิในพ้ืนท่ี คดิเปน

รอยละ 98.19 โดยมีการอพยพมาจากพื้นท่ีอื่น

เพียงรอยละ 1.81 ราษฎรสวนใหญมีที่ดินทํากิน 

ตํ่ากวา 10 ไร มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.09 
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รองลงมา มีที่ดินทํากิน 10-20 ไร และมากกวา 

20 ไร คิดเปนรอยละ 40.79 และ 14.80 ตามลําดับ 

มีที่ดินทํากินเฉลี่ย 13.51 ไรสวนใหญมีพื้นที่ทํากิน

เพียงพอตอการเล้ียงชีพ คิดเปนรอยละ 86.40 

และที่ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 13.60 มีรายได 

100,001-150,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

41.39 รองลงมามีรายได มากกวา150,000 บาท/ป 

และมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 100,000 บาท/ป 

คดิเปนรอยละ 31.72 และ 26.89 ตามลําดบัมรีายได

เฉลี่ยตอปเทากับ 146,505.74 บาท รายจายตอ

ครัวเรือนของราษฎรตอปสวนใหญ มีรายจาย 

100,001-150,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

39.58 รองลงมามีรายจายไมเกิน 100,000 บาท 

และมรีายจายมากกวา 150,000 บาท คดิเปนรอยละ 

33.54 และ 26.89 ตามลําดับมีรายจายเฉลี่ยตอป

เทากบั 133,628.10 บาท เมือ่เทยีบรายไดกบัรายจาย

จะพบวาราษฎรมีเงินเหลือเก็บ มากที่สุดคิดเปน

รอยละ 49.85 รองลงมามรีายไดเพยีงพอกบัรายจาย 

และมีรายไดนอยกวารายจาย คิดเปนรอยละ 37.46 

และ 12.69 ตามลําดับราษฎรสวนใหญเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม คิดเปนรอยละ 72.51 และไมเปน

สมาชิกกลุ มทางสังคม คิดเปนรอยละ 27.49 

เทานัน้ โดยรอยละ 21.75 เปนสมาชกิเก่ียวกบัปาไม 

และไมเกี่ยวของกับปาไม คิดเปนรอยละ 50.76 

ระดบัความรูเกีย่วกบักฎระเบียบของปาชมุชนของ

ราษฎร อยูในระดับสงู และต่ํา คดิเปนรอยละ 91.54 

และ 8.46 ตามลําดับ และระดับความรูเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมของราษฎรอยู ใน

ระดับสูง และตํ่า คิดเปนรอยละ 80.06 และ 19.94 

ตามลําดับ 

การพึ่งพิงของปา

 ราษฎรกลุมตัวอยางมีการพึ่งพิงของปา

โดยสามารถแบงไดเปน 12 ประเภท ดังนี้

 1.  ไม ฟ น  พบว าราษฎรมีการพึ่งพิง

คิดเปนรอยละ 22.96 ซึ่งมีการเก็บหาตลอดท้ังป

โดยใชเฉพาะในครวัเรอืนชนดิของไมฟนทีเ่กบ็หามี 

9 ชนดิ คอื ไมกรวยปา ไมแดง ไมตะแบก ไมพะยอม 

ไมมะพลับ ไมยางนา ไมยูคาลิปตัส ไมเลือดนก 

และไมสาธร ปรมิาณการเกบ็หาทัง้หมดตอปเทากบั 

119 ลูกบาศก  เมตร  มีมูลค าทั้ งหมดเท ากับ 

107,100 บาท มีมูลคาสุทธิเทากับ 64,535 บาท 

มีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 194.97 บาท

และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาไมฟนของราษฎร

ทั้งหมดตอปเทากับ 372,002.36 บาท

 2.  ผลไมปา พบวาราษฎรมีการพ่ึงพิง

ผลไมปาคิดเปนรอยละ 13.90 ซึ่งมีการเก็บหา

ตลอดทั้งป โดยใชในครัวเรือน และจําหนาย 

เปนรายไดเสรมิ ชนิดของผลไมปาทีเ่ก็บหาม ี4 ชนดิ 

คอื ตะขบปา เลบ็แมว นมควาย และมะขาม ปรมิาณ

ผลไมปาที่เก็บหาไดตอปเทากับ 75.5 กิโลกรัม/ป

มีมูลคาท้ังหมดเทากับ 2,210 บาท มีมูลคาสุทธิ

เทากับ 1,450 บาท มีมลูคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือน

เทากับ 4.38 บาท และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหา

ผลไมปาของราษฎรท้ังหมดตอปเทากบั 8,358.31บาท

 3. เหด็ พบวาราษฎรมกีารพึง่พงิเหด็คิดเปน

รอยละ 44.11 มกีารเกบ็หาในชวงเดอืน พฤษภาคม-

ตุลาคม โดยใชในครัวเรือน และจําหนายเปน

รายไดเสริม ชนิดของเห็ดที่เก็บหามี 7 ชนิด คือ 

เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดตับเตา 

เห็ดกอ และเห็ดหูหนู ปริมาณเห็ดที่เก็บหาไดตอป



45
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคาของปาจากปาชุมชนดงมัน…

กวิสรา ภูขันเงิน และคณะ

เทากับ 2,239 กิโลกรัมมีมูลคาทั้งหมดเทากับ 

627,070 บาท มีมูลคาสุทธิเทากับ 521,688.20 บาท

มมีลูคาสทุธเิฉลีย่ตอครวัเรือนเทากบั 1,576.10 บาท

และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาเห็ดของราษฎร

ทั้งหมดตอปเทากับ 3,007,193.61 บาท

 4.  พืชอาหาร พบวาราษฎรมีการพ่ึงพิง

คิดเปนรอยละ 23.87 มีการเก็บหาตลอดทั้งป 

โดยใชในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดเสริม 

ชนดิของพชือาหารทีเ่กบ็หามี 10 ชนดิ คอื ผกัหวาน

ปา ผักติ้วขาว ผักเม็ก นํ้าเตา ตําลึง กระโดน ผลขจร 

ขี้เหล็ก กระถิน และดอกขจร ปริมาณพืชอาหาร

ที่เก็บหาไดตอปเทากับ 330.5 กิโลกรัม/ปมีมูลคา

ทั้งหมดเทากับ 32,865 บาท มีมูลคาสุทธิเทากับ 

25,655.60 บาท และมมีลูคาสทุธเิฉล่ียตอครวัเรือน

เทากับ 77.51 บาท และมีมูลคาสุทธิของการ

เก็บหาพืชอาหารของราษฎรท้ังหมดตอปเทากับ 

147,887.87 บาท

 5.  แมลงกินได พบวาราษฎรมีการพึ่งพิง

คิดเปนรอยละ 14.50 มีการเก็บหาชวงเดือน 

กุมภาพันธ – พฤศจิกายน โดยใชในครัวเรือน 

และจําหนายเปนรายไดเสริม ชนิดของแมลง

ที่เก็บหามี 4 ชนิด คือ จินูน จิโปม จิ้งหรีด และ

ตัก๊แตน ปรมิาณแมลงกนิไดทีเ่กบ็หาไดตอปเทากบั 

176 กิโลกรัมมีมูลคาทั้งหมดเทากับ 48,610 บาท 

มีมูลคาสุทธิเทากับ 46,516.40 บาท และมีมูลคา

สุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 140.53 บาท และมี

มูลคาสุทธิของการเก็บหาแมลงกินไดของราษฎร

ทั้งหมดตอปเทากับ 268,136.83 บาท

 6.  นํา้ผึง้ พบวาราษฎรมีการพ่ึงพงิคดิเปน

รอยละ 1.81 มีการเก็บหาชวงเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม โดยใชในครัวเรือน และจําหนาย

เปนรายไดเสริม มีปริมาณการเก็บหาตอปเทากับ 

36 ขวดมีมูลคาทั้งหมดเทากับ 10,800 บาท มีมูลคา

สุทธิเทากับ 8,640 บาท และมีมูลคาสุทธิเฉลี่ย

ตอครัวเรือนเทากับ 26.10 บาท และมีมูลคาสุทธิ

ของการเก็บหานํ้าผึ้งของราษฎรท้ังหมดตอป

เทากับ 49,803.99 บาท

 7. ไผตง พบวาราษฎรมีการพึ่งพิงคิดเปน

รอยละ 1.51 มีการเก็บหาตลอดป โดยใชในครัว

เรือนเพียงอยางเดียวมีปริมาณการเก็บหาตอป

มีปริมาณ 58 ลํา มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 1,160 บาท 

มีมูลคาสุทธิเทากับ 792.80 บาท และมีมูลคาสุทธิ

เฉลีย่ตอครวัเรอืนเทากบั 2.40 บาทและมมีลูคาสทุธิ

ของการเก็บหาไมไผตงของราษฎรทั้งหมดตอป

เทากับ 4,569.98 บาท

 8.  หนอไม พบวาราษฎรมีการพึ่งพิง

คิดเปนรอยละ 26.59 มีการเก็บหาในชวงเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม โดยใชในครัวเรือนและ

จําหนายเปนรายไดเสริม ชนิดหนอไมที่เก็บหา

มี 2 ชนิด คือ หนอไมไผรวก และหนอไมไผตง

ปริมาณหนอไมที่เก็บหาไดตอปเทากับ 2,632 

กโิลกรมัมมีลูคาทัง้หมดเทากบั 42,610 บาท มมีลูคา

สุทธิเทากับ 13,902.20 บาท และมีมูลคาสุทธิ

เฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 42 บาท และมีมูลคาสุทธิ

ของการเก็บหาหนอไมของราษฎรท้ังหมดตอป

เทากับ 80,137.15 บาท

 9.  สมุนไพร พบวาราษฎรมีการพึ่งพิง

คิดเปนรอยละ 7.25 มีการเก็บหาตลอดทั้งป โดยใช

ในครัว เ รือนและจําหน าย เป นรายได  เส ริม 

ชนิดสมุนไพรที่เก็บหามี 6 ชนิด คือ เครือยานาง 
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ขมิ้นขาว วานหางจระเข ตะไคร พลองเหมือด และ

เพกา ปรมิาณสมนุไพรทีเ่กบ็หาไดตอปเทากบั 86.5 

กโิลกรมัมมีลูคารวมเทากบั 7,815 บาท มมีลูคาสทุธิ

เทากับ 7,078.80 บาท และมีมูลคาสุทธิเฉล่ียตอ

ครัวเรือนเทากับ 21.39 บาท และมีมูลคาสุทธิของ

การเก็บหาสมุนไพรของราษฎรท้ังหมดตอปเทากบั 

40,804.68 บาท

 10. สัตว พบวาราษฎรมีการพึ่งพิงคิดเปน

รอยละ 3.93 มีการเก็บหาตลอดทั้งป โดยบริโภค

ในครวัเรอืน และจาํหนายเปนรายไดเสรมิ ชนดิของ

สัตวที่เก็บหามี 3 ชนิด คือ อึ่ง ปลา และแย ปริมาณ

สตัวทีเ่กบ็หาไดตอปเทากบั 95 กโิลกรมัมมีลูคารวม

เทากับ 15,260 บาท มีมูลคาสุทธิเทากับ 9,350.50 

บาท และมีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 

28.25 บาทและมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาสัตว

ของราษฎรทั้งหมดตอปเทากับ 53,899.56บาท

 11. ไขมดแดง พบวาราษฎรมีการพ่ึงพิง

คิดเป นร อยละ  5.44 มีการเก็บหาชวงเดือน

กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม โดยใชในครัวเรือน 

และจําหนายเปนรายไดเสริม ไขมดแดง มีปริมาณ

การเก็บหาตอปเทากับ107กิโลกรัม มีมูลคารวม

เทากับ 37,450 บาท มีมูลคาสุทธิเทากับ 30,201.60 

บาท และมีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 

91.24 บาท และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหา

ไข มดแดงของราษฎรท้ังหมดต อป  เท  ากับ 

174,092.61 บาท

 12. แมเปง พบวาราษฎรมีการพ่ึงพิงคดิเปน

รอยละ 3.32 มีการเก็บหาชวงเดือนกุมภาพันธถึง

เดือนพฤษภาคม โดยใชในครัวเรือน และจําหนาย

เปนรายไดเสริม แมเปง มีปริมาณการเก็บหาตอป

มีปริมาณ 70 มีมูลคารวมเทากับ 21,000 บาท 

มีมูลคาสุทธิเทากับ 18,260 บาท และมีมูลคาสุทธิ

เฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 55.17 บาทและมีมูลคา

สทุธขิองการเกบ็หาแมเปงของราษฎรทัง้หมดตอป

เทากับ 105,257.04 บาท

 มูลคาของปาทั้งหมดตอปเทากับ 953,950 

บาท  คาใช จ ายที่ เกิดขึ้นท้ังหมดตอปเท ากับ 

205,878.90 บาท มูลคาสุทธิทั้งหมดตอปเทากับ 

748,071.10 บาท โดยมีมลูคาสุทธเิฉล่ียตอครัวเรือน

ทั้งหมดตอปเทากับ 2,260.03 บาท คิดเปนรอยละ 

1.54 ของรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป และมีมลูคา

สทุธขิองการเกบ็หาของปาจากปาชุมชนของราษฎร 

ทั้งหมดตอปเทากับ 4,312,143.98 บาท (Table 1)

การเพิ่มมูลคา



47
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคาของปาจากปาชุมชนดงมัน…

กวิสรา ภูขันเงิน และคณะ

Table 1 Net value of local’s dependency in non-timber forest products (NTFPs).

 - Fire wood - 107,100.00 107,100 42,565.00 64,535 194.97 372,002.36

 - Wild fruits 585.00 1,625.00 2,210 760.00 1,450 4.38 8,358.31

 - Mushroom 506,470.00 120,600.00 627,070 105,381.80 521,688.20 1,576.10 3,007,193.61

 - Edible plant 23,415.00 9,450.00 32,865 7,209.40 25,655.60 77.51 147,887.87

 - Edible insect 34,440.00 14,170.00 48,610 2,093.60 46,516.40 140.53 268,136.83

 - Honey 8,100.00 2,700.00 10,800 2,160.00 8,640 26.10 49,803.99

 - Bamboo - 1,160.00 1,160 367.20 792.80 2.40 4,569.98

 - Bamboo shoot 32,960.00 9,650.00 42,610 28,707.80 13,902.20 42.00 80,137.15

 - Medicinal plants 4,990.00 2,825.00 7,815 736.20 7,078.80 21.39 40,804.68

 - Edible animal 12,340.00 2,920.00 15,260 5,909.50 9,350.50 28.25 53,899.56

 - Ant eggs 29,750.00 7,700.00 37,450 7,248.40 30,201.60 91.24 174,092.61

 - Queen ant 18,300.00 2,700.00 21,000 2,740.00 18,260 55.17 105,257.04

 Total 671,350.00 282,600.00 953,950 205,878.90 748,071.10 2,260.03 4,312,143.98

 Remark : *Total net value is from the usage of 1,908 households.

Average

 net value 

per 

household 

(Baht)

Total net 

value 

from locals’ 

usage

(Baht)*

Net value 

from the

usage 

(Baht)

Total cost 

(Baht)
 Type of 

 NTFPs

Money Non- money Total

Valued at acquisition (Baht)
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 จากการศึกษาการเพิ่มมูลคาของปาที่เก็บ

จากปาชุมชนดงมัน เพ่ือการคาพบวามีการรวมตัว

ของราษฎรจัดตั้งสหกรณการเกษตรในโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเน่ืองมาจากพระ

ราชดาํร ิเพือ่ดาํเนนิการแปรรปูอาหารจากปาชมุชน 

ภายใตเครือ่งหมายการคา “วนาทพิย” โดยไดรบัเงนิ

ทุนเริ่มแรกจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน 660,000 

บาท วิธีการเรียนรู ไดรับการฝกอบรมขบวนการ

แปรรูปและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยมีรายละเอยีดของผลิตภณัฑตางๆทีผ่ลิตได ดงันี้

 1.  เหด็โคน ผลิตภณัฑทีไ่ดจากการแปรรูป 

ไดแก เห็ดโคนในน้ําเกลือ โดยใชเห็ดโคนตอป

จํานวน238กิโลกรัมที่ไดจากปาชุมชนดงมันโดย

เห็ดโคนมีราคาตอกิโลกรัมอยูในชวง 280-350บาท 

ราคาเฉลี่ยเทากับ 293.15บาท แรงงานที่ใชเปน

แรงงานที่เปนสมาชิกในกลุมสหกรณการเกษตร

ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง โดย

ผลิตภัณฑ ที่ขายมีราคาดังนี้ เห็ดโคนในน้ําเกลือ 

แบบขวดแกว ขนาด 630 กรัม ราคา 350 บาท/ขวด 

แบบกระปอง ขนาด 300 กรัม ราคา 180 บาท/

กระปองมูลคาของเห็ดโคนท่ีใชเปนวตัถดุบิมมีลูคา 

69,769 บาท/ป และเห็ดโคนแปรรูปมีมูลคารวม 

208,950 บาท/ป สวนใหญมกีารแปรรูปในชวงเดือน

กรกฎาคม – ตุลาคม

 2.  เห็ดเผาะ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการแปรรปู 

ไดแก เห็ดเผาะในนํ้าเกลือ โดยใชเห็ดเผาะตอป

จํานวน 1,232 กิโลกรัม ที่ไดจากปาชุมชนดงมัน 

โดยเห็ดเผาะมีราคาตอกิโลกรัมอยูในชวง 200-250 

บาท ราคาเฉลี่ยเทากับ 236.31 บาท แรงงานที่ใช

เปนแรงงานทีเ่ปนสมาชกิในกลุมสหกรณการเกษตร 

ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง โดย

ผลิตภัณฑที่ขายมีราคาดังนี้ เห็ดเผาะในนํ้าเกลือ 

แบบขวดแกว ขนาด 630 กรัม ราคา 285 บาท/ขวด 

แบบกระปอง ขนาด 300 กรัม ราคา 135 บาท/

กระปอง มลูคาของเหด็เผาะทีใ่ชเปนวตัถดุบิมมีลูคา 

291,132 บาท/ป และเห็ดเผาะแปรรูปมีมูลคารวม 

958,665 บาท/ป สวนใหญมกีารแปรรูปในชวงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน 

 3.  ไขมดแดง ผลิตภัณฑที่ได จากการ

แปรรูป ไดแก ไขมดแดงในน้ําเกลือ โดยใชไข

มดแดงตอปจํานวน 614.20 กิโลกรัม ที่ไดจากปา

ชุมชนดงมัน โดยไขมดแดงมีราคาตอกิโลกรัม

อยูในชวง 280-320 บาท ราคาเฉลี่ย 314.78 บาท/

กิโลกรัม แรงงานท่ีใชเปนแรงงานท่ีเปนสมาชิก

ในกลุมสหกรณการเกษตรในโครงการพฒันาพืน้ที่

บริเวณหนองอึ่ง โดยผลิตภัณฑที่ขายมีราคาดังนี้ 

ไขมดแดงในน้ําเกลือ แบบกระปองใหญ ขนาด 

300 กรมั ราคา 160 บาท/กระปอง แบบกระปองเลก็ 

ขนาด 100 กรัม ราคา 60 บาท/กระปอง มูลคาของ

ไขมดแดงท่ีใชเปนวัตถุดิบมีมูลคา 193,339 บาท/ป 

และไขมดแดงแปรรูปมีมูลคารวม 464,200 บาท/ป 

สวนใหญมีการแปรรูปในชวงเดือน เมษายน-

พฤษภาคม 

 4.  แมเปง ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป 

ไดแก แมเปงค่ัวเกลือ โดยใชแมเปงตอปจํานวน 

10.9 กิโลกรัม ที่ไดจากปาชุมชนดงมัน โดยแมเปง

มรีาคาตอกโิลกรัมเทากบั 300 บาท แรงงานทีใ่ชเปน

แรงงานท่ีเปนสมาชิกในกลุมสหกรณการเกษตร

ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง โดย
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ผลิตภัณฑที่ขายมีราคาดังนี้  แม เป งคั่วเกลือ 

แบบกระปองใหญ ขนาด 100 กรัม ราคา 120 บาท/

กระปอง แบบกระปองเล็ก ขนาด 50 กรัม ราคา 

70 บาท/กระปอง มลูคาของแมเปงทีใ่ชเปนวตัถดุบิ

มีมูลคา 3,270 บาท/ป และแมเปงแปรรูปมีมูลคา

รวม 11,500 บาท/ป สวนใหญมีการแปรรูปในชวง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม (Table 2)

 สรปุตนทนุทัง้หมดตอปเทากบั 877,856.34 

บาท  ประกอบดวย  ค าวัตถุดิบต อป  เท ากับ 

557,510.00 บาท คาแรงงานตอปเทากบั 115,710.00 

บาท คาเช้ือเพลิงและอื่นๆ ตอปเทากับ 198,182.00 

บาท และคาเส่ือมราคาตอรอบการผลิตตอปเทากบั 

6,454.34 บาท มูลคาสินคาแปรรูปรวมตอปเทากับ 

1,643,315.00 บาท มูลคาที่เพิ่มขึ้นของสินคา

แปรรูปรวมตอปเทากับ 765,458.66 บาท

สรุป

 จากการศึกษาพบวา ราษฎรสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 52.39 ป มีการศึกษาระดับ

ชั้นประถมศึกษา มีอาชีพหลักคือ การทํานา และ

อาชีพรองคือ การรับจาง มีสมาชิกในครัวเรือน

เฉลี่ย 4.50 คน มีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 13.51 ไร 

รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 146,505.74 บาท/ป และ

รายจายของครัวเรือน 133,628.10 บาท/ป ราษฎร

มีรายไดเพียงพอกับรายจาย ระดับความรูเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของปาชุมชนของราษฎรและระดับ

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ

ราษฎรอยูในระดับสูง ซึ่งราษฎรสวนใหญเปน

สมาชิกกลุมกองทุนหมูบานและกลุมเกษตรกร 

ของปาที่ราษฎรมีการเก็บหาและพ่ึงพิง ไดแก 

ไมฟน ผลไมปา เห็ด พืชอาหาร แมลงกินได นํ้าผึ้ง 

Table 2  The value of processing non-timber forest products.

