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การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้เชื้อเพลิงในป่าครัวเรือน:  

กรณีศึกษา เมืองไชบูลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

Utilization and Management of Fuelwood in a Household Forest: A Case Study of  

Xaybouly District, Savannakhet Province, Laos PDR

พรสวรรค์ พะสวัสดิ์1                         Phonesavan Phasawath1

นิตยา เมี้ยนมิตร1                    Nittaya Mianmit1

รัชนี โพธิแท่น1                     Rachanee Pothitan1

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

ABSTRACT

This study quantified fuelwood utilization and examined household forest management by local 

people in Xaybouly district, Savannakhet province, Laos PDR. A household forest management survey 

of 173 households in four villages was used to determine the quantity of fuelwood used by local people, 

using both quantitative and qualitative analysis approaches. Most of the households used fuelwood from 

the household forest, for both daily household use and commercial purposes. The popular fuelwood 

tree species collected by households were Shorea obtusa Wall ,Shorea siamensis ,and Cratoxylum sp.. 

Cratoxylum sp. was the most important commercial fuelwood species. The average amount of fuelwood 

for household consumption was 7.39 m3 per household per year. This was used as fuelwood directly and 

to produce charcoal. The average amount of fuelwood obtained for commercial use was 25.90 m3 per 

household per year. In all, each household used 33.29 m3 of fuelwood annually. Although the household 

forest is cut for their benefit, 71.10% of the households claimed to protect and manage their forest with 

many activities, such as thinning and pruning the fuelwood trees, weeding, and fence construction. The 

household members spent their free time in these activities.

Keywords: Utilisation, Management, Fuelwood, Household forest, Laos PDR
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บทคัดย่อ

ในการศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปรมิาณการใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิและการจดัการไม้เชือ้เพลงิ 

ในป่าครัวเรือนของราษฎร เมืองไชบูลี แขวงสะหวันนะเขต ท�าการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์จ�านวน 173 

ตัวอย่าง น�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติพื้นฐานร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบว่าทุกครัวเรือนมีการใช้ไม้เชื้อเพลิง โดยมีการใช้ทั้งภายในครัวเรือนและเพื่อการค้า ชนิดไม้ที่นิยมใช้

ในครัวเรือน เช่น เต็ง รัง ติ้ว เป็นต้น ส�าหรับชนิดไม้ฟืนที่น�าไปจ�าหน่ายเข้าโรงงานผลิตถ่านขาว คือ ไม้ติ้ว 

โดยมีปริมาณการใช้ไม้เชื้อเพลิงในครัวเรือนเฉลี่ย 7.39 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งจะมีการใช้ทั้งใน 

รปูแบบไม้ฟืน และรปูแบบถ่าน ส�าหรบัปรมิาณการใช้ไม้เชือ้เพลงิเพือ่การค้าเฉลีย่เท่ากบั 25.90 ลกูบาศก์เมตร 

ต่อครัวเรือนต่อปี โดยมีการจ�าหน่าย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบไม้ฟืนและถ่าน ร้อยละ 71.10 มีกิจกรรมในการ

ดูแลป่าครัวเรือนเพื่อต้องการจะรักษาเขตแดนหรือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน ส�าหรับกิจกรรมหลัก ๆ ใน

การป้องกันและจัดการ คือ การตัดเพื่อเปิดช่องว่างในแปลงป่าครัวเรือน การลิดกิ่ง การก�าจัดวัชพืช และการ

ท�ารั้ว ในการด�าเนินการต่างๆในแปลงจะใชช้่วงเวลาว่างจากงานอื่น 

ค�าส�าคัญ : การใช้ประโยชน์ การจัดการ ไม้เชื้อเพลิง ป่าครัวเรือน สปป.ลาว

ค�าน�า
 เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ข้ึนกบัทรพัยากร ธรรมชาติ

เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการท�าไม้ในรปูผลผลติไม้ซงุ 

(Timber products) และการเกบ็ของป่า (Non-timber 

forest products) เพื่อการค้าและการส่งออก จาก

การประเมินการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ครัวเรือนในชนบทของ สปป.ลาว โดย Ministry of 

Agriculture and Forestry (2004) พบว่า ครวัเรอืนใน

ชนบทได้น�าไม้มาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง การ

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยโดยเฉลี่ย 0.15 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อคนต่อปี ส�าหรับการใช้ไม้ฟืนของครัวเรือน

ในชนบทโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อคนต่อปี ส่วนของป่า มีผู้น�ามาใช้เพื่อการยังชีพ

คิดเป็นร้อยละ 44 ของมูลค่าการยังชีพท้ังหมด ซึ่ง

การใช้ประโยชน์ท่ีผ่านมาดูเหมือนมากเกินความ

จ�าเป็นและเกินก�าลังการผลิตของป่าไม้ ก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีป่าไม้ จากสถติิป่าไม้ของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีพื้นที่ป่าเหลือเพียง 

9.5 ล้านเฮกแตร์หรอืประมาณร้อยละ 40.3 ของพืน้ที่

ประเทศ (Forest Inventory and Planning Division, 

2010) เม่ือเทียบกบัพืน้ทีป่่าในช่วงกลางปี พ.ศ. 2503 

ที่มีทั้งหมด 16.6 ล้านเฮกแตร์หรือประมาณร้อยละ 

70 ของพื้นที่ประเทศ (Ministry of Agriculture and 

Forestry, 2005) ซึ่งสาเหตุส�าคัญของการลดลงของ

ป่าไม้ในประเทศเกดิจากหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น การ

ถางป่าท�าไร่เลือ่นลอย การขยายพืน้ท่ีการเกษตรของ

พชืเศรษฐกิจในรปูแบบการสัมปทานและระดบัครวั

เรือน จากปัญหาดังกล่าวเก่ียวกับท่ีดินป่าไม้ สปป.ลาว 

ได้มนีโยบายทีเ่กีย่วกบัการดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไม้

ท่ีเรยีกว่า “การแบ่งดิน-แบ่งป่า” เพือ่ยติุการถางพืน้ท่ี

ป่าท�าไร่ โดยนโยบายนีไ้ด้เน้นการมอบทีด่นิเกษตร 
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และ พื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กับราษฎรส�าหรับ

การปลกูพชืปลกูต้นไม้หรอืเลีย้งสัตว์ เพือ่ใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และ มอบป่าไม้

ให้กับชุมชนเพื่อคุ้มครองและใช้ประโยชน์ส�าหรับ

ชมุชน (Ministry of Agriculture and Forestry, 2005) 

ซ่ึงลักษณะดังกล่าวในการศึกษาน้ีเรียกว่า “ป่าครัว

เรือนหรือป่าหัวไร่หัวนา” 

สะหวันนะเขตต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนใต้

ของประเทศ เป็นแขวงทีมี่พืน้ท่ีกว้างเป็นอนัดับสอง

ของประเทศมพีืน้ทีป่ระมาณ 21,774 ตารางกโิลเมตร 

ในน้ันเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ร้อยละ 56.53 ของพืน้ทีท่ัว่ท้ัง

แขวง ในปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีพื้นที่

ป่าไม้ลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 51.51 ของพืน้ทีป่่าไม้

ทั้งแขวง (Forest Inventory and Planning Division, 

2010) แขวงสะหวันนะเขตเป็นแขวงต้ังอยู่ตาม

แนวเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก  

(East-West Economic Corridor: EWEC) และอยู่

ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 

อนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion: 

GMS) แขวงน้ีจงึเป็นพืน้ท่ีพเิศษพืน้ท่ีหน่ึงท่ีใช้ในการ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ โดยเป็นศูนย์กลาง

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเป็นแกนน�าด้าน

อุตสาหกรรมที่ทันสมัยของ สปป.ลาว (Ministry of 

Planning and Investment, 2010) โดยในพื้นที่นี้รัฐ

ได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักลงทุนทั้ง

ภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนเช่าหรือสัมปทาน

พืน้ท่ีดินเพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิและไม้อตุสาหกรรม 

ปัจจบัุนมโีครงการท่ีก�าลงัด�าเนนิกจิกรรมอยูท่ัง้หมด 

102 โครงการ จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกดิการ

ลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้ โดยคกุคามพืน้ท่ีป่าครวัเรอืนซ่ึง

เป็นพืน้ที่ส�าหรับครัวเรอืนหรอืชุมชนใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ�าวัน (Chanthavong and Boualavong, 

2012) โดยเฉพาะป่าครัวเรือนในเมืองไชบูลีที่เป็น

แหล่งผลติไม้เชือ้เพลงิท่ีส�าคัญของประเทศท่ีเรียกว่า 

“ถ่านขาว (white charcoal) “ ส�าหรับการส่งออกไป

ยงัประเทศญีปุ่น่ จนีและเกาหลใีต้ นอกจากนีใ้นเมือง

ไชบลูยีงัมีโรงงานถ่านขาวเข้าไปต้ังเพือ่ผลติถ่านขาว 

จึงท�าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีการตัดไม้เชือ้เพลงิเพือ่ขาย

เป็นวตัถดิุบให้กบัโรงงานเพิม่มากข้ึน ดังน้ันจากความ

จ�าเป็นในการใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิของราษฎรใน

พื้นที่เพื่อการด�ารงชีพและเพื่อสร้างรายได้ 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาปริมาณการใชป้ระโยชน์ไม้เชือ้เพลิงและการ

จัดการไม้เช่ือเพลิงในป่าครัวเรือนของราษฎร เพื่อ

น�าข้อมูลทีไ่ด้ไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการจัดการ

ป่าครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนโดยมีผลผลิตที่เพียง

พอส�าหรบัราษฎรทีจ่ะใช้ในการด�ารงชพีในอนาคต
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แบบสัมภาษณ์ท่ีออกแบบ

และตรวจสอบความถูกต้องแล้วเป็นเครื่องมือใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบ

ด้วยค�าถามท้ังปลายเปิด (opened-ended question) 

และปลายปิด (closed-ended question) นอกจากนี้

มีการใช้เครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึกเพื่อใช้

บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

(semi-structured interview) กบัผูใ้ห้ข้อมูลหลกั (key 

informants) ใช้กล้องถ่ายภาพในการบันทึกข้อมูล

จากการสังเกตการณ์โดยตรง (direct observation) 

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 

หวัหน้าหรอืตัวแทนของครวัเรอืนทีมี่พืน้ท่ีป่าครวัเรอืน 

ในการดูแลท้ังหมดที่อาศัยอยู่ใน 4 หมู่บ้านได้แก่  

ดงไพวนั นาเฮอืง หนองเขียดเหลอืงและนาม่วง โดยมี

จ�านวนวประชากรทัง้หมด 313 ครวัเรอืน การก�าหนด

ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค�านวณจ�านวนกลุม่

ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ซึง่ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการใช้ส�าหรับการศึกษาครั้งน้ี

เท่ากับ 173 ครัวเรือน

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวเิคราะห์

ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิสงัคมของกลุม่ตัวอย่าง

ในพืน้ท่ีศึกษา การใช้ประโยชน์ไม้เช้ือเพลิงในป่าครวั

เรือน เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ ปริมาณการใช้

ประโยชน์ ขนาดทีใ่ช้ประโยชน์ ช่วงเวลาในการตัด

ไม้ และการจดัการป่าครวัเรอืน โดยท�าการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด น�าเสนอ

ข้อมูลโดยการเขียนเชิงพรรณนาร่วมกับข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างและการสังเกตการณ์

ผลและวิจารณ์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสัมภาษณ์

ทั้ง 4 หมู่บ้านเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ  

72.25) มีอายุเฉลี่ย 48 ปี ต�่าสุด 22 ปี สูงสุด 85 ปี 

สถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 79.77) มี

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7 คนต่อครัวเรือน 

ต�่าสุด 2 คนต่อครัวเรือน สูงสุด 16 คนต่อครัวเรือน 

เม่ือรวมจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนทัง้หมดของกลุม่

ตัวอย่างพบว่า มจี�านวนทัง้ส้ิน 1,215 คน ส�าหรบักลุม่

ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชัน้ประถม

ศึกษา (ร้อยละ 45.09 ) และส่วนใหญ่เป็นครัวเรือน

ทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีศึ่กษามาต้ังแต่เกดิ (ร้อยละ93.64) 

โดยมีเพียงส่วนน้อยท่ีย้ายมาจากหมู่บ้านอื่น เช่น 

นาแดง บ้านเวิน บ้านกลาง นาเมืองแสน กลางสีใค 

หนองเขียดเหลืองและสองห้อง ซ่ึงสาเหตุของการ

ย้าย ได้แก่ ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ พื้นที่เดิมคับ

แคบ เกิดภัยแล้งและมาแต่งงานกับคนในหมู่บ้าน

ข้อมูลทางด้านเศรษฐสังคม

 กลุ่มตัวอย่างมีการประกอบอาชีพทั้งใน

ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ส�าหรับ

กจิกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่ด�าเนนิการมากกว่า

หนึง่กจิกรรม โดยผลการศึกษาพบว่า กจิกรรมทางการ

เกษตรที่ด�าเนินการในพื้นท่ี ได้แก่ ท�านา (ร้อยละ 

98.84) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 95.38) ปลูกพืชผักสวน

ครัว (ร้อยละ 83.82) และท�าไร่ (ร้อยละ 9.25) โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัในการผลติเพือ่การบรโิภคในครวั

เรอืน ส�าหรบัรายได้ของครวัเรอืนจากภาคเกษตรกรรม

เฉลี่ย 20,970 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายจ่ายเฉลี่ย 

8,866 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กรณีอาชีพนอกภาค

เกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้างท่ัวไปท้ังในและนอก

หมู่บ้าน (ร้อยละ 36.99) เป็นอาชีพที่ต้องการรายได้ 
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เป็นตัวเงินเพื่อน�ามาใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจาก

นี้การศึกษายังพบว่า ร้อยละ 83.82 ของครัวเรือน

ตัวอย่างมีการเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังชีพ 

เช่น การเก็บหาของป่าจ�าพวกเห็ด หน่อไม้ ผักป่า  

ผลไม้ป่า และการจับสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น 

ปลา กบ เขียด อึง่ แมลง และ อืน่ ๆ  มีกลุม่ตัวอย่างร้อย

ละ 2.89 ได้ท�าการตัดไม้เพือ่ขายเป็นไม้เชือ้เพลงิ โดย

มีรายได้เฉลีย่ 29,922 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี รายได้ต�า่

สุด 425 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี รายได้สูงสดุ 184,680 

บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ รายจ่ายเฉลี่ย 22,343 

บาทต่อครวัเรอืนต่อปี รายจ่ายต�า่สุด 85 บาทต่อครวั

เรือนต่อปี รายจ่ายสูงสุด 163,404 บาทต่อครัวเรือน 

ต่อปี

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การถือครองท่ีดินทางการเกษตรของกลุ่ม

ตัวอย่างจากการศึกษาพบว่าทั้งหมดมีที่ดินท�ากิน

เป็นของตัวเอง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 84.31 มีที่ดิน

ท�ากินจ�านวนหนึ่งแปลง ส�าหรับขนาดการถือครอง

ที่ดินเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เฮกแตร์ต่อครัวเรือน ขนาด

การถือครองที่ดินต�่าสุด 0.50 เฮกแตร์ต่อครัวเรือน 

สูงสุด 31.00 เฮกแตร์ต่อครัวเรือน ซึ่งร้อยละ 63.40 

มีขนาดการถือครองที่ดินน้อยกว่า 3 เฮกแตร์ ส่วน

ใหญ่มีขนาดการถือครองที่ดิน 3-9 เฮกแตร์ โดย

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากเป็นพื้นท่ี

นาข้าว สวนอ้อย ปลูกพืชผสมผสาน สวนยางพารา 

และปลูกมันส�าปะหลัง

ส�าหรบัขนาดการถอืครองทีดิ่นป่าครัวเรอืน 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.64 มี

ที่ดินป่าครัวเรือนเป็นของตนเองจ�านวนหนึ่งแปลง 

นอกจากน้ีในการศึกษายงัพบว่าขนาดท่ีดินต้ังแต่อดีต

ถึงปัจจุบันของทั้ง 4 หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ทีดิ่นโดยมีการเปลีย่นแปลงขนาดการถอื

ครองท่ีดิน กล่าวคอืในอดีตมีขนาดการถอืครองท่ีดิน

โดยเฉลี่ย 4.25 เฮกแตร์ต่อครัวเรือน มีขนาดการถือ

ครองท่ีดินต�า่สุด 0.13 เฮกแตร์ต่อครวัเรอืน สงูสดุ 31 

เฮกแตร์ต่อครวัเรอืน ขนาดเน้ือท่ีรวมเท่ากบั 735.90 

เฮกแตร์ของกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด ในปัจจุบันมขีนาด

การถอืครองทีดิ่นลดลงเฉลีย่เหลอืเพยีง 3.42 เฮกแตร์

ต่อครวัเรอืน โดยมีขนาดการถอืครองท่ีดนิต�า่สดุ 0.13 

เฮกแตรต่์อครวัเรอืน สงูสดุ 17 เฮกแตร์ต่อครวัเรอืน 

ขนาดเน้ือทีร่วมของป่าครวัเรอืนในปัจจบัุนของกลุม่

ตัวอย่างท้ังหมด เท่ากับ 584.46 เฮกแตร์ นอกจาก

นี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.82 มีที่ดินป่า 

ครัวเรือนผสมพื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากอดีต 

โดยในอดีตมีเพียงร้อยละ 36.99 ของกลุ่มตัวอย่าง 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าครัวเรือน

เป็นพื้นที่เกษตรทั้งแปลงอีกด้วย (Table 1) ส�าหรับ

การได้มาของที่ดินท่ีเป็นป่าครัวเรือนนั้นส่วนใหญ่

ได้จากการสืบทอดมรดก มีบางส่วนท่ีมาจากการ

บุกเบิกเอง ซือ้ท่ีดินและรฐัจัดสรร ส่วนเอกสารสทิธ์ิ

เป็นใบแจ้งภาษี
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Table 1  Land holding of household forest.
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การใช้ประโยชน์ไม้เชื้อเพลิงจากป่าครัวเรือน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ไม้

เชือ้เพลงิทกุครัวเรอืน ซึง่ไม้เชือ้เพลงินับว่ามีบทบาท

ส�าคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเมืองไชบูลี โดย

เฉพาะหมู่บ้านดงไพวัน นาเฮือง หนองเขียดเหลือง 

และ นาม่วง ลว้นมคีวามจ�าเป็นต้องใชเ้ป็นเชื้อเพลงิ

ในการประกอบอาหารหรือให้ความอบอุ่นในฤดู

หนาวและไล่แมลงให้สัตว์เลีย้ง ในการใช้ประโยชน์

ไม้เชือ้เพลิงสามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 

รูปแบบใหญ่ ๆ  ได้แก่ การใช้ประโยชน์ไม้เชื้อเพลิง

ในครัวเรือน และ การใช้ประโยชน์ไม้เชื้อเพลิงเพื่อ

การค้าหรือการจ�าหน่าย โดยการใช้ประโยชน์ไม้

เชือ้เพลงิในครวัเรอืนจะมรีปูแบบการใช้เป็นไม้ฟืน 

คิดเป็นร้อยละ 98.27 และ แปรรูปเป็นถ่าน ร้อยละ 

1.73 ส่วนการใช้ประโยชน์ไม้เชื้อเพลิงเพื่อการค้า

หรือการจ�าหน่าย จะมีรูปแบบการจ�าหน่ายเป็นไม้

ฟืนผสม คิดเป็นร้อยละ 1.16 การจ�าหน่ายเป็นไม้

ต้ิวเพียงชนิดเดียว ร้อยละ 2.89 และ จ�าหน่ายเป็น

ถ่าน ร้อยละ 3.47 ของกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับสถานที่ 

จ�าหน่ายไม้ติ้วคือโรงงานผลิตถ่านขาว โดยโรงงาน

จะรับซื้อไม้ฟืนในราคา 638 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

และไม้ฟืนทีมี่หลายชนิดจะขายให้พ่อค้าในหมู่บ้าน

เพือ่ผลติถ่านจ�าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางทัง้ในและ

นอกหมู่บ้าน โดยพ่อค้าผูผ้ลติถ่านจะรบัซ้ือไม้ฟืนใน

ราคา 255 บาทต่อลกูบาศก์เมตร เม่ือผลติถ่านแล้วจะ

ขายถ่านในราคา 42.5 บาทต่อกระสอบ ซึ่งไม้ฟืน 1 

ลูกบาศก์เมตร จะแปรรูปเป็นถ่านได้ปริมาณเท่ากับ 

0.388 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 11.25 กระสอบ 

ซึ่งในแต่ละกระสอบมีน�้าหนักประมาณ 10 ถึง 12 

กโิลกรมัขึน้กับชนิดไม้ฟืน ส�าหรับเวลาที่ใช้ในการ

เผาถ่านประมาณ 15 วัน ต่อการเผาหน่ึงครั้งจึงจะ

สามารถน�าออกมาจ�าหน่ายได้

ไม้เชือ้เพลงิทีน่�ามาใช้และผลติถ่านในครวัเรอืน  

ส่วนใหญ่จะเป็นชนดิไม้ทีมี่ในพืน้ทีป่่าครวัเรอืนและ

พื้นท่ีท�ากินของตน ซ่ึงเป็นชนิดไม้ท่ีหาได้ง่ายและ

มีปริมาณมากในพื้นที่ ลักษณะเด่นของไม้เหล่าน้ี 

คอืเป็นชนดิไม้ทีติ่ดไฟง่าย มีความเป็นถ่านสูง ให้ความ

ร้อนได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของไม้เชื้อเพลิง  

โดยชนิดไม้ท่ีใช้ในครวัเรอืนจะเป็นไม้ทีมี่หลากหลาย

ชนิด เช่น ร้อยละ 79.77 ใช้ไม้เต็ง รองลงมาร้อยละ 

58.96 ใช้ไม้รัง ร้อยละ 52.02 ใช้ไม้ติ้ว ร้อยละ 16.76 

ใช้ไม้ตะแบก ร้อยละ 7.51 ใช้ไม้ตะครอง และอะราง 

ร้อยละ 4.62 ใช้ไม้แดง ร้อยละ 2.31 ใช้ไม้เปล้าใหญ่

และยางนา (Table 2) ในรอบ 1 ปีชาวบ้านจะเข้าไป

เก็บไม้ฟืนทุก ๆ เดือนโดยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 

แต่ในช่วงฤดูฝนบางครัวเรือนจะไม่เข้าไปเก็บหา 

เนือ่งจากฟืนทีเ่กบ็ในฤดูฝนจะเปียกและการเดินทาง

เข้าไปเกบ็หาล�าบากและเป็นช่วงเดียวกบัฤดูกาลท�า

นาทีก่ลุม่ตัวอย่างจะใช้เวลาในการลงแปลงนา ในการ

เก็บไม้ฟืนมาใช้ประโยชน์ในครัวเรอืนส่วนมากจะใช้

จ�าพวกกิ่งแห้งที่ร่วงลงพื้นดินและต้นไม้ยืนต้นตาย 

ส�าหรับการตัดฟันไม้ยืนต้นจะเป็นชนิดไม้ทีไ่ม่น�ามา

เป็นไม้สร้างบ้านเรอืน โดยจะไม่มขีนาดทีแ่น่นอนข้ึน

กบัการใช้ประโยชน์ ส�าหรบัชนดิไม้ฟืนท่ีนยิมน�าไป 

จ�าหน่าย คือ ไม้ต้ิว ซ่ึงทางโรงงานต้องการใช้เป็น

วตัถดิุบเพือ่ผลติถ่านขาว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

4.5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยจะตัดทั้งต้น
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Table 2 The utilization of fuelwood from the household forest.  

Fuelwood utilization 

Villages
Total 

Dongpaivan Nahueng Nongkiadleang Namung 
Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

  n = 7 n = 17 n =  74 n = 75 n = 173
Type of fuelwood utilization 
1. Use in household 

fuel woods  7 (100) 17 (100) 74 (100) 72 (96.00) 170 (98.27)
Charcoals 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (4.00) 3 (1.73)

2. Use in commercial 
Mixed woods 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (2.67) 2 (1.16)
Cratoxylum sp. 0 (0.00) 1 (5.88) 4 (5.41) 0 (0.00) 5 (2.89)
Charcoals 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (8.00) 6 (3.47)

Tree species of fuelwood were use by local people
Cratoxylum sp. 2 (28.57) 10 (58.82) 34 (45.95) 44 (58.67) 90 (52.02)
Shorea obtuse  6 (85.71) 14 (82.35) 70 (94.59) 48 (64.00) 138 (79.77)
Shorea siamensis  6 (85.71) 12 (70.59) 60 (81.08) 24 (32.00) 102 (58.96)
Zizyphus cambodiana  3 (42.86) 4 (23.53) 2 (2.70) 4 (5.33) 13 (7.51)
Lagerstroemia duperreana  2 (28.57) 7 (41.18) 16 (21.62) 4 (5.33) 29 (16.76)
Xylia xylocarpa  1 (14.29) 0(0.00) 7 (9.46) 0(0.00) 8 (4.62)
Croton persimilis  1 (14.29) 0(0.00) 3 (4.05) 0(0.00) 4 (2.31)
Peltophorum dasyrrhachis  3 (42.86) 2 (11.76) 0(0.00) 8 (10.67) 13 (7.51)
Dipterocarpus alatus 1 (14.29) 1 (5.88) 1 91.35) 1 (1.33) 4 (2.31)

Tree species of fuelwood were use by commercial
Cratoxylum sp.       0(0.00) 1 (5.88) 4 (5.41) 2 (2.67) 7 (4.05)

 
 
 
 

Table 2 The utilization of fuelwood from the household forest. 
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จากการศึกษาพบว่ากลุม่ตัวอย่างท้ัง 4 หมู่บ้าน

มีการใช้ประโยชน์ไม้เชื้อเพลิงท้ังในครัวเรือนและ

เพื่อจ�าหน่าย โดยการใช้ในครัวเรือนจะมีการใช้ใน 

รปูแบบไม้ฟืนและถ่าน ซ่ึงการใช้ในรูปแบบไม้ฟืนพบว่า  

ครวัเรอืนส่วนใหญ่จะมีปรมิาณทีใ่ช้ในครวัเรอืน 1-6 

ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี โดยคิดเป็นร้อยละ 

54.71 ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 7.45 ลูกบาศก์เมตร

ต่อครัวเรือนต่อปี ทั้งนี้หากพิจารณาปริมาณการใช้

ประโยชน์เป็นรายบุคคลจากจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือนของกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 1,215 คน พบว่า มี

ปรมิาณการใช้ไม้ฟืนเฉลีย่เท่ากบั 1.04 ลกูบาศก์เมตร

ต่อคนต่อปี ซึ่งผลการศึกษานี้ชี้ให้ว่าปริมาณการใช้

ไม้ฟืนเฉลีย่ต่อคนมีปรมิาณทีล่ดลงเม่ือเทียบกบัการ

ศึกษาของ Ministry of Agriculture and Forestry 

(2004) ที่มีปริมาณการใช้ไม้ฟืนเฉลี่ย 1.5 ลูกบาศก์

เมตรต่อคนต่อปี นั้นหมายความว่าในระยะเวลา 12 

ปี มีปรมิาณการใช้ไม้ฟืนลดลงถงึ 0.46 ลกูบาศก์เมตร

ต่อคนต่อปี ซ่ึงสาเหตุของการใช้ในปริมาณลดลง

อาจเนือ่งมาจากในปัจจบุนัได้มีไฟฟ้าเข้ามาในพืน้ท่ี 

ท�าให้ครัวเรือนหันไปใช้พลังงานทดแทนเหล่าน้ัน

มากขึ้น และยังต้องการความสะดวกและประหยัด

เวลาในการออกไปท�างานรับจ้างหรือท�ากิจกรรม

อื่น ๆ  อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีปริมาณการใช้ไม้ฟืน

ส�าหรบัครวัเรอืนลดลงกต็ามแต่ความต้องการใช้ไม้ฟืน 

ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ยังเป็นท่ีต้องการของตลาด

สูงดังแสดงใน Table 3 ส่วนการแปรรูปเป็นถ่านใช้

ในครัวเรือน ซึ่งพบว่าใน 4 หมู่บ้านมีเพียงนาม่วง

เท่านัน้ทีมี่การด�าเนนิการมีปรมิาณเฉลีย่เท่ากบั 4.01 

ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่

มีการเผาถ่านนั้นส่วนใหญ่สมาชิกในครัวเรือนจะ

ออกไปรับจ้างท�างานต่างประเทศ ซึ่งในครัวเรือน

จะมีแต่เด็กกับคนแก่ ดังนั้นจึงต้องการลดเวลาใน

การเข้าไปเก็บหาฟืนมาใช้บ่อยครั้งและการเก็บฟืน

ครั้งหนึ่งเพื่อน�ามาเผาถ่านก็สามารถใช้ได้นานและ

เป็นการประหยัดอีกด้วย

การจ�าหน่ายไม้เชื้อเพลิงจะมีการจ�าหน่าย

ทั้งในรูปแบบไม้ฟืนและถ่าน โดยการจ�าหน่ายใน 

รูปแบบไม้ฟืนประกอบด้วยไม้ผสมและไม้ต้ิว ใน

การจ�าหน่ายไม้ผสมมีเพียงบ้านนาม่วงเท่านั้นโดย

ปริมาณการจ�าหน่ายเฉลี่ยเท่ากับ 98.00 ลูกบาศก์

เมตรต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งพ่อค้าที่รับซื้อไม้ฟืนส่วน

ใหญ่จะเป็นคนในชุมชนเพื่อน�าไปเผาถ่านจ�าหน่าย 

ส�าหรับการจ�าหน่ายไม้ฟืนที่เป็นไม้ต้ิวพบว่าส่วน

ใหญ่มีปริมาณการจ�าหน่าย 1-6 ลูกบาศก์เมตร และ 

มากกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 40.00 และมี

ปรมิาณการจ�าหน่ายเฉลีย่เท่ากบั 13.40 ลกูบาศก์เมตร

ต่อครัวเรือนต่อปี โดยมีบ้านหนองเขียดเหลืองและ 

นาเฮอืงท่ียงัมีการจ�าหน่ายไม้ต้ิว ส่วนบ้านนาม่วงและ

ดงไพวนัไม่พบการจ�าหน่ายไม้ต้ิว เน่ืองจากชนดิไม้

และขนาดไม้ทีท่างโรงงานถ่านขาวต้องการได้ถกูตัด

ไปก่อนหน้าน้ีหมดแล้ว ทัง้นี ้ท้ังสองหมูบ้่านดังกล่าว 

ยงัเป็นพืน้ทีต้ั่งของโรงงานถ่านขาว จงึท�าให้มีความ

สะดวกในการขนส่งวตัถดิุบและการรบัรูข่้าวสารเม่ือ

ทางโรงงานต้องการวัตถดิุบอกีด้วย ส่วนการจ�าหน่าย

ถ่านมีเพยีงบ้านนาม่วงเท่าน้ันท่ีมกีารด�าเนนิการ โดย

ส่วนใหญ่จะมีปรมิาณการจ�าหน่าย 7-12 ลกูบาศก์เมตร 

คดิเป็นร้อยละ 66.7 และมีปรมิาณเฉลีย่เท่ากบั 12.29 

ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนหมู่บ้านอื่น 

ไม่พบว่ามีการจ�าหน่ายถ่าน เนือ่งจากหมู่บ้านดังกล่าว

ท�าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก (Table 3)
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Table 3 Consumption of fuel wood from household forest. 

Consumption of 
fuelwood 

Villages 
Total 

Dongpaivan Nahueng Nongkiadleang Namung 
Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency
 (percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

n = 7 n = 17    n =  74 n = 75 n = 173 
1. Consumption of household fuel wood (cubic meter) 

Fuel woods 
1-6 3 (42.86) 8 (47.06) 39 (52.70) 43 (59.72) 93 (54.71) 
7-12 3 (42.86) 7 (41.18) 27 (36.49) 25 (34.72) 62 (36.47) 
More than 12 1 (14.29) 2 (11.76) 8 (10.81) 4 (5.56) 15 (8.82) 

Total 67 152 592 456 1267 
Average (per household) 9.57 8.94 8.00 6.33 7.45 

Average (per person) 1.12 1.29 1.14 0.88 1.04 
SD 3.64 4.08 5.46 4.56 4.97 

Min. 6.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Max. 15.00 18.00 24.00 20.00 24.00 

Charcoals 
1-6 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 (100.00) 
7-12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
More than 12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Total 0.00 0.00 0.00 12.03 12.03 
__

X  0.00 0.00 0.00 4.01 4.01 
SD 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 

Min. 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10 
Max. 0.00 0.00 0.00 5.43 5.43 

2. volume of Fuel wood for commercial (cubic meter) 
Mixed woods 
1-6 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
7-12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
More than 12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 (100.00) 

 

Table 3 Consumption of fuel wood from household forest.
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Table 3 (Continue) 

Consumption of 
fuelwood 

Villages 
Total 

Dongpaivan Nahueng Nongkiadleang Namung 
Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency
 (percent) 

Frequency 
(percent) 

Frequency 
(percent) 

n = 7 n = 17 n =  74 n = 75 n = 173 
Total          0.00      0.00        0.00        196.00    196.00 

__

X          0.00      0.00        0.00         98.00      98.00 
SD        0.00      0.00        0.00          2.83       2.83 

Min.        0.00      0.00        0.00        96.00     96.00 
Max.        0.00      0.00        0.00       100.00   100.00 

Cratoxylum.sp 
1-6 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (50.00) 0 (0.00)    2 (40.00) 
7-12 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (25.00) 0 (0.00)    1 (20.00) 
More than 12 0 (0.00) 1 (100) 1 (25.00) 0 (0.00)    2 (40.00) 

Total 0.00 33.00 34.00 0.00       67.00 
__

X  0.00 33.00 8.50 0.00      13.40 
SD 0.00 - 5.07 0.00      11.80 

Min. 0.00 33.00 4.00 0.00        4.00 
Max. 0.00 33.00 15.00 0.00      33.00 

Charcoals 
1-6 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)      0 (0.00) 
7-12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (66.7)     4 (66.7) 
More than 12 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (33.3)     2 (33.3) 

Total 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 73.72       73.72 
__

X  0.00 0.00 0.00 12.29      12.29 
SD 0.00 0.00 0.00 3.08       3.08 

Min. 0.00 0.00 0.00 7.76       7.76 
Max. 0.00 0.00 0.00 17.07     17.07 
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การจัดการไม้เชื้อเพลิงในป่าครัวเรือนของกลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ

จัดการป่าครัวเรือนแต่ไม่มีหลักการในการจัดการ

ป่าครัวเรือนที่ชัดเจน เนื่องจากครัวเรือนส่วนมาก

จะใช้ช่วงเวลาทีว่่างจากกิจกรรมอ่ืนๆ เข้าไปดูแลป่า

ครวัเรอืน ทัง้นีมี้เป้าหมายหลกัเพือ่ต้องการจะรกัษา

เขตแดนหรือแสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน อย่างไร

กต็ามแม้ว่าจะไม่มีหลักในการจดัการป่าครวัเรอืนแต่

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 71.10 มีการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลป่าครัวเรือน เช่น 

การตัดสาง การลดิกิง่และการร้ัวและการป้องกนัคน

เข้ามาลักลอบตัดไม้ โดยกิจกรรมทั่วไปในการดูแล

ป่าครัวเรือนประกอบด้วย 3 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ 1) 

การปลูกและการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น การ

ปลูกเสริม และ การแตกหน่อ 2) รูปแบบการตัดฟัน

ประกอบมี 2 ระบบ คือ ระบบการเลอืกตัดและระบบ

ตัดหมด และ 3) การบ�ารุงรักษาโดยการตัดสาง การ

ลิดกิ่ง การก�าจัดวัชพืชด้วยการแผ้วถางวัชพืช การ

ท�ารั้ว การท�าแนวกันไฟ ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี

การด�าเนินกิจกรรมในการดูแลป่าครัวเรือน ร้อยละ 

28.90 เน่ืองจากในครอบครวัมีแรงงานไม่เพยีงพอ ซึง่

แรงงานส่วนใหญ่จะออกไปรบัจ้างนอกหมู่บ้านและ

ต่างประเทศ และบางครวัเรอืนจะปล่อยให้บรษัิทเช่า

ที่ดินเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ส�าหรับการตัดไม้ในป่าครัวเรือนเพื่อใช้

ประโยชน์น้ัน จากการสังเกตพบว่ามีการสืบพันธุ์

ตามธรรมชาติจากการแตกหน่อมีความหนาแน่น

สูง โดยเฉพาะไม้ต้ิวซ่ึงสอดคล้องกับการน�าไม้มา

ใช้ประโยชน์ของราษฎรทีไ่ด้มกีารตัดไม้ต้ิวเพือ่เป็น

วตัถดิุบส่งโรงงานถ่านขาวเป็นจ�านวนมาก แต่ราษฎร

ยังไม่มวีธีิการจดัการกบัหน่อทีแ่ตกข้ึนมาใหม่ท�าให้

เกดิการเติบโตช้า ส่งผลต่อผลผลติของไม้เชือ้เพลงิที่

เป็นทีต้่องการของตลาด โดยขาดความต่อเนือ่งและ

ปรมิาณทีไ่ม่เพยีงพอในการส่งโรงงานถ่านขาวดังที่

กล่าวมาข้างต้นใน Table 3 นอกจากน้ีการไม่มีข้อมูล

พืน้ฐานและรปูแบบการจดัการป่าครวัเรอืนท่ีชดัเจน 

ท�าให้ครวัเรอืนตัวอย่างบางส่วนได้ปรบัเปลีย่นพืน้ท่ี

ป่าครวัเรอืนไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบอืน่ อย่างไร

ก็ตามการมีตลาดรองรับวัตถุดิบในชุมชนอาจเป็น

โอกาสให้เกดิการสร้างรายได้และพฒันาคุณภาพชวีติ

ของราษฎรในพืน้ท่ีอนัเป็นฐานจากการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้ ดังน้ันผลการศึกษาน้ีอาจน�าไปสู่

การเสนอแนวทางการจดัการป่าครวัเรอืนอนัเป็นอกี

หนึง่วิถีทาง ที่จะช่วยฟืน้ฟปูา่ครัวเรอืนใหม้สีขุภาพ

ทีด่ ีและอ�านวยประโยชน์ต่อชมุชนได้ตามทีต้่องการ 

สรุป
ทุกครัวเรือนมีการใช้ไม้เชื้อเพลิงในการ

ประกอบอาหารหรือให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว

และไล่แมลงให้สัตว์เล้ียง โดยชนิดไม้เชือ้เพลงิทีน่�า

มาใช้ในครัวเรือนและจ�าหน่ายทั่วไปได้แก่ เต็ง รัง 

ติ้ว ตะแบก ตะครอง นนทรี แดง เปล้าใหญ่ ยางนา 

เป็นต้น ในการเกบ็ไม้ฟืนมาใช้ประโยชน์ในครวัเรอืน 

ส่วนมากจะใชจ้�าพวกกิ่งแหง้ที่รว่งลงพื้นดนิ ต้นไม้

ยืนต้นตายและการตัดฟันไม้ยืนต้นชนิดท่ีไม่น�ามา 

สร้างบ้านเรอืน ส่วนไม้ต้ิวจะน�าไปจ�าหน่ายให้โรงงาน

ถ่านขาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร

ขึ้นไป โดยจะตัดทั้งต้น ในการใช้ประโยชน์ไม้เชื้อ

เพลงิสามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิได้

เป็น 2 รปูแบบใหญ่ ๆ  ได้แก่ การใช้ประโยชน์ไม้เชือ้

เพลงิในครวัเรอืน และ การใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิ

เพือ่การค้าหรือการจ�าหน่าย โดยการใช้ประโยชน์ไม้ 

เชือ้เพลิงในครัวเรอืนพบว่ามีปริมาณการใช้เฉลีย่เท่ากับ 

7.39 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี โดยมีรูปแบบ

การใช้ประโยชน์ทัง้เป็นไม้ฟืนและถ่าน ส�าหรบัการ



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้เชื้อเพลิง…

ปีที่ 11 ฉบับที่ 22                    พรสวรรค์ พะสวัสดิ์ และคณะ13 

ใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิเพือ่การค้าหรอืการจ�าหน่าย

พบว่า มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 25.90 ลูกบาศก์เมตร

ต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งมีรูปแบบการจ�าหน่ายทั้งไม้ฟ ื

นและถ่าน โดยสถานที่จ�าหน่าย คือ ชุมชน และ 

โรงงานผลิตถ่านขาว

การจัดการไม้เชื้อเพลิงในป่าครัวเรือนซึ่ง

เป็นการจัดการกับต้นไม้ โดยร้อยละ 71.10 มีการ

ด�าเนนิกจิกรรมในการดูแลป่าครวัเรอืนแต่กไ็ม่มีหลกั

การในการจัดการป่าครวัเรอืนทีช่ดัเจนเน่ืองจากครวั

เรอืนส่วนมากจะใช้ช่วงเวลาทีว่่างจากกิจกรรมอืน่ ๆ  

ก็เข้าไปดูแลและเพื่อต้องการจะรักษาเขตแดนหรือ

แสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน โดยกจิกรรมหลกัๆ ใน

การป้องกันและจัดการป่าครัวเรือน คือ การตัดสาง 

การลิดกิ่งและการท�ารั้วและการป้องกันคนเข้ามา

ลักลอบตัดไม้

ข้อเสนอแนะ

1. จากแนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่า 

ครวัเรอืนและยงัมีการใช้ประโยชน์ไม้เชือ้เพลงิเพือ่การค้า 

ในปริมาณที่สูงมากโดยเฉลี่ย 25.90 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อปี หากราษฎรยงัใช้ฟืนในปรมิาณน้ีกค็งจะประสบ

ปัญหาการขาดแคลนไม้ฟืนท้ังใช้ในครัวเรือนและ

จ�าหน่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิด

ขึน้ในอนาคต จงึควรมีการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้

ยืนต้นในพื้นที่ป่าครัวเรือนของตนเพิ่มมากขึ้น โดย

ใช้ไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว

2. หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องควรมีการ 

ประสานงานกบัสถาบันการศึกษาด้านป่าไม้ท่ีเข้ามา

ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อ

จัดท�าแผนการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

เพื่อการจัดการผลผลิตที่ยั่งยืน เนื่องจากการจัดการ

ป่าครัวเรือนในปัจจุบันยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง

และชัดเจนตามหลกัทางด้านวนวฒัน์วธีิ โดยเฉพาะ

จะสังเกตพบไม้ท่ีเกิดจากการแตกหน่อมีปริมาณท่ี

มากแต่ไม่มีการจัดการเพื่อให้มีการเจริญเติบโตเร็ว

และทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ท้ังในครัว

เรือนและจ�าหน่าย
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ABSTRACT

This research aimed to study socio-economic conditions and opinions on people participation in 

the implementations of forest tree planting at local level. In addition, it aimed to analyze interested in, 

needs, patterns of tree planting of local people. The study interviewed 329 sampling households head. Data 

analysis  by using descriptive statistic together with SWOT and TOWS matrix methods in order to deter-

mine the strategic plan for extension of tree planting in Wangkhrai sub-district of Phetchaburi province. 

The study revealed that sample population interested in environmental factors and needed to plant trees 

in three different areas that were home plot area, private farming land area and village public land. They 

preferred to select various tree species depended on area category. The total 15 tree species were identified. 

The SWOT analysis and TOWS matrix technique suggested four strategies, twelve sub-strategies of tree 

planting at local level. These included 1) the proactive strategy (4 sub-strategies), 2) the preventive strategy 

(2 sub-strategies), the corrective strategy (3 sub-strategies) and 4) the reactive strategy (3 sub-strategies).

Keywords: Strategy, Local people, Participation, Tree, Extension
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะเศรษฐกจิ สงัคม และความคดิเหน็ของประชาชนต่อ

การด�าเนินงานด้านการปลกูต้นไม้ขององค์การบรกิารส่วนต�าบลวงัไคร้ อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีตลอดจน 

ความสนใจ ความต้องการปลูกต้นไม้ และวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ 

กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 329 ครวัเรอืน วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชงิพรรณนาร่วมกบัการวเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อม 

และตารางโทว์ (TOWS Matrix) ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามสนใจและความต้องการปลกูต้นไม้ใน 

3 พืน้ที ่ได้แก่ บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีท่�ากนิ และพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน โดยเลือกชนิดไม้ที่หลากหลาย

ตามลักษณะของประเภทของพื้นที่ จ�านวนชนิดไม้ท่ีประชาชนต้องการปลูกรวมทั้งส้ิน 15 ชนิดจากการ

วเิคราะห์ SWOT และตารางโทว์ สามารถก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ในระดับท้องถิน่ทัง้หมด 

4 ยุทธศาสตร์ 12 ประเด็นยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์เชงิรกุ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์เชงิป้องกนั 2 

ประเด็นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์เชงิแก้ไข 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ และยทุธศาสตร์เชงิรบั 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ 

ค�าส�าคัญ: ยุทธศาสตร์ ประชาชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม ต้นไม้ การส่งเสริม

ค�าน�า
ปัญหาความเสื่อมโทรมและการลดลงของ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองได้ส่งผลต่อ

คุณภาพและวิถีชีวิตของคนไทยท้ังในเมืองและใน

ชนบท จากรายงานของกรมป่าไม้ พบว่า พื้นท่ีป่า

ของประเทศไทยเหลืออยู่เพียงร้อยละ 31.58 ของ

พื้นที่ประเทศเท่านั้น (กรมป่าไม้, 2559) จากปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ รัฐบาลจึงได้

มีการก�าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยก�าหนดให้

ประเทศไทยต้องมีพืน้ท่ีป่าอย่างน้อย ร้อยละ 40 ของ

พืน้ท่ีประเทศ หรอืประมาณ 128 ล้านไร่ ซึง่แบ่งเป็น

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 

15 ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้ได้น�านโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกบักระทรวง

มหาดไทยได้จดัท�าโครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 

ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชนิขีึน้โดยมีวตัถปุระสงค์

ให้ชมุชนท้องถิน่ทกุระดับ อนัได้แก่ องค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร เทศบาลต�าบล และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเข้ามามส่ีวนร่วมในการปลกูต้นไม้

ถวายแม่ของแผ่นดิน

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กรมป่าไม้ได้

ด�าเนนิงานฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ทีถ่กูท�าลายด้วยการปลกู

ป่า เพื่อให้มีพื้นที่ป่าไม้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล

ของธรรมชาติและสามารถสนองต่อความต้องการ

ด้านไม้ใช้สอยของประชาชนได้อย่างเพยีงพอ โดยใน

ปี พ.ศ. 2518 กรมป่าไม้ได้จดัต้ังศูนย์เพาะช�ากล้าไม้

ขึ้น จ�านวน 13 แห่ง และเพิ่มขึ้นเป็น 57 แห่ง ในปี 

พ.ศ.2537 เพือ่ผลติกล้าไม้ในการสนับสนุนการปลูก

ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าให้ได้พืน้ท่ีป่าไม้ ร้อยละ  40  ของพืน้ท่ี

ประเทศ โดยมหีน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ คอื ศนูย์

เพาะช�ากล้าไม้ สถานเีพาะช�ากล้าไม้ และหน่วยเพาะช�า 

กล้าไม้ทั่วประเทศ(สมนึก, 2541) ซึ่งสถานีเพาะช�า

กล้าไม้จงัหวดัเพชรบุรเีป็นหน่วยงานหนึง่ทีก่รมป่าไม้ 
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ได้จดัต้ังข้ึนเพือ่ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการปลูกป่าแก่ประชาชนรวมถงึสร้างการ

มีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเพชรบุรีและ

พื้นที่ใกล้เคียง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรในระดับท้องถ่ินถือเป็นภารกิจหน่ึงของ

สถานเีพาะช�ากล้าไม้ โดยในระยะท่ีผ่านมา องค์การ

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท และอ�านาจหน้าท่ีในการ

พัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งก�าหนดให้

อบต.มีบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคุ้มครอง ดูแล และบ�ารุง

รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมถงึการ

ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ

ด้านการปลกูป่า การฟ้ืนฟปู่า การบ�ารงุรกัษาป่า รวม

ถงึการป้องกนัรกัษาป่า โดยการก�าหนดโครงการนัน้

ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่น  

ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังไคร้ อ�าเภอ

ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ได้มีการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิน่ ภายใต้ 