  Material  Material 
The value of raw

 
The value of processing

 Products amount price range /  

  (kg.) kg.(Baht). 
material (Baht)

 
products (Baht)

  - termite mushrooms in salt water 238.00 280 - 350 69,769.00 208,950.00

  - puff ball mushrooms in salt water 1,232.00 200 - 250 291,132.00 958,665.00

  - ant eggs in salt water 614.20 280 - 320 193,339.00 464,200.00

  - salty queen ant roasted 10.90 300 3,270.00 11,500.00 

 Total 2,095.10  557,510.00 1,643,315.00
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ไมไผตง หนอไม สมุนไพร สัตว ไขมดแดง และ

แมเปง มูลคาของปาทั้งหมดเทากับ 953,950 บาท/

ป มูลคาสุทธิทั้งหมดเทากับ 748,071.10  บาท/ป 

โดยมีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนท้ังหมดเทากับ 

2,260.03 บาท/ป และ มีมูลคาสุทธิของการเก็บหา

ของปาจากปาชุมชนของราษฎรท้ังหมดเทากับ 

4,312,143.98 บาท/ป

 ราษฎรไดมีการรวมกลุมจัดตั้งสหกรณ

การเกษตรในโครงการพัฒนาพืน้ทีบ่ริเวณหนองอ่ึง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อนําของปามา

แปรรูป ไดแก เห็ดโคนในนํ้าเกลือ เห็ดเผาะในน้ํา

เกลือ ไขมดแดงในน้ําเกลือ และแมเปงคั่วเกลือ 

มูลคาวัตถุดิบทั้งหมดตอปเทากับ 557,510.00 บาท

คาแรงงานตอปเทากบั 115,710.00 บาท คาเชือ้เพลงิ

และอ่ืนๆ ตอปเทากบั 198,182.00 บาท และคาเสือ่ม

ราคาตอรอบการผลิตตอปเทากับ 6,454.34 บาท 

รวมตนทุนทั้งหมดตอปเทากับ 877,856.34 บาท 

มูลคาสินคาแปรรูปรวมตอปเทากับ 1,643,315.00 

บาท มูลคาที่เพิ่มขึ้นของสินคาแปรรูปรวมตอป

เทากับ 765,458.66 บาท

ขอเสนอแนะ

 1.  การศึกษาความคิดเห็นของราษฎร

เกี่ยวกับความเพียงพอของพ้ืนที่ปาชุมชน พบวา 

พื้นที่ปาชุมชนในปจจุบันไมเพียงพอกับความ

ตองการใชประโยชน คิดเปนรอยละ 68.88 ดังนั้น

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่ เกี่ยวของ

ควรเขาไปใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเขาไป

ใชประโยชนในปาชุมชน และการเก็บหาของปา 

รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม สงเสริมให

ราษฎรเพาะพันธุ หรอืเพาะเล้ียง ของปาท่ีขาดแคลน 

มีจํานวนนอย และสามารถเพาะเล้ียงได เชน 

การเพาะเลีย้งมดแดง การเพาะเลีย้งผึง้ การเพาะเลีย้ง 

ตั๊กแตน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ตลอดจนปลูกตนไม

ที่เปนแหลงทํารังของสัตวเหลานี้เพิ่ม ปลูกพืช

อาหาร และสมุนไพรท่ีขาดแคลน และมีจํานวน

นอยเพิ่ม เชน กระโดน ขี้เหล็ก กระถิน ขจร 

วานหางจระเข เพกา เปนตน เพื่อใหราษฎรมี

ทางเลือกในการพ่ึงพิงของปาอีกทางหน่ึง เพ่ือให

ปาชุมชนยังคงมีผลผลิตอยางตอเนื่องและย่ังยืน

 2.  การศึกษาการแปรรูปของปา พบวา

ผลิตภัณฑที่แปรรูปจากของปาเปนที่ต องการ

ของตลาด แตวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต มีไมเพียงพอ

ตอความตองการ ซึ่งจะตองรับซื้อวัตถุดิบมาจาก

พื้นที่อื่น ดังนั้น ควรมีการวิจัยและพัฒนาในการ

เพาะพันธุของปา ไดแก เห็ดโคน ไขมดแดง และ

แมเปง แลวเผยแพร อบรมสงเสริมใหราษฎรใน

พื้นท่ีทําการเพาะเล้ียงของปาดังกลาวในพ้ืนท่ี

ทํากิน เพ่ือเปนการสรางอาชีพ และสรางรายได

ใหกับราษฎรในพื้นที่ นําของปาที่เพาะเลี้ยงมาเปน

วตัถดุบิ ในการผลิตผลิตภณัฑ เพือ่ตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค ลดปริมาณการใชประโยชน

ของปาจากปาชุมชนและเปนการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหของปาอีกดวย ในสวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ยังมีของปาบางชนิดที่สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ

เพื่อใหสามารถบริโภคนอกฤดูกาลได เชน หนอไม 

หรือดอกข้ีเหล็ก อาจทําเปนหนอไมดองเกลือ 

หรือเปนดอกขี้เหล็กอัดกอนแชแข็ง เพื่อเปนการ

เพิ่มมูลคาใหของปาไดอีกทางหน่ึง
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics,
 participation levels and factors affecting people participation in at  Bueng Ngam sub-district 
civil state check dam project, Nong Phok district, Roi Et province.  Data gathered by employing 
the designed questionnaires interviewed 214 respondents of the sampled household who 
located in 3 villages of Bueng Ngam sub-district, Nong Phok district, Roi Et  province. 
Statistical analysis methods employed for testing the setting hypothesis were t-test and F-test 
and with the given significant level of 0.05.
 The results of this study indicated that most of the respondents were male with their 
average ages of 46.77 years. Their educational level was at middle school, average number 
of household member and household labor were at 4 and 2.96 persons, respectively. Agriculture 
(agronomy/paddy/ horticulture) was their main occupation. Their average annual household 
income and expenditure were 59,390.65 and 50,855.14 baht per year, respectively. Their average 
resettled period were 36.62 years. Most of them having knowledge about civil state project 
and forest resource conservation at the high and the moderate level, respectively. People 
participation in Bueng Ngam sub-district civil state check dam project at the less level 
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with the average score of 2.52. Factors affecting people participation in Bueng Ngam 
sub-district civil state check dam project were educational level, household income, resettled period, 
training course attendance and knowledge about forest resource conservation.
Keywords: participation, people, Bueng Ngam sub-district civil state check dam project,
  Roi Et province

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีสวนรวม 

และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอ หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ขอมูลการศึกษารวบรวมโดยใชแบบสอบถามไปสอบถามราษฎร

ที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองท่ีตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 3 หมูบาน 

รวมจํานวน 214 ครัวเรือน วิธีวิเคราะหทางสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิติ t-test  และคาสถิติ 

F-test กําหนด นัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 (p = 0.05)

 ผลการศึกษาพบวา ราษฎรที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.77 ป มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนและมีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 

และ 2.96 คนตามลําดับ มีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร) เปนอาชีพหลัก มีรายไดและมีรายจาย

รวมของครัวเรือนตอปเฉลี่ย 59,390.65 บาท และ 50,855.14 บาทตามลําดับ มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน

เฉลี่ย 36.62  ป มีความรูเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ และมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

อยูในระดับมากและอยูในระดับปานกลางตามลําดับ ราษฎรมีสวนรวมในโครงการฝายประชารัฐ

ตําบลบึงงามอยู ในระดับคอนขางนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 สวนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม

ของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม ไดแก ระดับการศึกษา รายไดของครัวเรือน 

ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน การไดรับการฝกอบรม และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

คําสําคัญ: การมีสวนรวม ราษฎร โครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม จังหวัดรอยเอ็ด
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บทนํา

 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยถือไดวาเปน

ประเทศในภูมิภาคเขตรอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ

ไปดวยทรัพยากรปาไม แตในปจจุบันทรัพยากรปา

ไมของประเทศไดถูกบุกรุกทําลายลงอยางมาก 

สาเหตุหลักเกิดมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร

ภายในประเทศ สงผลทําใหมีความตองการที่ดิน

เพือ่อยูอาศัยและทํากนิเพ่ิมมากข้ึน ราษฎรไดเขาไป

บุกรุก แผวถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ปาเพิ่มมาก

ขึน้ มาอยางตอเนือ่ง ในปจจบุนัทรพัยากรปาไมของ

ชาติจึงตกอยูในภาวะวิกฤตและสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ตามมา 

กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง

มากขึ้น เชน เกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแลง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงพ้ืนที่ปาอนุรักษทองท่ีภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ซึ่งมีราษฎรไดเขาบุกรุกตั้งถิ่นฐานอยูอาศัย

และทาํกนิในพืน้ทีป่าอนรุกัษจาํนวนมาก ทาํใหเกดิ

ปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปาวงกวางและมี

แนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ปา

อนรุกัษมคีวามสาํคญัอยางย่ิง เนือ่งจากเปนพืน้ทีป่า

ที่อยูบนที่ราบสูงเปนตนกําเนิดของลําหวยหรือ

ลาํธารสายแรก ปกคลุมไปดวยปาไมซึง่มคีณุสมบตัิ

สามารถดูดซับและกักเก็บนํ้าฝนที่ตกลงมาไวเปน

นํ้าใตดิน ตนน้ําลําธาร จึงเปรียบเสมือนเปน

อางเก็บนํ้าธรรมชาติที่คอยๆ ปลดปลอยนํ้าใหไหล

ซึมหลอเล้ียงลําธาร ทําใหมีนํ้าไหลอยางตอเน่ือง

ตลอดป (นวิตั,ิ 2547) หากพืน้ทีป่าอนรุกัษถกูบกุรกุ

จนเส่ือมโทรม ปญหาภัยแลงจะเกิดตามมาอยาง

หลีกเลี่ยงไมได จากการสํารวจพ้ืนที่ปาไมของ

ประเทศไทยลาสุดเมื่อป พ.ศ.  2556 โดยกรมปาไม 

รวมกบัคณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

พบวา ในป พ.ศ.  2556  มีเนื้อท่ีปาไมเหลืออยู 

102.12 ลานไร คิดเปนรอยละ 31.57 ของพ้ืนท่ี

ประเทศเทานั้น (กรมปาไม, 2559)

 รัฐบาลในยุคของคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ(คสช.) ไดกาํหนดนโยบายภายใตโครงการ

ประชารัฐ  ซึ่งเป นนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคล่ือนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับ

พื้นท่ีในทุกมิติ มุงเนนใหภาครัฐ เอกชน ประชา

สังคม ประชาชนในพ้ืนท่ีพรอมท่ีจะเสียสละ

ทุ ม เททํางานผ านกลไกการมีส วนร วมของ

ทุกภาคสวน  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป นแนวทางปฏิบัติ 

โดยยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อที่จะทําให

ประชาชนมีความสุข มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ประเทศชาติเขมแข็ง มีขีดความสามารถในการ

แขงขนั เพ่ิมนวตักรรมในการผลิต แปรรูปใหสนิคา

มีมูลคาเพิ่ม ซึ่งนโยบายภายใตโครงการประชารัฐ

มุงเนนใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมเสนอ

แนวคิด เสนอโครงการตามความตองการ และ

มีสวนรวมในการดําเนินโครงการดวยตนเอง

บนพื้นฐานความพอเพียง ในทุกข้ันตอน (รัฐบาล

ไทย ,  2559)  หนวยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เปนหนวยงาน

หนึง่ท่ีไดดาํเนนิโครงการประชารฐั เพ่ือการอนรุกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาติใน

รูปแบบตางๆ เชน การปลูกฟนฟูสภาพปาอนุรักษ

และปาเศรษฐกิจท่ีเสื่อมโทรม การกอสรางฝาย
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ประชารัฐ การปลอยสัตวบกและสัตวนํ้าคืนสู 

ธรรมชาติ เปนตน

 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื 

ไดอนุมัติโครงการสรางฝายประชารัฐเพื่อการ

อนุรักษดินและน้ํา ประจําป พ.ศ. 2559 โดยมี

เปาหมายการสรางฝายประชารัฐ (ฝายชะลอน้ํา

แบบผสมผสาน) ในพื้นที่ลุ มนํ้าที่ เสื่อมโทรม 

พื้นที่ 25 ลุมนํ้าหลักที่อยูในความรับผิดชอบของ

กรมฯ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติทางบก 

106  แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 58 แหง เขตหาม

ลาสตัวปา 68 แหง รวม  232  พืน้ที ่แตละพืน้ทีส่ราง

ฝายประชารฐัพืน้ทีล่ะ 30 – 40 แหง รวม 8,984 แหง 

ภายในป พ.ศ. 2559 ระยะเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 (กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช, 2559) ซึ่งสํานักบริหารพื้นที่

อนรุกัษที ่8 (ขอนแกน) สงักดักรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ไดมีการสรางฝายประชารัฐ

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยพ้ืนที่แหงหน่ึงที่ไดดําเนิน

โครงการ คอื โครงการสรางฝายประชารัฐตาํบลบึง

งาม ตั้งอยูในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาถํ้าผานํ้าทิพย 

ทองที่บานหนองแขพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลบึงงาม 

อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอยเอด็ ภายใตความรวม

มอืระหวางหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น และราษฎรในพื้นที่ ผูศึกษาจึงมีความสนใจ

ศึกษาการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการฝาย

ประชารฐัตาํบลบงึงาม เพือ่ตองการทราบวาราษฎร

ในพืน้ทีไ่ดเขามามสีวนรวมกบัหนวยงานรฐัในการ

ดําเนินโครงการดังกลาวอยูในระดับใด มีปญหา 

อุปสรรค และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนิน

งานโครงการฝายประชารัฐอยางไรบาง ทัง้น้ี ขอมลู

ที่ไดสามารถนําไปใชประกอบการแกไข ปรับปรุง 

และพัฒนาการดําเนินโครงการฝายประชารัฐ

ดานทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) ในอนาคต

ไดอย างมีประสิทธิภาพ  นําไปสู การอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีปาอนุรักษไดอยางย่ังยืน

ตอไป

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีสวน

รวม และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

สมมติฐาน

 ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไววา ราษฎร

ทีม่อีาย ุระดบัการศกึษา จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน 

อาชีพหลัก รายไดของครัวเรือน ระยะเวลาการ

ตั้งถ่ินฐาน การไดรับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับ

นโยบายประชารัฐ และราษฎรท่ีมีความรูเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมตางกัน มีสวนรวม

ในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน

อุปกรณ

 1. แบบสอบถาม

 2. อุปกรณเครื่องเขียน

 3. เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

สําเร็จรูป
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วิธีการ

การกําหนดประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง

 1. การกําหนดประชากรศึกษา ไดแก

ราษฎรทีต่ัง้บานเรอืนอยูอาศยัในทองทีต่าํบลบงึงาม 

อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอยเอด็ จาํนวน 3 หมูบาน 

รวมจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  479 ครัวเรือน 

ประกอบดวย (1) บานหนองแขดง หมูที่ 3 จํานวน 

141 ครัวเรือน (2) บานหนองแข หมูที ่ 4 จาํนวน 

168 ครวัเรอืน และ (3) บานหนองแข พัฒนา หมูที่ 6 

จํานวน 170 ครัวเรือน

 2. กลุมตัวอยาง ผูศึกษากําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชจํานวนครัวเรือนราษฎรที่ตั้ง

บานเรือน อยูอาศัยในทองที่ตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 3 หมูบาน 

รวมจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  479 ครัวเรือน

มาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร

การคํานวณของ Krejcie and Morgan (1970) 

ดังสมการ (1)

กําหนดให n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง

  N =  ขนาดของประชากร  (479 

ครัวเรือน)

  e = ความคลาดเคล่ือนของการ

สุมตัวอยางที่ยอมรับได (0.05)

  χ2 = คาไคสแควรที่ df  เทากับ  1  

และระดับความเชื่อมั่น 95% (χ2 = 3.841)

  P = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจ

ในประชากร ( ถาไมทราบใหกําหนด  p = 0.5)

 ผลการคํานวณได ขนาดราษฎรกลุ ม

ตัวอยาง จํานวน 214 ครัวเรือน แตเนื่องจาก

การศึกษาครั้ งนี้มีหมู บ  านเป าหมายจํานวน 

3 หมูบาน ดังนั้น การเก็บขอมูลจากกลุมราษฎร

ตัวอยางตองเก็บขอมูลแตละหมูบานตามสัดสวน

ทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถคํานวณหาจํานวนครัวเรอืน

ตัวอยางแตละหมูบานตามสัดสวนท่ีเหมาะสม

โดยใชสูตรของสุบงกช (2526) ดังสมการ (2)

กาํหนดให ni =  จาํนวนครัวเรือนราษฎรตัวอยาง 

ของหมูบาน i

  n = จํานวนครัวเรือนราษฎตัวอยาง

ของการศึกษา (214 ครัวเรือน)

  Ni = จาํนวนครวัเรอืนราษฎรทัง้หมด

ของหมูบาน i

  N = จํานวนครัวเรือนราษฎรของ

ทั้ง 3 หมูบาน (479 ครัวเรือน)

  i = หมูบานที่  1, 2  และหมูบานที่ 3

 จากการคาํนวณทาํใหไดขนาดราษฎรกลุม

ตัวอยาง ดังนี้ (1) บานหนองแขดง หมูที่ 3 จํานวน 

63 ครัวเรือน (2) บานหนองแข หมูที่ 4 จํานวน 

75 ครัวเรือน และ (3) บานหนองแขพัฒนา 

หมูที่ 6 จํานวน 76 ครัวเรือน

n  =
          χ2 Np(1 _ p)

            e2 (N _ 1) + χ2 p(1 _ p)
 (1)

n  = n   
N

i 

           
 N

 

 (2)
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การสรางและการทดสอบแบบสอบถาม

 1. การสรางแบบสอบถาม ดําเนินการ

ศึกษา คนควาวิธีการ และดัดแปลงแบบสอบถาม

ของผูทีเ่คยศึกษาวิจยัในเร่ืองลักษณะเดียวกันนาํมา

ปรับปรุงใหมีคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการศกึษา และกาํหนดเนือ้หาในแบบสอบถาม

ออกเปน 3 สวน ดังนี้

  สวนที ่  1 ขอมลูลักษณะทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของราษฎรตัวอยาง

  สวนที่  2 การมีสวนรวมของราษฎร

ในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

  สวนที ่ 3 ปญหา อปุสรรค และขอเสนอ

แนะของราษฎรที่ เกี่ยวกับการมีส วนร วมใน

โครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม  อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

 2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

การดําเนินการ ดงันี้

  2.1  นําแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้นเ

สนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

เบื้องตนของแบบสอบถาม

  2.2  การทดสอบแบบสอบถาม โดยนาํ

แบบสอบถาม จาํนวน 30 ชดุ ไปทดลองใช (pre-test) 

กับราษฎรท่ีอาศัยอยูในทองท่ีบานหนองแวงดง 

หมูที่ 2 ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัด

รอยเอด็ เพ่ือทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา และ

ทดสอบหาคาความเชือ่มัน่ (reliability) ของคาํถาม

ตัวแปรตาม นําผลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือดวยวิธีการ Cronbach’s alpha (พวงรัตน, 

2540) รวมถึงทดสอบคาความเชื่อมั่นของคําถาม

ความรูเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ และความรู

เกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากรปาไม ใชสตูรทดสอบ 

KR – 20 (ลวน และอังคณา, 2524) และใชสูตร

หาคาความแปรปรวน (พวงรตัน, 2540) ดงัสมการ (3) 

และสมการ (4) ตามลําดับ

  (1) สูตรการทดสอบความเชื่อมั่น 

(KR – 20)

กาํหนดให rtt = คาความเชือ่มัน่ของคาํถามท้ังหมด

  n = จาํนวนขอคําถามในแบบทดสอบ

  p = สดัสวนของผูตอบถูกในแตละขอ

  q = สัดสวนของผูตอบผิดในแตละ

ขอ (1–p)

  St = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ทั้งหมด

  (2)  สูตรการหาความแปรปรวน

กําหนดให St = คาความแปรปรวน

  n = จํานวนผูตอบแบบทดสอบ

  Σ x2 = ผลรวมคะแนนของผูตอบ

แบบทดสอบแตละคนยกกําลังสอง

  (Σ x)2 =  กาํลงัสองของผลรวมคะแนน 

ที่ผูตอบแบบทดสอบทุกคนได

 ผลการทดสอบไดคาความเชื่อมั่นคําถาม

ตวัแปรตาม ความรูเกีย่วกบัโครงการประชารัฐ และ

คําถามความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

 (3)

2

 (4)

2
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ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การมีสวนรวมของราษฎรในโครงการประชารัฐ…

กองเกียรติ เต็มตํานาน และคณะ

เทากับ 0.96, 0.84 และ 0.82 ตามลําดับ จากนั้นจึง

นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบ แกไข และปรบัปรงุ

ขอบกพรองที่พบ กอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล

กับราษฎรกลุมตัวอยางในพื้นที่ศึกษาตอไป

การวัดระดับการมีสวนรวม

 การวัดระดับการมีสวนรวมของราษฎร

ในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เปนการใชคําถาม

ในสวนที่ 2 ของแบบสอบถามมาวัดระดับการมี

สวนรวมดังกลาว โดยคําถามแตละขอมีคําตอบ

ใหเลือกตอบขอละ 5 คําตอบ และมีเกณฑการให

คะแนนเปนมาตรวัดตามแบบของ Likert’s scale 

(ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้

ระดับการมีสวนรวม         ระดับคะแนนท่ีได

มีสวนรวมมากที่สุด 5  คะแนน

มีสวนรวมมาก    4  คะแนน

มีสวนรวมปานกลาง 3  คะแนน

มีสวนรวมนอย    2  คะแนน

มีสวนรวมนอยที่สดุ – ไมมีสวนรวม  1  คะแนน

 จากเกณฑการใหคะแนนการมีสวนรวม

ดังกลาว สามารถนํามาจัดแบงอันตรภาคชั้น

ออกเปน 5  ระดบั เพือ่บงบอกระดับการมีสวนรวม

ของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม 

รายดาน หรอืระดบัการมีสวนรวมเปนรายขอ ทัง้นี้ 

การแบงอนัตรภาคชัน้สามารถกาํหนดได ดงัปรากฏ

ตามสมการ (5)

 เมื่อไดค าอันตรภาคชั้นแลว สามารถ

กําหนดความหมายของระดับการมีสวนรวมของ

ราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยการนํา

คะแนนคําตอบการมีสวนรวมแตละขอของราษฎร

ทุกรายมาหาคาเฉลี่ยของคําตอบ หลังจากนั้น

จึงนําคาเฉล่ียคําตอบทุกขอของราษฎรทุกราย

มาหาคาเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง แลวนําคาเฉล่ียท่ีได

ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นท่ีกําหนดไว  

จะสามารถบงบอกระดบัการมสีวนรวมของราษฎร

ในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดตอไป ทั้งนี้ระดับ

การมีส วนร วมแต ละอันตรภาคชั้นกําหนด

ความหมายได ดังนี้

 ไดคาเฉล่ีย 1 – 1.80 หมายถึง ราษฎรมี

สวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อยู ในระดับ

นอยที่สุด - ไมมีสวนรวม

 ไดคาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ราษฎร

มีสวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อยู ในระดับ

คอนขางนอย

 ไดคาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ราษฎร

มีสวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อยู ในระดับ

ปานกลาง

 อันตรภาคช้ัน =   
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด

   =    5 - 1  =  0.80

            จาํนวนชั้น           5

 (5)
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ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การมีสวนรวมของราษฎรในโครงการประชารัฐ…

กองเกียรติ เต็มตํานาน และคณะ

 ไดคาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ราษฎรมี

สวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก

ไดคาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ราษฎรมีสวนรวม

ในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมากที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

 นําแบบสอบถามท่ีจัดสรางขึ้น ซึ่งผาน

การทดสอบและแกไขขอบกพรองเปนที่เรียบรอย

แลวไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

(primary data) กับราษฎรกลุมตัวอยางในพ้ืนที่

ศึกษาตามหมูบานและจํานวนท่ีคํานวณได ใชวิธี

การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) โดยวิธีจับฉลากเลขท่ีบานของราษฎร

ตัวอยาง โดยมุงเนนการเก็บขอมูลจากหัวหนา

ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนซึ่งเปนตัวแทน

ของครัวเรือนตัวอยางที่มีความรู ความเข าใจ

เนื้อหาในแบบสอบถามมากที่สุด

การวิเคราะหขอมูล

 1. การวิ เคราะห ข อมูลเชิงพรรณนา

เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของราษฎรตัวอยาง โดยใชสถติอิยางงาย 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย นําเสนอ

ผลการวิเคราะหข อมูลในรูปตารางประกอบ

คําบรรยาย

 2. การ วิ เ คร าะห ส ถิติ เพื่ อทดสอบ

สมมติฐาน เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบหาปจจัย

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการ

ฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด ใชคาสถิติ t-test กับตัวแปรอิสระ

ที่แบ งกลุ มออกเปน  2 กลุ ม  และใชค าสถิติ 

F-test กับตัวแปรอิสระท่ีแบงกลุมตั้งแต 3 กลุม

ขึ้นไป  กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไว ที่ระดับ 

0.05 (p-value = 0.05) หรือท่ีระดับความเชื่อมั่น

ทางสถิติรอยละ 95

ผลและวิจารณ

ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรตัวอยาง

 1. เพศ พบวา ราษฎรท่ีทําการศึกษา

สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 60.28 ในสวนทีเ่หลอื

เปนเพศหญิง รอยละ 39.72

 2. อายุ พบวา ราษฎรท่ีทําการศึกษา

สวนใหญมีอายุ 40 – 49 ป รอยละ 31.77 รองลงมา

มีอายุ 50 – 59 ป มากกวา 59 ป 30 – 39 ป คิดเปน

รอยละ 22.90, 19.16 และ 18.69 ตามลําดับ 

นอยที่สุดมีอายุนอยกวา 30 ป รอยละ 7.48 มีอายุ

เฉลี่ย 46.77 ป มากที่สุด 79 ป และนอยที่สุด 19 ป

 3. ระดบัการศกึษา พบวา ราษฎรทีท่าํการ

ศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รอยละ 45.33 รองลงมามีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.20, 16.35 และ 2.80 

ตามลําดับ นอยที่สุดมีการศึกษาระดับปวท./ปวส./

อนุปริญญา รอยละ 2.34

 4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา  

ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 55.14 รองลงมา

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา  4 คน 

รอยละ  31.78 นอยที่สุดมีจํานวนสมาชิกใน
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การมีสวนรวมของราษฎรในโครงการประชารัฐ…

กองเกียรติ เต็มตํานาน และคณะ

ครัวเรือน 1 – 2 คน รอยละ 13.08 มีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน มากท่ีสุด 8 คน และ

นอยที่สุด 1 คน

 5. จํานวนแรงงานในครัวเรือน พบวา 

ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีจํานวนแรงงาน

ในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 47.25 รองลงมา

มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน 1 – 2 คน รอยละ 

42.50 นอยท่ีสุด มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน

มากกวา 4 คน รอยละ 10.25 มีจํานวนแรงงาน

ในครัวเรือนเฉลี่ย 2.96 คน มากที่สุด 6 คน 

และนอยที่สุด 1 คน

 6. อาชีพหลัก พบวา ราษฎรท่ีทาํการศึกษา

สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน 

ทาํไร) เปนอาชพีหลัก รอยละ 88.32 ในสวนทีเ่หลอื

มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บรษิทั และมอีาชพีคาขาย คดิเปนรอยละ 4.67, 3.74, 

1.87 และ 1.40 ตามลําดับ

 8. รายไดรวมของครัวเรือนตอป พบวา 

ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีรายไดรวมของ

ครัวเรือน ตอปนอยกวา 50,000 บาท รอยละ 

47.66 รองลงมามีรายไดรวมของครัวเรือนตอป 

50,000 – 100,000  บาท รอยละ 43.93 นอยที่สุด

มีรายไดรวมของครัวเรือนตอปมากกวา 100,000 

บาท รอยละ 8.41 มีรายไดรวมของครัวเรือนตอป

เฉลี่ย 59,390.65 บาท

 9. รายจายรวมของครัวเรือนตอป พบวา 

ราษฎรที่ทําการศึกษาสวนใหญมีรายจายรวม

ของครัวเรือน ตอปนอยกวา 50,000 บาท รอยละ 

52.34 รองลงมามีรายจายรวมของครัวเรือนตอป 

50,000 - 100,000 บาท รอยละ 41.59 นอยที่สุด

มีรายจายรวมของครัวเรือนตอปมากกวา 100,000 

บาท รอยละ 6.07 มีรายจายรวมของครัวเรือนตอป 

เฉลี่ย 50,855.14 บาท

 10. ภูมิลําเนาเดิม พบวา ราษฎรที่ทําการ

ศึกษาสวนใหญตั้งบานเรือนอยูดั้งเดิมในหมูบาน 

รอยละ 94.86 ในสวนท่ีเหลือยายถิ่นฐานมาจาก

ที่อื่น รอยละ 5.14

 11. ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน พบวา ราษฎร

ทีท่าํการศกึษาสวนใหญมรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐาน 

30 – 39 ป รอยละ 30.84 รองลงมามีระยะเวลา

การตั้งถ่ินฐานนอยกวา 30 ป 40 - 49 ป 50 – 59 ป 

และมากกวา 59 ป คิดเปนรอยละ 25.70, 25.70, 

11 .22  และ  6 .54  ตามลํ าดับ  มีระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 36.62 ป มากที่สุด 100 ป 

และนอยที่สุด 1 ป

 12. การไดรบัขอมลูขาวสาร พบวา ราษฎร

ที่ทําการศึกษาสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร 

รอยละ 69.63 ที่เหลือไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร 

รอยละ 30.37 โดยในสวนทีเ่คยไดรบัขอมลูขาวสาร 

สวนใหญเคยไดรับจากส่ือโทรทัศน รอยละ 55.61 

รองลงมาเคยไดรับจากผูนําทองถิ่น (กํานัน ผูใหญ

บาน) รอยละ 43.92 นอยที่สุดเคยไดรับจาก

เพื่อนบาน รอยละ 2.34

 13. การไดรับการฝกอบรม พบวา ราษฎร

ที่ทําการศึกษาสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรม 

รอยละ 74.30 ที่เหลือไมเคยไดรับการฝกอบรม 

รอยละ 25.70 โดยในสวนที่เคยไดรับการฝกอบรม 

สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมหลักสูตรเยาวชน
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ปที่ 10 ฉบับที่ 20 

การมีสวนรวมของราษฎรในโครงการประชารัฐ…

กองเกียรติ เต็มตํานาน และคณะ

อนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติฯ รอยละ 59.81 รองลงมา 

เคยไดรบัการฝกอบรมหลกัสตูรการปลกูปาเศรษฐกจิ 

รอยละ 46.73 นอยที่สุดเคยไดรับการฝกอบรม

หลักสูตรเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

รอยละ 2.80

 14. การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม พบวา 

ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญเปนสมาชิกกลุม

ทางสังคม รอยละ 89.72 ที่เหลือไมเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม รอยละ 10.28 โดยในสวนที่เปน

สมาชิกกลุ มทางสังคม สวนใหญเปนสมาชิก

กลุ มกองทุนหมูบาน รอยละ 80.37 รองลงมา

เปนสมาชิกกลุมอนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 

49.07 นอยที่สุดเป นสมาชิกกลุ มหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ รอยละ 11.68

 15. ความรู  เกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ 

พบวา ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีความรู

เกีย่วกับ นโยบายประชารัฐอยูในระดับมาก รอยละ 

71.96 รองลงมามคีวามรูเกีย่วกบันโยบายประชารฐั

อยูในระดับปานกลาง และอยูในระดับนอย คดิเปน

รอยละ 27.10 และ 0.94 ตามลําดับ ไดคะแนนเฉล่ีย 

7.19 คะแนน

 16. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม พบวา ราษฎรที่ทําการศึกษาสวนใหญมี

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูใน

ระดับปานกลาง รอยละ 50.00 รองลงมามีความรู

เกีย่วกบัการอนุรกัษทรพัยากรปาไมอยูในระดับมาก 

และอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 41.59 และ 

8.41 ตามลําดับ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.78 คะแนน

ระดับการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการฝาย

ประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอกจังหวัด

รอยเอ็ด

 จากผลการศึกษาเมื่อทําการแบงคะแนน

การมสีวนรวมของราษฎรในโครงการฝายประชารฐั 

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

ออกเปน 5 ชวงเทาๆ กนั พบวาราษฎรทีท่าํการศกึษา 

สวนใหญไดคะแนนการมีสวนรวม 44- 62 คะแนน 

รอยละ 49.07 รองลงมาไดคะแนนการมีสวนรวม 

63 – 81 คะแนน รอยละ 29.91 ไดคะแนนการมี

สวนรวมเฉลีย่ 60.45 คะแนน มากทีส่ดุ 109 คะแนน 

และนอยท่ีสุด 26 คะแนน รายละเอียดปรากฏ

ตาม Table 1

 เมื่อหาคาเฉล่ียการตอบคําถามแตละขอ

และทุกขอของราษฎรทุกราย แลวนาํไปเปรียบเทียบ 

กับอันตรภาคช้ันที่กําหนดไว พบวา ระดับการมี

สวนรวมของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐ

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.52 (ราษฎรมีสวนรวมใน

โครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงามอยูในระดับ

คอนขางนอย) จําแนกเปนรายดาน ดังนี้  (1)  การมี

สวนรวมศึกษาปญหา ราษฎรมีสวนรวมอยู ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.76 (2) การมีสวนรวม

วางแผนงาน ราษฎรมสีวนรวมอยูในระดบัคอนขาง

นอย มีคาเฉลี่ย 2.50 (3) การมีสวนรวมปฏิบัติงาน 

ราษฎรมสีวนรวมอยูในระดบัคอนขางนอย มคีาเฉลีย่ 

2.52 และ (4) การมสีวนรวมตรวจสอบ ตดิตาม และ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ราษฎรมสีวนรวมอยูใน

ระดับคอนขางนอย มีคาเฉลี่ย 2.33
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การทดสอบสมมติฐาน

 1. อายุ การศึกษาไดแบงอายุของราษฎร

ออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) ราษฎรท่ีมีอายุนอย

(19 - 39 ป) (2) ราษฎรทีม่อีายปุานกลาง (40 - 59 ป) 

และ (3) ราษฎรท่ีมอีายุมาก (60 - 79 ป)  (X = 2.605, 

2.538  และ 2.373 ตามลําดับ) พบวา อายุเปนปจจัย

ที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการ

ฝายประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด (F = 1.095, คา p = 0.336)

 2. ระดบัการศึกษา การศึกษาไดแบงระดับ

การศึกษาของราษฎรออกเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎร ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(2) ราษฎรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และ (3) ราษฎรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. หรือสูงกวา (X = 2.441, 2.475 

และ 2.734 ตามลําดับ) พบวา ระดับการศึกษา

เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรใน

โครงการฝายประชารัฐตาํบลบึงงาม อาํเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด (F = 3.185, คา p = 0.043)  ผลการ

วเิคราะหรายคู พบวา (1) ราษฎรทีม่กีารศกึษาระดบั

ประถมศึกษา  กับราษฎรที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือสูงกวา และ 

(2) ราษฎรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กับราษฎรที่ มี ก ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. หรอืสงูกวา มสีวนรวมในโครงการ

ฝายประชารัฐตําบลบึงงาม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (คา p = 0.038 และ 0.022 

ตามลาํดบั) สาเหตอุาจเกดิจากราษฎรทีม่กีารศกึษา

สูงยอมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมไดดีกวาราษฎรที่มีการศึกษาตํ่า

 3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การศึกษา

ไดแบงจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎร

ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรทีม่จีาํนวนสมาชกิ

ในครัวเรือนนอย (1 - 4 คน) และ (2) ราษฎรท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก (5 - 8 คน) 

(X = 2.499 และ 2.565 ตามลําดับ) พบวา จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอการมี

สวนรวมของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐ

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

(t = -0.678, คา p = 0.498)

Table 1 Participation’ points of people in Bueng Ngam sub-district civil state check dam

 project, Nong Phok district, Roi Et  province.

  Participation’ points n = 214 Percentage  Remark

 Least participation (24 – 43 points) 28 13.08 Mean = 60.45 points

 Less participation (44 – 62 points) 105 49.07 Maximum = 109 points

 Moderate participation (63 – 81 points) 64 29.91 Minimum = 26 points

 Very participation (82 – 101 points) 8 3.74

 Most participation (102 – 120 points) 9 4.20
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 4. อาชพีหลกั การศกึษาไดแบงอาชพีหลกั

ของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มี

อาชีพหลักภาคเกษตรกรรม และ (2) ราษฎรท่ีมี

อาชีพหลักนอกภาคเกษตรกรรม (X = 2.511 และ 

2.585 ตามลําดับ) พบวา อาชีพหลักเปนปจจยัทีไ่มมี

ผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในโครงการฝาย

ประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัด

รอยเอ็ด (t = -0.525, คา p = 0.600)

 5. รายไดของครัวเรือน การศึกษาไดแบง

รายไดของครัวเรือนของราษฎรออกเปน 2 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรท่ีมีรายไดของครัวเรือนนอย 

และ (2) ราษฎรที่มีรายไดของครัวเรือนมาก 

(X = 2.421 และ 2.634 ตามลําดับ) พบวา รายได

ของครัวเรือนเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด (t = -2.362, 

คา p = 0.019) สาเหตุอาจเกิดจากราษฎรท่ีมีรายได

ของครัวเรือนมากยอมมีความพรอมที่จะเขารวม

โครงการไดดกีวาราษฎรทีม่รีายไดของครวัเรอืนนอย

 6. ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน การศึกษา

ไดแบงระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานของราษฎรออกเปน 

3 กลุม ไดแก (1) ราษฎรท่ีมรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐาน

ไมนาน (1 - 34 ป) (2) ราษฎรที่มีระยะเวลาการ

ตั้งถิ่นฐานปานกลาง (35 - 67 ป) และ (3) ราษฎร

ที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานนาน (68 - 100 ป) 

(X = 2.395, 2.621 และ 2.693 ตามลําดับ) พบวา 

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเปนปจจัยที่มีผลตอการ

มีสวนรวมของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐ

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

(F = 3.305, คา p = 0.039)  ผลการวิเคราะหรายคู 

พบวา ราษฎรท่ีมีระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานไมนาน 

กับราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานปานกลาง 

มีสวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ(คา p = 0.013) 

สาเหตอุาจเกดิจากราษฎรทีม่รีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐาน 

นานยอมมีความตระหนักในการฟนฟูสภาพปา

ที่เสื่อมโทรมในพื้นที่มากกวาราษฎรที่มีระยะเวลา

การตั้งถ่ินฐานไมนาน

 7. การไดรับการฝกอบรม การศึกษา

ไดแบงการไดรับการฝกอบรมของราษฎรออกเปน 

2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่ไมเคยไดรับการฝกอบรม 

และ (2) ราษฎรทีเ่คยไดรบัการฝกอบรม (X = 2.313 

และ 2.591 ตามลาํดบั) พบวา การไดรบัการฝกอบรม

เปนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรใน

โครงการฝายประชารัฐตาํบลบึงงาม อาํเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด (t = -2.717, คา p = 0.007) สาเหตุ

อาจเกิดจากราษฎรท่ีเคยไดรบัการฝกอบรมยอมท่ีจะ 

มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัอนรุกัษทรพัยากรปาไม 

มากกวาราษฎรที่ไมเคยไดรับการฝกอบรม

 8. ความรู  เกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ 

การศึกษาไดแบงความรูเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ

ของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มี

ความรูเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐนอย - ปานกลาง 

(2 - 6 คะแนน) และ (2) ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับ

นโยบายประชารัฐมาก (7 - 10 คะแนน) (X= 2.627 

และ 2.478 ตามลาํดบั) พบวา ความรูเกีย่วกบันโยบาย 

ประชารัฐเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม

ของราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด (t = 1.478, 

คา p = 0.141)
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 9. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม การศึกษาไดแบงความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไมของราษฎรออกเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎรทีม่คีวามรูเกีย่วกบัการอนุรกัษทรพัยากร 

ปาไมนอย (0 - 3 คะแนน) (2) ราษฎรท่ีมีความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมปานกลาง 

(4 - 6 คะแนน) และ (3) ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมมาก (7 - 10 คะแนน) 

(X = 2.186, 2.501 และ 2.610 ตามลําดับ) พบวา 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมเปน

ปจจัยทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของราษฎรในโครงการ 

ฝายประชารัฐตาํบลบงึงาม อาํเภอหนองพอก จงัหวดั 

รอยเอด็ (F = 3.211, คา p = 0.042)  ผลการวเิคราะห

รายคู พบวา (1) ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษ ทรัพยากรปาไมนอย กับราษฎรที่มีความรู

เกีย่วกับการอนุรกัษทรัพยากรปาไมปานกลาง และ 

(2) ราษฎรทีม่คีวามรูเกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากร

ปาไมนอย กบัราษฎรท่ีมคีวามรูเกีย่วกับการอนุรกัษ

ทรัพยากร ปาไมมาก มีสวนรวมในโครงการฝาย

ประชารัฐตําบลบึงงาม แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติ (คา p = 0.030 และ 0.028 ตามลําดับ) 

สาเหตุอาจเกิดจากราษฎรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมมากยอมเล็งเห็นประโยชน

ของการจัดทําฝายประชารัฐที่มีผลตอการอนุรักษ

ทรพัยากรปาไมไดมากกวาราษฎรทีม่คีวามรูเกีย่วกบั 

การอนุรักษทรัพยากรปาไมนอย

 ทั้งนี้ รายละเอียดผลการทดสอบหาปจจัย

ทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของราษฎรในโครงการฝาย

ประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัด

รอยเอ็ด ปรากฏตาม Table 2

Table 2 Factors affecting people participation in Bueng Ngam sub-district civil state check dam

 project, Nong Phok district, Roi Et province.

 Independent variables t-test F-test p-value

 1. Age  1.095 0.336

 2. Educational level  3.185 0.043*

 3. Number of household member -0.678  0.498

 4. Major occupation -0.525  0.600

 5. Household income -2.362  0.019*

 6. Resettled period  3.305 0.039

 7. Training course attendance -2.717  0.007*

 8. Knowledge about civil state policy 1.478  0.141

 9. Knowledge about forest resource conservation  3.211 0.042*

 Remark * = Statistically significant at the 0.05 level
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรท่ีตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองท่ีตําบล

บึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด สรุปวา 

ราษฎรตวัอยางทีท่าํการศกึษาสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุเฉลี่ย 46.77  ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน 

มีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร) เปน

อาชพีหลกั มรีายไดและมรีายจายรวมของครัวเรอืน

ตอปเฉลี่ย  59,390.65 บาท และ 50,855.14 บาท

ตามลําดบั มรีะยะเวลาการต้ังถ่ินฐานเฉล่ีย 36.62 ป 

เคยไดรับขอมูลขาวสาร เคยไดรับการฝกอบรม

 เปนสมาชิกกลุ มทางสังคม มีความรู เกี่ยวกับ

นโยบายประชารัฐอยูในระดับมาก และมีความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับ

ปานกลาง

 2. ระดับการมีสวนรวมของราษฎรใน

โครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม  อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด สรุปวา ราษฎรมี

สวนรวมในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม

อยูในระดับคอนขางนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.52

 3. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ราษฎรในโครงการฝายประชารัฐตําบลบึงงาม 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก ระดับ

การศึกษา  รายได ของครัวเ รือน  ระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐาน การไดรับการฝกอบรม และความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ขอเสนอแนะ

 1. ราษฎรมีสวนรวมในโครงการฝาย

ประชารัฐตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัด

รอยเอ็ด อยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 

2.52) ดังนั้น การดําเนินโครงการประชารัฐของ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับดานทรัพยากรปาไม

ในอนาคตจําเปนจะตองรณรงคประชาสัมพันธ

โครงการใหกับราษฎรในพื้นที่ไดรับทราบขอมูล

ข าวสารเกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญ

ของโครงการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหราษฎรเล็งเห็น

ความสําคัญของโครงการ และคุณคาของการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมมากยิ่งข้ึน

 2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรออก

ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจหรือ

จดัโครงการฝกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัทรพัยากร

ปาไมใหกบัราษฎรในพ้ืนทีอ่ยางท่ัวถงึ เพือ่สงเสริม

ใหราษฎรมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม และหันเขามาเปนแนวรวมในการดําเนิน

โครงการประชารัฐดานการอนุรกัษทรพัยากรปาไม

กับหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในอนาคตเพิ่ม

มากขึ้น

 3. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรนํา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของราษฎร

มาใชประกอบการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา

การดํ า เนิ น โครงการประชารั ฐที่ เ กี่ ย วกั บ

ดานทรัพยากรปาไมในอนาคตใหเกดิประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้นตอไป เชน ราษฎรในพื้นท่ีศึกษายังขาด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ 
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เจาหนาที่ปาไมในพื้นที่ขาดการพบปะ เยี่ยมเยียน 

และประชาสมัพันธเผยแพรความรูเกีย่วกบัโครงการ 

และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ใหกับราษฎรในพ้ืนที่ไดรับทราบขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเทาที่ควร เปนตน
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พยงค  ฉัตรวิรุฬห1