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการก�าหนดโครงการ 

ปลูกป่า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่

คนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับสถานีเพาะช�ากล้าไม้

จงัหวดัเพชรบุร ีอ�าเภอชะอ�า จังหวดัเพชรบุร ีท่ีผ่านมา 

ทางสถานีฯ ได้สนับสนุนกล้าไม้ส�าหรับปลูกใน

โครงการของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุน

ให้ท้องถ่ินปลูกและฟื้นฟูป่าในระยะเวลาที่ผ่านมา

นั้นยังไม่สามารถประเมินผลส�าเร็จของการปลูก

ต้นไม้ได้อย่างเป็นรปูธรรม อกีทัง้ทางสถานฯี ยงัขาด

ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการกล้าไม้ของประชาชนใน

ท้องถิ่น และยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแล

รกัษาต้นไม้ท่ีปลกูโดยประชาชน ส่วนหน่ึงเนือ่งจาก

ยงัขาดแผนยทุธศาสตร์ในการส่งเสรมิการปลกูต้นไม้

ของท้องถิ่น และยังไม่มีการก�าหนดเป้าหมายของ

การฟื้นฟูป่าไม้ในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจในการวิเคราะห์และประเมินความ

ต้องการในการปลูกต้นไม้ของประชาชน เพื่อน�ามา

ก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ของ

ท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเหตุผลที่

เลอืกพืน้ท่ีต�าบลวงัไคร้ อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 

เป็นพืน้ทีศึ่กษาเนือ่งจากทางอบต.วงัไคร้เป็นหน่วย

งานท่ีมาขอรบัการสนบัสนนุกล้าไม้เป็นประจ�าอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

การศึกษาครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษา

ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนในพืน้ที่

ต�าบลวงัไคร้ อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ี2) ศึกษา

ความสนใจและความต้องการปลกูต้นไม้รวมถงึความ

คดิเหน็ของประชาชนต่อการด�าเนนิงานด้านการปลกู

ต้นไม้ขององค์การบรกิารส่วนต�าบลวงัไคร้และ 3) เพือ่

ก�าหนดแนวทางและยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการปลกู

ต้นไม้ในพืน้ท่ีศึกษา

อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง

กลุม่ประชากร คอื ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้า

ครวัเรอืน หรอืผูแ้ทนท่ีอาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีต�าบลวงัไคร้ 

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 10 หมู่บ้าน  

รวมทั้งสิ้น 1,844 ครัวเรือน ท�าการก�าหนดขนาด
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ตัวอย่างทีเ่หมาะสม โดยใช้สมการค�านวณของ Yamane 

(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังสมการ
 
      

    

       

ก�าหนดให้ n คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 N คือ  ขนาดประชากร (จ�านวนครัว

เรือนทั้งหมด 1,844 ครัวเรือน)

 e  คือ  ความคลาดเคลื่อนจากการ

สุ่มตัวอย่างก�าหนดให้เท่ากับ 0.05

เมื่อแทนค่าในสมการได้จ�านวนครัวเรือน

ของกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 329 ครวัเรอืน จากนัน้ท�าการ

ค�านวณหาสดัส่วนจ�านวนครวัเรือนตัวอย่างของแต่ละ

หมู่บ้านโดยใช้สตูรการกระจายตามสัดส่วนของสบุงกช 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการปลูกต้นไม้ขององค์การบริการส่วนตําบลวังไคร้
และ 3) เพ่ือกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษา
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่าง 

กลุ่มประชากร คือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลวัง
ไคร้ อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 10 หมู่บ้าน รวมท้ังส้ิน 1,844 ครัวเรือน ทําการกําหนด
ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม โดยใช้สมการคํานวณของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 
95 ดังสมการ 
           
          
 
 กําหนดให้ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N  คือ ขนาดประชากร (จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,844 ครัวเรือน) 
e  คือ ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอยา่งกําหนดให้เท่ากับ 0.05 

เม่ือแทนค่าในสมการได้จํานวนครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 329 ครัวเรือน จากน้ันทํา
การคํานวณหาสัดส่วนจํานวนครัวเรือนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน
ของสุบงกช (2526) รายละเอียดของการกระจายกลุ่มตัวอย่างแสดงใน Table 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนด้วยแบบสัมภาษณ์ จํานวน 329 ครัวเรือน 
โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา แสดงข้อมูลความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าสูงสุดค่า
ต่ําสุดและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT analysis) และนําผลการวิเคราะห์ไปกําหนด
ยุทธศาสตร์สําหรับการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในระดับท้องถ่ินด้วยตารางโทว์ (TOWS matrix)  
 

ผลและวิจารณ์ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉล่ีย 50.3 ปี โดยมีอายุมากที่สุด 75 ปี และอายุน้อยท่ีสุด 21 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงวัยกลางคน (อายุ 31-60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 76.9 โดยมีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป ็นร้อยละ  62.9 รองลงมาคือ  ระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี

n =    N 

            1+ Ne2

(2526) รายละเอียดของการกระจายกลุ่มตัวอย่าง

แสดงใน Table 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือ 

ผูแ้ทนด้วยแบบสมัภาษณ์ จ�านวน 329 ครวัเรอืน โดย

อาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

แสดงข้อมูลความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต�่า

สดุและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมถงึการวเิคราะห์

ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคการวเิคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากดั (SWOT analysis)  

และน�าผลการวิเคราะห์ไปก�าหนดยทุธศาสตร์ส�าหรบั

การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในระดับท้องถิ่นด้วย 
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Table 1  Distribution of sample in each village of Wangkrai sub-district, Tha Yang district, 
     Phetchaburi province. 

Village Population
(Household)

Sample 
(Household) 

  1  Ban Mae Prachan 159 28 
  2  Ban Huai Suea 263 47 
  3  Ban Wangkhrai 214 38 
  4  Ban Nong Krathum 183 33 
  5  Ban Tha Hualob 292 52 
  6  Ban Mae Prachan 167 30 
  7  Ban Nong Wa 199 35 
  8  Ban Fang Tha 117 21 
  9  Ban Mae Prachan 145 26 
10  Ban Nong Kae 105 19 

Total 1,844 329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1  Distribution of sample in each village of Wangkrai sub-district, Tha Yang district, 

 Phetchaburi province.
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ผลและวิจารณ์
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

กลุม่ตัวอย่างมอีายเุฉลีย่ 50.3 ปี โดยมีอายมุาก

ทีส่ดุ 75 ปี และอายนุ้อยทีส่ดุ 21 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วงวยักลางคน (อาย ุ31-60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 76.9 

โดยมีโอกาสเข้ารบัการศึกษาระดับประถมศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/ปวส. 

และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 14.9, 12.5, 

4.3, 3.6 และ 0.3 ตามล�าดับ นอกจากนั้นไม่ได้รับ

การศึกษา พบเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น

จ�านวนแรงงานในครัวเรือน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มจี�านวนแรงงานในครวัเรอืน 3-4 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีแรงงานเฉลี่ยในครัวเรือน

เท่ากบั 3.04 คน ครวัเรอืนทีม่แีรงงานมากทีส่ดุ เท่ากบั 

8 คน และน้อยทีส่ดุเท่ากับ 1 คน ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.4รองลงมา คอื 

รบัจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 14.2 ส่วนใหญ่มรีายได้

โดยทีย่งัไม่หกัค่าใช้จ่าย เท่ากบั 50,000–100,000 บาท

ต่อครอบครัวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมามี

รายได้ต�า่กว่า 50,000 บาทต่อครอบครวัต่อปี คดิเป็น

ร้อยละ 23.1โดยมีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 

118,307.84 บาทต่อปี

ด้านที่ดินท�ากิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 

90.0 โดยส่วนมากมีเน้ือที่ขนาด 1-10 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 59.3 ที่ดินท�ากินเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.77 

ไร่ ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีท่ีดินท�ากินคิดเป็นร้อยละ 

10.0 ส�าหรับประเภทเอกสารสิทธิ์ของที่ดิน พบว่า

ส่วนใหญ่มีเอกสารสทิธ์ิประเภทโฉนดทีดิ่น คิดเป็น

ร้อยละ 82.4 รองลงมาเป็นเอกสารทีร่าชการออกให้ 

(ภบท.5) และเอกสารสิทธ์ิทีร่าษฎรท�าขึน้เอง (สค.1)  

คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ 0.3 ตามล�าดับ และไม่มี

เอกสารสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 0.6

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

คิดเป็นร้อยละ 92.1 โดยกลุ่มท่ีถูกเลือก 3 ล�าดับแรก 

ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน

บ้านหนองกระทุ่มพัฒนาจ�ากัด และกลุ่มออมทรัพย์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิด

เป็นร้อยละ 28.5, 27.0 และ 17.5 ตามล�าดับ

ความสนใจและความต้องการปลูกต้นไม้ของประชาชน

ในต�าบลวังไคร้

 จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความสนใจ

และต้องการปลูกต้นไม้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 

สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณที่อยู่

อาศัย พื้นที่ท�ากิน และพื้นที่สาธารณของหมู่บ้าน 

 1. บริเวณท่ีอยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 66.0 มีความสนใจและต้องการปลูก

ต้นไม้บรเิวณทีอ่ยูอ่าศัย และไม่ต้องการปลกูเพิม่เติม 

คิดเป็นร้อยละ 34.0 ชนิดไม้ยืนต้นท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ต้องการปลูกบริเวณท่ีอยู่อาศัยมีหลายชนิด โดย

ไม้ยนืต้น 5 อนัดับแรกท่ีกลุม่ตัวอย่างสนใจมากท่ีสุด 

คือ  ขนนุ (Artocarpus heterophyllus Lam.)  พะยงู 

(Dalbergia cochinchinensis Pierre) สัก (Tectona 

grandis L. f.) มะม่วง (Mangifera indica L.) และ 

สะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) คิดเป็นร้อยละ  

14.9, 13.8, 11.8, 10.3 และ 6.9 ตามล�าดับการก�าหนด

วตัถปุระสงค์ของการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีอยู่อาศัย พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญของการปลูกต้นไม้

โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 775 คะแนน คือ เพื่อให้ 

ร่มเงา บรรเทาความร้อน รองลงมาได้แก่ เพือ่เป็นพชื

อาหาร เพือ่มีไม้ไว้ใช้สอย เพือ่เป็นไม้มงคลตามความเชือ่  

และอื่น ๆ โดยมีค่าคะแนน 667, 665, 406 และ  
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48 คะแนน ตามล�าดับ ซึ่งวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของ

การปลูกต้นไม้ คือ เพื่อสร้างรายได้ และอนุรักษ์ไว้

ให้ลูกหลาน

 2. พื้นที่ท�ากินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความต้องการปลูกต้นไม้ในพืน้ทีท่�ากนิ คิดเป็นร้อย

ละ 74.8 และไม่ต้องการปลกูเพิม่เติม คิดเป็นร้อยละ 

25.2 ชนิดไม้ยืนต้นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการปลูกมาก

ที่สุด 5 อนัดับแรก ได้แก่ สัก (Tectona grandis L. f.)

รองลงมาได้แก่ ขนนุ (Artocarpus heterophyllus Lam.)

พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) มะม่วง 

(Mangifera indica L.)  และมะพร้าว (Cocos nucifera 

L.) คดิเป็นร้อยละ 13.7, 12.8, 12.4, 8.9 และ 8.6 ตาม

ล�าดับการก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่ท�ากิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญของ

การปลกูต้นไม้เพือ่มไีม้ไว้ใช้สอย โดยให้ค่าคะแนน

สูงสุด 983 คะแนน รองลงมา ได้แก่เพื่อให้ร่มเงา 

บรรเทาความร้อน เพื่อเป็นพืชอาหาร เพื่ออนุรักษ์

ไว้ให้ลกูหลาน และเพือ่สร้างรายได้ โดยมค่ีาคะแนน 

778, 768, 731 และ 554 คะแนน ตามล�าดับ

 3. พืน้ทีส่าธารณะของหมูบ้่านกลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.6 เห็นว่า ควรให้มีการปลูก

ต้นไม้เพิม่เติมในบรเิวณพืน้ทีส่าธารณะของหมู่บ้าน

เนื่องจากต้นไม้เพิ่มความร่มรื่น ให้ร่มเงาบรรเทา

ความร้อน การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่

ชุมชน สร้างความชุ่มชื้นฝนตกตามฤดูกาล อนุรักษ์

ไว้ให้ลูกหลานและปลูกทดแทนต้นท่ีถูกตัดออกมี

กลุ่มตัวอย่างเพียงบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ยังมี

ความรูสึ้กไม่ค่อยแน่ใจ เพราะขึน้อยูก่บันโยบาย และ

การประสานงานของอบต. รวมถึงการดูแลบ�ารุง

รักษาต้นไม้ยังมีไม่เพียงพอ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

เพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.9 เห็นว่าไม่ควรมี

การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจาก

พื้นที่สาธารณะมีจ�ากัด และต�าบลวังไคร้มีความ

ร่มร่ืนอยูแ่ล้ว โดยมองว่าควรมีการส่งเสรมิให้มีการ

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคลเท่าน้ันชนิด

ไม้ยนืต้นทีก่ลุม่ตัวอย่างมีความสนใจและต้องการให้

ปลูกในพืน้ท่ีสาธารณะของหมู่บ้านมากท่ีสดุ 5 อนัดับ

แรก ได้แก่ พะยงู (Dalbergia cochinchinensis Pierre) 

รองลงมาได้แก่ สะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) 

ขี้เหล็กบ้าน (Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & 

Barneby) สัก (Tectona grandis L. f.) และประดู่ป่า 

(Pterocarpus macrocarpus Kurz) คิดเป็นร้อยละ 

13.1, 11.1, 10.9, 10.6 และ 9.9 ตามล�าดับ การก�าหนด

วตัถปุระสงค์ของการปลกูต้นไม้ในพืน้สาธารณะ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญของการปลูกต้นไม้ 

โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 1,528 คะแนน คือ เพื่อให้ร่ม

เงา บรรเทาความร้อน รองลงมา ได้แก่ เพื่ออนุรักษ์

ไว้ให้ลกูหลาน เพือ่มีไม้ไว้ใช้สอย เพือ่เป็นพชือาหาร 

และเพื่อสร้างรายได้  โดยให้ค่าคะแนน 1,232, 978, 

839 และ 508 คะแนน ตามล�าดับ

 รายละเอียดของชนิดไม้ท่ีประชาชนมี 

ความสนใจและต้องการปลูกในพื้นท่ีต่างๆ แสดง

ใน Table 2 
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Table 2 Peoples’ preferences for tree species in each type of areas. 

Tree species 
(common and scientific name) 

Peoples’ preferences (%) 
Housing areas

(n=697) 
Agricultural 

areas 
(n=842) 

Village Public 
areas 

(n=1,388) 
Siamese rosewood  
(Dalbergia cochinchinensis Pierre) 

13.77 12.35 13.11 

Black rosewood, Pod mahogany 
(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) 

5.16 4.51 8.57 

Teak  
(Tectona grandis L. f.) 

11.76 13.66 10.59 

Burmese rosewood 
(Pterocarpus macrocarpusKurz) 

5.45 4.99 9.94 

Black plum, Jambolan 
(Syzygium cumini (L.) Skeels) 

2.15 1.78 4.76 

Cassod tree,Thai copper pod 
(Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby) 

2.44 2.02 10.86 

Beach she-oak, Horsetail tree 
(Casuarina equisetifolia L.) 

1.72 4.99 3.67 

Agati, Vegetable hummingbird  
(Sesbania grandiflora (L.) Poir.) 

3.16 2.61 4.39 

Neem  
(Azadirachta indica A. Juss.) 

6.89 7.48 11.10 

Jack fruit  
(Artocarpus heterophyllus Lam.) 

14.92 12.83 5.48 

Star gooseberry  
(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 

2.58 0.71 2.02 

Mango  
(Mangifer aindica L.) 

10.33 8.91 3.75 

Common lime 
(Citrus xaurantifolia (Christm.) Swingle) 

6.74 6.77 2.67 

Foxtail Plam  
(Wodyetia bifurcata A. K. Irvine) 

0.86 0.83 1.08 

Bamboo 
(Bambusa spp.) 

3.01 4.63 2.67 

 

 

Table 2 Peoples’ preferences for tree species in each type of areas.



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการ…

ปีที่ 11 ฉบับที่ 22                ธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล และคณะ21 

การก�าหนดยทุธศาสตร์ส่งเสรมิปลูกต้นไม้ในของ

ต�าบลวงัไคร้ อ�าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบไปด้วย 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัด

ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิการ

ปลูกต้นไม้ในระดับท้องถิ่น (Figure 1)
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Strengths : S Weaknesses : W 

1. Wangkhrai Sub-district Administrative Organization (SAO) has 
environment and natural resources plan for promoting tree planting (S1) 
2. Wangkhrai sub-district has community forest and public land for tree 
planting (S2) 
3. Temple, school and people in Wangkhrai sub-district has participated 
and interested in tree planting activities (S3) 
4.  Wangkhrai SAO provided opportunities for people participation in 
policy formulation and tree planting activity implementation through 
village participatory processes (S4) 
5. Most of the people in Wangkhrai sub-district has practiced agricultural 
occupation so they have occupied knowledge relevant to tree planting 
(S5)  

1. Wangkhrai sub-district faced drought problem and 
shortage of water for maintaining the planted trees 
where caused low survival rate (W1) 
2. Many of farmers in this sub-district practiced 
monoculture agriculture such as lemon, banana and 
guava (W2) 
3. Free cow raising contributed to damage planted 
trees in  village public land (W3) 
4. Public relations by Wangkhrai SAO has not 
reached on people in the area (W4) 

Opportunities : O Threats : T 

1. Government has policy on community forest promotion and extension 
plan on economic tree species planting (O1) 
2. Phetchaburi province office and Tha Yang district office have policy 
on tree planting on special days (O2) 
3. There is seedling/nursery station in Phetchaburi province where they 
have supported seedlings to local communities for free of charge (O3)  
4. The Cooperative and Agricultural Bank has initiated the Tree Bank 
Program which contributed to income generation (O4) 

1. There is illegal logging by people from outside 
Wangkhrai sub-district (T1) 
2. The market price of agricultural products has 
relatively better and farmers can generate income 
from them more quicker compare to forest and tree 
products where promoted incentive for farmers  (T2) 
3. Environmental crises such as climate change 
which caused the change of rain fall pattern, high day 
temperature and water shortages (T3) 

Figure 1 SWOT analysis of tree planting extension in Wangkhrai sub-district, Tha Yang district, 
Phetchaburi province. 

 

Figure 1 SWOT analysis of tree planting extension in Wangkhrai sub-district, Tha Yang  

  district, Phetchaburi province.
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 ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ของ

ต�าบลวงัไคร้ 

จากผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง  

จดุอ่อน โอกาส และข้อจ�ากดัในการปลกูต้นไม้ของ

ต�าบลวงัไคร้ จงัหวดัเพชรบุร ีสามารถน�ามาก�าหนด

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ี ดังต่อไปน้ี

1. ยทุธศาสตร์เชงิรกุ (SO strategies) ประกอบ

ด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 การส่งเสรมิปลกูต้นไม้แบบประชารฐั  

(S1, S2, O1 และ O2) โดยสนบัสนุนให้มีการจัด

กจิกรรมปลกูต้นไม้แบบมีส่วนร่วมกบัประชาชนในท้อง

ถิน่ในวนัส�าคญัต่าง ๆ อาทิ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

วนัวสิาขบชูาหรอืวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาติ เป็นต้น 

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น วัด โรงเรียน หน่วยงานภายใน หน่วยงาน

ภายนอก และประชาชนในท้องถิ่น 

 1.2 การส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ี

ท�ากินในรูปแบบวนเกษตร (S4, O2 และ O3) โดย

เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถก�าหนด

รปูแบบการปลกู วตัถปุระสงค์ของการปลกู รวมถงึ

การเลอืกชนดิไม้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชนท้องถิน่และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี

ของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจ 

และใส่ใจดูแลรกัษาต้นไม้ของตน และช่วยเพิม่อตัรา

การรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

 1.3 การส่งเสริมปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี

สาธารณะของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน (S3 และ 

O3) เนื่องจากวัด และโรงเรียน สามารถรองรับการ

จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ และมีความพร้อมใน

ด้านพื้นท่ีปลูก ซ่ึงการจัดกิจกรรมสามารถขอรับ

การสนับสนุนพนัธ์ุกล้าไม้จากสถานเีพาะช�ากล้าไม้

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง  

 1.4 การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ

แบบบูรณาการ (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O3 และ 

O4) เป็นการส่งเสรมิการปลกูต้นไม้เพือ่สรา้งอาชพี 

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยในชมุชนท้องถิน่

ด้วยงบประมาณทีไ่ด้รบัการอดุหนุนจากทางรฐับาล 

หรอืจากองค์กรทีมี่การด�าเนนิกิจกรรมเพือ่รบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  

Responsibility: CSR) และผลตอบแทนจากโครงการ

ธนาคารต้นไม้ ซึง่มีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมินมูลค่าต้นไม้เพือ่ใช้ในการประเมินราคาต้นไม้

ส�าหรบัใช้เป็นหลกัประกนัหนีเ้งินกู ้โดยต้นไม้ทีน่�า

มาปลกูน้ันเป็นพนัธ์ุไม้ป่ายนืต้นและสามารถขอรบั

การสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้

ในพืน้ทีจ่งัหวัดเพชรบรุไีด้ อาทิ กระถนิเทพา สะเดา 

สนประดิพัทธ์ นนทรีป่า มะฮอกกานี จามจุรี สัก  

กนัเกรา ประดู่ป่า เป็นต้น จากการลงพืน้ท่ีส�ารวจและ

รวบรวมข้อมลูของผูว้จิยั พบว่า ประชาชนในท้องถิน่

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมมีความรูด้้านการ

ปลกูต้นไม้ และอปุกรณ์พร้อมอยูแ่ล้ว ช่วยลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ได้มาก หากหน่วยงาน 

ภาครฐั หรอืองค์กรเอกชนอืน่ ๆ  สามารถสร้างความ

ไว้วางใจและหลักประกันว่าจะเกิดรายได้จากการ

ปลูกต้นไม้ ก็จะช่วยให้การส่งเสริมปลูกต้นไม้ตาม

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

2.  ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST strategies) 

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 2.1 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้าน

สิง่แวดล้อมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย (S1, S2, S4, T1, 

T2 และ T3) เพือ่เป็นการกระตุ้นให้เกดิความร่วมมือใน

การดแูลรกัษาต้นไม้ในระดับต�าบล และสร้างเครอืข่าย 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใน

ระดับท้องถิ่น 

 2.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดต้ัง 
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กลุม่สมาชกิผูส้นใจปลกูต้นไม้ในระดับท้องถิน่ (S5 

และ T2) ด�าเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่ม

ประชาชนท่ีมีความสนใจและความต้องการปลูก

ต้นไม้ในพื้นที่ดินของตนเองและพื้นท่ีสาธารณะ

ของท้องถิ่น อาทิ การรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO strategies) 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 3.1  การประชาสมัพนัธ์ด้านส่ิงแวดล้อม

เชิงรุก (W4, O1 และ O2) เป็นการเพิ่มรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์จากเดิมท่ีใช้วิทยุท้องถ่ินหรือเสียง

ตามสายโดยเจ้าหน้าทีอ่งค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพียงอย่างเดียวมาเป็นการส่งเสริมจากหน่วยงาน

อืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกับการส่งเสริมการปลกูต้นไม้ เช่น 

เจ้าหน้าทีจ่ากโครงการธนาคารต้นไม้ เจ้าหน้าท่ีจาก

กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่

จากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น มาด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปรับทัศนคติเชิงบวกให้กับ

ประชาชน 

 3.2 การก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์

ทีดิ่นในระดบัต�าบลและการก�าหนดพืน้ท่ีสเีขียวของ

ท้องถิ่น (W1, W2, W3 และ O1) ทั้งนี้ การก�าหนด

เงือ่นไขและเขตการใช้ประโยชน์ทีดิ่นมีความจ�าเป็น

ต่อการส่งเสริมปลูกต้นไม้

 3.3 การสร้างระบบติดตามและประเมิน

ผลด้านส่งเสรมิการปลกูต้นไม้แบบมีส่วนร่วม (W1, 

O1 และ O2) จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการพฒันา

แผนฯ และ คณะกรรมการสนับสนนุแผนฯ ของอบ

ต.วงัไคร้ พบว่า อบต.ได้มอบหมายให้ผูน้�าชมุชน อาทิ 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับ

พืน้ท่ีจดักจิกรรมปลกูต้นไม้มหีน้าท่ีรบัผดิชอบตรวจ

ติดตามผลการเจรญิเติบโตของกล้าไม้ท่ีปลูก ดังน้ัน 

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ได้ผลอย่าง

เป็นรูปธรรม ทางอบต.วังไคร้ควรปรับกลยุทธ์ด้าน

การตรวจติดตามประเมินผล จากการตรวจติดตาม

ประเมินผลทางเดียวที่ทางอบต.วังไคร้ด�าเนินการ

เอง เป็นการติดตามและประเมินผลโดยอาศัยความ

ร่วมมือจากประชาชนในท้องท่ีใกล้เคียงสถานท่ีปลูก 

ด้วยการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ อปุกรณ์ และ

จัดเจ้าหน้าท่ีคอยประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน

ความรูเ้พือ่เสรมิสร้างระบบตรวจติดตามและประเมิน

ผลด้านการปลูกต้นไม้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

เป็นการรองรบัการจดักจิกรรมปลกูต้นไม้ในครัง้ต่อ

ไปให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ตรงความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เกิดการส่งเสริม

การปลูกต้นไม้อย่างเป็นรูปแบบและมีแบบแผนท่ี

ดีต่อไปในอนาคต

4. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT strategies) 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 4.1 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท่ีทน

ต่อสภาพแห้งแล้ง (W1 และ T2) เป็นการส่งเสริม

ปลูกต้นไม้ในลักษณะสวนป่าเศรษฐกิจชุมชน โดย

หากล้าไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง และมีราคาตลาด

ที่ดี รอบตัดฟันสั้น เข้ามาส่งเสริมปลูกในพื้นที่ เพื่อ

ทดแทนพืชเกษตรท่ีใช้น�้าปริมาณท่ีมากกว่า ซ่ึง 

เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิจะต้องด�าเนินการจดัการอย่างเป็น

วงจรครบถ้วนทั้งระบบ ตั้งแต่การหาพื้นที่ที่เหมาะ

สม การเลือกชนิดไม้ การใช้ระบบวนวัฒน์เข้ามา 

บริหารจัดการ พร้อมทั้งหาแหล่งรับซ้ือหรือตลาด

รองรบั เพือ่เป็นหลกัประกันว่าการปลกูไม้ป่ายนืต้น

จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่ได้ไม่น้อย

กว่าพชืเกษตร และการปลกูต้นไม้นอกจากสร้างรายได้ 

แล้วยงัสามารถช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีอีกด้วย
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 4.2 การเสรมิสร้างความรูด้้านทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (W2, T2 และ T3) คือ 

การด�าเนินงานเพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กบัประชาชน

ในท้องถิ่น 

 4.3  การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(W4 และ T1) จากปัญหาท่ีประชาชนต่างพืน้ท่ีเข้ามา

ลกัลอบตัดไม้และใช้สอยไม้ ทางอบต.วงัไคร้ควรเพิม่

มาตรการด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยการจัดท�าป้าย

ส่ือความหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งก�าหนดข้อตกลง

ของท้องถิน่ในการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีป่่า พร้อม

ท้ังก�าหนดบทลงโทษตามสมควร อาทิเช่น มีโทษ

ปรับเป็นมูลค่าทางการเงิน และ/หรือ ลงโทษด้วย

การบ�าเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่น ด้วยการบ�ารุงดูแล

รักษากล้าไม้ที่เคยปลูก หรือน�ากล้าไม้กลับมาปลูก

ในพื้นที่ที่ตัดไม้ใช้สอยออก เป็นต้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

 กลุม่ตัวอย่างมีความสนใจและความต้องการ

ปลูกไม้ยืนต้น แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณที่

อยูอ่าศัย พืน้ทีท่�ากนิ และพืน้ท่ีสาธารณะของต�าบลวงั

ไคร้ โดยความต้องการปลกูต้นไม้ในท่ีอยูอ่าศัย ทีดิ่น

ท�ากิน และพื้นที่ต�าบลวังไคร้ พบว่ามีความต้องการ

ปลูกร้อยละ 66.0, 74.8 และ 93.6ตามล�าดบับรเิวณที่

อยูอ่าศัย พบว่าชนดิไม้ยนืต้นท่ีถกูเลอืก 5 ล�าดับแรกจาก

ชนดิไม้หลากหลายชนดิ คือ ขนุน พะยูง สัก มะม่วง 

และสะเดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้

บริเวณที่อยู่อาศัยที่ได้ค่าคะแนนสงูสดุ 775 คะแนน 

คอื เพือ่ให้ร่มเงา บรรเทาความร้อน รองลงมาได้แก่ เพือ่

มีไม้ไว้ใช้สอย เพือ่เป็นพชือาหาร มีค่าคะแนนเท่ากนั

ที่ 667 คะแนน พื้นที่ดินท�ากิน พบว่าชนิดไม้ยืนต้น

ที่ถูกเลือก 5 ล�าดับแรก คือ สัก ขนุน พะยูง มะม่วง 

และมะพร้าว ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของการปลกูต้นไม้ใน

พืน้ท่ีท�ากนิท่ีให้ค่าคะแนนสงูสุด 983 คะแนน คอื เพือ่

มีไม้ไว้ใช้สอย รองลงมา ได้แก่เพือ่ให้ร่มเงา บรรเทา

ความร้อน มีค่าคะแนน 778 คะแนน ส�าหรับพื้นที่

สาธารณะของต�าบลวังไคร้ พบว่า ชนิดไม้ยืนต้นที่

ถูกเลือก 5 ล�าดับแรก คือ พะยูง สะเดา ขี้เหล็กบ้าน 

สัก และประดู่ป่า วตัถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ใน

พืน้ทีส่าธารณะของต�าบลวงัไคร้ท่ีให้ค่าคะแนนสูงสุด 

1,528 คะแนน คือ เพื่อให้ร่มเงา บรรเทาความร้อน  

รองลงมา ได้แก่ เพือ่อนรุกัษ์ไว้ให้ลกูหลานและเพือ่มี

ไม้ไว้ใช้สอย โดยให้ค่าคะแนน 1,232 และ 978 คะแนน 

ตามล�าดับ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกชนิดไม้ยืนต้น

เพื่อน�ามาปลูกในแต่ละพื้นท่ีของกลุ่มตัวอย่างจึงมี

ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม 

สามารถก�าหนดยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้

ได้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิปลกูต้นไม้เพือ่สนองต่อนโยบาย

แห่งรฐั,ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมปลกูต้นไม้

ของประชาชนในท้องถิ่น,ยุทธศาสตร์ส่งเสริมปลูก

ต้นไม้โดยบ้าน วัด โรงเรยีนและยทุธศาสตร์ส่งเสรมิ 

การปลูกต้นไม้เชิงบูรณาการ (2) ยุทธศาสตร์เชิง

ป้องกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและยทุธศาสตร์การ

จัดต้ังกลุ่มสมาชิกผู้สนใจปลูกต้นไม้ในระดับท้อง

ถิ่น (3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ

เพิม่รปูแบบวธิกีารประชาสมัพนัธ์, ยทุธศาสตร์การ

จดัสรรพืน้ทีเ่พือ่การเกษตรกรรมระบบวนเกษตรและ

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบติดตามและประเมิน

ผลด้านส่งเสริมการปลูกต้นไม้แบบมีส่วนร่วม (4) 
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ยุทธศาสตร์เชิงรับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ

ปลูกต้นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง เพื่อทดแทนพืช

เกษตรท่ีใช้น�้าปริมาณท่ีมากกว่า, ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนนิงานของหน่วย

งานในพื้นที่ต�าบลวังไคร้

  1.1  องค์การบริหารส่วนต�าบลวังไคร้ 

อ�าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบรุ ีควรพฒันายทุธศาสตร์

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จากเชิงรับ ท่ีต้องรอค�าส่ัง

การ หรือนโยบายจากทางจังหวัด หรือการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ท่ีมีรูปแบบอิงตามวันส�าคัญต่างๆ 

ปรับเป็นเชิงรุก โดยการปรับใช้ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 

4 ยุทธศาสตร์ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้เกิด

การพฒันาและฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม

ในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก�าหนด

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อบรรจุลงในแผน

พัฒนาสามปี รวมถึงผลักดันโครงการดังกล่าวผ่าน

กระบวนการประชาคม เสนอสภาท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบและด�าเนินตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี เพื่อสามารถน�าเงินงบประมาณมา

ใช้ส�าหรับการด�าเนินโครงการ ตลอดจนเพิ่มระบบ

การตรวจติดตามผลการปลูกต้นไม้ หรือการน�าเงิน

งบประมาณมาใช้สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการปลกูต้นไม้ในรปูแบบผลต่างตอบแทน นัน่

คือประชาชนมีเงนิรายได้ ต�าบลวังไคร้ได้พืน้ทีป่่าไม้

เพิ่มขึ้น 

  1.2 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังไคร้ 

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ควรประสานหน่วย

งานราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานอืน่ใดใน

ท้องท่ีจงัหวดัเพชรบุร ีท่ีด�าเนินการสนับสนุนกล้าไม้  

ต้องเตรียมความพร้อมด้านการผลิตกล้าไม้ให้

สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในท้องถิน่  

รวมถึงกล้าไม้ที่มีความเหมาะสมต่อลักษณะทาง 

กายภาพของพืน้ท่ีต�าบลวงัไคร้ด้วย

 2. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานของ 

กรมป่าไม้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

  2.1 กรมป่าไม้ โดยหน่วยงานทีม่หีน้าท่ี 

รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้ ได้แก่ 

สถานีเพาะช�ากล้าไม้ควรด�าเนินการผลิตกล้าไม้

ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ีการส่งเสริมปลูกต้นไม้

ควรด�าเนินการส่งเสรมิตามหลกัวชิาการป่าไม้ หาก

พบว่าชนดิกล้าไม้ท่ีประชาชนต้องการน�าไปปลกูใน

พืน้ทีไ่ม่มีความเหมาะสม ท�าให้อตัราการรอดตายต�า่ 

เจ้าหน้าทีป่่าไม้ควรให้ค�าแนะน�าการเลอืกชนดิไม้ทีมี่

ความเหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป

  2.2 กรมป่าไม้ โดยสถานีเพาะช�ากล้าไม้

ควรปรบัแผนการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ 

เนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย พบว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากรมป่าไม้มีภารกิจด้านการ

แจกจ่ายกล้าไม้ ท�าให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการซื้อกล้าไม้มาปลูกในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น 

เพื่อให้การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เกิดผลส�าเร็จ  

กรมป่าไม้ต้องเพิ่มแนวทางการประชาสัมพันธ์โดย

อาศัยช่องทางสือ่วทิยโุทรทศัน์ หรอืส่ือทางเครอืข่าย 

สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย หรอืการจดัเจ้าหน้าทีป่่าไม้

ลงพืน้ทีพ่บปะประชาชนร่วมกบัองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยอาศัยวิธีการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อทราบข้อมูลความสนใจและความต้องการชนิด

กล้าไม้เป็นการเตรียมความพร้อมการผลติกล้าไม้ของ
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หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ได้อีกทางหนึ่ง

 3. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 3.1 ควรศึกษาเรือ่งการวเิคราะห์ลกัษณะ

ทางกายภาพของพื้นท่ีต�าบลวังไคร้ท่ีมีผลต่อการ 

ส่งเสรมิปลกูต้นไม้ เช่น ลกัษณะดนิ ความอดุมสมบูรณ์

ของดิน ปรมิาณและคณุภาพของแหล่งน�า้ เป็นต้น 

เพือ่ใช้ประกอบการวางแผนส่งเสรมิการปลกูต้นไม้

ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของแต่ละพื้นท่ีอย่าง

เฉพาะเจาะจง

  3.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ในระดับท้องถิน่  

ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัญหาความขัด

แย้งเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนประกอบการจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป เพื่อให้การส่งเสริม

การปลกูต้นไม้ในท้องถิน่ประสบผลส�าเรจ็อย่างเป็น
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Growth and Biomass of 29-year-old Pinus caribaea Morelet  
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ABSTRACT

The growth and the biomass of 29-year-old Pinus caribaea Morelet was studied on various sites in 

Thailand. This study is aimed to compare the growth and the biomass of  Pinus  caribaea  at 3x3 meters plant 

spacing which is differently planted in four  Silvicultural Research Stations  namely Sai Thong in Prachuap 

Khiri Khan Province, Intakhin in Chiang Mai Province,  Huay  Bong in Chiang Mai Province and Dong Lan 

in Khon Kaen Province. The study was conducted in Sai Thong and the growth and the biomass was then 

compared with secondary data of three aforementioned areas. The results showed that the highest diameter 

growth at breast height was Dong Lan (36.63 cm.), followed by Intakhil (27.23 cm.), Huay Bong (25.63 cm.) 

and Sai Thong (24.86 cm.) respectively while the highest growth height and the biomass was Dong Lan (28.65 

m.,55.44 tons/rai), followed by Sai Thong (25.86 m.,36.65 tons/rai), Intakhin (24.46 m.,27.55 tons/rai) and 

Huay Bong (21.08m., 23.51 tons/rai) respectively. This indicated that the plantation at  Dong Lan Silvicultural 

Research Station in Khon Kaen Province had the highest growth and biomass. This is probably due to effect 

of sol types. Lowhumid clay soil of Dong Lan Silvicultural Research Station showed more nutrients compared 

to sandy lome soil of the other three areas. Hence, the three areas, Intakhil, Huay Bong and Sai Thong, should 

be managed to have higher survival rate as it is one of the factors which can increase the biomass in the forest 

plantations as well.

Keywords : Growth, Biomass, Pinus caribaea Morelet, Plantation
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บทคัดย่อ

การศึกษาการเติบโตและมวลชวีภาพไม้สนคารเิบยี อาย ุ 29  ปี ทีป่ลกูในพืน้ท่ีต่างกนั มีวตัถปุระสงค์

เพื่อเปรียบเทียบการเติบโต  และมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย ระยะปลูก 3x3 เมตร ที่ปลูกใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 

สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง และสถานีวนวัฒนวิจัย

ดงลาน โดยด�าเนินการศึกษาในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง แล้วน�ามาเปรียบเทียบการเติบโต และ 

มวลชีวภาพกับข้อมูลทุติยภูมิของทั้ง 3 พื้นที่ จากการศึกษาพบว่า สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน  มีการเเติบโต

ทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมากที่สุด รองลงมาคือ สถานีวนวฒันวิจยัอินทขิล   สถานีวนวัฒนวจิัยหว้ยบง  

และสถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง เท่ากับ 30.63, 27.23, 25.63 และ 24.86 เซนติเมตร ตามล�าดับ ในขณะที่การ

เติบโตทางความสูง และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินนั้น ที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน   มีค่ามากที่สุดคือ 28.65 

เมตร, 55.44 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง 25.86 เมตร, 36.65 ตัน/ไร่ สถานีวนวัฒนวิจัย

อินทขิล  24.46 เมตร, 27.55 ตัน/ไร่ และสถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  21.08 เมตร, 23.51 ตัน/ไร่ ตามล�าดับ ซึ่ง

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน มีการเติบโต และมวลชีวภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็น

พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของไม้สนคาริเบียมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 พื้นที่ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของสถานีวนวิจัยดงลาน ดินจัดอยู่ในกลุ่มดินประเภท low humid clay soil 

ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารในดินดีกว่าอีก 3 พื้นที่ที่มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ดังนั้นจึงส่งผลให้เติบโต

ได้ดีกว่า  ทั้งนี้อีก 3 พื้นที่ควรได้รับจัดการสวนป่าเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

เพิ่มปริมาณมวลชีวภาพของไม้ในสวนป่าได้เช่นกัน

ค�าส�าคัญ:  การเติบโต  มวลชีวภาพ  ไม้สนคาริเบีย  สวนป่า
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ค�าน�า
 ไม้สนคาริเบีย (Pinus caribaea Morelet) 

เป็นไม้ในตระกลูสนเขามีถิน่ก�าเนดิในแถบอเมรกิา

กลาง ลักษณะเนื้อไม้ละเอียดสีขาวอมเหลือง เสี้ยน

ตรง การไสตกแต่งและขัดง่าย ความหนาแน่นของไม้

ผึง่แห้งเท่ากบั 0.468 กรมัต่อลกูบาศก์เซนติเมตร จัด

เป็นไม้ท่ีมีน�า้หนกัเบา ไม้แห้งมีการหดตัวปานกลาง  

เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องเรือนได้ดีมาก ท�าไม้ประสานใช้

งานท่ัวไปหรอืใช้กลงึ และแกะสลกัได้ด ีท�าไม้วงกบ 

ไม้วงกบประสาน หรอืไม้กรอบ และบานหน้าต่างได้

พอใช้ (สุธี และภิรมย์, 2531) นอกจากนี้สนคาริเบีย 

ยงัมีลกัษณะของเส้นใยยาว ปรมิาณเซลลโูลสสูง ใช้

ท�ากระดาษเหนียวได้ดี มีความต้านทานต่อแรงฉีก 

และการหกัพบังอสงูกว่าไม้สนสามใบ และสนสอง

ใบ (ทัศนีย์ และคณะ, 2529) สนคาริเบียจัดเป็นไม้

โตเรว็ชนดิหนึง่น�าเข้ามาปลกูในประเทศไทยตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2507 มกีารเติบโตได้ดีกว่าไม้สนสามใบและ

ไม้สนสองใบซ่ึงเป็นไม้ถิน่ของไทย สามารถขึน้ได้ใน

ท้ังพื้นท่ีระดับสูงและระดับต�่าและปรับตัวได้ดีใน

หลายสภาพพืน้ที ่(อ�าไพ และคณะ, 2553) สนคารเิบีย 

ในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตด้านความสงู 1.01-

1.68 เมตรต่อปี และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง

อก 1.40-2.47 เซนติเมตรต่อปี เนือ่งจากสนคารเิบียมี

ลกัษณะของเส้นใยยาวจงึเหมาะกบัการท�าเยือ่กระดาษ 

และมีการใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมอืน่อกีหลาย

ประเภท เช่น อตุสาหกรรมการก่อสร้างไม้อดั ไม้บาง 

และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากจะได้ประโยชน์จากเน้ือไม้

แล้วยงัให้ยางสนซ่ึงใช้ในอตุสาหกรรมส ีน�า้มันชกัเงา 

และใช้เป็นสารแต่งกลิน่ตลอดจนใช้เป็นส่วนผสมใน

น�า้หอม (สาโรจน์, 2544) จากการใช้ประโยชน์อย่าง

กว้างขวาของไม้สนชนดินีจึ้งเหมาะสมท่ีจะส่งเสรมิ

ให้มีการปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ 

การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาการ

เติบโตและมวลชวีภาพของไม้สนคารเิบยี อาย ุ29 ปี ที่

สถานวีนวฒันวจิยัทรายทอง อ�าเภอบางสะพานน้อย 

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ และเปรยีบเทยีบกบัการปลกู

ในพืน้ทีต่่างกันในประเทศไทย เพือ่ใช้เป็นข้อมูลใน

การส่งเสรมิการปลกูสร้างสวนป่าสนคารเิบยีต่อไป

อุปกรณ์
1. เทปวัดระยะ

2. เทปวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

3. ถุงด�า ถุงกระดาษ และลวดเย็บกระดาษ

4. เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 300 กิโลกรัม

5. เลื่อยยนต์ เลื่อยคันธนู กรรไกรตัดกิ่ง 

และมีด

6. เครื่องชั่งน�้าหนัก

7. ตู้อบความร้อน

วิธีการ
การเก็บข้อมูล

 1. เกบ็ข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวดัขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) และวัดความสูง

ของต้นไม้ (H) ทกุต้น ในสวนผลติเมลด็พนัธ์ุไม้สน

คาริเบีย เนื้อที่ 20 ไร่  ระยะปลูก 3×3 เมตร ที่สถานี

วนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. น�าค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอกท่ีได้จาก

มาแจกแจงความถีโ่ดยแบ่งเป็น 12 อนัตรภาคชัน้ หา

มวลชีวภาพของต้นไม้โดยเลือกตัดต้นไม้ที่มีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอกในแต่ละอนัตรภาคชัน้  

ตดัต้นไม้จ�านวนทัง้สิน้ 12 ต้น โดยการตัดต้นไม้ชดิ

ดินหลังจากน้ันท�าการวัดไม้ตัวอย่างแต่ละต้นดังนี้ 

วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับชิดดิน (D
0
)  
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เส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับ 30 เซนติเมตร (D
0.3

)  

เส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอก (DBH) ทกุๆ 1 เมตร ตลอด

ความยาวของล�าต้น ความสูงถึงระดับกิ่งสดกิ่งแรก 

(H
B
) และความสงูท้ังหมด (H) จากนัน้ตัดทอนล�าต้น

ออกเป็นท่อนๆ ละ 1 เมตร จนตลอดความยาวของ

ล�าต้น น�าไม้แต่ละท่อนมาชัง่น�า้หนกัสดของส่วนต่างๆ 

ได้แก่ ล�าต้น กิง่ และใบ จากนัน้สุม่ตัวอย่างของส่วน

ต่างๆ มาอบแห้งในตู้อบทีอ่ณุหภมิู 80 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 48 ชัว่โมง หรอืจนกระท่ังน�า้หนกัคงท่ีแล้ว

น�าไปชัง่น�า้หนกัแห้ง เพือ่หามวลชวีภาพของต้นไม้ท้ัง

ต้น และมวลชีวภาพของแต่ละส่วน (ล�าต้น ใบ กิ่ง) 

ของต้นไม้ น�าข้อมูลมวลชีวภาพของต้นไม้ตัวอย่าง

ไปสร้างสมการหามวลชีวภาพของต้นไม้ทั้งแปลง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์มวลชีวภาพ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ค�านวณหาร้อยละความชื้นจากสูตร ดัง

สมการที่ (1)

 

(1)

 2. น�าค่าร้อยละความชืน้ท่ีได้ไปค�านวณเพือ่

เปลี่ยนน�้าหนักสดของต้นไม้ตัวอย่างแต่ละต้น ให้

เป็นน�้าหนักอบแห้ง จากสูตร ดังสมการที่ (2)

  (2)   
  

 3. สร้างสมการแอลโลเมตรี (allometric 

equation)โดยน�าความสงูท้ังหมดของต้นไม้ (H) มาเป็น

ตัวแปรอสิระร่วมกบัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอก

ยกก�าลงัสอง (DBH2H) ในรปูของ parabolic volume 

(Kira and Shidel, 1967) เพือ่ค�านวณมวลชวีภาพของ

ไม้สนคารเิบยี ทัง้แปลง ตามรปูสมการ ดังสมการที ่(3)

100 × น�้าหนักสด
น�้าหนักแห้ง    = 

ร้อยละความชื้น+100

น�า้หนักสด - น�า้หนกัแห้ง   
ร้อยละความชื้น  = x100

น�้าหนักแห้ง

(3)

เมื่อ  Y  = ปริมาณมวลชีวภาพของส่วนต่างๆ 

ของต้นไม้ (ล�าต้น กิ่ง และใบ)

      X = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ะดับเพยีง

อกยกก�าลังสองคูณด้วยความสูงของต้นไม้ หรือ

เท่ากับ DBH2H

     a และ h = ค่าคงที่ของสมการ

 4. ท�าการหาสมการท่ีเหมาะสมของการ

ประมาณมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดินของไม้สนคารเิบีย

 5. น�าสมการท่ีได้มาค�านวณหาปรมิาณมวล

ชีวภาพเหนือพืน้ดินของไม้สนคารเิบีย 

พื้นที่ศึกษา
การศึกษาในครัง้นีไ้ด้ท�าการศึกษาในแปลงสวน

ผลติเมลด็พนัธ์ุไม้สนคารเิบียปลกูปี 2531 เนือ้ท่ีท้ังหมด 

20 ไร่ ระยะปลูก 3x3 เมตร ของสถานีวนวัฒนวิจัย 

ทรายทอง ต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบครีขัีนธ์ ห่างจากจงัหวดั ประจวบคีรขีนัธ์ไป