 1 อาจารยพิเศษภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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   รับตนฉบับ 5 กันยายน 2559                รับลงพิมพ 24 พฤษภาคม 2560

คํานํา

 บทความฉบับที่แลว (ปที่ 10 ฉบับที่ 19 

มกราคม - มถินุายน 2559) ผูเขยีนไดนาํเอาพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาอธิบายความดวย ปรากฏ

ผลตอบรับจากผู อานเปนที่นาพอใจ ผู เขียนได

ประมวลคําถามจากผูอาน เรื่องหนึ่งที่สําคัญและ

สอบถามมามาก คือเร่ืองการประกาศกําหนดให

พื้นที่เปนเขตพ้ืนที่คุมครอง สิ่งแวดลอม ความวา 

การดําเนินการดังกลาวตองอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายฉบับใด มาตราใด และออกเปนประกาศ

จะถูกตองหรือไม ดังนั้นหากจะนําเรื่อง “การออก

กฎกระทรวง กําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอม” มาอธิบายความ ก็นาจะเกิด

ประโยชนทั้งผูที่มีอํานาจในการออกกฎกระทรวง 

พนักงานเจาหนาที่ผู มีอํานาจในการบังคับใช

กฎหมาย และผู ที่ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ที่ออกมาบังคับใช ประโยชนตามท่ีผูเขียนสาธยาย

มานี้ จึงไดขอยุติที่เปนชื่อของบทความในครั้งนี้

เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

 กอนท่ีผู เขียนจะอธิบายความใหทราบ

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการออกกฎ

กระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปน “เขตพ้ืนที่

คุมครองสิ่งแวดลอม”  จําเปนที่จะตองทําความ

เขาใจเก่ียวกับ “เขตอนุรักษและพ้ืนท่ีคุ มครอง

สิ่งแวดลอม” ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 สวนที่ 3 เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอม มาตรา 42-45

 มาตรา 42 บัญญัติวา “การคุมครองและ

จัดการพ้ืนที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษา

พันธุสัตวปา ใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 และตามกฎหมาย

วาดวยการน้ัน”
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 มาตรา 43 บัญญัติวา “ในกรณีที่ปรากฏวา

พื้นที่ใดมีลักษณะเปนพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร หรือ

มรีะบบนิเวศตามธรรมชาติทีแ่ตกตางจากพ้ืนทีอ่ืน่

โดยทั่วไป  หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจ

ถูกทําลายหรืออาจไดรับผล กระทบกระเทือนจาก

กจิกรรมตาง ๆ  ของมนษุยไดโดยงาย หรอืเปนพืน้ที่

ทีม่คีณุคาทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรม อนัควรแก

การอนุรกัษและพ้ืนท่ีนัน้ยงัมิไดถกูประกาศกําหนด

ใหเปนเขตอนุรักษใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพืน้ทีน่ัน้เปนเขตพืน้ที่

คุมครองสิ่งแวดลอม”

 มาตรา 44 บัญญัติวา “ในการออกกฎ

กระทรวงตามมาตรา 43 ใหกําหนดมาตรการ

คุ มครองอย างใดอย างหนึ่งหรือหลายอย าง

ดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย

 (1) กําหนดการใชประโยชนในที่ดิน 

เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ  หรือมิให กระทบ

กระเทือนตอระบบนเิวศตามธรรมชาติ หรือคุณคา

ของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

 (2) หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ 

ทีอ่าจเปนอนัตรายหรอืกอใหเกิดผลกระทบในทาง

เปลีย่นแปลงระบบนเิวศของพืน้ทีน่ัน้ จากลกัษณะ

ตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม

 (3)  กําหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกชนที่จะทําการกอสราง หรือดําเนินการใน

พืน้ทีน่ัน้ ใหมหีนาทีต่องเสนอรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

 (4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับ

พื้นท่ีนั้นรวมท้ังการกําหนดขอบเขต  หนาที่

และความรับผิดชอบของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา

สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

หรือคุณคาของสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมในพื้นที่นั้น

 (5) กําหนดมาตรการคุมครองอื่น ๆ  ตามที่

เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นที่นั้น”

 มาตรา 45 บัญญัติวา “ในพื้นที่ใดที่ไดมี

การกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม 

เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคม

อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน หรือ

เขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว

แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม

รุนแรงเขาข้ันวิกฤต ซึ่งจําเป นจะตองไดรับ

การแกไขโดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของ

ไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะ

ทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

เสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการ

เพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางตามมาตรา 44 ตามความจําเปน

และเหมาะสม เพือ่ควบคุมและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี

นั้นได

 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตาม

วรรคหนึ่งแลวใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดเขตพ้ืนที่รายละเอียดเก่ียวกับ

มาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาท่ีจะใช

มาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่นั้น
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 การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรค

สองใหกระทําไดเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี

โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

 ความในมาตรา 42 ถึง มาตรา 45 จําแนก

ไดเปน 2 สวน ดังนี้

 สวนท่ี 1 กรณีที่พื้นที่นั้นมี “กฎหมาย

พิเศษ” บังคับใชอยูแลว (มาตรา 42 และมาตรา 45)

 สวนที่ 2 กรณีท่ีพื้นที่นั้นมีขอเท็จจริง 

ลักษณะพ้ืนที่เปนการเฉพาะ (มาตรา 43 และ

มาตรา 44)

 สวนท่ี 1 กรณีที่พื้นที่นั้นมี “กฎหมาย

พิเศษ” บังคับใชอยูแลว (มาตรา 42 และมาตรา 45)

 1. ความในมาตรา 42 

 การคุ มครองและจัดการพื้นที่ ในเขต

อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาใหเปน

ไปตาม

 1.1  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามมาตรา 35 หมายความถึง แผนฯ ที่จัดทําโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม (มาตรา 4) โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพือ่ปฏิบตัิ

ตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดตามมาตรา 13(1)

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

 นโยบาย หมายความถึง หลกัและวิธปีฏบิตัิ

ซึ่งถือเปนแนวดําเนินการ

 แผน หมายความถงึ สิง่ท่ีกาํหนดไวถอืเปน

แนวทางดําเนินการ

 1.2 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 สําหรับพ้ืนที่ใน “เขตอุทยานแหงชาติ” 

และ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 สาํหรบัพืน้ทีใ่น “เขตรักษาพนัธุสตัวปา”

 (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 12 

บญัญตัวิา “ใหมคีณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรีซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวีาการกระทรวง

การคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม 

รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสขุ รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกิน

แปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวย

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงและปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและ

เลขานุการ
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 การแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิให

พจิารณาแตงตัง้จากบคุคลซึง่มคีวามรู ความเชีย่วชาญ 

มีผลงานและประสบการณที่ เกี่ยวของกับการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

 มาตรา 13 บัญญัติวา “คณะกรรมการ

สิง่แวดลอมแหงชาติมอีาํนาจและหนาทีด่งัตอไปนี้

 (1) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพือ่ขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

  …”)

 มาตรา 35 บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาต ิจดัทาํแผนปฏบิตักิารเรยีกวา “แผนจดัการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม

แหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา 13(1)

 แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมตามวรรค

หนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 …”)

 2.  ความในมาตรา 45 บญัญัตวิา “ในพืน้ที่

ใดที่มีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมือง

รวม  เขตผังเมืองเฉพาะ  เขตควบคุมอาคาร 

เขตนคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้

ไวแลว”

 2.1  “เขตอนุรักษ” มีความหมายตาม

พระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 วา 

“เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตวปา 

เขตสงวนเพือ่การทองเทีย่ว และเขตพืน้ทีคุ่มครอง

อยางอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตาม

ที่มีกฎหมายกําหนด” จะสังเกตเห็นไดวา นอกจาก

หมายความถึงพื้นท่ีที่ เปนเขตอุทยานแหงชาติ 

และเขตรักษาพันธุ สัตวปาแลว ยังหมายความ

รวมถึงเขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว และเขตพื้นที่

คุ มครองอย างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพ

ธรรมชาติ ตามที่มีกฎหมายกําหนดดวย ดังนั้น

สาระสําคัญของ “เขตอนุรักษ” ตามกฎหมาย

ฉบับนี้ เปนกรณีที่มีกฎหมายพิเศษบังคับใชใน

พื้นที่นั้น

 (ดูหนังสือคําอธิบาย  พระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 และระเบียบฯ หัวขอ “เขตสงวน

เพือ่การทองเทีย่ว” และ “เขตพ้ืนท่ีคุมครองอยางอืน่ 

เพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมี

กฎหมายกําหนด” พยงค, 2558)

 2.2  “เขตผังเมืองรวม” หมายความถึง 

เขตที่มีแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง

มาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง และบริเวณ

ที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชน

ในทรัพย สิน  การคมนาคม  และการขนส ง 

การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพ

แวดลอมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง

 2.3  “เขตผังเมืองเฉพาะ” หมายความถึง 

เขตท่ีมีแผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของ หรือ

ชนบทเพ่ือประโยชนแกการผังเมือง
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 “เขตผังเมืองรวม” และ “เขตผังเมือง

เฉพาะ” มีความหมายตามนิยามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 4

 2.4  “เขตควบคุมอาคาร” มีความหมาย

ตามนยิามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และ

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 มาตรา 4

 2.5 “เขตนิคมอุตสาหกรรม” หมายความ

ถงึ “นคิมอตุสาหกรรม” ตามนิยามพระราชบัญญตัิ

นิคมอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ความวา “เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี”

 2.6  “เขตควบคุมมลพิษ” หมายความถึง 

“เขตควบคมุมลพษิ” ตามพระราชบัญญตัสิงเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

สวนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ มาตรา 59 ซึ่งบัญญัติ

วา “ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษ

ซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอให

เกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองน้ีนั้น

เปนเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการ ควบคุม 

ลด และขจัดมลพิษได

 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัติ

นี้…         

 “มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุ

อันตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมท้ัง กาก ตะกอน 

หรือสิ่งตกคางจากส่ิงเหลาน้ัน ที่ถูกปลอยทิ้ง

จากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอม

ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิด หรืออาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอคณุภาพส่ิงแวดลอมหรอืภาวะท่ีเปน

พิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

ได และใหหมายความรวมถึงรังสี ความรอน แสง 

เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ  

ทีเ่กดิหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย

 จะเห็นไดวา ความในมาตรา 45 วรรคแรก 

เปนกรณีพื้นท่ีนั้นมี “กฎหมายพิเศษ” บังคับใช

อยูแลวเชนเดียวกับมาตรา 42 แตมีขอเท็จจริง

เพ่ิมเติมท่ีเปนปญหา กฎหมายจึงบัญญัติทางออก

ไวใหเพื่อใชในการแกไขปญหา ดังนี้

 (1)  “มสีภาพปญหาคณุภาพ สิง่แวดลอม

รนุแรงเขาขัน้วกิฤต ิซึง่จาํเปนจะตองไดรบัการแกไข 

โดยทันที”

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542

 “วกิฤต”ิ  หมายความวา อยูในขัน้ลอแหลม

ตออันตราย

 “ทันที” หมายความวา ในขณะน้ันเอง 

ทันทีทันใดหรือทันใดนั้น

 (2)  “สวนราชการท่ีเกีย่วของไมมอีาํนาจ

ตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไข

ปญหาได”

 ตามที่ผู เขียนไดอธิบายความมาแลววา

มาตรา 45 เปนกรณีที่พื้นที่นั้นมีกฎหมายพิเศษ

บังคับใชอยู แลว แตมีขอเท็จจริงท่ีเปนปญหา

ตามขอ (1) และสวนราชการทีเ่กีย่วของไมมอีาํนาจ

ตามกฎหมายพิเศษเพ่ือใชในการแกไขปญหาใน
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แตละพื้นที่นั้น หรือใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษ

นั้นแลว แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาใหลุลวงได 

ตามขอ (2)

 กฎหมายบัญญัติทางออกตามมาตรา 45 

วรรคแรกตอนทายไววา “ใหรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการ

เพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหน่ึง หรือ

หลายอยางตามมาตรา 44 ตามความจําเปน

และเหมาะสมเพ่ือควบคุมและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี

นั้นได”

 กฎหมายใชคําวา “ให” หมายความวา 

เปนบทบัญญัติบังคับให “ตอง” ดําเนินการตามที่

กฎหมายบัญญัติ

 ตัวอยางเช น ถามีการท้ิงกากสารพิษ

ในพ้ืนท่ีที่ เป นเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป -

หาดทายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อฝนตกน้ําฝน

ไดชะลางสารพิษ  กระจายตัวไปในแหลงนํ้า

ธรรมชาติ และชายหาด กอใหเกิดปญหาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเขาขั้นวิกฤติ ซึ่งจําเปนตองไดรับ

การแกไขปญหาโดยทันที พนักงานเจาหนาที่

อทุยานฯ ไดใชอาํนาจตามกฎหมายแลวไมสามารถ

แกไขปญหาได เนื่องจากตองใชความรูเฉพาะทาง

ในการเก็บ กู และกําจัดสารพิษดังกลาว เปนกรณี

ที่ตองใชความในมาตรา 45 วรรคแรกตอนทาย 

ตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อควบคุมและ

แกไขปญหาในพื้นที่นั้น

 ขอสังเกต ความในมาตรา 45 เปนปญหา

ที่เกิดในพ้ืนที่เฉพาะท่ีมีกฎหมายพิเศษ บังคับใช

ในพ้ืนที่นั้น เชน เขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม 

เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคม

อุตสาหกรรมและเขตควบคุมมลพิษ ถาปญหานั้น

เกิดขึ้นในพ้ืนที่อื่นที่ไมมีกฎหมายพิเศษบังคับใช

ในพ้ืนท่ีนั้นเปนกรณีที่ปญหานั้นเปนขอเท็จจริง

ตองไปใชวิธีการตามมาตรา 43 และมาตรา 44

 ความในมาตรา 45 วรรค 2 บัญญัติวิธี

ดาํเนนิการของรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีวา

 “ ให  รั ฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา”

 (1)  “กํ าหนดเขตพื้นที่ รายละเอียด

เกี่ยวกับมาตรการคุมครอง”

 (2)  “และกําหนดระยะเวลาท่ีจะใช 

มาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่นั้น”

 การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนวิธี

ปกติในทางราชการในการเผยแพรใหเปนทีรู่ทัว่กัน

 ความในมาตรา 45 วรรค 3 บัญญัติวา 

“การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง

ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี

โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

 กฎหมายบัญญตัใิชคาํวา “ให” หมายความ

วาการขยายระยะเวลาตามประกาศในมาตรา 45 

วรรค 2 จะกระทําได “ตอง” ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติและ

คณะรัฐมนตรีกอนและกําหนดวิธีการวา “ทําเปน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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 สวนที่ 2 กรณีที่พื้นที่นั้นมีขอเท็จจริง

ลักษณะพ้ืนที่เปนการเฉพาะ (มาตรา 43 และ

มาตรา 44)

 1.  ความในมาตรา 43 เปนบทบัญญัติ

กรณีพืน้ทีน่ัน้ ๆ  มขีอเท็จจริงตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ

ไววา “ในกรณีที่ปรากฏวาพ้ืนที่ใดมีลักษณะเปน”

 1.1  “พื้นที่ตนนํ้าลําธาร” หมายความถึง 

พื้นที่นั้นมีขอเท็จจริงปรากฏวาเปนตนน้ําลําธาร

ในท่ีนี้ไมไดถือหลักการทางวิชาการวา พื้นที่นั้น

มคีวามลาดชนัสูงหรอืลาดเอียงอยางไรและเทาไหร

 1.2  “มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตก

ตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป”

 1.3  “มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจ

ถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจาก

กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงาย”

 “ทําลาย” หมายความวา ทําใหพังหรือ

หมดสิ้นไป

 1.4  “เปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ

หรือศลิปกรรมอันควรแกการอนุรกัษ” และ “พืน้ที่

นัน้ยงัไมไดถกูประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรกัษ”

 “เขตอนุรักษ” มีความหมายตามมาตรา 4 

ตามที่กลาวมาแลว

 ขอสังเกต ความที่บัญญัติไวในสวนนี้

เปนสาระสําคัญ เปนการย้ําใหเห็นวามาตรา 43 

เป นกรณีที่ป ญหานั้นเป นป ญหาข อเท็จจริง 

เพราะถามีการประกาศเปนเขตอนุรักษแลวพื้นที่

นั้นมีกฎหมายพิเศษบังคับใช จึงตองใชวิธีการ

ทางกฎหมายในการแกไขปญหาตามมาตรา 45

 กฎหมายบัญญัติบังคับ “ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาต ิมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพืน้ท่ี

นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม”

 ผูเขียนขอเรียนวา

 “พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม” มี

 (1)  รปูแบบ รฐัมนตรีฯ ออกกฎหมายลูก

เปน “กฎกระทรวง” โดยกฎหมายบังคับ (“ให” 

หมายความถงึ “ตอง”) ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการ

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติ  (มาตรา  12) และพ้ืนที่นั้นยังมิได 

ถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ (มาตรา 4)

 (2)  เนือ้หา  สภาพขอเท็จจรงิในพ้ืนท่ีนัน้

มีลักษณะตามมาตรา 43 (ดูสวนที่ 2 ขอ 1)

 (3)  กฎหมายบัญญัติความไวชัดเจนวา 

การกําหนดใหพื้นที่นั้นเปน “เขตพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอม” ใหรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกเปน 

“กฎกระทรวง” ดังน้ันการออกเปนประกาศของ

รัฐมนตรีจึงไมถูกตองตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

แมวาผูที่ลงนามจะเปนรัฐมนตรีฯ เชนเดียวกัน

ก็ตาม

           (4)  วิธีการประกาศใช   การออกกฎ

กระทรวง กฎหมายบัญญัติบังคับใหเผยแพร

ใหเปนท่ีรูทั่วกัน โดยนําไปประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

 2.  ความในมาตรา 44 เปนบทบัญญัติ

บงัคบัให (“ให” หมายความวา “ตอง”) ตองกาํหนด

มาตรการคุมครองอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่

บัญญัติไวในมาตรา 44 ขอ (1) ถึงขอ (5) ไวในกฎ

กระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของ
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คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดพื้นที่

นั้นเปน “เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม” ตามที่

บัญญัติไวในมาตรา 43 ดวย

กรณีศึกษา

 เนือ่งจากหนวยงานทีเ่กีย่วของไดเคยมกีาร

ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สวนที่ 3 

เขตอนุรักษ และพื้นที่คุ มครองส่ิงแวดล อม 

มาตรา 42-45 กาํหนดพ้ืนทีเ่ปน “เขตพืน้ทีคุ่มครอง

สิง่แวดลอม” มาแลวหลายฉบับ แตมกีารดําเนินการ

ไมเปนไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย เชน ออกเปน

ประกาศซึง่กฎหมายบญัญตัใิหออกเปนกฎกระทรวง 

ผูเขยีนขอนาํมาวนิจิฉยัเพือ่เปนประโยชนตอผูอาน

เพียงฉบับเดียว ตามความจําเปนและเหมาะสม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง

สิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี 

อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด

อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอ

เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  45 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออก

ประกาศไว ดังตอไปนี้

 ขอ 1 ในประกาศน้ี

 “แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวท่ี

นํ้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ

 “ชายหาด” หมายความวา พื้นท่ีภายใน

แนวท่ีนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ

จนถึงแนวที่นํ้ าทะเลลงตํ่ าสุดตามปกติทาง

ธรรมชาติ และใหหมายความรวมถึงบริเวณพ้ืนที่

ซึง่อยูตดิกบัชายหาด ซึง่เปนพืน้ทีส่าธารณะทีส่งวน

ไวใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน

 ขอ 2 ใหพืน้ท่ีทีไ่ดมกีารกาํหนดใหเปนเขต

อนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดพังงา 

ตามแผนที่ทายประกาศนี้ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใช

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดไวในประกาศนี้ ดังตอไปนี้

 (1)  พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราช

กฤษฎีกากาํหนดบรเิวณท่ีดนิปาอาวพังงา ในทองท่ี

ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน 

อาํเภอตะกัว่ทุง ตาํบลเกาะปนหย ีอําเภอเมอืงพงังา 

และตําบลเกาะยาวนอย  ตําบลเกาะยาวใหญ 

กิ่งอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ใหเปนอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2534

 (2)  พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราช

กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัด

ระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

และจังหวัดสตลู พ.ศ. 2534 เฉพาะทองท่ีในจังหวัด

พังงา
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 (3)  พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ง กาํหนดเขตหาม

ใชเคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใชกับเรือยนต

ทําการประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 

เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปใน

ทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร ตั้งแตดานเหนือของ

ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใตขนานกับ

แนวชายฝ งทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุ ย อําเภอ

ทับปุด จังหวัดพังงา

 (4)  พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขต

หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการ

ประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2541

 ขอ 3 ใหจําแนกพื้นที่ที่ใหใชมาตรการ

คุ มครองส่ิงแวดลอมตามขอ 2 เปน 6 บริเวณ

ดังตอไปนี้

 บรเิวณท่ี 1 เขตอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากร

ปาชายเลน ไดแก

 (1)  พื้นที่ปาชายเลนในท่ีดินของรัฐที่

จํ าแนกไว   ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่ 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2530

 (2)  พื้นที่ที่ไดจําแนกการใชประโยชน

ที่ดินประเภทปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543

 (3)  พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบใหนําพ้ืนที่ปา

ชายเลนทีจ่าํแนกออกเปนเขตการใชประโยชนทีด่นิ

ในพื้นที่ปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2530  ในทองที่ตําบลครุะ ตําบล

แมนางขาว ตําบลบางวัน  ตําบลเกาะพระทอง 

อําเภอคุระบุรี ตําบลเกาะคอเขา ตําบลบางนายสี 

ตําบลบางมวง อําเภอตะก่ัวปา ตําบลลําแกน 

ตําบลทุ งมะพราว  ตําบลทายเหมือง  อําเภอ

ทายเหมือง ตําบลโคกกลอย ตําบลหลอยูง ตําบล

คลองเคียน ตําบลทาอยู  ตําบลกระโสม ตําบล

กะไหล อําเภอตะกั่วทุง ตําบลตากแดด ตําบลถ้ํานํ้า

ผุด ตําบลทายชาง ตําบลเกาะปนหยี ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองพังงา ตําบลบอแสน ตําบลมะรุ ย 

อําเภอทับปุด และตําบลเกาะยาวใหญ ตําบล

เกาะยาวนอย ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว

 บริ เวณท่ี  2  เขตสงวนและคุ มครอง

ทรัพยากรปาไม ไดแก

 (1)  เขตอุทยานแหงชาติแหลมสน

 (2)  เขตอุทยานแหงชาติศรีพังงา

 (3)  เขตอุทยานแหงชาติหมู เกาะระ -

เกาะพระทอง

 (4)  เขตอุทยานแหงชาติเขาหลัก - ลํารู

 (5)  เขตอุทยานแหงชาติเขาลําป - หาด

ทายเหมือง

 (6)  เขตอุทยานแหงชาติอาวพังงา

 บริเวณที่ 3 เขตนานนํ้าเพื่อคุ มครอง

ทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝง ไดแก

 (1)  พื้นที่ทะเลบริ เวณท่ีวัดจากแนว

ชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร 

ตั้งแตดานเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี 

ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขต

ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

 (2)  พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดเขต
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หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการ

ประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2541

 บริเวณท่ี 4 เขตคุมครองแหลงวางไขของ

เตาทะเล ไดแก

 (1)  พื้นที่บริเวณชายหาดดานตะวันตก

ของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอ

คุระบุรี เริ่มจากหมูที่ 4 บานปากจก ไปทางทิศใต

จนสุดเขตหมูที่ 1 บานทุงดาบ

 (2)  พื้นที่บริ เวณชายหาดตลอดเขต

อําเภอทายเหมือง เริ่มจากเขาหนายักษ ไปทาง

ทิศใตจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต

 บริเวณที่ 5 เขตการจัดการชายฝงทะเล

และเกาะ ไดแก

 (1)  พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝ ง

ทะเลของจังหวัดพังงา ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ 4

 (2)  พื้นที่เกาะตาง ๆ ยกเวนบริเวณท่ี 1 

บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4 

 บริเวณที่ 6 ไดแก พื้นที่นอกจากบริเวณ

ที่ 1 ถึงบริเวณที่ 5

 ขอ 4 ในพื้นที่ตามขอ 3 หามกระทําการ

หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้

 …..

 (2)  บริเวณที่ 2 การกอสราง แผวถาง 

เผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

เว นแตเป นการปฏิบัติการของเจ าหนาที่ เพื่อ

ประโยชนในการคุ มครองทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือเปนการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งไดรับ

อนญุาตเปนหนงัสอืจากอธบิดกีรมอทุยานแหงชาติ 

สตัวปา และพนัธุพชื อธบิดกีรมปาไม หรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี

 ….

 ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 3 หามกอสราง 

ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใชอาคารใด ๆ  เปนอาคาร

หรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้

 ….

 (7)  อาคารเลี้ยงนกแอนกินรัง

 ….

 ขอ  10 ในพื้นที่ตามข อ  3 นอกจาก

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ

นีแ้ลวกอนการกอสรางอาคาร หรือดําเนนิโครงการ

หรือประกอบกิจการ ใหจัดทําและเสนอรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องต นหรือรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี 

ตอสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

ระเบียบปฏิบัติที่ กํ าหนดไว ตามมาตรา  46 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้

 (1)  การจั ด ทํ า ร า ย ง านผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเบื้องตน

 (ก) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

หรือสถานท่ีพักตากอากาศ ที่มีจํานวนหองพัก

ตั้งแต 30 หอง ถึง 79 หอง หรือมีพื้นที่ใชสอยของ

ทุกอาคารดังกลาวรวมกันตั้งแต 1,500 ตารางเมตร 

แตไมถึง 4,000 ตารางเมตร
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 (ข)  อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย

วาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 30 หอง 

ถึง 79 หอง หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคาร

ดังกลาวรวมกันตั้งแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 

4,000 ตารางเมตร

 (ค)  กิจการท่ีนําบ านพักอาศัย  หรือ

หองแถว ตึกแถว หรือบานแถว ที่อยู ในท่ีดิน

แปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใหบริการเปน

สถานท่ีพกัในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวย

โรงแรม และที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 30 หอง

ขึ้นไป

 (ง)   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมี

เตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 10 เตียง ถึง 

59 เตียง

 (จ)  การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย

หรือเพื่อประกอบการพาณิชยตามกฎหมายวาดวย

การจัดสรรท่ีดินที่มีจํานวนแปลงท่ีดินตั้งแต  

100 แปลง แตไมถึง 500 แปลง หรือมีเนื้อที่ตั้งแต 

19 ไร แตไมเกิน 100 ไร

 (ฉ)  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ชุมชน  หรือสถานที่ที่ ใช ในการกําจัดมูลฝอย 

เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน

 (ช)  ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถ

รับเรือขนาดตั้งแต 10 ตันกรอส แตไมถึง 500 ตัน

กรอส หรือมีความยาวหนาทาต้ังแต 20 เมตร 

แตไมถงึ 100 เมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมของทาเทยีบเรอื

ตั้งแต 200 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร

 (ซ)  ทาเทยีบเรอืสาํราญกฬีาท่ีรองรบัเรอื

ไดตั้งแต 5 ลํา แตไมถึง 50 ลําหรือพ้ืนที่ตั้งแต 

100 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร

  ……

 ขอ 11 ใหเจาของอาคาร โครงการ หรือ

กิจการตามขอ 10 (1) เวนแต (ช) และ (ซ) เก็บสถิติ

และขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด

นํ้าเสีย และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา 80 แหงพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอสํานักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพังงา

 ขอ 12 เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแล

และติดตามผลการคุมครองส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี

ตามขอ 3 ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ

ดูแลและติดตามผลการคุ มครองสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

กรรมการ ปลัดจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประมงจังหวัด พลังงาน

จงัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั อตุสาหกรรม

จังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสํานักงาน

อัยการจังหวัด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งทะเลอันดามัน 

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาพังงา

ผู อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 15 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่จาํนวนหน่ึงคน 

ผู ทรงคุณวุฒิด  านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่จํานวนสามคน ผูแทน

ภาคเอกชนซ่ึงมกีจิกรรมเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

อุตสาหกรรมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอมท่ีอยูในพ้ืนที่จํานวนหาคน เปน

กรรมการ

 ให ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพังงา เป น

เลขานุการ และใหแตงต้ังเจาหนาที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจํานวน

สองคน เปนผูชวยเลขานุการ

 ใหผู ว าราชการจังหวัดเสนอช่ือคณะ

กรรมการตามวรรคหน่ึงตอรฐัมนตรีภายในหกสิบ

วันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ

 ขอ 13 ใหคณะกรรมการตามขอ 12 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 (1)  พจิารณาเห็นชอบแผนคุมครอง ฟนฟู 

และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของจงัหวดัเพือ่ใหสภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฟนกลับคืน

สู สภาวะธรรมชาติเดิม  อันจะนํามาซึ่งความ

อุดมสมบูรณใหแกพื้นที่คุ มครองส่ิงแวดลอม 

โดยส งเสริมให ดํา เนินงานโดยกระบวนการ

มีสวนรวม ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแผนคุมครอง ฟนฟู และสรางจิตสํานึก

ในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ของจงัหวัด เพือ่นาํไปผนวกเปนสวนหนึง่ของแผน

ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ในระดับจังหวัด

 (2)  ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบการบังคบัใช

มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม และจัดทํารายงาน

ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใชมาตรการ

คุมครองส่ิงแวดลอมสงใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 

แหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

 (3)  ใหความเห็นชอบการนําแผนงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมของหนวยงาน

ในจังหวัดไปปฏิบัติ

 (4)  เสนอแนะต อรัฐมนตรี เกี่ ยวกับ

การส ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล อม

ในจังหวัด

 (5)  แต  งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อดํ า เนินการที่ เกี่ ยวข องตาม

ประกาศนี้

 ขอ 14 เพ่ือใหการปฏิบตังิานเปนไปอยางมี

ประสิทธิ ภ าพและ เกิ ดประสิทธิ ผลสู งสุ ด

ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดรับผิดชอบในการจัดทําแผนคุ มครอง 

ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง่แวดลอมของจงัหวดั และแผนงาน 

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมของหนวยงานใน

จงัหวดั เสนอคณะกรรมการตามขอ 12  เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี

ประกาศนี้ใชบังคับ

 ขอ 15 ในพ้ืนท่ีตามขอ 3 หากมีกฎหมายใด

กําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใดไว

โดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมตํ่ากวามาตรการ

คุมครองส่ิงแวดลอมหรือมมีาตรการท่ีดกีวาในการ

คุ มครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น

 ขอ  16 ให ผู มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับ

การควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ 

ในพืน้ทีต่ามขอ 3 ปฏบิตักิารใหเปนไปตามมาตรการ

คุมครองส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
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 ขอ 17 การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใด

ที่ตองหามตามประกาศนี้ ถาไดรับอนุญาตอยูกอน

วันที่ประกาศน้ีใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปได

จนกวาจะส้ินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใน

การนี้ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ

คุมครองสิง่แวดลอมตามทีก่ฎหมายหรอืประกาศนี้

กําหนดไวดวยโดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ

 ในกรณีที่ผู ไดรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง

ประสงคจะขออนญุาตดาํเนนิการน้ันตอไปภายหลัง

สิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุ

หรือยื่นคําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวย

การนั้นแลวแตกรณี

 การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตาม

พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม

 ขอ 18 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ 3 

กอนหรอืในวันทีป่ระกาศนีใ้ชบงัคบัใหไดรบัยกเวน

ไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลง 

หรือเปลีย่นการใชอาคารดงักลาวใหเปนอาคารชนดิ

หรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด

ไวในประกาศนี้

 ขอ 19 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือ

ใบรบัแจงการกอสราง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรอืทีไ่ดรบั

อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน

วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวน

ไมตองปฏิบตัติามประกาศน้ี แตจะขอเปล่ียนแปลง

การอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศ

นี้ไมได

 ขอ 20 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

และมีระยะเวลาบังคับใชหาปนับแตวันที่ประกาศ

นี้มีผลใชบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

 …..

หมายเหตุ : ดวยเหตุผลวาเนื้อหาของบทความนี้

มีความยาวเกินกวาเน้ือที่บทความของวารสาร

จัดการปาไมที่ผูเขียนรับผิดชอบจึงไมไดนําบัญชี

และแผนที่ทายประกาศแนบมาดวย แตไมสงผล

กระทบเพราะการวินิจฉัยมุ  งไปท่ี เนื้อหาใน

ประกาศฯ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 

76ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559)

ขอวินิจฉัย

 เพื่อใหเกิดความสะดวกกับผูอาน ผูเขียน 

ขอยกความในมาตรา 43 มากลาวถึงอีกคร้ังหนึ่ง

 มาตรา 43 บัญญัติวา “ในกรณีที่ปรากฏวา

พื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธาร หรือมี

ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่น

โดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจ

ถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจาก

กจิกรรมตาง ๆ  ของมนษุยไดโดยงาย หรอืเปนพืน้ท่ี

ทีม่คีณุคาทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรม อนัควรแก
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การอนุรกัษและพ้ืนท่ีนัน้ยงัมิไดถกูประกาศกําหนด

ใหเปนเขตอนุรักษใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพืน้ทีน่ัน้เปนเขตพืน้ที่

คุมครองสิ่งแวดลอม”

 1.  ความในประกาศฯ  วา  “ประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่องกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ มครอง

สิ่งแวดลอม…”

 ผู  เขียนขอเรียนว า  เจตนารมณของ

ประกาศฯ ฉบบันีค้อืการกําหนดเขตพ้ืนทีคุ่มครอง

สิ่งแวดลอมซ่ึงความในมาตรา 43 ตอนทายบัญญัติ

ไว ชัดเจนวาใหออกเปน “กฎกระทรวง” 

 2.  ความในประกาศฯ  ว า  “…อาศัย

อาํนาจตามความในมาตรา 45 แหงพระราชบญัญตัิ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิและโดยอนมุตัิ

จากคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว …”

 ผูเขียนขอเรียนวา การกําหนดใหพื้นที่ใด

เปน “เขตพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม” เปนกรณีที่

พืน้ทีน่ัน้มสีภาพขอเทจ็จรงิตามท่ีปรากฏในมาตรา 

43 และพ้ืนที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกําหนดใหเปน

เขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎ

กระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปน “เขตพ้ืนที่

คุมครองสิ่งแวดลอม”

 รูปแบบของกฎกระทรวง มาตรา 43 

บัญญัติไวชัดเจนวา ใหรัฐมนตรีโดย “คําแนะนํา” 

ไมใชโดย “ความเห็นชอบ” จากคณะกรรมการ

สิง่แวดลอมแหงชาติ เนือ่งจากการออก “กฎกระทรวง 

(Ministerial Regulation)”  เปนกฎหมายของ

ฝายบรหิารทีเ่ปนอาํนาจเฉพาะของรฐัมนตรใีนการ

ใชดลุยพินจิเพ่ือใหเกดิประสิทธภิาพในการบริหาร

ราชการท่ีตนเองมีหนาท่ีและตองรับผิดชอบดวย

ตนเอง

 และความที่บัญญัติไวในมาตรา 43 วา 

“… และพืน้ทีน่ัน้ยังมไิดถกูประกาศกําหนดใหเปน

เขตอนุรักษ …” มีความชัดเจนวา มาตรา 43 

เปนกรณีที่บัญญัติเพื่อบังคับใช กรณีที่พื้นที่นั้นมี

สภาพขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติ เพราะถาพื้นที่นั้น

ถกูประกาศกาํหนดใหเปนเขตอนุรกัษแลวแสดงวา

ไดมี “กฎหมายพิเศษ” บังคับใชในพ้ืนท่ีนั้นแลว 

(ดูมาตรา 4)

 การอางอํานาจตามมาตรา 45 ในการออก

ประกาศฯ ฉบับนี้จึงไมถูกตอง เพราะความใน

มาตรา 45 เปนกรณีที่บัญญัติเพื่อบังคับใชกับพ้ืนที่

ทีม่ ี“กฎหมายพิเศษ” บงัคบัใชกบัพืน้ทีน่ัน้อยูแลว

แตมปีญหาทีท่าํใหใชอาํนาจตามกฎหมายพเิศษนัน้

ไมไดตามที่มาตรา 45 บัญญัติวา “ … แตปรากฏวา

มีสภาพป ญหาคุณภาพส่ิงแวดล อมรุนแรง

เขาขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไข

โดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจ

ตามกฎหมายหรือ ไมสามารถท่ีจะทําการแกไข

ปญหาได …”

 และความในมาตรา 45 เปนเร่ืองท่ีเกีย่วของ

กบับทบญัญตัขิองกฎหมาย หากจะตองแกไขปญหา

ที่อาจสงผลกระทบตอกฎหมายจึงตองมีวิธีการ

ที่ เข มงวดและมีระยะเวลาในการดําเนินการ
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ที่แนนอน กลาวคือ มาตรา 45 บัญญัติบังคับให

รัฐมนตรี “โดยความเห็นชอบ” ไมใช “คําแนะนํา” 

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 43 (คณะกรรมการ

สิง่แวดลอมแหงชาตมินีายกรฐัมนตรเีปนประธาน

กรรมการตามมาตรา 12) นอกจากนั้นมาตรา 45 

ยังบัญญัติวา “ … ตามความจําเปนและเหมาะสม 

…” และยังกําหนดพื้นที่เฉพาะที่มีกฎหมายพิเศษ

บงัคบัใชอยูแลว และยงักาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั

มาตรการและกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการ

คุมครองไวดวย การขยายระยะเวลาตามประกาศฯ 

ก็ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี มิใชใชได

ตลอดไป (ดูมาตรา 45 วรรค 2 และวรรค 3)

 3.  ความในประกาศฯ วา “ประกาศฯ … 

เรื่องกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ มครอง

สิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา 

อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา 

อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

…”

 ผูเขียนขอเรียนวา การออกกฎกระทรวง

กําหนดใหพื้นที่นั้นเปน “เขตพ้ืนที่คุ มครอง

สิ่งแวดลอม” พื้นที่นั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ

ทีม่ขีอเทจ็จรงิตามมาตรา 43 วา “ในกรณทีีป่รากฏ

วาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธารหรือมี

ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่น

โดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจ

ถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจาก

กจิกรรมตาง ๆ  ของมนษุยไดโดยงายหรอืเปนพืน้ที่

ทีม่คีณุคาทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรม อนัควรแก

การอนุรกัษและพ้ืนท่ีนัน้ยงัมไิดถกูประกาศกําหนด

ใหเปนเขตอนุรักษ…”

 กรณีที่ประกาศฯ ฉบับนี้ออกมาบังคับใช

ในพืน้ทีค่รอบคลมุท้ังอาํเภอ โดยไมปรากฏวาพืน้ที่

ใดมีขอเท็จจริงตามความที่บัญญัติไวในมาตรา 43 

จึงเปนการออกประกาศฯ ที่ขัดกับกฎหมาย

 4.  ความในประกาศฯ ขอ 3 วา “ใหจาํแนก

พื้นที่ที่ ให  ใช มาตรการคุ มครองส่ิงแวดล อม 

ตามขอ 2 เปน 6 บริเวณดังตอไปนี้ …”

 “ (2) บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุมครอง

ทรัพยากรปาไม ไดแก

 (1)  เขตอุทยานแหงชาติแหลมสน

 (2)  เขตอุทยานแหงชาติศรีพังงา

 (3)  เขตอุทยานแหงชาติหมู เกาะระ -

เกาะพระทอง

 (4)  เขตอุทยานแหงชาติเขาหลัก - ลํารู

 (5)  เขตอุทยานแหงชาติ เขาลําป - หาด

ทายเหมือง

 (6)เขตอุทยานแหงชาติอาวพังงา”

และขอ 4 วา “ในพื้นที่ตามขอ 3 หามกระทําการ

หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ภายในบริเวณดังตอไปนี้ …”

 “(2) บริเวณท่ี 2 การกอสราง แผวถาง 

เผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

เว นแตเป นการปฏิบัติการของเจาหนาที่ เพื่อ

ประโยชนในการคุ มครองทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือเปนการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ ซ่ึงไดรับ

อนญุาตเปนหนงัสอืจากอธบิดกีรมอทุยานแหงชาติ 
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สตัวปา และพนัธุพชื อธบิดกีรมปาไม หรอืหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี”

 ผูเขียนขอเรียนวา พื้นที่ที่เปนบริเวณที่ 2 

ตามประกาศฯ เปนพืน้ทีท่ีเ่ปนเขตอุทยานแหงชาติ 

ซึง่ม ี“กฎหมายพิเศษ” บงัคบัใชในพ้ืนทีน่ัน้อยูแลว 

การคุ มครองและจัดการพ้ืนที่ ในเขตอุทยาน

แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา มาตรา 42 

บัญญัติใหดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ

สิง่แวดลอมตามมาตรา 35 และตามพระราชบญัญตัิ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 หรือพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แลวแตกรณี 

การออกประกาศฯ ในกรณีพืน้ทีท่ีม่ขีอเท็จจริงตาม

ประกาศฯ บังคับใชกับพื้นที่ที่มี “กฎหมายพิเศษ” 

บังคับใชในพื้นที่นั้นอยูแลวหากมีกรณีที่ขัดกับ

กฎหมายพิเศษน้ันเปนการดําเนินการท่ีมิชอบดวย

กฎหมาย

 กรณีนี้ความในพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ  พ .ศ .  2504 มาตรา  19 บัญญัติว า 

“บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิใหใช

บังคับแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไป

เพื่อประโยชนในการคุมครองและรักษาอุทยาน

แหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการหรือ

เพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือ

การพักอาศัยหรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย 

หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตาม

ระเบยีบทีอ่ธบิดีกาํหนดโดยอนมุตัขิองรฐัมนตรฯี”

 ผูเขียนขอเรียนวา

 (1)  ความในพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 มีเจตนารมณให

พนักงาน

 เจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการในกรณีที่

การกระทําตามมาตรา 16 และมาตรา 17 เปน

ความผิด มิใหพนักงานเจาหนาที่มีความผิดไปดวย 

ถาดําเนินการเปนไปตามที่มาตรา 19 บัญญัติไว

  (ตามประกาศฯ ขอ 4(2) บริเวณท่ี 2 

การกอสราง แผวถาง เผาปา หรือกระทําดวย

ประการใด ๆ ใหปาหรือทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมสภาพหรือเสียหายเปนการกระทําความผิด

ตามมาตรา 16)

 (2)  อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม 

มาตรา 19 จะตองดําเนินการไป “ เพ่ือประโยชน

ในการคุมครองและรักษาอุทยานแหงชาติ หรือ

การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย

หรือเพ่ืออํานวยความปลอดภัยหรือใหความรู

แกประชาชน …”

 “เพื่อ” เปนเจตนาพิเศษ

 ซึ่งหมายความวา พนักงานเจาหนาท่ี

มีอํานาจตามมาตรา 19 จะตองดําเนินการโดยมี

เจตนาพิเศษดวยอย างใดอย างหนึ่ง  (“หรือ” 

หมายความถงึอยางใดอยางหนึง่ กรณใีดกรณหีนึง่)

 แตความในประกาศฯ บัญญัติไวมีความ

หมายแตกตางกับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 จึงเปนการออกประกาศฯ ที่มิชอบดวย

กฎหมาย

 (3)  ความในมาตรา 19 บญัญตัวิา “ …ทัง้นี้ 

ตองเปนไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีาํหนดโดยอนมุตัิ

ของรัฐมนตรี”

 หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีอุทยาน

แหงชาติ ตามมาตรา 19 จะมีอํานาจดําเนินการ
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ตามมาตรา 19 นอกจากมีเจตนาพิเศษ ตามท่ีผูเขยีน

ไดอธิบายมาแลวในขอ (3) ก็จะตองมีการกําหนด

ระเบียบใหปฏิบัติและพนักงานเจาหนาที่อุทยาน

แหงชาตติองปฏิบตัติามระเบยีบฯ นัน้ โดยระเบยีบฯ 

มีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เปนผูกาํหนดและรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตองอนุมัติระเบียบน้ัน

แลว มิใชไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีฯ 

ตามประกาศฯ

 5. ความในประกาศฯ ขอ 5 วา “ในพ้ืนที่

ตามขอ 3 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใชอาคารใด ๆ เปนอาคารหรือประกอบกจิการ

ดังตอไปนี้

 …

 (7)  อาคารเล้ียงนกแอนกินรัง”

 ผู เขียนขอเรียนวา ความในประกาศฯ 

ขอ 5 ไดกาวลวงไปถึงสิทธิของเจาของกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินที่กําหนดไว ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 1336 ซึ่งบัญญัติว า 

“ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสิน

มีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตน และ

ไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิ

ติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคล

ผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิให

ผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย” และมาตรา  144 บัญญัติว า 

“สวนควบของทรัพยหมายความวา สวนซ่ึงโดย

สภาพแหงทรัพย หรือโดยจารีตประเพณีแหง

ทองถิ่นเปนสาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพย

นั้น และไมอาจแยกจากกันได นอกจากจะทําลาย 

ทําใหบุบสลายหรือทําใหทรัพยนั้นเปล่ียนแปลง 

รูปทรง หรือสภาพไป

 เจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวน

ควบของทรัพยนั้น”

 เจาของที่ดินประเภทโฉนดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ หากมีการกอสรางอาคาร เชน อาคาร

พาณิชย หรือสถานประกอบการที่เปนอสังหา 

ริมทรัพย อาคารหรือสถานประกอบการน้ันเปน

สวนควบกับท่ีดิน เจาของท่ีดินเปนเจาของและ

มีกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือสถานประกอบการ

ตามมาตรา 144 และมีสิทธิ์ตามมาตรา 1336 

ในการกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช

อาคารใด ๆ  ในทีด่นิทีต่นเองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

หลกัการนีเ้ปนหลกัการสากลทีบ่งัคบัใชกนัทัว่โลก 

การออกประกาศฯ ดังกลาวเปนสาเหตุใหเจาของ

อาคารเลีย้งนกแอนกนิรงัใชสทิธติามกฎหมายไมได

เปนกรณทีีป่ระกาศฯ ดงักลาวขดักบัสทิธขิองเจาของ 

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย

 6.  ความในประกาศฯ ขอ 10 วา  “ในพ้ืนที่

ตามขอ 3 นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดไวในประกาศนี้แลว กอนการกอสราง

อาคารหรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ

ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม แลวแตกรณีตอสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลกัเกณฑ วธิกีารและระเบยีบปฏบิตัทิีก่าํหนดไว 

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติส งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ดังตอไปนี้ …”
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 ผูเขียนขอเรียนวา ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 46 บัญญัติวา “เพื่อประโยชน

ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ใหรฐัมนตร ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

สิง่แวดลอมแหงชาติ มอีาํนาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชนท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา  47 

มาตรา 48 และมาตรา 49

 …”

 และมาตรา 48 บัญญัติว า “ในกรณีที่

โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา 46 

เปนโครงการหรือกิจการ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต

จากทางราชการตามกฎหมายกอน เริม่การกอสราง

หรอืดาํเนนิการใหบคุคลผูขออนญุาตเสนอรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่

ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ในการเสนอรายงานดงักลาว อาจจดัทาํเปนรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบือ้งตนตามหลกัเกณฑและ

วธิกีารทีร่ฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง

ก็ได

 …”

 (1) จะเห็นไดวา โครงการหรือกิจการของ

สวนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนทีม่ผีลกระทบ

สิ่งแวดลอมซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment : EIA) โครงการหรอืกจิการน้ันจะตอง

มปีรากฏอยูในราชกิจจานุเบกษาท่ีกาํหนดประเภท

และขนาดของโครงการ  โดยเปนอํานาจของ

รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (มาตรา 12) เปนไปตามที่

มาตรา 46 บัญญัติไว การท่ีประกาศฯ ดังกลาว

กําหนดใหเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน (Initial Environmental Evaluation : IEE) 

หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment : EIA) 

แลวแตกรณีตอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ

และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว จึงเปนการบัญญัติ

ความในประกาศฯ ทีแ่ตกตางจากกฎหมาย เปนการ

ใชประกาศฯ ซึง่เปนกฎหมายลกูขยายความเกนิกวา

ที่พระราชบัญญัติฯ ซึ่งเปนกฎหมายแมบัญญัติไว

ความในประกาศฯ ดังกลาวใชบังคับไมได และอาจ

สงผลใหพนกังานเจาหนาทีท่ีป่ฏบิตัติามประกาศฯ 

ตองรับผิดฐานปฏิบตัหินาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย

 (2)  การจั ด ทํ า ร า ย ง านผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  เบื้องต น  ( IEE)  บัญญัติ ไว  ใน

มาตรา  48 เป นกรณีที่ โครงการหรือกิจการ

ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) ตามมาตรา 46 จะตองไดรับ

อนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่ม

การกอสรางหรือดําเนินการเชน การขออนุญาต

จัดสรรท่ีดินตอกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) 

การขออนญุาตใชประโยชนทีด่นิปาสงวนแหงชาติ 

ความในมาตรา 48 บัญญัติใหผูขออนุญาตเสนอ
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ 

เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายและสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

 แต   การ จัดทํ า ร า ย ง านผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) บัญญัติความไวใน

มาตรา 48 วรรคแรกตอนทายวา  “… อาจจัดทํา

เป นรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องต น

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด

ตามมาตรา 46 วรรคสองก็ได”

 กรณีนี้เปนทางเลือกกฎหมายจึงใชคําวา 

“อาจ” และคําวา “ก็ได” หมายความวาใชดุลยพินิจ

ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 กฎหมายบัญญัติความไวในมาตรา 48 

มีเจตนารมณใหเจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของไดทราบ

วัตถุประสงคของกิจการ  หรือโครงการและ

รายละเอียดเบ้ืองตน เพื่อประโยชนในการใช

ดุลยพินิจของเจาหนาที่ แตมิใชบทบังคับใหตอง

ปฏิบัติ ดังน้ันความท่ีบัญญัติในประกาศฯ บังคับ 

“ให” ดําเนินการเปนการบัญญัติความที่แตกตาง

จากมาตรา 48 ที่บัญญัติใหเปนดุลยพินิจของ

เจาหนาที่

 (3)  ตามท่ีประกาศฯ กาํหนดในขอ 10(1) 

ไดกําหนดกิจการหรือโครงการตามขอ (ก) – (ซ) 

ว าต องจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม

เบื้องตน (IEE)

 ผู  เขียนขอเรียนวา การจัดทํารายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) เปนกรณี

ทีบ่ญัญตัไิวเฉพาะกรณมีาตรา 48 ทีผู่เขยีนไดอธบิาย

มาแลวในขอ (2) การที่ประกาศฯ ดังกลาวได

กําหนดเปนกรณีอื่น ๆ อีก นอกจากที่มาตรา 48 

กาํหนดไวเปนการใชประกาศฯ ซึง่เปนกฎหมายลกู

เปลี่ยนแปลงกฎหมายแมคือ พระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 เปนกรณีที่กระทําโดยมิชอบดวย

กฎหมาย

 7.  ความในประกาศฯ ขอ 11 วา “ให

เจาของอาคารหรือโครงการตามขอ 10(1) เวนแต 

(ช) และ (ซ) เกบ็สถติแิละขอมูลแสดงผลการทํางาน

ของระบบบําบัดนํ้าเสีย และจัดทํารายงานสรุปผล

การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา 80 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอสาํนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัพงังา”

 ผูเขียนขอเรียนวาความท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล อมแหงชาติ  พ .ศ .  2535 สวนท่ี  7 

การตรวจสอบและควบคุม มาตรา 80 บัญญัติวา

 “เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด

มลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ

เคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย

หรือมลพิษอ่ืน ระบบบําบัดนํา้เสียหรือระบบกําจดั

ของเสียตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เปนของ

ตนเอง มีหนาท่ีตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดง

ผลการทาํงานของระบบหรอือปุกรณและเครือ่งมอื

ดังกลาวในแตละวันและจัดทําบันทึกรายละเอียด

เปนหลักฐานไว ณ สถานท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ

นั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
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ของระบบหรอือปุกรณและเครือ่งมอืดงักลาว เสนอ

ตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีที่แหลงกําเนิด

มลพิษนั้นต้ังอยู อยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง

 การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึก

รายละเอียดและรายงานใหทําตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ

บาํบัดนํา้เสีย หรอืระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ

และเครื่องมือดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองมี

ผูควบคุมตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด

ใหผูควบคมุมหีนาทีด่าํเนนิการตามทีก่าํหนดไวใน

วรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผูครอบครอง

 ใหผู ไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ

บําบัดนํ้า เสียหรือกําจัดของเสียมีหนาที่ต อง

ดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหน่ึง”

 และความท่ีบัญญัติไวในมาตรา 81 วา

 “ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมรายงาน

ทีไ่ดรบัตามมาตรา 80 สงไปใหเจาพนักงานควบคุม

มลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปน

ประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งและจะทําความ

เห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาหนักงาน

ควบคมุมลพษิเสนอไปพรอมกับรายงานทีร่วบรวม

สงไปนั้นดวยก็ได”

 ดังน้ันความท่ีบัญญัติไว ในมาตรา  80 

วรรคแรก เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด

มลพิษมีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลฯ เสนอตอ

เจาพนักงานทองถ่ิน และมาตรา 81 วา เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีหนาที่รวบรวมรายงานที่ได รับตาม

มาตรา 80 สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 

แตความในประกาศฯ ขอ 11 ไดบัญญัติใหเจาของ

อาคารโครงการหรอืกจิการตามขอ 10(1) เวนแต (ช) 

และ (ซ) เก็บสถิติและขอมูลฯ และจัดทํารายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตาม

มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดพังงา  ซึ่ง เป นกรณีที่บัญญัติความใน

ประกาศฯ ขัดกับความในมาตรา 80 และมาตรา 81 

เพราะสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

จังหวัดพังงาไมใชหนวยงานราชการสวนทองถิ่น

 ตามที่ผู เขียนไดวินิจฉัยมานี้ ยังมีกรณีที่

ประกาศฯ ฉบับนี้ไดบัญญัติตั้ง “คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลและตดิตามผลการคุมครองส่ิงแวดลอม” 

(ขอ 12) กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 

(ขอ 13) ขัดกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และได 

กาวลวงไปยังพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับดังนี้

 1.  พระราชบญัญตักิารโรงแรม พ.ศ. 2478 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม

 2.  พระราชบัญญัติป าสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507

 3.  พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม

 4.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535

 5.  พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2558

 6.  พระร าชบัญญั ติ ค วบคุ มอ าค า ร 

พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 3) 
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พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2558 

 7.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535

 8.  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558

 ผู  เขียนขอเรียนว า  การที่ประกาศฯ 

มคีวามบญัญัตขิึน้ขัดหรือแยงกบัพระราชบัญญัตฯิ 

เปนกรณีที่พนักงานเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ

ตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดวยเหตุผล

ทางลําดับชั้นของกฎหมาย กรณีที่ เปนปญหา

เกดิจากการทีพ่นกังานเจาหนาทีใ่ชดลุยพนิจิปฏบิตัิ

ตามประกาศฯ ซึง่เปนกฎหมายลาํดบัชัน้รองทีอ่อก

มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามท่ีผูเขียนอธิบาย

ความมาแลวไมอาจอางวาไดปฏิบัติตามคําส่ังโดย

ชอบดวยกฎหมาย เพราะกรณีที่ขัดหรือแยงกัน

ในกรณีเชนน้ีเปนที่เห็นไดชัดเจนวาเปนกรณีที่

มิชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 70 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดกระทําตามคําสั่ง

ของเจ าพนักงาน  แมคําสั่งนั้นจะมิชอบดวย

กฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาที่หรือเชื่อโดยสุจริตวา

มหีนาทีต่องปฏิบตัติามผูนัน้ไมตองรับโทษ เวนแต

จะรูวาคําส่ังน้ันเปนคําสั่งซ่ึงมิชอบดวยกฎหมาย” 

เจาพนักงานผูปฎิบัติตามประกาศฯ ตองรับผิด

ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 

ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเกิด

ความเสียหายแกผูหนึง่ผูใด หรือปฏบิตัหิรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ …”

 และจะแกตัววาไมรู กฎหมายไมได ตาม

มาตรา 64 บัญญัติวา “บุคคลจะแกตัววาไมรู 

กฎหมายเพ่ือใหพนจากความรับผิดในทางอาญา

ไมได …”

สรุป

 การออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นท่ีนั้น

เปน “เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม” เปนการใช

อํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (มาตรา 12) การดําเนินการ

ใด ๆ ที่ขัดหรือแยงหรือท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติ

ใหอาํนาจไว เชน การกําหนดพ้ืนที ่เปนเขตคุมครอง

สิ่งแวดลอม โดยออกเปนประกาศแทนที่จะเปน

กฎกระทรวง หรือดําเนินการโดยผู อื่นที่ไมใช

รัฐมนตรีฯ  หรือไมได รับคําแนะนําจากคณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนการขัดกับ

ความท่ีบัญญัติไวในมาตรา 43
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   รับตนฉบับ 10 พฤศจิกายน 2559        รับลงพิมพ 15 พฤษภาคม 2560

 ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหน่ึง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีชนเผาตาง ๆ 

เขามาอยูอาศยัมากมายหลายชนเผา ซึง่แตละชนเผา

ตางมปีระวตัคิวามเปนมา วถิชีวีติ ความเปนอยู และ

มีบุคลิก ลักษณะที่แตกตางกันออกไป “ไทดํา 

หรือไทยทรงดํา หรือลาวโซง” เปนอีกชนเผาหน่ึง

ซึ่งไดอพยพมาจากดินแดนสิบสองจุไท บริเวณ

รอยตอระหวางประเทศจีนแผนดินใหญ ประเทศ

เวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เขามาอยูอาศัยในประเทศไทย 

ผูเขียนบทความทางวิชาการจึงไดรวบรวมขอมูล

ของชาวไทดํา ไทยทรงดํา หรือลาวโซง มานําเสนอ

ไวพอสังเขป ดังตอไปนี้

ประวัติความเปนมา

 ประตูสูอีสานดอทคอม (2559) ระบุไววา 

กลุมชนเชื้อสายไทดํา เปนชนกลุมหนึ่งที่มีความ

สัมพันธใกลชิดกับคนพื้นเมือง มีความเปนมา

นับตั้งแตสมัยที่มีการแยงชิงดินแดนแควนตางๆ 

ทางตอนเหนือของประเทศลาว ซึ่งเรียกวาแควน 

12 จุไทย ซึ่งชาวไทดําไดอพยพมาจากแควนพวน 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวในปจจบุนั 

เขามาในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2417 เนื่องจาก

มีเหตุการณพวกฮอยกกําลังมาตีเมืองเชียงขวาง 

ซึ่งเปนหัวเมืองสําคัญในแควนพวน ทางหลวง

พระบางขอใหฝายไทยสงกองทัพไปชวยเหลือ 

โดยมีพระยาภูธราภัย เปนแมทัพคุมกองทัพไป

ปราบฮ อ  ผลการปราบฮ อคร้ังนั้นไทยชนะ 

เมื่อเหตุการณสงบไทยไดใชนโยบายอพยพผูคน

จากแควนพวน เขามายังประเทศไทย ชาวไทดํา

ถูกกวาดตอนมาถึงกรุงเทพฯ โดยทํามาหากินตาม

จงัหวัดตางๆ เชน เพชรบุร ีราชบุร ีลพบุร ีสพุรรณบุรี 

พิษณุโลก  เป นตน  ภายหลังพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาโปรดกระหมอม 

ใหชาวไทดาํไปตัง้หลกัแหลงท่ีบานหมี ่คลองสนาม

แจง จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นประมาณ 8 ป 

เจาเมืองบริขันธ มาทูลขอราษฎรกลับไปยังเมือง
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เชยีงขวางตามเดมิ โดยเริม่อพยพลงมาตามเสนทาง

เรือ่ยๆ จนไดมาพักทีบ่านน้ํากอใหญ อาํเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ   ในขณะเดียวกันฝรั่ ง เศส

กเ็ขาครอบครองดนิแดนลานชาง และไดขอใหไทย

สงคนอพยพคนืสูภมูลิาํเนาเดมิ ชาวไทยดาํบางสวน

เห็นวาตองบุกปาฝาดง จึงขอหยุดตั้งหลักแหลง

ที่บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 วดัดอนมะนาวดอทคอม (2559) ระบุไววา 

ชาวไทยทรงดําหรือคนทั่วไปเรียกวา “ลาวโซง” 

มีถิ่นกําเนิด ณ ดินแดนสิบสองจุไท ตั้งอยูบริเวณ

รอยตอระหวางประเทศจีนแผนดินใหญ ประเทศ

เวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ชาวไทยทรงดําเรียกตัวเองวา “ผูไต” 

หรือ “ผูไตดํา” ชนชาตินี้มีประวัติความเปนมานาน

นับพันป และเจริญ รุงเรืองดวยศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี มีการคิดคนประดิษฐตัวอักษรและ

ปฏิทินขึ้นใชเองในชนเผา ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี 

และตนสมยักรุงรตันโกสินทร พระมหากษัตรยิไทย

ไดอพยพชาวไทยทรงดําจากดินแดนสิบสองจุไทย

มาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ดวยเหตผุลทางการปกครอง ตอมาในปลายรชัสมยั 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 

และตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั รชักาลที ่5 (พ.ศ. 2400-2420) ไดมชีาวไทย

ทรงดําหลายกลุมทยอยอพยพจากจังหวัดเพชรบุรี 

มาตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

และสวนหน่ึงไดตั้งถ่ินฐานท่ีบานดอนมะนาว 

บานบางเลน บานหวัโพธิ ์อาํเภอสองพีน่อง จงัหวดั

สุพรรณบุรี มากวา 100 ปมาแลว ในปจจุบัน

ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู ในพื้นที่หลายจังหวัด 

เชน ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก 

กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชุมพร สุราษฎรธานี 

เปนตน

ลําดับชนชั้นทางสังคม

 วดัดอนมะนาวดอทคอม (2559) ระบุไววา 

ชาวไทดํา หรือไทยทรงดํา หรือลาวโซง จะมีการ

ลําดับชั้นทางสังคม  โดยใช วงศ ตระกูลหรือ

ครอบครัวเปนเกณฑ แบงออกเปน 2 ชนชั้น ไดแก 

“ชนชั้นผูทาว” หมายถึง ผูสืบเช้ือสายมาจากเจา 

และ “ชนชั้นผูนอย” หมายถึง คนที่เกิดในตระกูล

สามัญชน

การแตงกาย

 ประตูสูอีสานดอทคอม (2559) ระบุไววา 

ชาวไทดํา หรือลาวโซง มีเอกลักษณการแตงกาย

เปนของตนเอง แบงการแตงกายเปน 2 ประเภท

คือ เสื้อผาสําหรับใชในชีวิตประจําวัน และเสื้อผา

สําหรับใสในงานประเพณี หรืองานบุญตางๆ 

ซึ่งสวนใหญทั้งชายและหญิงมักนิยมใชผาฝาย

ทอมือยอมคราม สําหรับเสื้อผาที่ใสในพิธีกรรม

จะจัดทําขึ้นเปนพิเศษ มีสีดําตกแตงดวยผาไหม

ชิ้นเล็กๆ สวนใหญมีเครื่องประดับเปนเงิน ผูหญิง

มี “ผาเปยว” คลองคอ สวนเด็กๆ จะมีหมวกคลาย

ถุงผาปกไหม หรือดายสวยงามเรียกวา “มู” การใช

ผ าซ่ินเปนเอกลักษณของหญิงเผาพันธุ ไทดํา 

สวนใหญจะนุงผาท่ีทอกันข้ึนมาใชเองต้ังแตอดีต

ถึงปจจุบัน ชาวลาวโซงก็เชนกัน ทุกครัวเรือน

ผูหญงิจะเปนผูทอผาขึน้มาใชเอง เปนผาฝายทอมอื 

ประกอบดวยเชิงบนซ่ินเปน “หัวซ่ิน” “ตัวซ่ิน” 

เชิงลางซ่ึงเปน “ตีนซิ่น” ยอมครามจนเปนสีคราม

เขมเกือบดํา นํามาทอสลับลวดลายเปนเอกลักษณ
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เฉพาะของลาวโซง ผูหญิงในชีวิตประขําวันจะ

นุงซิ่น “ลายแตงโม” หรือ “ลายชะโด” ลักษณะ

เฉพาะของผาลายแตงโม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1 คือ หัวซิ่นจะเปนสีครามไมมี

ลวดลายกวาง 12 นิ้ว

 สวนที่ 2 จะเปนลายโดยใชเทคนิคการทอ

ขดั แตพเิศษทีว่าเปนฝายแกมไหม คอื ใชไหมสีแดง

เปนเสนยืน ทอเสนพุงดวยฝายสีครามสลับสีผา

ออนเปนทางเล็กๆ คลายลายบนผลแตงโม เมื่อทอ

เสร็จแลวจะมองไมเห็นไหมสีแดงแตอยางใด

 สวนที่ 3 กวางประมาณ 1 ฟุต มีลวดลาย

สีขาวสองสามร้ิว เย็บติดเปนตีนซิ่น ถาสามีตาย

ตองเลาะตีนซิ่นนี้ออกเพื่อไวทุกข

 การนุงซิ่นลายแตงโมจะตองจับขอบบน

ของผานุงทั้งซาย และขวามาทบเกยกันตรงกลาง 

และพับขอบผาลงมาโดยไมตองคาดเข็มขัดผาก็

ไมหลุด ทั้งนี้ ชาวไทดํา หรือลาวโซง เปนกลุม

ชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ ที่โดดเดน

อย างหนึ่งของชาวไทดํา  คือ  ทรงผมซึ่งเป น

เอกลักษณเฉพาะกลุม เรียกวา “ปนเกลา” ลักษณะ

ของปนเกลาจะบงบอกถึงอายุและสถานะภาพทาง

สังคม ซึ่งมีชื่อเรียกตางกัน ดังนี้

 1.  หญิงอายุ 13-14 ป ผมยาวประไหล 

แตยังรวบไมได ทรงนี้เรียกวา เอื้อมไหล หรือ

เอื้อมไร

 2.  หญิงอายุ 14-15 ป ผมเริ่มยาวมากขึ้น

จะพับปลายผมมวนข้ึน แลวใชหวีสับไวตรง

ทายทอย ทรงนี้เรียกวา ผมสับปน

 3.  หญงิอาย ุ15-16 ป ผมยาวพอมดัไดบาง

แลว รวบผมมัดเปนกระจุก และทําเหมือนกระบัง

ไวขางหนา ปลอยหางผมไวดานหลัง ทรงน้ีเรียกวา 

ผมจุกตบ

 4.  หญิงอายุ 16-17 ป ผมยาวพอสมควร

แลว รวบโดยเอาผมผูกเปนปมเหมือน ผูกเชือก

ไวดานหลัง ปลอยชายผมลงขางขวา ทรงน้ีเรียกวา 

ผมขอดกระตอก

 5.  หญิงอายุ 17-18 ป เกลาผมโดยผูก

ลกัษณะคลายโบวไวดานซาย ปลอยชายผมเปนหาง

ไวดานหลัง ทรงนี้เรียกวา ปนเกลาขอดซอย

 6.  หญิงอายุ 19-20 ปขึ้นไปถือวาเปนสาว

เต็มตัว ผมทรงนี้ตองใชผมยาวมากจึงจะสามารถ

เกลาได โดยเกลาผมตลบไวกลางศีรษะมวนชาย

สอดเขาขางใน ใชไมสอดขัดไวเพื่อไมใหหลุด 

ทรงนี้เรียกวา ปนเกลาตวง และเมื่อพอแมหรือ

สามีตาย หญิงนั้นตองไวทุกขโดยปนเกลาใหตก

คอนไปทางดานหลัง ไมยกสูง ทรงนี้ เรียกวา 

ปนเกลาตก หรือ ทรงแมหมาย

ความเชื่อ

 ประตูสูอีสานดอทคอม (2558) ระบุไววา 

ชาวไทดํามีความเช่ือเกี่ยวกับเร่ือง “ผีฟา” หรือ 

“แถน” โดยเช่ือวาแถนเปนผูสรางโลกและบันดาล

ใหมทีกุสิง่ทุกอยาง นอกจากนีย้งันบัถือผีบรรพบุรษุ 

หรือทีเ่รยีกวา “ผเีฮอืน” ซึง่เมือ่ตายแลวจะไมไปไหน 

ยงัคงวนเวียนคอยชวยเหลือลกูหลานอยู ดวยเหตุนี้

เมือ่ชาวไทยดาํตายลง ลกูหลานจะนําศพไปฝง และ

ไปเชิญผีจากหลุมหลังจากที่ตายแลว 3 วัน เรียกวา 

“พิธีเอาผีขึ้นเรือน” ในบานจะจัดที่มุมใดมุมหนึ่ง

ของหองเปน “กะลอหอง” หรือ “กะลอฮอง” 