ทางทิศใต้ 130 ลักษณะพื้นที่ลาดชันเล็กน้อย ความ

สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ  50  เมตร 

ลกัษณะดินเป็นดนิร่วน ถงึร่วนปนทรายเนือ้ดนิเป็น

พวก sand, loamy sand และ sand clay loam ซึ่งมี

ปรมิาณอาหาร ค่อนข้างต�า่และมสีภาพเป็นกรด (pH 

ประมาณ 4.9) ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร

ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.8 องศาเซลเซียส 
ทัง้นีไ้ด้น�าข้อมูลทุติยภมิูอกี 3 พืน้ท่ีมาเปรยีบ

เทียบการเจรญิเติบโตและมวลชวีภาพ ได้แก่ สถานีวน

วฒันวจิยัอนิทขลิ จงัหวดัเชยีงใหม่ สถานวีนวฒันวจิยั 

Y = aXh                                       

หรือ log Y = log a + h log X
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ห้วยบง จงัหวัดเชยีงใหม่ และสถานีวนวัฒนวิจยัดงลาน  

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ดังนี้

สถานวีนวฒันวจัิยอนิทขลิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอนิทขลิ ก่อต้ังข้ึนเม่ือ

ปี พ.ศ. 2512  เพือ่ทดลองปลกูไม้สนและไม้โตเร็วใน

พืน้ทีป่่าเต็งรงั ท่ีอยู่ห่างไกลจากถ่ินป่าสนธรรมชาติ 

และในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการทดลองด้านการปรบัปรงุ

พนัธ์ุไม้สนในพืน้ท่ีระดับต�า่และไม้โตเรว็ต่างๆ ต้ังอยู่

ที่ กม.45 ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ต�าบลอินทขิล อ�าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ มีลักษณะเป็นป่าเต็งรงั พืน้ท่ี

ค่อนข้างราบ ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตร/

ปี ความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 393 เมตร 

อณุหภมิูเฉลีย่ 26 องศาเซลเซียส ลกัษณะดิน ชัน้บน 

เป็นดินทรายถึงดินร่วนปนทราย ค่า pH 5.1-5.5

สถานวีนวฒันวจัิยห้วยบง จังหวดัเชียงใหม่ 

สภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่ประกอบด้วยภเูขามีความลาดชนั 

ระดับปานกลางถึงลาดชันมาก และมีท่ีราบบริเวณ

ข้างล�าห้วย ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตร

ต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส ลักษณะดิน 

จัดอยู่ในกลุ่มดินหลักพวก red yellow podzolic มี

ความลึกประมาณ 1-3 เมตร เป็นดินร่วนปนทราย 

(sandy loam) การระบายน�้าจัดอยู่ในเกณฑ์ดี pH อยู่

ระหว่าง 4.5-5.5

 สถานวีนวฒันวจิยัดงลาน จังหวัดขอนแก่น 

ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน ต�าบลนา

หนองทุ่ม อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 330 เมตร ปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่

รายปี 1,200 มิลลเิมตร อณุหภมิูสูงสดุเฉลีย่ 32 องศา

เซลเซียส อณุหภมิูต�า่สุดเฉลีย่ 21 องศาเซลเซียส สภาพ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ปฏิบัติ

งานเป็นพื้นราบเชิงเขา ความลาดเอียงเฉลี่ย 8 องศา 

ลดหลั่นไปทางทิศเหนือ จนติดลุ่มน�้าพอง สภาพ

ป่าด้ังเดิมเป็นป่าเบญจพรรณมีไม้มีค่าทางเศรษฐกจิ

หลายชนดิขึน้อยูไ่ด้แก่ ไม้มะค่าโมง ประดู่ ชงิชนั แดง 

สภาพพื้นที่ลักษณะดินมี Parent material ชนิด lime 

stone จดัอยูใ่นกลุม่ดินประเภท low humid clay soil 

มีสีน�า้ตาลเข้มเนือ้ดนิส่วนใหญ่เป็นดินเหนยีว (clay 

loam) การระบายน�้าไม่ดี มีค่า pH 4.7-5.8 (กลุ่มงาน

วนวัฒนวิจัย,  2559)

ผลและวิจารณ์
การเติบโต

 การเติบโตของไม้สนคาริเบียท่ีอายุ 29 ปี 

ในพื้นที่ต่างกัน พบว่า สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอกเฉลีย่มากท่ีสุดท่ากบั 

30.63  เซนติเมตร รองลงมาคือ สถานีวนวัฒนวิจัย 

อินทขิล สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง และสถานี 

วนวัฒนวิจัยทรายทอง เท่ากับ 27.23, 25.63 และ 

24.86 เซนติเมตร ตามล�าดับ ส่วนการเติบโตทาง

ความสูงน้ันสถานีวนวัฒนวิจัยดง มีความสูงเฉล่ีย

มากที่สุดเท่ากับ 28.65 เมตร รองลงมาคือ สถาน ี

วนวัฒนวิจยัทรายทอง สถานวีนวัฒนวจิยัอินทขิล และ

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง เท่ากับ 25.86, 24.46 และ 

21.08 เมตร ตามล�าดบั อตัราการรอดตายพบว่า สถานี 

วนวัฒนวิจัยทรายทอง มีอัตราการรอดตายสูงสุด 

ร้อยละ 65 รองลงมาคือ สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน 

ร้อยละ 50.30 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง ร้อยละ 

36.80 และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล มีอัตราการ

รอดตายต�่าที่สุด ร้อยละ 29.78 (Table 1)
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Table 1 Growth of 29-year-old Pinus caribaea on  various sites.

Plots DBH (cm.) H (m.) Survival (%) 
Dong Lan 30.63 28.65 50.30 
Intakhin 27.23 24.46 29.78 
Huey Bong 25.63 21.08 36.80 
Sai Thong 24.86 25.86 65.00 

 
Table 2 Total forest biomass of 29-year-old Pinus caribaea at Saai Thong Silvicultural Research 

Station, Prachuap Khirikhan Province. 

Area 
Biomass (ton)

Stem Branch Leaf Total 
average/tree 0.28 0.03 0.01 0.32 

1 rai 32.47 3.25 0.93 36.65 
Percentage 88.61 8.86 2.53 100 

 
Table 3 Growth and biomass of 29-year-old Pinus caribaea  in  various sites. 

Plot Biomass equation R2 Biomass 
(ton/rai) 

Total DBH 
(cm.) 

H 
(m.) 

Survival 
(%) 

Dong Lan 
WS = 0.2833(DBH)2.2285 0.9285 51.91

55.44 30.63 28.65 50.30 WB = 0.0.0741(DBH)0.9308 0.9431 2.35
WL = 0.1.1914(DBH)0.5876 0.8772 1.18

Sai Thong 
WS = 0.0131(DBH2H)1.0345 0.9936 32.47

36.65 24.86 25.86 65.00 WB = 0.00003(DBH2H)1.3994 0.9784 3.25
WL = 0.0003(DBH2H)1.0506 0.9289 0.93

Intakhin 
WS = 0.0946(DBH)2.4488 0.9516 24.13

27.55 27.23 24.46 29.78 WB = 0.034(WS)1.1854 0.8888 2.53
WL = 1.2451(WB)0.6667 0.8310 0.89

Huey Bong 
WS = 0.1009(DBH)2.3642 0.9669 20.62

23.51 25.63 21.08 36.80 WB = 0.0003(DBH)3.3987 0.9273 1.98 
WL = 1.1055(WB)0.7364 0.9104 0.91

 
 
 

มวลชีวภาพ

การเติบโตของไม้สนคาริเบียที่อายุ 29 ปี  

ที่สถานีวนวัฒนวิจัยทราย มีความสูงเฉลี่ย 25.86  

เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 24.86 

เซนติเมตร คิดเป็นอตัราเพิม่พนูทางความสงูและและ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเท่ากับ 0.89 เมตร/ปี 

และ 0.86 เซนติเมตร/ปี เมื่อน�าการเติบโตทั้งแปลง

มาจดัชัน้ความโตเพือ่สุม่ตัดตัวแทนต้นไม้ทีมี่ขนาด

ต่างๆ กนั จ�านวน 12 ต้น เพือ่สร้างสมการมวลชวีภาพ

ของไม้สนคาริเบีย โดยสร้างสมการความสัมพันธ์

ระหว่างมวลชวีภาพของส่วนต่างๆ ของไม้สนคารเิบีย 

กบัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ะดับเพยีงอกยกก�าลงั

สองคูณด้วยความสูงและน�าไปประมาณมวลชวีภาพ

ของสวนป่าทั้งแปลง  (Figure 1) ได้ผลดังนี้

W
S
 = 0.0131(DBH2H)1.0345  R² = 0.9936

W
B 

= 0.00003(DBH2H)1.3994 R² = 0.9784

W
L
 = 0.0003(DBH2H)1.0506  R² = 0.9289

W
T
 = W

S
+W

B
+W

L

เมื่อ  W
S
 =  มวลชีวภาพล�าต้น (กิโลกรัม)

W
B
 = มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม)

W
L
 = มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)

W
T
 = ผลรวมของมวลชีวภาพ ล�าต้น กิ่ง ใบ

DBH =เส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับเพียงอก 

(เซนติเมตร)

H = ความสูง (เมตร)

Figure 1 Allometric equation of 29-year-old  

   above-growth biomass of Pinus caribaea

(A)  equation of stem

(B)  equation of branch

(C)  equation of leaf
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มวลชวีภาพล�าต้น กิง่ และใบ ของไม้สนคา

ริเบีย โดยใช้สมการที่สร้างขึ้น เท่ากับ 32.47, 3.25 
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Table 1 Growth of 29-year-old Pinus caribaea on  various sites.

Plots DBH (cm.) H (m.) Survival (%) 
Dong Lan 30.63 28.65 50.30 
Intakhin 27.23 24.46 29.78 
Huey Bong 25.63 21.08 36.80 
Sai Thong 24.86 25.86 65.00 

 
Table 2 Total forest biomass of 29-year-old Pinus caribaea at Saai Thong Silvicultural Research 

Station, Prachuap Khirikhan Province. 

Area 
Biomass (ton)

Stem Branch Leaf Total 
average/tree 0.28 0.03 0.01 0.32 

1 rai 32.47 3.25 0.93 36.65 
Percentage 88.61 8.86 2.53 100 

 
Table 3 Growth and biomass of 29-year-old Pinus caribaea  in  various sites. 

Plot Biomass equation R2 Biomass 
(ton/rai) 

Total DBH 
(cm.) 

H 
(m.) 

Survival 
(%) 

Dong Lan 
WS = 0.2833(DBH)2.2285 0.9285 51.91

55.44 30.63 28.65 50.30 WB = 0.0.0741(DBH)0.9308 0.9431 2.35
WL = 0.1.1914(DBH)0.5876 0.8772 1.18

Sai Thong 
WS = 0.0131(DBH2H)1.0345 0.9936 32.47

36.65 24.86 25.86 65.00 WB = 0.00003(DBH2H)1.3994 0.9784 3.25
WL = 0.0003(DBH2H)1.0506 0.9289 0.93

Intakhin 
WS = 0.0946(DBH)2.4488 0.9516 24.13

27.55 27.23 24.46 29.78 WB = 0.034(WS)1.1854 0.8888 2.53
WL = 1.2451(WB)0.6667 0.8310 0.89

Huey Bong 
WS = 0.1009(DBH)2.3642 0.9669 20.62

23.51 25.63 21.08 36.80 WB = 0.0003(DBH)3.3987 0.9273 1.98 
WL = 1.1055(WB)0.7364 0.9104 0.91
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Table 1 Growth of 29-year-old Pinus caribaea on  various sites.

Plots DBH (cm.) H (m.) Survival (%) 
Dong Lan 30.63 28.65 50.30 
Intakhin 27.23 24.46 29.78 
Huey Bong 25.63 21.08 36.80 
Sai Thong 24.86 25.86 65.00 

 
Table 2 Total forest biomass of 29-year-old Pinus caribaea at Saai Thong Silvicultural Research 

Station, Prachuap Khirikhan Province. 

Area 
Biomass (ton)

Stem Branch Leaf Total 
average/tree 0.28 0.03 0.01 0.32 

1 rai 32.47 3.25 0.93 36.65 
Percentage 88.61 8.86 2.53 100 

 
Table 3 Growth and biomass of 29-year-old Pinus caribaea  in  various sites. 

Plot Biomass equation R2 Biomass 
(ton/rai) 

Total DBH 
(cm.) 

H 
(m.) 

Survival 
(%) 

Dong Lan 
WS = 0.2833(DBH)2.2285 0.9285 51.91

55.44 30.63 28.65 50.30 WB = 0.0.0741(DBH)0.9308 0.9431 2.35
WL = 0.1.1914(DBH)0.5876 0.8772 1.18

Sai Thong 
WS = 0.0131(DBH2H)1.0345 0.9936 32.47

36.65 24.86 25.86 65.00 WB = 0.00003(DBH2H)1.3994 0.9784 3.25
WL = 0.0003(DBH2H)1.0506 0.9289 0.93

Intakhin 
WS = 0.0946(DBH)2.4488 0.9516 24.13

27.55 27.23 24.46 29.78 WB = 0.034(WS)1.1854 0.8888 2.53
WL = 1.2451(WB)0.6667 0.8310 0.89

Huey Bong 
WS = 0.1009(DBH)2.3642 0.9669 20.62

23.51 25.63 21.08 36.80 WB = 0.0003(DBH)3.3987 0.9273 1.98 
WL = 1.1055(WB)0.7364 0.9104 0.91

 
 
 

และ 0.93 ตัน/ไร่ ตามล�าดับ มีมวลชวีภาพรวมเท่ากบั 

36.65 ตันต่อไร่ หรือ 1.26 ตัน/ไร่/ปี (Table 2) 

จากการน�าข้อมูลทุติยภมิูของมวลชวีภาพ

เหนือพืน้ดิน 3 พืน้ที ่ได้แก่ สถานวีนวฒันวจิยัดงลาน 

สถานวีนวฒันวิจยัอนิทขลิ และสถานวีนวฒันวจิยั 

ห้วยบง มาเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาวจิยั

ทีส่ถานวีนวฒันวจิยัทรายทอง พบว่า สถานีวนวฒันวจัิย 

ดงลาน มีมวลชีวภาพเหนอืพืน้ดินสูงท่ีสุด รองลงมา

คอื สถานวีนวฒันวจิยัทรายทอง สถานวีนวฒันวจิยั

อนิทขิล และสถานีวนวฒันวจิยัห้วยบง มีมวลชวีภาพ

น้อยท่ีสุด เท่ากบั 55.44, 36.65, 27.55 และ 23.51 ตัน/

ไร่ ตามล�าดบั (Table 3) 
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 จากผลการศึกษาการเติบโตของไม้สน 

คาริเบียทั้ง 4 พื้นท่ี มีความแตกต่างกันไม่มากทั้ง

การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และ

การเติบโตทางด้านความสูง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การ

เติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสถานีวน

วัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น มีการเติบโตทาง 

เส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอกและความสูงมากทีสุ่ดเท่ากบั  

30.63 เซนติเมตร และ 28.65 เมตร ตามล�าดับ ซึ่งส่ง

ผลให้มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดินมากทีส่ดุด้วยเช่นกัน 

แสดงให้เหน็ว่าเป็นพืน้ท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของ

ไม้สนคารเิบยีมากทีสุ่ดเม่ือเทยีบกบัอกี 3 พืน้ท่ี ท้ังนี้

อาจจะเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่

ของสถานีวนวิจัยดงลาน ซึ่งสภาพป่าเดิมเป็นป่า

เบญจพรรณ ลักษณะดินจัดอยู่ในกลุ่มดินประเภท 

low humid clay soil เป็นดินเหนียวที่มีความชื้นต�่า 

มีสีน�า้ตาลเข้ม เนือ้ดนิส่วนใหญ่เป็นดินเหนยีว ซึง่มี

ปรมิาณธาตุอาหารในดินดกีว่าอีก 3 พืน้ทีท่ี่มีลักษณะ

ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดังนัน้จงึส่งผลให้การเติบโต

ได้ดีกว่าด้วยเช่นกนั ในขณะท่ีการเติบโตทางด้านเส้น

ผ่านศูนย์กลางเพยีงอก และความสูงของไม้สนคารเิบีย

ทีส่ถานวีนวฒันวจิยัทราย มีค่าน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

อกี 3 พืน้ที ่แต่มีมวลชวีภาพเหนือพืน้ดินมีค่ารองจาก

สถานีวนวฒันวจิยัดง และมากกว่าสถานวีนวฒันอนิ

ทขิล และสถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง ซึ่งเนื่องมาจาก

อตัราการรอดตายของไม้ในสวนป่าทีส่ถานีวนวัฒน

วิจัทรายทอง มีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 พื้นที่ 

นั่นแสดงให้เห็นว่าการดูแลและจัดการสวนป่าเพื่อ

ให้มีอตัราการรอดตายสงู เป็นปัจจัยหนึง่ในการเพิม่

ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ในสวนป่า

สรุป
 ไม้สนคารเิบียอาย ุ29 ปี ระยะปลกู 3×3 เมตร 

ที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน มีการเติบโตทางเส้น

ผ่านศูนย์กลางมากท่ีสุดเท่ากับ 30.63 เซนติเมตร 

รองลงมาคือ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล สถาน ี

วนวัฒนวจิยัห้วยบง  และสถานวีนวฒันวจัิยทรายทอง 

มีค่าการเติบโตทางความสูงต�่าท่ีสุด เท่ากับ 27.23, 

25.63 และ 24.86 เซนติเมตร ตามล�าดับ ส่วนการ

เติบโตทางความสูงนั้น สถานวีนวฒันวจิยัดงลาน มี

ความสูงเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั  28.65  เมตร รองลงมา

คอื สถานวีนวฒันวจิยัทรายทอง สถานีวนวัฒนวิจัย

อนิทขลิ  และสถานวีนวฒันวจิยัห้วยบง เท่ากับ 25.86, 

24.46 และ 21.08 เมตร ตามล�าดับ มวลชวีภาพเหนอื

พืน้ดิน พบว่า สถานวีนวฒันวจิยัดงลาน มีค่าสงูทีส่ดุ

เท่ากบั 55.44  ตัน/ไร่ รองลงมาคอื สถานีวนวฒันวจิยั

ทรายทอง เท่ากับ 36.65 ตัน/ไร่ สถานีวนวัฒนวิจัย

อนิทขลิ เท่ากบั 27.55 ตัน/ไร่ และสถานีวนวฒันวจิยั

ห้วยบง มมีวลชีวภาพเหนือพื้นดินน้อยที่สุดเท่ากับ  

23.51 ตัน/ไร่ 

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าท่ีสถาน ี

วนวัฒนวิจัยดงลาน มีการเติบโต และมวลชีวภาพ

มากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อีก 3 แห่ง เนื่องมาจาก

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีของสถานวีนวจัิยดงลาน  

มีเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนยีว ปรมิาณธาตุอาหาร

ในดินดีกว่าอีก 3 พื้นท่ีที่มีลักษณะดินเป็นดินร่วน

ปนทราย ดังนั้นจึงส่งผลให้การเติบโตดีกว่า แสดง

ให้เหน็ว่าสนคารเิบยีเติบโตในดินทีม่ลีกัษณะเป็นดิน

เหนยีวได้ดีกว่าดินร่วนปนทราย ดงันัน้การเลอืกชนดิ

ไม้ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีจงึมีความส�าคัญมากต่อการ

เติบโตของต้นไม้ แต่พืน้ทีท่ี่มีลกัษณะดินเป็นดินร่วน

ปนทรายถ้าได้รับการดูแล และจดัการจดัการสวนป่า

ให้มีอตัราการรอดตายสูงกเ็ป็นปัจจยัหนึง่ในการเพิม่

ปรมิาณมวลชวีภาพของไม้ในสวนป่าได้เช่นกนั และ

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรได้มีการศึกษาลักษณะ
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ของดิน ระยะปลกู อายรุอบตัดฟันท่ีเหมาะสม ตลอด

จนการศึกษาการน�าไปใช้ประโยชน์ เพราะไม้สนคา

ริเบียเป็นไม้ท่ีมีลักษณะเส้นใยยาวเหมาะแก่การท�า

เยือ่กระดาษ ดังนัน้จงึสามารถสร้างผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจให้แก่สวนป่าได้เป็นอย่างดี
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การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นที่

อุทยานแห่งชาติลานสาง อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Hilltribe Participation in Forest Resource Conservation Surrounding Lansang  

National Park, Tak Province

สันติ สุขสอาด1                                                                                                                  Santi  Suksard1

นภดล ทาบุญ1                                                                                                               Noppadol  Tabun1

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

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, participation level 

and factors affecting hilltribe participation in forest resource conservation surrounding Lansang National 

Park, Tak Province. Data gathered by employing the designed questionnaire interviewed 250 representative 

of sampled household of 3 ethnic groups from 4 villages with located surrounding  Lansang national park, 

Tak province. The statistical analysis methods were frequency, mean, percentage, minimum, maximum, 

t-test and F-test with the given significant level of 0.05.

The results of this study indicated that most of the respondents were male 61.2 % with their average 

age of 40 years. The main ethnic groups was Lahu 41.2 %. The average household member being was 5, 

and most of the respondents were not educated (47.6 %). Their main occupation were agriculture (77.2 

%) as well as their subsidiary occupation (76.8%). The average annual income and their expenditure were 

100,000 and 20,000 baht, respectively. Their former domiciles were in these villages 89.2 %. The average 

resettled period was 30 years. They having no land holdings was 52.8 %. They having little familiarity 

level with the forest officer was 50.4 %. They having no training in forest resource conservation was 59.6 

%. They received information about forest resource conservation were 87.6 %. They having knowledge 

about forest resource conservation at the high level. Hilltribe participation in forest resource conservation 

surrounding Lansang National Park, Tak Province at the rather moderate level ( x = 2.72). Moreover, factors 

1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  Corresponding Author e-mail: taboon_n@windowslive.con

  รับต้นฉบับ 25 กันยายน 2560           รับลงพิมพ์ 14 พฤศจิกายน  2560

วารสารการจัดการป่าไม้ 11(22) : 36-46 (2560)                                                    Journal of Forest Management 11(22) : 36-46 (2017) 
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affecting hilltribe participation in forest resource conservation in this national park were ethnicity, age, 

main occupation, number of household member being, training in forest resource conservation, familiarity 

with the forest officer and knowledge about forest resource conservation.