มีพาขาว (ถาดใสขาว) เปนท่ีบูชาผีบรรพบุรุษ 

ปกติไมอนุญาตใหผูอื่นที่ไมใชญาติเขาไป
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 ปจจบุนัชาวไทดาํทีบ่านนาปาหนาดหนัมา

สนใจพทุธศาสนามากขึน้ และเริม่เผาศพแทนทีจ่ะ

ฝงอยางเดิม พิธีกรรมตางๆ เชน ความเช่ือเรื่องผี

เรือน ความเช่ือเก่ียวกับหมอรักษา หรือเจาบาน 

เมื่อมีคนตาย ทุกบานจะหยุดทํางานจนกวาจะนํา

คนตายไปปาชาเรียบรอยแลวจึงเริ่มทํางานกันใหม 

ในงานศพไมมีพระสงฆมาเกี่ยวของ เนื่องจาก

ถือวาพระกับผีไมถูกกัน นิยมฝงศพมากกวาเผา 

นอกจากน้ันชาวไทดํายังนบัถือ “พอมด” ซึง่เปรียบ

เหมอืนเทวดาของชาวไทดํา พธิกีรรมตางๆ จะมกีาร

เชิญพอมดมาเพ่ือประกอบพิธีกรรมของชนเผา 

ชาวไทดําจะลอมวงกันเตนและมีหญงิกระทุงไมไผ

ใหจังหวะรอบวงเพื่อบูชาพอมด ซึ่งเปนประเพณี

การเลนเพ่ืออญัเชญิเทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ใชเวลา

นานเปนวนั โดยทีช่าวบานจะผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

กันมารวมพิธี

 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “ขับมด” เปนการ

รักษาโรคภัยไขเจ็บ เมื่อมีคนเจ็บปวยเร้ือรังใน

ครอบครัว รกัษาดวยหมอยาแลวไมหาย สามภีรรยา

หรอืญาติของผูปวยจะไปหา “หมอเหยา” มาเสกเปา

เยียวยาแกไข ถายังไมหายก็จะไปเชิญหมอมดมาทํา

พธิรีกัษาดวยการขบัมดและเสีย่งทายเพือ่หาสาเหตุ

ของการเจ็บปวย หากถูกผีทําก็จะทําพิธีเลี้ยงผี

แกอาการเจ็บปวย เดิมการรักษาของหมอมด

มีคาคาย (ขึ้นครู) 2 บี้ แตปจจุบันใชเงิน 1,000 กีบ 

เทียน 8 คู ไข 2 ฟอง กระเทียม 2-3 หัว ฝาย 1 มัด 

เกลือ 1 หอ ขาวสารใสกะละมัง หวี และปอยผม 

1 ปอย เพื่อถวายใหผีมด

 การรักษาเริ่มดวยการใหผู ชวยหมอมด 

จาํนวน 2 คนชวยกนัเปาป หมอมดจะทาํการขบัมด 

เพื่อเชิญผีมดใหมาชวยวินิจฉัยสาเหตุของการ

เจ็บปวย โดยสุมถามผีมดวาถูกผีอะไรทํา เชน 

ถกูผเีรือนกระทําใชหรือไม แลวเส่ียงทายหาคําตอบ

ดวยการสาดขาวสารลงบนพ้ืน 3 คร้ัง ใหได

จาํนวนคู-คีส่ลบักนั กลาวคือ ถาคร้ังแรก ไดจาํนวน

คู ครั้งที่สองจะตองไดจํานวนคี่ และครั้งที่สาม

ไดจํานวนคู แสดงวาผิดผีเรือน หากเส่ียงทาย

ไมไดจํานวนดังกลาวก็จะเปาปขับมดตอไปอีกจน

จบคําขับมด แลวเส่ียงทายเชนนี้อีกจนกระท่ังได

จํานวนคูสลับคี่ตามที่ตองการ ดังนั้น การขับมด

จึงใชเวลานาน อาจใชเวลาต้ังแตตอนบายจนถึง

กลางคืน เมื่อทราบสาเหตุของการเจ็บปวยวาถูกผี

ใดมากระทํา หมอมดก็จะใหญาติผูปวยจัดเตรียม

สิ่งของสําหรับเซนเลี้ยงผี เพื่อใหเลิกทําแกผูเจ็บ

ปวย

 การรักษาของหมอมดไมมีขอหามในการ

รักษารวมกับแพทยแผนปจจุบัน แมวาคนปวย

จะนอนอยูโรงพยาบาล หมอมดทําพิธีรักษาที่บาน

ไปดวยก็ได ผูรวมพิธีขับมด ไดแก ญาติพี่นอง

ใกลชิด เพื่อนบานใกลเคียง รวมท้ังคนในหมูบาน

จะมารวมโดยไมตองบอกกลาว ขับมดจึงเปนการ

รกัษาทางดานจติใจ การเชิญหมอมดมารักษาแสดง

วาลูกผัวรักแพง รวมทั้งมีญาติ และเพื่อนบาน

มาเยี่ยมเยือนทําใหผูปวยมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น

 ซึ่งอาจทําใหหายจากการเจ็บปวย

ประเพณี

 ประตูสูอีสานดอทคอม (2559) ระบุไววา 

ชาวชาวไทดํา มีประเพณีที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 การละเลนของชาวไทดํา ไทดํา หรือลาว

โซงมีอาชีพหลัก คือ ทํานา หลังจากเก็บเกี่ยวขาว
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เสร็จแลวชวงเดือน 5-6 เปนชวงพักผอน ชายหนุม

ก็จะเดินทางไปเท่ียวยังตางหมูบานเพ่ือพูดคุยและ

ทาํความรูจกักบัหญิงสาวโดยม ี“เสียงแคนเปนส่ือ” 

ประเพณีนี้เราเรียกวา อิ้นกอนฟอนแคน เริ่มดวย

การโยนลูกชวง เมื่อรับลูกชวงไดก็จะมาเจรจา

ขอส่ิงของเปนที่ระลึกแกกัน ชายมักขอสไบของ

หญิงเปนสื่อแทนรัก หญิงก็จะขอผาขาวมาเปน

ที่ระลึกหลักจากน้ันก็จะเปนการละเลนฟอนแคน 

ซึ่งเพลงท่ีใชในการฟอนแคนมีอยู หลายเพลง 

ลักษณะลีลารายรําเปนไปตามจังหวะ และทํานอง

ของเสียงแคน “แคนยาง” เปนจังหวะคอนขางชา 

การรายรําออนชอยงดงาม “แคนแลน” เปนเพลง

จังหวะเร็ว การรายรําเปนการหยอกลอสนุกสนาน 

“แคนแกร” เปนเพลงจังหวะปานกลาง การรายรํา

ออนชอย สลับการรําอยู กับที่โดยยอและโยตัว

ตามจังหวะ

 ฮีตคองประเพณี  ประเพณีการ เกิด 

นับตั้งแตทองจนถึงวันคลอด ผูเปนแมคงทํางาน

ตามปกติไมมีการพักผอนโดยเชื่อวาการออกใช

แรงงานน้ันจะทําใหคลอดลูกงาย เมื่อมีอาการ

เจ็บทองกอนคลอดจะทําพิธีเซนผีเรือนเรียกวา 

“วานขวัญผีเรือน” โดยใหหมอขวัญเปนผูทําพิธี

ฆาไก 1 ตัว เซนใหผีญาติพี่นองที่ตายทั้งกลม หรือ

ตายในขณะคลอดลกูกนิกอน เพือ่ไมใหมารงัควาญ

รบกวนในขณะคลอด เมื่อเด็กคลอดพนครรภ

มารดาแลว ก็จะตัดสายรกซ่ึงเรียกวาสายแหยาว

ประมาณ 2 ขอมือ อาบนํ้าเด็กนอยดวยนํ้าอุ น 

แลวนําไปวางไวในกระดง รอจนสายรกหลุดออก

มา เมือ่สายรกหลดุพนออกจากครรภแลว นําไปลาง

บรรจุใสกระบอกไมไผที่เตรียมไว แลวนําไปแขวน

ที่คบไมใหญในปาบั้งแห ซึ่งเปนปาสําหรับท้ิงรก

เด็กแรกเกิด โดยแขวนสูงจากพื้นดินระดับเสมอ

ศีรษะคนเดินผาน สวนแมก็ใหลางชําระทําความ

สะอาดรางกายเล็กนอย แลวนั่งอยู ไฟเรียกวา 

“อยูกําเดือน” เมื่อถึงเตาไฟใหหันหนาเขาหาเตาไฟ 

เอามือควักเขมาควันไฟมากิน จากน้ันด่ืมนํ้ารอน

อยูไฟ และอาบนํ้ารอนท่ีตมผสมใบไมซึ่งเปน

สมุนไพรพื้นบานจนครบเดือน

 การเลือกคูครอง เมื่ออายุยางเขาสูวัยหนุม

วัยสาว ผูสาวจะชวนเพื่อนๆ ไปลงขวงปนฝายเปน

กลุมๆ ในยามค่ําคืนของฤดูหนาว สวนผูบาวก็จะ

ชวนกันไปเกี้ยวสาวปนฝาย โดยเปาปแลวขับไทดํา 

วนเวียนไปมาตามขวงโนนบางขวงนี้บาง มีการ

ขับโตตอบกันไปมาระหวางหนุมสาวจนดึกดื่น 

จึงกลับขึ้นเรือนโดยมีผูบาวท่ีชอบพอกันติดตาม

ไปสง กระทําเชนนี้ เปนกิจวัตรประจําจนเกิด

ความรักซ่ึงกันและกัน ฝายชายจะเลาใหพอแมฟง

เกี่ยวกับเรื่องท่ีตนไปรัก มักผูสาวแลวอยากไดเปน

ภรรยา หลังจากนั้นพอแมก็จะไปหารือ บรรดาลุง

ปานาอาที่นับถือ แลวแตง “พอใช” ไปถามผูใหญ

ฝายหญิง 2-3 ครั้ง โดยปกติการไปถามครั้งแรก

หรือคร้ังท่ีสองพอแมฝายหญิงจะยังไมตอบตกลง 

หรอือาจบอกปดกไ็ด ดงันัน้จงึไปถามอกีเปนครัง้ที่

สามเรียกวา ถามขาด เมื่อพอแมฝายหญิงตอบรับ

ก็เปนอันวาตกลงใหแตงงานกันได หลังจากนั้น

จะเตรียมพิธีกินดองนอย

 ประเพณีการตาย เมื่อมีคนตายในหมูบาน

จะมีการยิงปนขึ้นฟา 3 นัด เพ่ือเปนสัญญาณบอก

กลาวแกชาวบาน ซึ่งทุกคนจะหยุดทํางานจนกวา

จะนําศพไปฝง หลังตายบรรดาญาติพี่น องจะ
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ชวยกันอาบน้ําศพ จากน้ันก็แตงตัวดวยชุดเส้ือผา

ของเผาไทดํา นําผาแพรสีขาวมาเย็บเปนถุงบรรจุ

ศพแลวใชไหมเย็บติดใหเรียบรอย บรรจุลงในโลง

ศพโดยใชผาคลุมหนาศพไวผืนหน่ึง กรณีเด็กนอย

ตายจะไมประกอบพิธีกรรม โดยตายวันไหนใหนํา

ไปฝงในวันนั้นทันที สวนคนหนุมสาวถาตายตอน

กลางคนื ในเชาวนัรุงขึน้ใหฆาหมหูรอืววั ควาย 1 ตวั 

ทําอาหารจัดสํารับทําบุญอุทิศใหผูตายกินเรียกวา 

“เฮด็งาย” พอถงึตอนเยน็กน็าํไปฝง สวนคนวยักลาง

คนหรอืผูสงูอายุตายเกบ็ศพไว 1-2 คนื แลวจงึนาํไป

ฝง และฆาหมูหรือวัวควาย 1 ตัว เฮ็ดงายใหผูตาย

ในเชาของวันที่จะนําไปฝง

วิถีชีวิตในปจจุบัน

 ประตูสูอีสานดอทคอม (2559) ระบุไววา 

ชาวชาวไทดํา หรือลาวโซง มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ตามยุคสมัย บานเรือนมีการเปล่ียนรูปลักษณ

เหมือนชุมชนท่ัวไปในชนบท การใชชีวิตของชาว

ไทดํา  ก็ เปลี่ยนไปตามวิถีกระแสสังคมและ

เทคโนโลย ีชาวไทดาํสวนหนึง่ใชชวีติในสงัคมของ

การพัฒนา ลูกหลานตองไปโรงเรียนในอําเภอ 

วัยรุนแตงกายตามสมัยนิยมทั่วไป แตอีกสวนหนึ่ง

ชาวไทดาํกย็งัคงอนรุกัษศลิปวฒันธรรมประเพณไีว

ไดเปนอยางดี ซึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทดําจะมี

ระเบยีบแบบแผนเปนของตนเอง ซึง่อยูบนบรรทัดฐาน 

ของความเช่ือ

 วดัดอนมะนาวดอทคอม (2559) ระบุไววา 

วถิชีวีติชาวไททรงดาํมคีวามเชือ่เรือ่ง “ผ”ี และเรือ่ง 

“ขวัญ” โดยเช่ือวาสิ่งตางๆ ในโลกอยูภายใตอํานาจ

ของผแีละสิง่เหนอืธรรมชาต ิดงันัน้ ชวีติความเปน

อยูและพิธีกรรมตางๆ จึงมีความสัมพันธและ

เกีย่วของอยางใกลชดิกบัผปีระเภทตางๆ การนับถอื

ผีของไทยทรงดํามีทั้งผีดีและผีร ายที่สามารถ

บันดาลใหชีวิต และครอบครัวเปนไปตามความ

พอใจของผ ีจากการนบัถือผีและความเชือ่เรือ่งขวญั 

จึงไดกอใหเกิดพิธีกรรมและจารีตประเพณีตางๆ 

ในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดํา ซึ่งเปนเอกลักษณ

เฉพาะของชนเผาที่เดนๆ เชน “พิธีเสนเรือน” 

“พิธีหนองกอ” “พิธีปาดตงขาวใหม”

เอกสารและสิ่งอางอิง

ประตสููอสีานดอทคอม. 2559. มารูจกักบัชาตพินัธุ : 

 ชนเผาไทดํา หรือลาวโซง.  แหลงที่มา: 

 http://www.isangate.com/isan/paothai_

 kaso.html, 20 ตุลาคม 2559.

วัดดอนมะนาวดอทคอม. 2559. ประวัติความ

 เปนมาไทยทรงดาํ. แหลงท่ีมา: http://www.

 วัดดอนมะนาว. com/22248/, 20  ตุลาคม  

 2559.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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ชวลิต  โฆษิตนิธิกุล1

 1 16/284 ถนนแจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

    Corresponding Author : kositnitikul@hotmail.com

    รับตนฉบับ 1 มิถุนายน 2560         รับลงพิมพ 6 มิถุนายน 2560

 ปจจุบันในประเทศไทย และตางประเทศ

มีความตองการใชสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางมาก 

เนือ่งจาก ประชาชนใหความสนใจในการดแูลรกัษา

สุขภาพดวยผลิตภัณฑจากธรรมชาติ สมุนไพร 

นอกจากจะใชเปนยารักษาโรคแลว ยังใชเปน

อาหารเสริม (Nutraceuticals) และเวชสําอาง 

(Cosmeceuticals)  อีกดวย ซึ่งอาหารเสริมและ

เวชสําอางเปนกลุมสินคาที่มีศักยภาพมากท่ีสุด

ในตลาดสมนุไพร ไมวาจะเปนตลาดภายในประเทศ 

หรือตลาดตางประเทศก็ตาม

 รัฐบาลไทยเห็นความสําคัญของสมุนไพร

จึงจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนา 

สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น 

โดยกําหนดเปาหมายเพ่ือสงเสริมและรักษา

ภูมิปญญาอันทรงคุณคาที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย

และยังมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการผลิตและใช

ประโยชนสมนุไพรอยางมคีณุภาพ เตม็ประสทิธภิาพ 

และครบวงจร ซึ่งจะสงผลตอความม่ันคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนของสมุนไพรไทยและสรางมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจของไทย

  ตามแผนแมบทดังกลาวกําหนดเปาหมาย

วาประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีสงออกวัตถุดิบ 

สมุนไพรคุณภาพดีและผลิตภัณฑสมุนไพรช้ันนํา

ของภูมิภาคอาเซียนภายในป 2564 โดยมีแผน

สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด

 เครื่องยาตามตําราแพทยแผนโบราณ

หรือแพทยแผนไทยจะใชสวนตางๆ ของพืชมาทํา

เปนยา ไดแก ราก ตน ผล ดอก และใบ พืชสมุนไพร

ที่ใชทําเครื่องยาบางชนิดใช ราก ตน ผล ดอก หรือ

ใบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง และบางชนิด 

ใชรวมกนั ทัง้หมดทุกสวนของพชืทีเ่รยีกวา “ทัง้ 5”  

เลยก็มีการปรุงยาสมุนไพรเพ่ือใชในการรักษาโรค

ตามตํารับยาไทยคือการนําเอาสมุนไพรหรือ

เคร่ืองยาหลายๆ อยาง มารวมกัน ไมวาจะไดจากพืช 

สัตวหรือแรธาตุ ตามสูตรตํารับยามาปรุงเปนยา
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เพื่อใชบําบัดโรคหรือบํารุงรางกาย หลักการของ

ยาไทยที่ดีมิไดมุ งเนนใชสมุนไพรเดี่ยวหรือยา

อยางเดียวนํามาสกัดเอาตัวยาสําคัญเพ่ือใชทํายา 

แตจะเนนใชสมุนไพรหลายอยางท่ีทําหนาที่เปน

ตัวยาหลัก ตัวยารอหรือตัวยาชวย เชน ยาประสะ

เปราะใหญ ใชถอนพิษไข ตานซางสําหรับเด็ก 

มีสูตรตํารับยา ดังนี้ ในผงยาน้ําหนัก 80 กรัม 

ประกอบดวย หัวเปราะหอมหนัก 40 กรัม โกฐสอ 

โกฐเขมา  โกฐหัวบัว  โกฐเชียโกศจุฬาลัมพา 

เทียนดาํ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนขาวเปลอืก เทยีน

ตาตั๊กแตน ลูกจันทน ดอกจันทน ลูกกระวาน 

ดอกกานพลู แกนจันทนเทศ แกนจันทรแดง 

ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกพิกุล เกสรบัวหลวง 

หนักสิ่งละ 2 กรัม 

 พชืสมนุไพรตามตาํรบัยาขนานน้ี มทีัง้ทีม่ี

ถิ่นกําเนิดในประเทศไทยและท่ีนําเข ามาจาก

ตางประเทศ ไดแก โกฐตางๆ สวนอาหารเสริม

และเวชสําอาง ก็มีการนําสวนตางๆ ของสมุนไพร

มาเปนสวนประกอบผลิตภัณฑดังกลาวเชนกัน

 การพัฒนาสมุนไพรไทย มเีปาประสงคและ

ยุทธศาสตรในการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

เพื่อเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความ

ตองการใชของผูประกอบอตุสาหกรรม พชืสมุนไพร 

หลายอยางเปนไมหวงหามตามพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนา

สมุนไพรไทย สามารถบรรลุได ตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวจึงควรศึกษากลไกการสนับสนุนที่จะ

เอื้อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและศึกษาถึงอุปสรรคดาน

กฎระเบียบตางๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข

ตอไป 

 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ มีดังตอไปนี้

 1.  อนสุญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 

ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ

 ขณะนี้มีพืชปา (Wild flora) หลายชนิด

สูญพันธุ  ไปแลวและมีอีกหลายชนิดกําลังจะ

สูญพันธุ  อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ

ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชท่ีใกลจะสูญพันธุ  หรือ

อนสุญัญาไซเตส (The Convention on International 

Trade  in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora : CITES) จึงมีบทบาท เขามาควบคุม

การคาสตัวปาและพชืปาของโลกทีใ่กลจะสญูพนัธุ       

ประเทศไทยได เข าเป นภาคีอนุสัญญาไซเตส 

จึงไดมีการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติพันธุพืช 

พ .ศ .2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

พันธุพืช ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 เปนการอนุวัตร

ตามอนสุญัญาไซเตส ตามกฎหมายนีม้กีารประกาศ

กําหนดใหพืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตส

เปนพืชอนุรักษ แบงเปน 3 บัญชี (Appendices) 

ตามสภาพความเสีย่งตอการใกลสญูพันธุในธรรมชาติ 

ดังนี้

 บัญชีที่ 1  หมายถึงชนิดพันธุ ที่ใกลจะ

สูญพันธุอยางยิ่ง จึงหามทําการคาชนิดพันธุที่ได

มาจากปาโดยเดด็ขาด ยกเวนเพือ่การศกึษาและวจิยั  

สําหรับชนิดพันธุที่ไดมาจากการขยายพันธุเทียม

สามารถทําการคาได การนําเขาและสงออกซ่ึงชนิด

พันธุในบัญชีนี้จะตองคํานึงถึงความอยูรอด และ

ผลตอจํานวนประชากรในธรรมชาติเปนสําคัญ 

การสงออกจะตองไดรับอนุญาตใหนําเขาจาก

ประเทศผูนําเสียกอน เชนโกฐกระดูก เปนตน     
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 บัญชีที่ 2  หมายถึงชนิดพันธุที่เหลืออยู

คอนขางนอย แตยังไมใกลจะสูญพันธุ สามารถ

ทําการคาชนิดพันธุ ที่ไดมาจากปาได แตตอง

ไมละเมิดกฎหมายภายในประเทศ เชน ระยอม 

กฤษณา เปนตน

 บัญชีที่ 3  หมายถึงชนิดพันธุ ที่ไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ

หนึ่ง แลวขอความชวยเหลือจากประเทศภาคี

ใหชวยควบคุมการคาชนิดพันธุนั้นดวย

 การควบคุมการคาของชนิดพันธุในบัญชี

แนบทายอนสุญัญาไซเตสม ีทัง้การควบคมุทกุสวน

ของพืชรวมถึงสารสกัดที่ไดมาจากพืชชนิดนั้น 

หรือควบคุมบางสวนของชนิดพันธุ การกําหนด

การควบคุมดังกลาวขึ้นอยู ว าเปนพืชหรือสัตว

และอยูในบัญชีใดและใชระบบหนังสืออนุญาต 

(CITES Permits) ในการควบคุมการคาระหวาง

ประเทศ

 พชือนรุกัษทีม่กีารนํามาใชเปนยาสมุนไพร

นั้นมีทั้งที่มีถิ่นกําเนิดในตางประเทศและมีถ่ิน

กําเนิดในประเทศไทย เชน ระยอม (Rauvolfia 

serpentina Benth.ex Kurz)  เปนพืชอนุรักษบัญชี 2 

สรรพคุณทางยา  ลดความดันโลหิต  และยา

กลอมประสาท มกีารสงออกรากระยอมไปจําหนาย

ยังตางประเทศ โกศกระดูก ชื่อสามัญ Costus  

หรือ Kuth  ชื่อวิทยาศาสตร Saussurea costus 

เปนพืชอนุรักษบัญชี 1 มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน 

มรีสหวาน รสขม และมกีล่ินหอม สรรพคณุทางยา

มฤีทธิฆ์าเชือ้โรค เปนเครือ่งเทศปรงุอาหาร เครือ่งดืม่ 

มนีํา้มนัหอมระเหย มกีารนาํเขาโกศกระดกูเพือ่ปรงุยา 

แลวสงออกไปขายยังตางประเทศ การสงออกยา

ที่มีส วนผสมของโกฐกระดูกตองขอหนังสือ

อนุญาตไซเตส ไมในสกุล Euphorbia ที่มีถิ่น

กาํเนดิในประเทศไทย ไดแก สลดัไดปา (Euphorbia 

antiquarum) สมเชา (Euphorbia nerrifolia) 

พญาไรใบ (Euphorbia tirucolli) และสลัดไดบาน 

(Enphorbia trigona) ไมในสกุลนี้บางชนิดใช

ประโยชนโดยนําสารสกัดมาทําเปนสวนผสม

ในเครื่องสําอางที่ใชชื่อทางการคาวา Candelilla 

Wax ซึ่งเปนสารสกัดท่ีไดมาจาก (Euphorbia 

antisyphilitica) ซึ่งถาสารสกัดน้ันมีการมีการคา

ในรูปแบบสารบริสุทธิ์จะตองมีหนังสืออนุญาต

ไซเตส แตถาสารสกัดดังกลาวนําไปผสมในเครื่อง

สําอาง เชน ลิปสติกหรือครีมบํารุงผิวที่บรรจุ

ในภาชนะพรอมจําหนายแบบปลีก ไมต องมี

หนังสืออนุญาต

 สาระสําคัญอกีอนัหนึง่ของกฎหมายฉบับนี้ 

ทีเ่กีย่วของกบัอนุสญัญาไซเตส คอื มกีารกําหนดให

มีการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงเพื่ออนุรักษ

เพ่ือการคา ดังนั้นหากจะทําการคาพืชสมุนไพร

ระหวางประเทศควรจะไดศึกษากฎหมายฉบับนี้

เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย

 2.  พระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ 

พ.ศ. 2522  

 มีพืชสมุนไพรบางชนิด  เช น  กัญชา 

(Cannabis sativa L.)  เปนพืชท่ีกฎหมายบัญญัติไว

ใหเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ พ.ศ. 2522 ในทางการแพทยแผนไทยนั้น

มีการนํากัญชามาใชเปนยารักษาโรคตั้งแตสมัย

โบราณแลว กัญชาโบราณใชใบและชอดอกเพศเมีย

เปนยาบํารุงกําลัง ทําใหเจริญอาหาร ฆาเช้ือ 
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ระงับความเจ็บปวด สงบประสาทและทําใหหลับ 

ยาแผนโบราณที่มีกัญชาอยูในตํารับยา หลายตํารับ 

เชน ยาทิพยศุภสุวรรณ ยาไฟอาวุธ ปจจุบันไดมี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาในหลายๆ 

ประเทศ พบวากัญชามีสรรพคุณสามารถรักษา

โรคตาแข็ง ชวยลดความดันในลูกตาของคนท่ีเปน

โรคน้ีได สารสกัดจากกัญชาชวยบรรเทาอาการเกร็ง

และอักเสบของกลามเน้ือ ไดรบัการยอมรับในยุโรป

และแคนาดา กัญชาชวยใหอยากกินอาหาร ทําให

คนปวยเปนโรคเอดสกินอาหารไดมากข้ึนทําให

แข็งแรง ชวยใหเปนผูปวยโรคมะเร็งไมคล่ืนเหียน

อาเจียนในขณะทําคีโมบําบัด

 กัญชามีผลทําลายสุขภาพนอยกวาบุหรี่

และสุรามากแตสังคมกลับยอมรับบุหรี่และสุรา 

คนอเมริกันใน 23 มลรัฐ และกรุงวอชิงตันดีซี 

สามารถเสพกัญชาในรูปแบบที่เปนยา และเพื่อ

ผอนคลายไดถกูตองตามกฎหมาย ในหลายประเทศ

เริ่มมีการคิดทบทวนถึงการใชกัญชาใหถูกตอง

ตามกฎหมายบางแลว เชน อุรุกวัย เริ่มมีการทํา

ประชามติที่จะใหเสพกัญชาเปนสิ่งถูกตองตาม

กฎหมาย  ประเทศอิสราเอล  แคนาดาและ

เนเธอรแลนดมกีารใชโปรแกรมการใชกญัชาในรปู

แบบเภสัชกรรม และไมนานมาน้ีหลายประเทศ

ไดออกกฎหมายใหมกีารครอบครองกญัชาไดอยาง

เสรีแลว สําหรับประเทศไทยกัญชาเปนยาเสพติด

ทําใหประเทศเสียโอกาสที่จะพัฒนากัญชาใหเปน

พชืสมนุไพรไปอยางมาก จงึเหน็ควรมกีารทบทวน

แกกฎหมายใหสามารถนํากัญชามาใชเปนยาใน

โอกาสตอไป

 3.  พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484

 พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม 

พ. ศ. 2530 และพระราชกฤษฎีกากําหนดของปา

หวงหาม พ. ศ. 2530 กําหนดไมและของปา

บางชนิดในปาเปนไมหวงหามตามพระราชบัญญัติ

ปาไม พทุธศกัราช 2484  ซึง่ไมหวงหามและของปา

หวงหามหลายชนิดเปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

ทางยา  และตามตํารับยาไทย  นิยมนํามาปรุง

เปนยาเพื่อรักษาโรค มีดังนี้

 ไมหวงหาม

 กระโดน ปุย (Careya sphaerica Roxb.) 

เปลือกตน รสฝาดเมา สรรพคณุ แกพษิง ูสมานแผล 

แกเคล็ดเมื่อย ดอก รสสุขุม สรรพคุณ บํารุง

หลังคลอดบุตร

 กระถินพิมาน กระถินปา แฉลบขาว 

แฉลบแดง ป มาน สีเสียดแกน สีเสียดเหลือง 

สเีสยีดเหนอื สเีสยีดข้ีชาง (Acacia spp. Sandoricum 

spp.) กระถินพิมาน ราก รสฝาดเฝอน สรรพคุณ 

แกพิษสัตวกัดตอย

 โกงกาง พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกาง

ใบใหญ (Rhizophora spp.) โกงกางเปลือกตน 

รสฝาด สรรพคณุ หามโลหติ สมานแผล แกทองรวง 

แกบิด แกอติสาร

 กอ มะกอ กอ คา (Castanopsis spp. 

Lithocarpus spp. & Quercus spp.)  กอ เปลือกตน 

รสฝาดสรรพคุณ แกทองรวง แกคล่ืนเหียนอาเจียน 

สมานแผล หามโลหิต เนื้อในเม็ดเมล็ด รสหวาน 

สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงลําไส แกออนเพลีย



99
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 10 ฉบับที่ 20

การพัฒนาสมุนไพรไทย

ชวลิต โฆษิตนิธิกุล

 เกวา ขวาว กาวกวาว ตองเหลือง ขมิ้นตน 

(Haldina carodifolia Rided & Metadenia spp.) 

ราก รสเมาเบ่ือ สรรพคุณ แกไขโรคผิวหนัง ยอด 

เมาเบื่อ สรรพคุณ แกปวดศีรษะ ใบสด รสเมาเบื่อ 

สรรพคุณตําคั้นเอานํ้าใสแผลฆาเชื้อโรค

 จันทนา จันทนขาว (Tarenna hoaensis 

Pitard) เน้ือไม รสขมเย็น สรรพคณุ แกไขอนับงัเกดิ

แตตับและดี บํารุงเลือดลม แกน รสหอมเย็น

ติดรอน สรรพคุณ แกไขกําเดา บํารุงหัวใจ แกลม 

แกออนเพลีย

 จันทน ชะมด  จันทน หอม  (Aglaia 

pyramidata  Hance) แกน รสขมหอม สรรพคุณ 

บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียนแกคลื่นเหียนอาเจียน 

ทาํใหใจชืน่บาน สดชืน่ แจมใส ชกูาํลงั ใชทาํยาหอม 

กําจัดตน มะแขน แขวน มะขวง ลูกระมาศ  

(Zanthoxylum spp.) กําจัด พริกหอม ลูกระมาด 

หมากมาด เมล็ด รสสุขุม สรรพคุณ แกลมวิงเวียน 

บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ ขับลมในลําไส รากและ

เนื้อไม รสรอน สรรพคุณ ขับลมในลําไส แกลมขึ้น

เบื้องสูง หนามืด ตาลายวิงเวียน ขับระดู

 บุนนาค นาคบุด (Mesua spp.) บุนนาค 

ใบ รสฝาด สรรพคุณ แกบาดแผลสด สมานแผล 

เปลือกตน   รสฝาดร อนเล็กนอย  สรรพคุณ 

กระจายหนอง กระพี้ รสจืด สรรพคุณ แกเสมหะ

ในลําคอ แกน รสขื่น สรรพคุณ แกเลือดออก

ตามไรฟน ราก รสรอน สรรพคุณ แกลมในลําไส 

ดอก รสหอมเย็น สรรพคุณ บํารุงโลหิต บํารุงผิว

กายใหสดชื่น แกรอนกระสับกระสาย ชูกําลัง แก

ลมกองละเอยีด แกหนามดืวิงเวยีน ใจสัน่ ออนเพลยี 

ใจหวิว

 พิกุลปา พิกุล พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน 

(Mimusops spp. & Payena spp.) พิกุล เปลือกตน 

รสฝาดสรรพคณุ ฆาแมลงกินฟน กระพี ้รสเบือ่เมา 

สรรพคุณ แกเกล้ือน แกน รสขมเผ่ือน สรรพคุณ 

บํารุงโลหิต ใบ รสเมาเบ่ือฝาด สรรพคุณ ฆาเช้ือ

กามโรค ดอก รสฝาด กลิ่นหอม สรรพคุณ แกลม

บํารุงโลหิต ราก รสขม สรรพคุณ บํารุงโลหิต 

แกเสมหะ

 รง รงทอง (Garcinia acuminata Planch. 

& G.hanburyi  Hook.f.) ยาง(ฆาฤทธิ์แล ว)

รสเอียนเบื่อสรรพคุณ ถายอยางแรง ถายลม 

ถายนํ้าเหลืองเสีย ถายเสมหะ ถายโลหิต ฝนกับ

หัวกะทิสดทาแผลพุพอง แกปวดและใหลอน

ออกดี

 โมกมัน โมกนอย มูกนอย (Wrightia 

tomentisa Roem. & Schutt.) เปลือกตน รสฝาดเมา 

สรรพคุณบํารุงธาตุใหเปนปกติ แกคุดทะราด 

แกน รสรอน สรรพคุณ แกลมล่ันดาล กระพี้ 

รสขม สรรพคุณ แกดีพิการใบ รสขม สรรพคุณ 

ขับนํ้าเหลือง แกทองมาน แกตับพิการ ดอก 

รสจืด สรรพคุณ ทําลาย พรรดึก ลูก รสเมา 

สรรพคุณ ฆาแมงกินฟน

 โมกหลวง โมกใหญ มูกหลวง ยางพุด 

(Holarhena antidysenterca Wall.) เปลือกตน 

รสฝาด สรรพคุณ แกบิดมูกเลือด เมล็ด รสฝาด 

สรรพคุณ สมานทอง ลาํไส ใบ รสฝาดเมา สรรพคุณ 

ขับพยาธิไสเดือน
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 แสนสาร ขี้เหล็กปา (Cassia garretiana 

Craib) แกน  รสขมกร อย  สรรพคุณระบาย 

ถายเสมหะ ถายกระษัย ถายโลหิตระดูสตรี ทําให

เสนเอ็นหยอน

 สารภีปา สารภี มะนาวกาน (Mammea 

spp.) สารภี ดอก รสหอมเย็น สรรพคุณ ชูกําลัง 

บํารุงหัวใจใหชุมชื่น ใชทาํยาหอม

 แสลงใจ แสลงโทน ตูมกา มะตึ่ง ลูกกระจี้ 

วานไฟตน โกฐกะกล้ิง (Strychnos spp.) เมล็ด 

รสขมเมา สรรพคณุ แกลมอมัพาต อดิโรย บาํรงุธาตุ 

บาํรงุหวัใจ เจรญิอาหาร ขบันํา้ยอย กระตุนประสาท

สวนกลาง ใบ รส เมาเบ่ือ สรรพคุณ ตําพอกขอ

แกแผลเนาเปอยเรื้อรัง ของปาตองหาม เชน

  แกนจันทนแดง  จันทนผา  ลักกะจั่น 

(Dracaena loureiri Gagnep.) (ภาพที่ 1) จันทนแดง 

เป นเครื่องยาที่ ได จากแกนของตนจันทนผา 

ที่เชื้อราเขาไปในลําตนทําใหแกนมีสีแดง และมี

กลิ่นหอม (ภาพที่ 2) มีรสขมเย็น ฝาดเล็กนอย 

สรรพคุณ แกพิษไขภายนอกและภายใน ดับพิษไข

ทุกชนิด บํารุงหัวใจ แกพิษฝที่มีอาการอักเสบ

และปวดบวม แกไอ แกซางอันบังเกิดจากดีชิ้นไม

จันทนหอม

ภาพที่ 1  ตนจันทนผาหรือลักกะจั่น (Dracaena loureiri Gagnep.)
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 เปลือกไม กอ มะกอ กอ คอ (Castanopsis 

spp. Lithocarpus spp & Quercus spp.) 

 หมีเหม็น อีเหม็น (Litsea spp.)

 มะหาด หาด หาดหนุน หาดลาน (Artocarpus 

spp.)

 สเีสียดเปลือก ทองสกุ หนามหนิ เลือดนก 

(Pentae spp.)   เปนตน

               พืชสมุนไพรที่เปนไมหวงหามหรือของปา

หวงหามท่ีขึ้นอยูในปา หากจะนํามาใชประโยชน

ตองไดรบัอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีเ่สยีกอนมิ

ฉะนั้นจะมีความผิดแตถาขึ้นอยูในดินที่มีสิทธิ

ครอบครอง (น.ส. 3) หรอืมกีรรมสทิธิ ์(โฉนด) ตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิกไ็มใชไมหวงหามหรอืของ

ปาหวงหาม เพราะวาไมไดขึน้อยูในปา การนํามาใช

ประโยชนจึงไมตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจา

หนาที่ แตอยางไรก็ตามพืชสมุนไพรท่ีมีชื่อหรือ

ชนิดตรงกับไมหวงหามหรือของปาหวงหามท่ีขึ้น

อยูในปา กับที่ขึ้นอยูในที่ดินของเอกชนดังกลาว

มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันไมสามารถ

แยกออกไดว าเปนพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู ในปา

หรือข้ึนอยู ในที่ดินของเอกชน ในการพิสูจน

ตกเปนภาระของผูครอบครองจะตองเปนผูพิสูจน 

จงึเปนปญหาอุปสรรคในการสงเสริมใหประชาชน

ปลูกพืชสมุนไพรชนิดท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับ

ไมหวงหามหรอืของปาหวงหามอยางมาก ปญหานี้

อาจแก ไขได  โดยนําพระราชบัญญัติสวนป า 

พ.ศ. 2535 มาชวยแกปญหา ซึ่งจะไดกลาวถึง

ในหัวขอถัดไป

             4.  พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมี

การปลูกสรางสวนปาเพือ่การคาใหกวางขวางย่ิงขึน้ 

แตเนือ่งจากพระราชบัญญัตปิาไม พทุธศักราช 2484 

ที่ใชบังคับอยู ในขณะน้ีมิไดมีบทบัญญัติรองรับ

และคุ มครองสิทธิการทําไมหวงหามที่ไดจาก

การปลูกสรางสวนปา และเพื่อใหผู ที่จะทําการ

ปลูกสรางสวนปามีความมั่นใจในสิทธิประโยชน

  ภาพที่ 2 แกนจันทนแดงเปนแกนของตนจันทนผาท่ีเชื้อราเขาไปในลําตนทําใหแกนมีสีแดง

และมีกลิ่นหอม
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ที่จะไดรับจากการปลูกสรางสวนปา เชน ไดรับ

ยกเวนคาภาคหลวงและการไมอยู ภายใตบังคับ

กฎเกณฑบางประการตามที่กําหนดไวในพระราช

บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เชน ในการทําไม

ที่ไดมาจากการทําสวนปา ผู ทําสวนปาอาจตัด

หรือโคนไม แปรรูปไม มีไวในครอบครองและ

นาํเคลือ่นทีผ่านดานปาไมไดโดยไมตองขออนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยปาไม จงึไดตราพระราชบัญญตัิ

สวนปา พ.ศ. 2535 ขึ้นมา ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้มีผลบังคับใชกับสวนปาที่ไดขึ้นทะเบียน

เพ่ือทําการปลูกและบํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวง

หามตามกฎหมายวาดวยปาไมเทานั้น ดังนั้นผูที่จะ

ทําสวนปาโดยปลูกและบํารุงรักษาตนไมหวงหาม

ที่ไมใชไมหวงหามจึงไมสามารถนําไปขึ้นทะเบียน

สวนปาได ทําใหการสนับสนุนและสงเสริม

การปลกูสวนปาในทีด่นิของเอกชน ทีม่กีรรมสทิธิ์

หรือที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติ

สวนปาฉบับที ่2 พ.ศ. 2558 ในบทบัญญัตกิรณีทีด่นิ

ที่ขอข้ึนทะเบียนสวนปาได ตองเปนที่ดินที่มีการ

ปลูกและบํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวงหามตาม

กฎหมายวาดวยปาไม แกไขเปนที่ดินที่ทําการปลูก

และบาํรงุรกัษาตนไมตามบญัชทีายพระราชบญัญตัิ

ซึ่งมีอยูทั้งสิ้น 58 ลําดับ ตนไมตามบัญชีตนไมที่มี

ทั้งที่เปนไมหวงหาม และไมใชไมหวงหามและ

มกีารเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานะของของปา การเกบ็หา 

การคา การมีไวในครอบครอง หรอืการนําเคล่ือนท่ี

ซึง่ของปาจากสวนปาไมตองขออนญุาตและไมตอง

เสียคาภาคหลวงและคาบํารุงปา ตามกฎหมายวา

ดวยปาไมและกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 

แตการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายสวนปาฉบับนี้ 

สําหรับตนไมที่ใชปลูกก็ยังคงจํากัดอยูเพียงตนไม

ตามบัญชีตนไม 58 ลําดับเทานั้น พืชสมุนไพร

อีกจํานวนมากท่ีนิยมใชเปนยาตามตํารับยาตางๆ 

ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไมหวงหาม ไมสามารถ

ปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาได ถึงแมวาไมใชไม

หรือของปาหวงหามซ่ึงไมตองขออนุญาตตัดหรือ

โคน แปรรูป คา มไีวในครอบครองและนําเคล่ือนท่ี

โดยไมตองขออนุญาตก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลว

นั้นไมหรือของปาท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับไมหรือ

ของปาหวงหามที่นํามาปลูกในที่ดินเอกชนจน

มีสภาพทางกายภาพเหมือนกับไมหรือของปา

หวงหามในปาไมสามารถแยกออกได เมื่อมีการตัด 

โคน เก็บหา แปรรูป คา มีไวในครอบครองหรือ

นําเคล่ือนที่จึงเสี่ยงตอการถูกจับกุมดําเนินคดี 

เปนภาระยุงยากในการพสิจูนอยางมาก จงึเห็นควร

กําหนดใหตนไมทุกชนิดสามารถนํามาปลูกและ

ขึ้นทะเบียนสวนปาได

  พระราชบัญญัติสวนปาฉบับนี้มีการเพ่ิม

เตมิบทบญัญตัใินกรณทีีจ่ะทาํการสงออกไมทีไ่ดมา

จากการทําสวนปา จะตองมีใบสําคัญรับรอง

การจัดการปาไมอยางย่ังยนืจากกรมปาไมตามความ

ตองการของประเทศปลายทาง กรมปาไมจะเปน

ผู ออกใบสําคัญรับรองการจัดการปาไมอย าง

ยั่งยืนให ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูสงออกวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรอยางมาก
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