Keywords: participation, hilltribe, forest resource, conservation

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิ สังคม ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจยั

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง 

อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ จ�านวน 250 ชุด สัมภาษณ์ชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่

อาศัยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสางจ�านวน 3 ชาติพันธุ์และ 4 หมู่บ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด และทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ 

F-test ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.2 มีอายุเฉลี่ย 40 ปี ส่วนใหญ่มี

ชาติพนัธ์ุมูเซอ ร้อยละ 41.2 มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรยีนหนังสอืร้อยละ 47.6 

มีอาชีพหลักทางการเกษตรร้อยละ 77.2 มีอาชีพรองร้อยละ 76.8 มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 100,000 

บาทต่อปี มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 20,000 บาทต่อปี มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ในพื้นที่ร้อยละ 89.2 มีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 30 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่ถือครอง ร้อยละ 52.8 มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

น้อย ร้อยละ 50.4 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร้อยละ 87.6 ไม่เคยได้เข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร้อยละ 59.6 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้อยูใ่นระดับมาก และมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในระดับปานกลาง ( x = 2.72)  

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ได้แก่ ชาติพนัธ์ุ อาย ุอาชพีหลกั  

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน การได้รับการฝึกอบรม ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และความรู้เกี่ยวกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, ชาวไทยภูเขา, ทรัพยากรป่าไม้, การอนุรักษ์
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ค�าน�า
อุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากเป็น

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศตามพ

ระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ

ปี พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 96 

ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เป็นล�าดับที่ 

15 ของประเทศ  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช, 2550) ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเขตท้องที่ต�าบล

แม่ท้อ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดตาก ของอทุยานแหง่ชาติ

ลานสางก�าลังประสบปัญหาการท�าลายทรัพยากร

ป่าไม้จากชาวไทยภเูขาท่ีอยูอ่าศัยรายรอบพืน้ที ่หาก

ปล่อยปัญหาดังกล่าวให้คงอยูโ่ดยทีไ่ม่หามาตรการ

ใดๆ มาเพื่อหยุดยั้งอาจจะท�าให้ผืนป่าของอุทยาน

แห่งชาติลานสางแห่งนีเ้กดิความเสือ่มโทรมลง และ

อาจส่งผลต่อการเกดิภยัธรรมชาติทีจ่ะส่งผลสะท้อน

ทางลบกลบัมาสูป่ระชาชนในท้องถิน่และชมุชนใน

พื้นท่ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้มอง

เห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และต้องการมี

ส่วนร่วมในการน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

การท�าลายทรพัยากรป่าไม้รอบแนวเขตอทุยานแห่ง

ชาติลานสางภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขา

ในพืน้ทีอ่กีทางหน่ึง จึงสนใจท�าวจัิยเรือ่งการมีส่วน

ร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก ซึ่ง

เป็นพื้นที่ที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุกท�าลายทรัพยากร

ป่าไม้ เพือ่ให้ทราบว่าชาวไทยภเูขาในพืน้ท่ีมีลกัษณะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ใน

ระดับใด มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม มี

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีอ่ย่างไรบ้าง โดยคาด

หวังว่าข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาจะสามารถน�าไปใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาก�าหนด

แผนการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ท�าลายทรพัยากรป่าไม้ในเขตอทุยานแห่งชาติลานสาง 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาในพื้นท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท�าให้อุทยานแห่งชาติ

แห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถเอื้ออ�านวย

ประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ท้ังทางตรงและทาง

อ้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ทราบลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัย

ทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขารอบพืน้ที่

อุทยานแห่งชาติลานสาง

สมมติฐานการวิจัยมีดังน้ี ชาวไทยภูเขาที่

มีชาติพันธุ์ อายุ ระดับการศึกษา จ�านวนสมาชิกใน

ครวัเรอืน อาชพีหลกั รายได้ของครวัเรอืน ระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐาน การมีพื้นที่ถือครอง ความคุ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าท่ี การได้เข้ารบัการฝึกอบรม และมีความรูเ้กีย่ว

กบัการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ทีต่่างกนั มีส่วนร่วม 

ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ 

ลานสาง จังหวัดตาก แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์
1. อุปกรณ์เครื่องเขียน

2. แผนทีล่�าดับชดุท่ี L7018 ระวาง 4742 I และ 

4742 II มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

3. แบบสัมภาษณ์

4. คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโปรแกรม

ส�าเร็จรูป
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วิธีการ
การเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาครั้งนี้ เช่น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมี

ส่วนร่วม แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้  

ความหมาย ประวติัความเป็นมา และแนวคดิเก่ียวกบั

การจัดการอุทยานแห่งชาติ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ 

ลานสาง ข้อมูลชาวไทยภเูขารอบพืน้ท่ี และงานวจัิย

ทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัข้อมลูปฐมภมิู (primary data) ได้

จากการสัมภาษณ์ชาวไทยภูเขา

การสร้างและการทดสอบแบบสัมภาษณ์

1. การสร้างแบบสัมภาษณ์โดยให้ออกแบบ

แบบสัมภาษณ์ท่ีศึกษาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

2. การทดสอบแบบสัมภาษณ์มีขัน้ตอนการ

ทดสอบดังต่อไปนี้

2.1 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

(content validity) น�าแบบสมัภาษณ์ท่ีจัดท�าขึน้เสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

สมัภาษณ์และน�าข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ขให้

เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.2 การทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยน�าแบบ

สัมภาษณ์จ�านวน 30 ชุดไปทดสอบ (pre-test) กับ

ชาวไทยภูเขาท่ีอาศัยอยู่ในท้องท่ีบ้านห้วยเหลือง 

หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่ท้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเป็น

หมู่บ้านท่ีมีลักษณะใกล้เคยีงกบัพืน้ทีท่ีศึ่กษา น�าผล

การทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธี

การของ Cronbach’s Alpha (พวงรัตน์, 2540) เพื่อ

ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของค�าถาม

การมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาตัวอย่างได้ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 

2.3 ทดสอบหาค่าความเช่ือม่ันของค�าถาม

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ใช้สูตร

การหาค่า KR–20 (ล้วนและอังคณา, 2524) ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 

การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ชาวไทยภูเขา ท�าการศึกษาชาวไทยภูเขา

ท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่ต้ัง

บ้านเรอืนอยูอ่าศัยในท้องทีต่�าบลแม่ท้อ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก จ�านวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1)  

ชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์มูเซอ บ้านมูเซอ หมู่ท่ี 6 

จ�านวน 170 ครัวเรือน 2) ชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์

ม้ง บ้านแม้วใหม่ หมู่ที่ 7 จ�านวน 199 ครัวเรือน 3)  

ชาวไทยภูเขาชาติพนัธ์ุลซีอ บ้านลซีอ หมู่ที ่10 จ�านวน 

214 ครัวเรือน และ 4) ชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์ม้ง  

บ้านต้นมะม่วง หมู่ท่ี 13 จ�านวน 80 ครัวเรือน 

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 663 ครัวเรือน (องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่ท้อ, 2558) 

2. กลุม่ตัวอย่าง ค�านวณหาขนาดกลุม่ตัวอย่าง

ทีเ่หมาะสมจากจ�านวนครวัเรอืนของชาวไทยภเูขาที่

ต้ังบ้านเรอืนอยูอ่าศัยในท้องทีต่�าบลแม่ท้อ อ�าเภอเมอืง 

ตากจังหวัดตาก โดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 

1973) ท่ีระดับความผิดพลาด 0.05 ได้จ�านวนครัว

เรอืนของชาวไทยภเูขาตัวอย่างส�าหรบัการศึกษาครัง้นี้ 

250 ครวัเรอืน ท�าการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างชาว

ไทยภเูขาของแต่ละหมู่บ้านตามสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

ซึ่งสามารถค�านวณหาจ�านวนตวัอยา่งที่ศกึษาแต่ละ

หมู่บ้านได้ดังน้ี บ้านมูเซอ หมู่ท่ี 6 บ้านแม้วใหม่ หมู่

ที่ 7 บ้านลีซอ หมู่ที่10 และบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 13 

จ�านวนครัวเรือนตัวอย่างเท่ากับ 64, 75, 81 และ 30 

ครัวเรือน ตามล�าดับ
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การวัดระดับการมีส่วนร่วม

ระดับการมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นที่อุทยานแห่ง

ชาติลานสาง จังหวัดตาก โดยค�าถามของการมีส่วน

ร่วมมีค�าตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ค�าตอบ และมี

เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบของ Likert’s scale 

(ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้ ระดับการมีส่วนร่วมมาก

ที่สุด, มีส่วนร่วมมาก, มีส่วนร่วมปานกลาง, มีส่วน

ร่วมน้อย และมีส่วนร่วมน้อยที่สุดถึงไม่มีส่วนร่วม 

ได้คะแนนเท่ากบั 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล�าดับ 

จากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวน�าค่าของคะแนน

มาจัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น โดยแต่ละ

อันตรภาคชั้นมีความกว้าง 0.8 เพื่อแบ่งระดับการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรักษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสาง จงัหวดัตาก

ในภาพรวมรายข้อหรือรายด้านได้ต่อไปดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรักษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสางอยูใ่นระดับ

น้อยที่สุดถึงไม่มีส่วนร่วม

ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึระดับการมีส่วน

ร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสางอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรักษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสางอยูใ่นระดับ

ปานกลาง

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึระดับการมีส่วน

ร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสางอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรักษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสางอยูใ่นระดับ

มากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการทดสอบและ

ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปท�าการสัมภาษณ ์

ชาวไทยภูเขาตัวอย่างท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ

ตัวแทนครัวเรือนตามหมู่บ้านและตามจ�านวนที่ได้

ค�านวณไว้จนครบถ้วน การเกบ็รวบรวมข้อมลูใช้วธีิการ

จบัฉลากเลขท่ีบ้านของชาวไทยภเูขาตัวอย่างทีท่�าการ

ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในช่วงเดือนสงิหาคม 2558  

ถึงเดือนมีนาคม 2559 รวมระยะเวลาศึกษา 8 เดือน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบค�าถาม

ทุกฉบับ (editing) ท�าการลงรหัส (coding) ป้อน

ข้อมูลลงโปรแกรมส�าเรจ็รปู และวิเคราะห์ประมวล

ผลข้อมูลโดยใช้คอมพวิเตอร์ และโปรแกรมส�าเรจ็รปู

ทางสังคมศาสตร์ จ�าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออก

เป็น 2 ส่วนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นข้อมูล

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยภูเขา

ตัวอย่าง น�าเสนอข้อมูลในรปูตารางค่าสถติิอย่างง่าย

เช่น การแจกแจงความถี่ (frequency distribution)  

ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าสูงสุด  

(maximum) และค่าต�่าสุด (minimum) 

2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ 

ชาวไทยภูเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบ

พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสาง จงัหวดัตาก ใช้ค่าสถติิ  

t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 

และใช้ค่าสถิติ F-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่ม

ออกตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบรายคู่ก�าหนด
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นัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p = 0.05) หรือ

ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 

ผลและวิจารณ์
ข้อมลูลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมของชาวไทย

ภูเขา

เพศจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 61.2 และเพศหญิงร้อยละ 

38.8 ชาติพนัธ์ุพบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีชาติพนัธ์ุ

มูเซอมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ 

ชาติพนัธ์ุม้ง และชาติพนัธ์ุลซีอคิดเป็นร้อยละ 40.0 และ 

18.8 ตามล�าดับ อายุพบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 20 -29 ปี 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามีอายุอยู่ใน

ช่วง 30 – 39 ปี,  40 – 49 ปี, มากกว่า 60 ปี, 50 -59 ปี

และน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8, 20.0, 14.2, 

12.0 และ 6.0 ตามล�าดับโดยมีอายุเฉลี่ย 40 ปีอายุ

สูงสุด 80 ปีและมีอายุต�่าสุด 14 ปี ระดับการศึกษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือคิด

เป็นร้อยละ 47.6 รองลงมามีการศึกษาระดบัประถม

ศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 31.6, 14.0 และ 6.8 ตามล�าดับ 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีจ�านวนสมาชิก

ในครัวเรือน 4-6 คนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.8 

รองลงมามจี�านวนสมาชิกในครัวเรอืน 7-9, 1-3 และ

มากกว่า 10 คิดเป็นร้อยละ 20.8, 16.8 และ 7.6 ตาม

ล�าดับ โดยมีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน

มากทีส่ดุ 15 คน และน้อยท่ีสดุ 1 คน อาชพีหลกัของ

ครัวเรือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก

คือเกษตรกรรม (ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน เลี้ยงสัตว์) คิด

เป็นร้อยละ 77.2 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป,ค้าขาย

และท�าธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 14.0, 7.6 และ 

1.2 ตามล�าดับ อาชีพรองของครัวเรือนพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรองคิดเป็นร้อยละ 76.8 

รายได้รวมของครวัเรอืนในรอบปีท่ีผ่านมาพบว่ากลุม่

ตัวอย่างมีรายได้รวมของครวัเรอืน 50,000 -100,000 

บาทมากทีส่ดุคิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมามีรายได้

น้อยกว่า 50,000 บาท, 100,001 -150,000 บาท และ 

150,001 -200,000 บาท จ�านวนเท่ากันและมีรายได้

มากกว่า 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.6, 6.0 และ 

4.0 ตามล�าดับ โดยมีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 

100,000 บาท รายจ่ายรวมของครัวเรือนในรอบปีที่

ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่ายรวมของครัวเรือน

ต่อปีน้อยกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.8 รอง

ลงมามีรายจ่าย 50,001 – 100,000 บาท, 100,001 – 

200,000 บาท และมากกว่า 200,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ18.0, 8.4 และ 4.8 ตามล�าดับ โดยมีรายจ่าย

รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 20,000 บาท ภูมิล�าเนาพบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มภีมูิล�าเนาเดมิอยู่ในพื้นที่

คดิเป็นรอ้ยละ 89.2 และย้ายมาจากที่อื่นคิดเป็นร้อย

ละ 10.8 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านพบ

ว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน

อยู่ในหมู่บ้านมากกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.8  

รองลงมามีระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้าน 

21-25 ปี,  16-20 ปี, 11-15 ปี, 6-10 ปี และ 1-5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 14.0, 9.6, 2.0, 1.2 และ 0.4 ตามล�าดับ 

กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานอยู่

ในหมู่บ้านเฉลีย่ 30 ปี มีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานอยูใ่น

หมู่บ้านสูงสุด 80 ปี และมีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานอยู่

ในหมูบ้่านต�า่สดุ 3 ปี ขนาดพืน้ทีถ่อืครองพบว่ากลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินถือครองคิดเป็นร้อยละ  

52.8 และมีที่ดินถือครองร้อยละ 47.2 ความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดอุทยานแห่งชาติลาน

สางพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดอุทยานแห่งชาติลานสาง
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อยู่ในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาไม่มี

ความคุ้นเคย,คุ้นเคยพอสมควร และมีความคุ้นเคย

เป็นอย่างดีคิดเป็นร้อยละ 23.2, 15.6 และ 10.8 ตาม

ล�าดับ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 87.6 โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.4 รอง

ลงมาคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้, ผู้น�าท้องถิ่น, เพื่อนบ้าน, 

หนงัสอืพมิพ์, หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ้่าน, องค์การ

บริหารส่วนต�าบล, เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานอื่น และ

จากโปสเตอร์/แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์คิดเป็นร้อยละ 

12.4, 12.0, 11.6, 9.2, 7.2, 4.8, 2.8 และ 1.6 ตามล�าดับ 

การได้เข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้พบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เคยได้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 

59.6 และได้รบัการฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละ 40.4 โดย

หลกัสูตรทีเ่คยได้รับการฝึกอบรมคอืหลกัสูตรอาสา

สมคัรป้องกนัไฟป่ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 13.2 รอง

ลงมาได้แก่ หลักสูตรป่าชุมชน,หลักสูตรเยาวชน

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.), หลักสูตร

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ต้นน�้า, หลักสูตรการปลูกป่า

เศรษฐกจิ,หลักสูตรราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่าเพือ่

รกัษาชวีติ (รสทป.) และหลกัสูตรอาสาสมัครพทัิกษ์

อุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 8.8, 8.0, 3.6, 2.4, 

2.4 และ 2.0 ตามล�าดับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ชาวไทยภเูขารอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ 

ลานสาง จังหวัดตาก มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้อยูใ่นระดับมากคดิเป็นร้อยละ 70.8 

และระดับน้อยร้อยละ 29.2 

การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง

ระดับการมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขากลุม่

ตัวอย่างในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยาน

แห่งชาติลานสางพบว่า 1) ด้านการมส่ีวนร่วมศึกษา

ปัญหากลุม่ตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง  

(x = 2.91) 2) ด้านการมีส่วนร่วมวางแผนงานมี

ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (x  = 2.79) 3) ด้าน

การมีส่วนร่วมปฏบิติังานมรีะดับการมีส่วนร่วมปาน

กลาง (x = 2.61) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมตรวจ

สอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีระดับ

การมีส่วนร่วมน้อย (x = 2.59) ซึ่งพิจารณาในภาพ

รวมพบว่าชาวไทยภูเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสาง

ในระดับปานกลาง (x = 2.72) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพ้ืนที่อุทยานแห่ง

ชาติลานสาง

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการมส่ีวนร่วมของชาวไทย

ภเูขาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยาน

แห่งชาติลานสาง ได้แก่ ชาติพันธุ์ อายุ อาชีพหลัก 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน การได้รับการฝึกอบรม

ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ และความรู้เกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ และปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติลานสางได้แก่ ระดบั

การศึกษา รายได้ของครัวเรือน การมีพื้นที่ถือครอง 

และระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน (Table 1)
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จาก Table 1 เม่ือพจิารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสางแต่ละปัจจยั

มีรายละเอียดดังนี้

ชาติพนัธ์ุได้แบ่งออกเป็น 3 กลุม่คอื 1) ชาติ 

พันธุ์ม้ง 2) ชาติพันธุ์มูเซอ และ 3) ชาติพันธุ์ลีซอ 

เม่ือท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 

Scheffe’ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การมส่ีวนร่วมใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ

ลานสางจ�าแนกตามกลุม่ชาติพนัธ์ุเป็นรายคู่ พบว่ามี

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

ทีร่ะดับ 0.05 โดยกลุม่ท่ีมีชาติพนัธ์ุม้ง และชาติพนัธ์ุ

มูเซอมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบ
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Table 1 Factors affecting the hilltribe participation in forest resource conservation surrounding 
     Lansang National Park ,Tak Province. 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Ethnicity   8.817 0.000* 
2. Age   5.590 0.000*
3. Educational level  -1.683  0.094ns 

4. Main occupation   3.131 0.018* 

5. Number of household member   3.133 0.026* 
6. Household income   1.416 0.229ns 

7. Size of land holding  -1.683  0.094ns 

8. Resettlement period   2.310  0.917ns 

9. Training forest conservation  -5.692   0.003*  
10. Officials familiar with   14.959  0.000*  
11. Knowledge about forest conservation  5.652   0.018*  
Remarks: * Significant at 0.05 level; ns  Not significant at 0.05 level 

 พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติลานสางมากกว่าชาติพนัธ์ุลซีอ

อายุได้แบ่งช่วงอายุเป็น 6 กลุม่คือ 1) อายนุ้อย

กว่า 20 ปี 2) อายุ 20 - 29 ปี 3) อายุ 30 - 39 ปี 4) อายุ 

40 - 49 ปี 5) อายุ 50 - 59 ปี และ 6) อายุตั้งแต่ 60 ปี 

ขึ้นไป เม่ือท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่

ด้วยวิธี Scheffe’ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติลานสางจ�าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 20 

ปี, อายุ 20 - 29 ปี, อายุ 30 - 39 ปี และอายุ 40 - 49 ปี 

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ท่ี

อทุยานแห่งชาติลานสางมากกว่ากลุม่ท่ีมีอาย ุ50 - 59 
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ปีและอายุมากกว่า 60 ปี

อาชพีหลกัของชาวไทยภเูขาแบ่งออกเป็น 4 

กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรรม (ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน และ

เล้ียงสัตว์) 2) ค้าขาย 3) รบัจ้างทัว่ไป และ 4) ท�าธุรกจิ

ส่วนตัว เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

ด้วยวิธี Scheffe’ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติลานสาง จ�าแนกเป็นรายคู่  พบว่า มี

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 โดยกลุม่ท่ีมีอาชพีท�าธุรกจิส่วนตัวมีส่วน

ร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ท่ีอทุยาน

แห่งชาติลานสางมากกว่ากลุม่ทีมี่อาชพีค้าขาย กลุม่

เกษตรกรรม (ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน และเลี้ยงสัตว์) 

และกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนกลุ่มที่มีอาชีพ

ค้าขาย มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบ

พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติลานสาง มากกว่าเกษตรกรรม 

(ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน และเลี้ยงสัตว์)

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนแบ่งจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) จ�านวน

สมาชกิในครวัเรอืน 1-3 คน 2) จ�านวนสมาชกิในครวั

เรือน 4-6 คน 3) จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 7-9 คน 

และ 4) จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 10 คนขึ้น 

เม่ือท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 

Scheffe’ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การมส่ีวนร่วมใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ 

ลานสางจ�าแนกตามจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเป็น

รายคู่ พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 4-6 คน และจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

7-9 คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสางมากกว่าจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน และจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนตั้งแต่ 10 คนขึ้น

การได้รบัการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุม่

คอื 1) ไม่เคยได้รบัการฝึกอบรม และ 2) เคยได้รบัการ

ฝึกอบรม เม่ือท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถติิ 

t-test โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญัที ่0.05 พบว่าชาวไทย 

ภูเขาที่ได้รับการฝึกอบรมแตกต่างกันมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ี

อทุยานแห่งชาติลานสางแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญ

ทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยกลุม่

เคยได้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสาง

มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม

ความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ีแบ่งออกเป็น 4 กลุม่

คอื 1) มคีวามคุน้เคยเป็นอย่างดี 2) มีความคุน้เคยพอ

สมควร 3) มีความคุ้นเคยน้อย และ 4) ไม่มีความคุ้น

เคยแต่อย่างใด เม่ือท�าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคูด้่วยวธีิ Scheffe’ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การ

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ท่ี

อทุยานแห่งชาติลานสางจ�าแนกตามความคุน้เคยกบั

เจ้าหน้าทีเ่ป็นรายคูพ่บว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่มี

ความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสาง

มากกว่ากลุม่ทีมี่ความคุ้นเคยพอสมควร มีความคุน้เคย 

น้อย และไม่มีความคุ้นเคยแต่อย่างใด

ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

แบ่งออกเป็น 2 กลุม่คือ 1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์

ทรพัยากรป่าไม้ระดับน้อย และ 2) ความรูเ้กีย่วกบัการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ระดับมาก เม่ือท�าการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test โดยก�าหนดระดับนัย

ส�าคญัที ่0.05 พบว่าชาวไทยภเูขาทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบั

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้แตกต่างกันมีผลต่อการ

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ท่ี

อทุยานแห่งชาติลานสางแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญ
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ทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยกลุม่

ความรูเ้ก่ียวกับการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ระดับมาก

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้รอบพืน้ท่ี

อุทยานแห่งชาติลานสางมากกว่ากลุม่ความรูเ้กีย่วกบั

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระดับน้อย

สรุป
ชาวไทยภูเขากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชายร้อยละ 61.2 มีอายุเฉลี่ย 40 ปีส่วนใหญ่เป็น

ชาติพนัธ์ุมเูซอร้อยละ 41.2 มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน 

เฉลีย่ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนงัสือร้อยละ 47.6มี

อาชพีหลกัท�าการเกษตรร้อยละ 77.2 มอีาชพีรองร้อย

ละ 76.8 มีรายได้รวมของครวัเรอืนเฉลีย่ 100,000 บาท

ต่อปี มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 20,000 บาท

ต่อปี มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ในพื้นที่ร้อยละ 89.2 มีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 30 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่

ถือครองร้อยละ 52.8 มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่า

ไม้น้อยคิดเป็นร้อยละ 50.4 เคยได้รบัข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 

87.6 ไม่เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 

59.6 และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 70.8 ระดับ

การมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขากลุม่ตัวอย่างในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

ลานสางพบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา

มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (x = 2.91) 2) ด้าน

การมีส่วนร่วมวางแผนงานมีระดับการมีส่วนร่วม

ปานกลาง (x = 2.79) 3) ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ

งานมีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (x = 2.61) 

และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามและ

ประเมนิผลการปฏบิติังานมีระดับการมีส่วนร่วมน้อย  

(x = 2.59) ในภาพรวมพบว่าชาวไทยภเูขามีส่วนร่วม

ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพืน้ทีอ่ทุยานแห่ง

ชาติลานสางในระดับปานกลาง (x = 2.72) ปัจจยัทีมี่

ผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้รอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสาง 

ได้แก่ ชาติพันธุ์ อายุ อาชีพหลัก  จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน การได้รับการฝึกอบรม ความคุ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที ่และความรูเ้ก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสางมีดังนี้

1. ชาวไทยภเูขาตัวอย่างในพืน้ทีศึ่กษาส่วน

ใหญ่มีความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้อยู่

ในระดับสงู และมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอือ้อ�านวยต่อ

การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ของชาวไทยภูเขารอบพื้นท่ีเป็นอย่างดีดังน้ัน

อทุยานแห่งชาติลานสางจงึควรเข้าไปด�าเนนิการส่ง

เสรมิการมส่ีวนร่วมของชาวไทยภเูขา เพือ่หาแนวทาง

หรอืมาตรการในการด�าเนนิการส่งเสรมิให้ประชาชน

ในพืน้ท่ีได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ในพืน้ท่ีให้มากยิง่ข้ึนโดยด่วน เช่น ด�าเนนิการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ชาวไทยภูเขาได้รับทราบ

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ท่ีเป็นผลพวงมาจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ป่าไม้ ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไป

กับการด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่

เกีย่วข้องกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาให้สูง
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ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป

2. จากการศึกษาพบว่าชาตพินัธุ์ อายุ อาชีพ

หลัก จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน การได้รับการฝึก

อบรม ความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าที ่และความรูเ้กีย่วกบั

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของชาวไทยภเูขาในการอนุรักษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นท่ีแห่งน้ี ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชาวไทยภูเขาเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม

ให้มีระดับสูงสุด อุทยานแห่งชาติลานสางจึงควร

พจิารณาน�าปัจจยัต่างๆของชาวไทยภเูขาในพืน้ทีม่า

ใช้ประกอบการพจิารณาเพือ่ยกระดับการมส่ีวนร่วม

ของชาวไทยภเูขาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ใน

พื้นที่แห่งนี้เพื่อให้มีระดับสูงสุดได้ต่อไป

3. ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอเป็นชาติพันธุ์ที่มี

ส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชาวไทย 

ภูเขารอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติลานสางน้อยที่สุด 

ดังน้ันหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจึงควรเข้าไป

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าแห่งน้ีให้กับ

ชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์ลีซอเป็นกรณีพิเศษ เช่น การ

จัดการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชาวไทยภเูขาเผ่าดังกล่าว

ในพืน้ทีป่่าแห่งน้ีให้มีระดับทีสู่งขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ใน 

ปัจจุบันได้ต่อไป
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ABSTRACT

              Habitat suitability analysis of selected wildlife species in Khao Sam Roi Yot National Park, Pra-

chuap Khiri Khan Province using data collected systematically during 2013 to 2016. The objectives were 

to study the occurrence of wildlife related with the environmental factors.  Habitat suitability maps of the 

important mammals were performed, separated by season and data combined. The selected wildlife species 

included serow (Naemorhedus  sumatraensis), red muntjac (Muntiacus muntjak) and dusky langur (Tra-

chypithecus obscurus) for delegate of the wildlife in the area which related with the physical environment 

including distance from the stream, distance from road, altitude class, slopes and biological factorsthat 

was habitat type. Habitat analysis was done by Maximum Entropy program. Accurate assessment of the 

models were determined based on the area under curves and the overlay. The result found that the factors 

affected to the appearance of serow based on both combined data and separated by season were the mixed 

deciduous forest, distance from stream, altitude class and the distance from ranger station respectively. 

The suitable area of the serow ranged between 62.81-67.42 km2. The factors affected to the appearance 

of red muntjak were the mixed deciduous forest, distance to road, distance from stream, altitude class, 

the distance from ranger station and altitude class respectively when analyzed based on data combined 

data separated by season. The suitable area of the red muntjak ranged between 63.37-72.46 km2. Whereas 

1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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the factors affected to the dusky langur appearance were the mixed deciduous forest, distance from road, 

distance from stream, altitude class, distance from ranger and the slope class respectively. The suitable 

habitat area of the dusky langur within the area ranged between 62.68 – 66.50 km2. Determined the AUC 

values of the serow ranged between 0.84-0.85, the red muntjak ranged between 0.86-0.87 and that of the 

dusky langur ranged between 0.82-0.94 that indicated the accuracy of the models.

 Recommendations for further study and the area management were to monitor the species dis-

tribution and population abundance and also restrict protection of the mixed deciduous forest due to is 

themost important habitat of the wildlife species in the area.

Keywords: Habitat Suitability,  Serow, red muntjak, dusky langur,  Khao Sam Roi Yot  National Park

บทคัดย่อ

 การวิเคราะห์ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของสัตว์ป่าส�าคัญบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยข้อมูลที่ด�าเนินการรวบรวมอย่างเป็นระบบสม�่าเสมอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 

ถึง พ.ศ. 2559มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าโดยสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม และเพื่อสร้าง

แผนท่ีถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีส�าคัญ ท้ังท่ีจ�าแนกข้อมูลตามฤดูกาลและท่ีวิเคราะห์

โดยรวมข้อมูลชนิดสัตว์ป่าส�าคัญที่ถูกคัดเลือกได้แก่ เลียงผา Naemorhedus  sumatraensis) เก้ง (Muntiacus 

muntjak) และค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus)เพื่อเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าในพื้นที่ โดยสัมพันธ์

กับปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ระยะห่างจากล�าน�้า ระยะห่างจากถนน ชั้นความสูง ความลาดชัน และ

ปัจจยัแวดล้อมทางชวีภาพ ได้แก่ ประเภทของถิน่อาศัยวเิคราะห์พืน้ท่ีโดยโปรแกรม Maximum Entropy ตรวจ

สอบความถูกต้องของสมการที่ได้ด้วยการพิจารณาจากค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งและการซ้อนทับผลการศึกษาพบ

ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรากฏของเลยีงผาเม่ือวเิคราะห์ทัง้รวมข้อมลูและจ�าแนกตามฤดูกาลได้แก่ ป่าเบญจพรรณ 

ระยะห่างจากล�าน�้า ความสูงจากระดับน�้าทะเล ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่า และความลาดชัน ตามล�าดับ มี

พื้นที่ที่เหมาะสมต่อของเลียงผามีความผันแปรไปตามฤดูกาลระหว่าง 62.81 - 67.42 ตร.กม. ปัจจัยที่มีผลต่อ

การปรากฏของเก้ง ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากล�าห้วย ระดับความสูงจากระดับ

น�า้ทะเล ระยะห่างจากหน่วยพทิกัษ์ป่า และความลาดชันซึง่คล้ายคลงึกนัเม่ือวเิคราะห์ท้ังโดยรวมข้อมูล และ

จ�าแนกตามฤดูกาล ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของเก้งอยู่ระหว่าง 63.37 – 72.46 ตร.กม. ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อ

การปรากฏของค่างแว่นถิน่ใต้ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากล�าธาร ความสงูจากระดับ

น�า้ทะเล ระยะห่างจากหน่วยพทัิกษ์ป่า และความลาดชันตามล�าดับ พืน้ท่ีอาศัยทีเ่หมาะสมของค่างแว่นถิน่ใต้ใน

พื้นที่อยู่ระหว่าง 62.68 -66.50 ตร.กม.พิจารณาจากค่า AUC ส�าหรับเลียงผามีค่าอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.85 เก้ง

มีค่าระหว่าง 0.86 – 0.87 และค่างแว่นถิ่นใต้มีค่าระหว่าง 0.82 – 0.94 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความถูกต้องของแบบ
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จ�าลองทีไ่ด้ ข้อเสนอแนะส�าหรับการจดัการศึกษาและจดัการพืน้ที่ต่อไปได้แก่การติดตามศกึษาการกระจาย

ของชนิด และความมากมายของประชากรและการใช้พื้นที่ส�าคัญของสัตว์ป่าชนิดอื่น ตลอดจนการป้องกัน

รักษาพื้นที่ป่าเบญจพรรณที่ปรากฏในพื้นที่เนื่องจากเป็นที่อาศัยส�าคัญของสัตว์ป่าในพื้นที่ 

ค�าส�าคัญ: ถิ่นอาศัยที่เหมาะสม,เลียงผา, เก้ง, ค่างแว่นถิ่นใต้,อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ค�าน�า
ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้แก่บริเวณพื้นท่ีที่

มีปัจจัยส�าคัญต่อการอยู่รอดสามารถใช้เป็นท่ีอาศัย 

หลบภัย หาอาหาร สืบต่อพันธุ์ และเจริญเติบโตได้

ภายในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง (Patton, 1992) การ

ศึกษาคุณภาพของถิ่นอาศัยเป็นการใช้ความรู้ทาง

นิเวศวิทยาประยุกต์ (Rodenhouse et al., 1997)ซึ่ง

จ�าเป็นส�าหรบัการจัดการถ่ินท่ีอาศัยของสตัว์ป่า (Boyd 

and Svejcar, 2009) โดยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ภมิูศาสตร์เป็นเครือ่งมือทีม่ปีระสิทธภิาพส�าหรบัเก็บ

รวมรวม ประมวลผลและแปลผลออกมาในเชงิแผนที่ 

(Burrough, 1986) สามารถน�ามาใช้ในการศึกษาการ 

กระจายของสัตว์ป่า และถิน่อาศัยทีเ่หมาะสมเพือ่ใช้

ในการออกแบบการจดัการทางการอนุรกัษ์รวมถงึการ

ก�าหนดพืน้ท่ีส�าคัญอย่างยิง่ยวดส�าหรบัการอยูอ่าศัย

ของสัตว์ป่า (Hagen and Hodges, 2006) การศึกษา

เพื่อก�าหนดพื้นท่ีส�าคัญของสัตว์ป่าโดยอาศัยการ

ปรากฏร่วมกบัปัจจัยแวดล้อมของสตัว์ป่าปัจจบัุนใช้ 

3 รปูแบบ ได้แก่(1) Cartography overlay (2) Logistic 

regression model และ (3) Maximum entropy model 

(MaxEnt model) (Trisurat, 2015)อย่างไรก็ตามการ

ศึกษาพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าโดยใช้ MaxEnt model 

ถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายเนือ่งจากสามารถใช้เฉพาะ

ข้อมูลของการปรากฏและปัจจัยแวดล้อม สามารถ

ใช้ได้กับทั้งตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variable) 

และตัวแปรประเภท (categorical variable) และมี

ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความน่าจะเป็นของ

การกระจายอย่างเหมาะสม (Philips et al., 2006)

แม้ว่ามีข้อมูลจ�านวนน้อย และอาจได้จากการเก็บ

ข้อมูลที่ไม่สม�่าเสมอ(Peterson, 2001)นับว่าเป็นวิธี

การศึกษาถิน่อาศัยทีเ่หมาะสมทีม่ปีระสทิธิภาพเม่ือ

เปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะห์ถิน่อาศัยของสตัว์ป่าวธีิ

อื่นที่มีในปัจจุบัน (Trisurat, 2015)

การศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าส�าคัญ

ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดยังไม่เคยมีการ

ด�าเนินการมาก่อน การก�าหนดชนิดสัตว์ป่าส�าคัญ 

ทีค่รอบคลมุพืน้ท่ีท้ังพืน้ดิน ตามเรอืนยอด และตาม

พืน้ท่ีเขาหนิปนู โขดหนิท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของพืน้ที่ 

เพือ่ให้ครอบคลมุถิน่อาศยัส�าคญัของสัตว์ป่าสามารถ

ให้ผลข้อมูลท่ีมีประโยชน์ซ่ึงได้ค�านึงถึงชนิดสัตว์

ป่าที่มีจ�านวนครั้งของการพบมากเพียงพอส�าหรับ

การวิเคราะห์พื้นท่ีอาศัยที่เหมาะสมมีความแม่นย�า

สูง สัตว์ป่าที่ก�าหนดในการศึกษาได้แก่ เลียงผา เก้ง  

ค่างแว่นถิน่ใต้ ได้ท�าการวเิคราะห์ทัง้โดยรวมข้อมูล และ

จ�าแนกตามฤดูกลา ผลการศึกษาท่ีได้นอกจากสามารถ

ใช้ท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีและถิน่อาศัย

ทีเ่หมาะสมของแต่ละชนดิและโดยรวมแล้วยงัสามารถ

ใช้ในการติดตามการเปลีย่นแปลงท้ังประชากรและถิน่

อาศัย เพือ่การวางแผนการจดัการอนรุกัษ์เพือ่รกัษาถิน่

อาศัยและประชากรสัตว์ป่าส�าคัญดังกล่าว เพื่อรักษา

ความสมบูรณ์ของพืน้ทีอ่�านวยประโยชน์ทัง้ทางตรง

ทางอ้อมต่อสังคมส่วนรวมอย่างไม่มีท่ีสิน้สุดต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
พื้นที่ศึกษา

อทุยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต้ังอยูใ่นอ�าเภอ

กยุบรุแีละอ�าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

อยู่ระหว่างเส้นละติจุดที่ 99 องศา 53 ลิปดา ถึง 100 

องศา 2 ลิปดาตะวันตก ระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 12 

องศา 5 ลิปดา ถึง 12 องศา 20 ลิดาเหนือ มีเนื้อที่

ประมาณ 61,300 ไร่(Figure 1)พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น

ภเูขาหินปูน มีพืน้ท่ีบางส่วนเป็นชายฝ่ังและหมูเ่กาะ 

ต้ังอยูร่มิฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย สภาพภมิูประเทศบน

บกประกอบด้วยเทอืกเขาสามร้อยยอด เป็นเทือกเขา 

หินปูนสลับซับซ้อนคล้ายก�าแพง และชายฝั่งทะเล 

ประกอบด้วยอ่าว หาดเลน และท้องทะเลรวมถงึหมู่

เกาะหนิปนูในทะเลใกล้ชายฝ่ัง นอกจากนียั้งมีทีร่าบ

ลุ่มน�้าขังอยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ  

เป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่มีน�้าจืดขังตลอดทั้งปี คือ  

ทุง่สามร้อยยอด(ส่วนทรพัยากรท่ีดินและป่าไม้, 2540) 

สามารถจ�าแนกประเภทป่าออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ป่าชายหาด มีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.กม.หรือ

ประมาณร้อยละ2 ของพื้นที่ท้ังหมดป่าชายเลน 3 

ตร.กม.หรือประมาณร้อยละ3 ป่าเขาหินปูนมีพื้นที่

ประมาณ 63.5 ตร.กม.หรือประมาณร้อยละ64.5 

ป่าพรุป่าบึงน�้าจืด มีพื้นที่ประมาณ 30.5 ตร.กม.

หรือประมาณร้อยละ30.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด (สุชัย,  

2546) ภายในพื้นที่มีรายงานการพบนกป่าชนิด

ต่างๆ316 ชนดิ จาก60 สกลุ สัตว์เลีย้งลกูด้วยนม 104 

ชนิด จาก34 สกุล สัตว์เลื้อยคลาน 40 ชนิดและสัตว์

สะเทินน�้าสะเทินบก 20 ชนิด (ส่วนทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้พ.ศ. 2540)

Figure1  Location of Khao Sam Roi Yot National 
Park,  Prachuap Khiri Khan Province, 
study site.
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วิธีการ

1. ด�าเนินการเก็บข้อมูลการปรากฏของ

สตัว์ป่าส�าคญัในพืน้ที ่ได้แก่ เลียงผา ค่างแว่นถ่ินใต้ 

และเก้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน

ธันวาคมพ.ศ. 2559 รวม 4ปี ตามเส้นทางต่างๆ โดย

ด�าเนินการเดือนละ 1ครัง้ ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีอทุยาน

แห่งชาติ เมื่อพบสัตว์ป่าท�าการจ�าแนกชนิด ทั้งจาก

การพบตัวโดยตรง ทางอ้อมได้แก่ร่องรอย มูล และ

เสียงร้อง ท�าการหาต�าแหน่ง และบนัทึกข้อมูลลงใน

ตารางบันทึกข้อมูล

2. การน�าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ 

2.1น�าเข้าข้อมูลต�าแหน่งพิกัด

สัตว์ป่า ท่ีได้จากการเดินแนวส�ารวจในพื้นท่ีศึกษา

โดยจ�าแนกตามการส�ารวจทั้งโดยรวมข้อมูล และที่

จ�าแนกตามฤดูกาลเม่ือพจิารณาจากข้อมลูปรมิาณน�า้

ในรอบ 14 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2559 (ศูนย์

อทุกวทิยา, 2560) เป็นฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคม 

ถงึเดือนเมษายน และฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม

ถงึเดอืนพฤศจิกายนหลงัจากนัน้ท�าการแปลงข้อมูล

ให้อยูใ่นรูปแบบเวคเตอร์ เพือ่น�าไปใช้ในการหาความ

สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ท่ีคาดว่ามีอิทธิพล

ต่อการกระจายของสัตว์ป่า

2.2 การน�าเข้าข้อมลูปัจจัยแวดล้อม

อื่นปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ (1) ความสูง  

(contour) ในรูปแบบของเวคเตอร์ แล้วท�าการ

แปลงข้อมูลชั้นความสูงท่ีได้โดย Software Arc 

GIS10.1โดยมีขนาดกริตเท่ากับ 30 X 30 เมตร (2) 

ความลาดชนั จากการแปลงข้อมูลในรปูเวคเตอร์ (3) 

ถนน ในรปูเวคเตอร์ และ (4) แหล่งน�า้ ในรปูเวคเตอร์ 

(5) พกิดัของแหล่งโป่งทีใ่นรปูเวคเตอร์ ขณะทีปั่จจยั

ทางด้านชีวภาพ ได้แก่  (1) สภาพการใช้ประโยชน์

ที่ดินและประเภทของป่า โดยอาศัยแผนที่การใช้

ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2552) ได้แก่

ป่าเบญจพรรณป่าพรุ ป่าชายหาดพื้นที่เกษตรกรรม 

แหล่งน�า้ และพืน้ทีท่ะเลและชายหาด และ (2) ปัจจยั

มนษุย์ ได้แก่ หน่วยพทิกัษ์อทุยาน จากต�าแหน่งพกิดั

ของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ในรูปเวคเตอร์ 

2.3 การเตรียมข้อมูลแรสเตอร์ 

ท�าการแปลงค่าข้อมูลท่ีได้ให้อยูใ่นรปูแรสเตอร์ โดย

ใช้ขนาดตารางกรติให้เท่ากบั 30 x 30 เมตร เนือ่งจาก

แผนท่ีทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นีมี้มาตราส่วน 1:50,000 

จึงมีขนาดจุดที่ปรากฏในแผนท่ีซึ่งสามารถจ�าแนก

ด้วยสายตา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1สร้างแบบจ�าลองโอกาสใน

การใช้พื้นที่ตามปัจจัยแวดล้อมของสัตว์ป่าโดยวิธี 

Maximum Entropy (MaxEnt software version 3.3.2) 

3.1.1 แบ่งรูปแบบปัจจัย

แวดล้อมหลกัเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ เป็น 2 ประเภท

คอื ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีความต่อเนือ่งกัน (continuous) 

ซ่ึงได้แก่ ค่าชัน้ความสูง ความลาดชนั ระยะห่างจาก

ล�าน�า้ ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน ระยะห่าง

จากถนนปัจจัยแวดล้อมท่ีแบ่งแยกออกเป็นประ

เภทๆ (categorical) คือพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชนิดป่าท่ีได้จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

กรมพัฒนาที่ดิน (2552)

3.1.2 การแปลผล

3.1.2.1 ค่าทีไ่ด้จากเส้นโค้ง 

Receiver operating characteristic (ROC) แสดงเป็น

ค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC หรือ area under the ROC 

curve (AUC) ซึ่งค่า AUC ที่วิเคราะห์ได้ยิ่งมีค่าเข้า

ใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่าแบบจ�าลองนัน้มคีวามน่า

เชื่อถือมากขึ้น (Fawcett, 2006) 

3.1.2.2 ค่า percent contri-

bution ของแต่ละปัจจยัแวดล้อมท่ีได้จากการทดสอบ

แบบจ�าลอง ซึ่งมาจากแนวความคิดของหลักการ 
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heuristic เพื่อประเมินความส�าคัญของแบบจ�าลอง

โดยค่าการกระจาย ถกูคิดจากการเพิม่ข้ึนของค่าgain 

ในแต่ละปัจจัยแวดล้อมของแบบจ�าลองท่ีสร้างข้ึน 

(Phillips, 2009) เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ความ

สมัพนัธ์ของค่าพกิดัทีพ่บการปรากฏของสตัว์ป่ากบั

สิ่งแวดล้อมหลัก (Phillips, 2008) 

3.1.2.3 กราฟโอกาสใน

การใช้พื้นที่ของสัตว์ป่า ได้มาจากการสร้างกราฟ

ระหว่างระยะทางจากสภาพแวดล้อมหลักถึงจุดที่

พบการปรากฏของสัตว์ป่าชนิดน้ันๆกับโอกาสใน

การใช้พื้นที่หรือโอกาสในการปรากฏของสัตว์ป่า

ชนิดนั้นๆ (Phillips, 2008) 

3.1.2.4 ค่ากราฟท่ีได้

จากการทดสอบ jackknife โดยค่าท่ีได้ไม่รวมปัจจยั

แวดล้อมอนัหน่ึงอนัใดตลอดเวลาในการทดสอบแบบ

จ�าลอง โดยผลลพัธ์ของ jackknife ให้ข้อมลูเกีย่วกบั

การแสดงความส�าคัญของแต่ละปัจจัยแวดล้อมใน

แบบจ�าลองที่อธิบายการกระจายของชนิดสัตว์และ

ค่าความสัมพันธ์ที่ได้เฉพาะปัจจัย ดังนั้นจึงช่วยให้

สามารถบอกได้ถึงปัจจัยที่มีความส�าคัญสูง และยัง

ช่วยประกอบในการพจิารณาความส�าคัญของปัจจยั

แวดล้อมร่วมกับค่า percent contribution เมื่อปัจจัย

แวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน (Baldwin, 2009)  

4. การตรวจสอบความถกูต้องของพจิารณา

ค่าจากพล็อต receiver operating characteristic 

(ROC) ซึง่พลอ็ต ROC มาจาก พล็อตของ sensitivity 

และ1-specificity โดยsensitivity แสดงถึงคุณภาพ

ของข้อมูลที่ใช้ท�านายการปรากฏได้อย่างถูกต้อง 

ขณะที่ specificity แสดงถึงคุณภาพของข้อมูลที่ใช้

ท�านายการไม่ปรากฏได้อย่างถูกต้อง ในการสร้าง

พล็อต ROC มีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบในแบบ

จ�าลองและตรวจสอบความถกูต้อง โดยแบบจ�าลองท่ี

ดีแสดงกราฟทีมี่ sensitivity สงูสุดส�าหรบัค่าต�า่ของ

ส่วน false - positive (Hernandez et al., 2006) ซึง่นยั

ส�าคญัของเส้นกราฟถกูค�านวณด้วย area under curve 

(AUC) และมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 - 1.0  ในบาง

ครั้งค่า AUC มีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงถึงความน่าเชื่อ

ถือของแบบจ�าลองมีค่าน้อยกว่าการสุ่มที่คาดคะเน 

(Engler et al., 2004)ค่า AUC เป็นค่าต�าแหน่งของ

ความน่าเชือ่ถอืของแบบจ�าลองซึง่ช่วยตัดสินความน่า

จะเป็นหรอืโอกาสทีจ่ดุทีพ่บสัตว์มค่ีาต�าแหน่งทีส่งู

กว่าจดุ random background หรอื pseudo - absences  

(Phillips et al., 2006)  ค่า AUC ท่ีได้จากวธีิ  Maximum 

Entropy  เพื่อพิจารณาค่าความเหมาะสมของแบบ

จ�าลอง โดยค่า AUC มากกว่าร้อยละ 90 แสดงถงึแบบ

จ�าลองท่ีมคีวามน่าเชือ่ถอืสูง ค่า AUCในช่วงร้อยละ 

70 – 90 แสดงว่าแบบจ�าลองมีความน่าเชื่อถือ และ

ค่า AUCที่ต�่ากว่าร้อยละ 70 แสดงถึงแบบจ�าลองที่

มีความน่าเชื่อถือต�่า (Swets, 1988)

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความ

ส�าคัญจากการพบเม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเก็บ

ข้อมูลทีด่�าเนนิการฝึกอบรมและออกแบบตารางบันทกึ

ข้อมลู ร่วมกบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2559 พบว่าสตัว์ป่า

ส�าคัญท่ีพบเหน็ต้ังแต่ 30 ต�าแหน่งขึน้ไป จากการเดิน

เท้าในพื้นที่รวมระยะทาง 10,992.69 กม. เป็นระยะ

ทางในช่วงฤดูแล้ง 4,285.21 กม. ช่วงฤดูฝน 6,707.48 

กม. จ�านวนชนิดสัตว์ป่าส�าคัญมีการพบมา มี 3ชนิด 

ได้แก่ เลยีงผา (Naemorhedus sumatraensis) (n=165) 

เก้ง (Muntiacus  muntjak) (n=52) และค่างแว่นถิ่น

ใต้ (Trachypithecus obscurus) (n=46) นอกจากนี้

พบร่องรอยของเสือปลา (Prionailurus  viverrinus) 

แต่เนื่องจากมีข้อมูลการพบเพียง 27 ครั้งจึงมิได้น�า

มาวเิคราะห์ จ�านวนต�าแหน่งของสัตว์ป่าส�าคัญท่ีได้
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ทัง้โดยรวมข้อมูลและทีจ่�าแนกตามฤดูกาลในระหว่าง

การศึกษาดังรายละเอียดตาม Table 1

ปัจจยัแวดล้อมทางชวีภาพได้แก่สภาพพืน้ท่ี

ถ่ินอาศัย ซ่ึงแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) ป่า

เบญจพรรณ มีพืน้ทีร้่อยละ 13.32 พบการปรากฏของ

สตัว์ป่าร้อยละ 90.56 ในพืน้ท่ีดังกล่าวพบการรบกวน

จากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ โดยคดิเป็นพืน้ทีท่ี่มกีารพบ

การรบกวน หรอืการใช้ประโยชน์ทรพัยากรร้อยละ 

83.40 จากจ�านวนครั้งที่พบในพื้นที่ทุกประเภท (2) 

ป่าพร ุมีพืน้ท่ีร้อยละ 0.15 ไม่พบการปรากฏของสัตว์

ป่าและการใช้ประโยชน์ทรพัยากร (3) ป่าชายหาด มี

พืน้ทีร้่อยละ 0.03 ไม่พบการปรากฏของสัตว์ป่าและ

การใช้ประโยชน์ทรพัยากร (4) พืน้ทีเ่กษตรกรรม มี

พืน้ท่ีร้อยละ 21.90 พบการปรากฏของสัตว์ป่าร้อยละ 

8.67 พบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร้อยละ 16.39 (5) 

แหล่งน�้ามีพื้นที่ร้อยละ 0.04 ไม่พบการปรากฏของ

สัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์ทรพัยากร และ(6) พืน้ท่ี

ทะเลและชายหาด พบการปรากฏของสัตว์ป่าร้อยละ  

0.78 มีพื้นท่ีร้อยละ 21.90 พบการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรร้อยละ 0.20  เมื่อพิจารณาสัตว์ป่าส�าคัญ 

3 ชนิดที่พบในพื้นที่ ได้ผลการศึกษาดังนี้
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Table1 The selected species that used to study habitat suitability and number of locations found 

separated by season and data combined within 4 years round during 2013 and 2016 in 
Khao Sam Roi Yot National Park, Prachuap Khiri Khan Province. 

 

No. Common name Season 
Number of 

location found 
Total transect length

(km) 
1 Serow Pooled data 165 10,990.69
  The wet 83 6,707.48 
  The dry 82 4,285.21 
2 Common barking deer Pooled data 52 10,990.69
  The wet 15 6,707.48 
  The dry 37 4,285.21 
3 Dusky langur Pooled data 46 10,990.69
  The wet 13 6,707.48 
  The dry 33 4,285.21 
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เลียงผา

พิจารณาโดยรวมข้อมูลพบว่าปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการปรากฏของเลียงผาในทิศทางเดียวกันได้แก่

ประเภทของถิน่อาศัยทีเ่ป็นป่าชนิดต่างๆโดยมอีทิธิ

ผลต่อการปรากฏร้อยละ 79.50 ค่าโอกาสพบเลยีงผา

มากทีส่ดุในป่าเบญจพรรณ นอกจากน้ี ได้แก่ระยะห่าง

จากล�าธารถาวร ความลาดชนั และระยะทางห่างจาก

หน่วยพิทักษ์อุทยาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง

ฤดูฝนให้ผลปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเลียงผา

ในทิศทางเดียวกัน ให้ผลเช่นเดียวกับเมื่อวิเคราะห์

โดยรวมข้อมูล ขณะที่ในช่วงฤดูแล้งปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการปรากฏของเลียงผาในทิศทางเดียวกัน ได้แก่  

ป่าเบญจพรรณ ล�าธารถาวร และความลาดชัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรากฏของเลียงผาใน

ทศิทางตรงกนัข้าม เม่ือวิเคราะห์โดยรวมข้อมูล และ

ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่เส้นทางต่างๆท้ังภายในอทุยาน

และโดยรอบ และพืน้ท่ีราบ พบว่ายิง่ระยะใกล้เส้นทาง

มาก หรอืใกล้พืน้ท่ีราบมาก โอกาสการพบเลยีงผามี

ค่าน้อยลง ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปรากฏของเลยีงผาเม่ือ

พิจารณาจากค่า percent contribution ทั้งโดยรวม

ข้อมูล และจ�าแนกตามฤดูกาลดัง Table2

พื้นที่อาศัยท่ีเหมาะสมของเลียงผาเม่ือ

วเิคราะห์ข้อมูลรวมมีค่า 64.84 ตารางกิโลเมตร หรือ

ร้อยละ 40.21 ของพื้นที่ช่วงฤดูฝนมีค่า62.81 ตาราง

กิโลเมตร หรือร้อยละ 38.93 ของพื้นที่ ขณะที่ช่วง 

ฤดูแล้งมค่ีา 67.42 ตารางกโิลเมตร หรอืร้อยละ 58.22 

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เก้ง

 ผลการวเิคราะห์โดยรวมข้อมลูพบว่าปัจจยั

ทีมี่ผลต่อการปรากฏของเก้งในทิศทางเดียวกนั หรอื

เป็นไปในทางบวกได้แก่ ป่าเบญจพรรณ เส้นทาง

ต่างๆทั้งภายในและโดยรอบพืน้ที่ ล�าธารถาวร และ

หน่วยพิทักษ์อุทยาน ปัจจัยที่มีผลในทิศทางตรงกัน

ข้ามกับการปรากฏของเก้งได้แก่ความสูงจากระดับ

น�้าทะเล และสภาพที่เป็นพื้นราบ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปรากฏของเก้ง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ได้แก่

ป่าเบญจพรรณ ระยะห่างจากเส้นทาง ระยะห่างจาก

ล�าธารถาวร และพื้นราบขณะที่พบว่าในช่วงฤดูฝน

เก้งชอบเข้ามาใช้พื้นที่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยาน 

ส่วนช่วงฤดูแล้งหน่วยพิทักษ์อุทยานมีผลต่อการ

ปรากฏของเก้งในทิศทางตรงกันข้ามปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการปรากฏของเก้งเม่ือพิจารณาจากค่า percent 

contribution ทั้งโดยรวมข้อมูล และจ�าแนกตาม

ฤดูกาลดัง Table2

ผลการค�านวณพื้นที่อาศัยท่ีเหมาะสมต่อ

การปรากฏของเก้งเม่ือวเิคราะห์ข้อมลูรวมพบว่ามีค่า 

63.37 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 41.75 ของพื้นที่

ทั้งหมด ช่วงฤดูฝนมีค่า 72.46 ตารางกิโลเมตร หรือ

ร้อยละ 44.90 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ขณะท่ีช่วงฤดูแล้งมี

ค่า 67.43 ตารางกโิลเมตร หรอืร้อยละ 41.79 ของพืน้ที่

นัฐพล (2554) ศึกษาถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสม

ของเก้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้วย

กล้องดักถ่ายภาพในรอบปีพบเก้งรวม 71 ครั้ง พบ

ว่าถนนเป็นปัจจยัแวดล้อมทีมี่อทิธิพลต่อการปรากฏ

ของเก้งมากทีส่ดุถึงรอ้ยละ 66.1 ล�าธารชัว่คราวเป็น

ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของเก้ง 

ร้อยละ 18.6  และหน่วยพทัิกษ์ป่าเป็นปัจจัยแวดล้อม

ท่ีมอีทิธิพลต่อการปรากฏของเก้งร้อยละ 12.5   ขณะท่ี 

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆมีอิทธิพลต่อการปรากฏของ

เก้งน้อยมาก ซ่ึงคล้ายกับท่ีได้จากการศึกษาน้ีท่ีพบ

ว่าเส้นทางถนน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน 

และล�าธารมีผลต่อการปรากฏของเก้งในทางบวก

เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากป่าเบญจพรรณท่ีเป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏเพิ่มเข้ามา
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Table2 The percent contribution of each environmental variable affected to the appearance of the 

selected wildlife species in  Khao Sam Roi Yot National Park, Prachuap Khiri Khan 
Province. 

Species 
Percent Contribution   

1 2 3 4 5 6
1. Serow analyzed by pooled data 88.6 1.4 2 0.8 3 4.3

1.1 Serow during the wet season 89 1.8 3.4 1.5 2.1 2.2 
1.2 Serow during the dry season 65 3.8 2.3 1.3 4.3 23.2

2. Barking deer analyzed by pooled data 89.3 1 0.2 2.8 2.9 3.9 
2.1 Barking deer during the wet season 92.1 3.8 0.1 0.2 3.8 0
2.2 Barking deer during the dry season 93.9 0.8 2 0.1 1.9 1.2

3. Dusky langur analyzed by pooled data 80.5 1.5 5.1 4.1 2.8 6
3.1 Dusky langur during the wet season 64.4 7.9 7 7.8 6.9 6
3.2 Dusky langur during the dry season 77.5 1.5 5.5 2.9 7.8 4.8

Note:  
1 = Forest type 2 = Distance class to forest road  3 = Distance class to permanence stream 
4 = Altitude class    5 = Distance class to ranger station   6 =Slope class 
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1.2 Serow during the dry season 65 3.8 2.3 1.3 4.3 23.2

2. Barking deer analyzed by pooled data 89.3 1 0.2 2.8 2.9 3.9 
2.1 Barking deer during the wet season 92.1 3.8 0.1 0.2 3.8 0
2.2 Barking deer during the dry season 93.9 0.8 2 0.1 1.9 1.2

3. Dusky langur analyzed by pooled data 80.5 1.5 5.1 4.1 2.8 6
3.1 Dusky langur during the wet season 64.4 7.9 7 7.8 6.9 6
3.2 Dusky langur during the dry season 77.5 1.5 5.5 2.9 7.8 4.8
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ค่างแว่นถิ่นใต้

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของค่างแว่น

ถิ่นใต้ เมื่อวิเคราะห์ทั้งโดยรวมข้อมูล (n=46) ได้แก่  

ป่าเบญจพรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของค่าง

แว่นถิน่ใต้ในทิศทางเดียวกนัหรอืเป็นไปในทางบวก

ได้แก่ ระยะห่างจากเส้นทางในป่า  ล�าธาร ความ

ลาดชันของพื้นท่ี ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏ

ในทิศทางตรงกันข้ามหรือทางลบได้แก่ระห่าง

จากหน่วยพิทักษ์ป่าจ�าแนกเป็นช่วงฤดูฝน (n=13) 

อย่างไรก็ตามช่วงฤดูฝนพบว่าระยะห่างจากล�าธาร

ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการปรากฏของค่างแว่นถ่ินใต้ใน

ฤดูฝน ขณะที่ช่วงฤดูแล้งช่วงฤดูแล้ง (n=33) พบว่า

ถนนมีผลต่อการปรากฏของค่างแว่นถิ่นใต้ในทาง

ลบ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรากฏของค่างแว่นถิ่นใต้

เม่ือพิจารณาจากค่า percent contribution ทั้งโดย

รวมข้อมูล และจ�าแนกตามฤดูกาลดัง Table 2 ผล

การศึกษาพบว่าพืน้ทีอ่าศัยท่ีเหมาะสมของค่างแว่น

ถิน่ใต้เม่ือวเิคราะห์ข้อมูลโดยรวมมีค่า  66.50 ตาราง

กโิลเมตร หรอืร้อยละ 41.21 ของพื้นที่ช่วงฤดูฝนมี

ค่า 62.93 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 39.00 ของ

พื้นที่ขณะที่ช่วงฤดูแล้ง มีค่า 62.68 ตารางกิโลเมตร 

หรือร้อยละ 38.85 ของพื้นที่ ดังแผนที่การกระจาย

ของสัตว์ป่าส�าคัญ ได้แก่ เลียงผา เก้ง และค่างแว่น

ถิ่นเหนือ (Figure2)

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางนเิวศวทิยาทีมี่

ผลต่อการปรากฏของสัตว์ป่าส�าคัญในพื้นที่ในทาง

บวกเม่ือพจิารณาโดยรวม ทีส่�าคญัท่ีสุดได้แก่ประเภท

ของป่า รองลงมาได้แก่ระยะห่างแหล่งน�า้ ความลาด

ชนัของพืน้ท่ี และระยะห่างจากหน่วยพทัิกษ์อทุยาน

แห่งชาติ ขณะทีปั่จจัยทีมี่ผลต่อการปรากฏของสตัว์

ป่าส�าคัญในทางลบได้แก่ ระยะห่างจากถนน ความ

สูง และพื้นท่ีราบ ซ่ึงอาจผันแปรไปตามชนิดสัตว์

และฤดูกาลบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

กิตติวรา (2557) ที่พบว่าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปรากฏของสัตว์กินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สลกัพระ มากท่ีสดุได้แก่พืน้ท่ีบรเิวณหน่วยพทัิกษ์ป่า  

โดยท่ัวไปสัตว์ป่าเลือกอาศัยในพื้นท่ีท่ีปราศจาก

การรบกวน ในพื้นท่ีราบ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุด

ทีมี่ผลต่อการปรากฏของสัตว์ป่า (Bagherirad et al., 

2014) ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การปรากฏของเก้ง

ในพืน้ทีศึ่กษามีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัพืน้ทีร่าบ

เม่ือวเิคราะห์โดยรวมข้อมูล อาจชีใ้ห้เหน็ว่าในพืน้ที่

ราบและในป่าเบญจพรรณของพืน้ท่ีมีการรบกวนจาก

กจิกรรมมนษุย์ค่อนข้างมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาที่พบกิจกรรมมนุษย์รวม 488 ครั้ง ส่วนใหญ่ 

335 ครัง้พบในพืน้ท่ีราบ ซ่ึงเป็นป่าเบญจพรรณจงึมี

ผลให้สตัว์ป่าส�าคญัหลบหนอีอกจากพืน้ท่ีทีเ่หมาะสม  

และลดโอกาสในการอยู่รอด
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Analyzed by data combined During the dry season. During the wet season. 
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Analyzed by data combined During the dry season. During the wet season. 

(3)Habitat suitability map of dusky langur.
 

Figure 2 Habitat suitability map of serow, common barking deer anddusky langur in Khao Sam RoiYot 
National Park, PrachuapKhiri Khan Province. 

Note:  Black color: Suitable habitat                Gray color: Did not suitable habitat 
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การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�าลอง 

พิจารณาความถูกต้องของแบบจ�าลองใน

กรณีของเลยีงผาทีว่เิคราะห์ข้อมูลโดยรวมพบว่ามีค่า 

AUC เท่ากับ 0.856 ช่วงฤดูฝนค่า 0.858 ช่วงฤดูแล้ง

ค่า 0.843 ขณะทีเ่ก้งเม่ือวเิคราะห์ข้อมูลโดยรวมมีค่า 

AUC 0.817 ช่วงฤดูฝนมีค่า 0.872 ช่วงฤดูแล้งมีค่า 

0.862 ส่วนค่างแว่นถิน่ใต้เม่ือวเิคราะห์ข้อมลูโดยรวม

มี 0.848 ช่วงฤดูฝนมีค่า 0.946 ช่วงฤดูแล้งค่า 0.821 

ซึ่งนับว่ามีค่าสูงในทุกผลการวิเคราะห์

ความถูกต้องของแบบจ�าลองจากผลการ

ศึกษาน้ีเม่ือพจิารณาจากค่า AUC ท่ีพบว่ามีค่าระหว่าง 

0.821 – 0.946 แม้ว่ามีความถูกต้องในเกณฑ์ทีย่อมรบั

ได้ว่ามีความถกูต้องสงู(Swets, 1988) แต่กม็ค่ีาน้อยเม่ือ

เปรียบเทียบกับ Ansari (2017) ที่ศึกษาพื้นที่อาศัยที่

เหมาะสมของ Persian Gazelle ด้วยวธีิการเดียวกนักบั

การศึกษานีใ้นภาคใต้ของจงัหวดั  Markazi ประเทศ

อิหร่าน ที่พบว่ามีค่า AUC 0.985อย่างไรก็ตามมีค่า

ใกล้เคียงการการศึกษาพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของ

หมาใน หมคีวาย และอเีหน็ธรรมดาในเขตรกัษาพนัธ์ุ

สัตว์ป่าสลักพระท่ีพบว่ามีค่าระหว่าง 0.78 – 0.88 

(กิตติวรา, 2557) 

สรุปและข้อเสนอแนะ

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้พื้นท่ีอาศัยของ

เลียงผา จากพบ 165 ครั้ง เป็นการพบในช่วงฤดูฝน 

83 ครัง้ ฤดูแล้ง82ครัง้ พบว่าจากการวเิคราะห์ข้อมูล

ท้ังโดยรวมข้อมูลและจ�าแนกตามฤดูกาลให้ผลคล้าย

กัน กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเลียงผา

ได้แก่ ประเภทของถิน่อาศัยมีอทิธิผลต่อการปรากฏ

มากที่สุดส่วนใหญ่ได้แก่ป่าเบญจพรรณ รองลงมา

ได้แก่แหล่งน�้า ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเล 

ระยะห่างจากหน่วยพทิกัษ์ป่า และความลาดชนั ตาม

ล�าดับ ขนาดพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของเลียงผาใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีขนาดผันแปรไป

ตามฤดูระหว่าง 62.81 – 67.42 ตารางกิโลเมตร มี

ค่า AUC เท่ากับ 0.856 ช่วงฤดูฝนค่า 0.858 ช่วงฤดู

แล้งค่า 0.843

2. ปัจจัยทีมี่ผลต่อการใช้พืน้ท่ีอาศัยของเก้ง 

จากพบ 52 ครัง้ เป็นการพบในช่วงฤดูฝน 15 ครัง้ ฤดู

แล้ง 37 ครัง้ พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังโดยรวม

ข้อมูลและจ�าแนกตามฤดูกาลให้ผลคล้ายกนั กล่าวคอื 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการปรากฏของเก้งได้แก่ ประเภทของ

ถิน่อาศัยมีอทิธิผลต่อการปรากฏมากท่ีสดุส่วนใหญ่

ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ป่าพร ุป่าชายหาด พืน้ทีเ่กษตร 

ตามล�าดับ รองลงมาได้แก่ระยะห่างจากถนน ระยะ

ห่างจากธารน�า้ ระดับความสูงจากระดับน�า้ทะเล ระยะ

ห่างจากหน่วยพทัิกษ์ป่า และระดับความลาดชนั ตาม

ล�าดับ ขนาดพืน้ทีอ่าศัยท่ีเหมาะสมของเก้งในอทุยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีขนาดผันแปรไปตามฤดู

ระหว่างระฤดูแล้ง และฤดฝูนระหว่าง 67.43 –72.43 

ตารางกโิลเมตร ขณะทีผ่ลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม

มีขนาด 63.37ตารางกิโลเมตรมีค่า AUC 0.817 ช่วง

ฤดูฝนมีค่า 0.872 ช่วงฤดูแล้งมีค่า 0.862

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้พื้นที่อาศัยของ 

ค่างแว่นถิ่นใต้จากพบ 46 ครั้ง เป็นการพบในช่วง 

ฤดูฝน 13 ครัง้ ฤดูแล้ง 33 ครัง้ พบว่าจากการวเิคราะห์

ข้อมูลทัง้โดยรวมข้อมูลและจ�าแนกตามฤดูกาลให้ผล

คล้ายกัน กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของ 

ค่างแว่นถิน่ใต้ ได้แก่ ประเภทของถิน่อาศัยมีอทิธิผล

ต่อการปรากฏมากท่ีสุดส่วนใหญ่ได้แก่ป่าเบญจพรรณ 

รองลงมาได้แก่ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากธาร

น�า้ ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเล ระยะห่างจาก

หน่วยพิทักษ์ป่า และระดับความลาดชัน  ตามล�าดับ 

ขนาดพื้นท่ีอาศัยที่เหมาะสมส�าหรับค่างแว่นถิ่นใต้ 
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ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีขนาดผันแปร

ไปตามฤดูระหว่างฤดแูล้ง และฤดูฝนระหว่าง 62.68 

– 62.93 ตารางกโิลเมตร ขณะทีผ่ลการวเิคราะห์ข้อมูล

โดยรวมมีขนาด 66.50ตารางกิโลเมตรมี 0.848 ช่วง

ฤดูฝนมีค่า 0.946 ช่วงฤดูแล้งค่า 0.821  

4. ผลการศึกษาพบว่าป่าเบญจพรรณ และป่า

ประเภทอื่น ได้แก่ ป่าพรุ ป่าชายหาด หรือบริเวณที่

เป็นแหล่งน�้า และพื้นที่ราบมีผลต่อการปรากฏของ

สัตว์ป่าส�าคัญในพื้นที่ จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง

โดยเฉพาะการรบกวนสภาพพื้นท่ีป่าดังกล่าวโดย

เฉพาะป่าเบญจพรรณเนื่องจากเป็นพื้นท่ีอาศัยท่ี

ส�าคัญส�าหรับสัตว์ป่าตลอดจนควรมีการติดตาม

ศึกษาการกระจายและประชากรของสัตว์ป่าส�าคัญ

ในพื้นที่นี้ต่อไป
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รปูแบบการปลกูและการจัดการมะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.)  

ของราษฎรบ้านผาหลัก ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

Cropping Patterns and Management of Indian Ivy-rue 

(Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) Planted by People in Pha Lak Village, 

Yot Sub-district, Song Khwae District, Nan Province

ภัสราสร พรหมโชติ1                       Passarasorn Promachot1

วิพักตร์ จินตนา1                                     Vipak Jintana1

นิตยา เมี้ยนมิตร1                                Nittaya Mianmit1

………………….

ABSTRACT

The planting patterns and management of Indian Ivy-rue by local people was studied in Pha Lak village, 

Yot sub-district, Song Khwae district, Nan province, Thailand, using the census method. Representatives 

from 92 households were interviewed using a structured questionnaire. Ten sample plots (20×20 m) were 

set up to measure the number of each plant in each agroforest plot containing Indian Ivy-rue in combination 

with other plants. Data were analyzed using a computer program. Simple statistical values were calculated 

to describe planting patterns, management and the production of Indian Ivy-rue in the studied households.

The results indicated that half of the population cultivated Indian Ivy-rue in both monoculture and 

agroforestry patterns. Almost one-half cultivated agroforestry only while a few used  a monoculture 

pattern only. In the agroforestry pattern, Indian Ivy-rue was deliberately mixed with one or two other plant 

species. In total, 29 other plant species were recorded in this pattern, with lime being the most common one. 

Indian Ivy-rue planted in an agroforestry pattern at age 10 years had the highest planting area (181.25 rai). 

Four steps in the cultivation management of Indian Ivy-rue were observed: planting, maintenance, harvesting 

and marketing. Most respondents used natural regeneration and their own seedlings and seeds, prepared the 

land by weeding, carried out land clearing using slash and heap burning, had a planting plan that aimed to 

thin out any heavily stocked seedlings and did not undertake any replanting but did weed removal including. 

vines, removed male and old plants and trimmed leaf shoots, and harvested using household labor. The products 

1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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of Indian Ivy-rue were air dried and then sold wholesale to a trader who regularly visited the village. The 

annual dry fruit product of Indian Ivy-rue from monoculture planting averaged 32.23 kg per rai and was 

a little higher than from agroforestry and monoculture together (average 30.23 kg per rai). A low level of 

cultivation management in agroforestry produced more Indian Ivy-rue annually than from a medium level.

Keywords: cropping pattern, agroforestry, age distribution, Indian Ivy-rue

บทคัดย่อ

การศึกษารปูแบบการปลกูและการจดัการมะแขว่นของราษฎรบ้านผาหลกั ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน ด้วยวิธีส�ามะโนประชากร เพื่อสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนจ�านวน 92 ราย เกี่ยวกับรปูแบบการ

ปลกูและการจดัการในการผลติมะแขว่น วางแปลงตัวอย่างขนาด 20×20 เมตร จ�านวน 10 แปลง เพือ่ส�ารวจแจง

นบัจ�านวนของต้นมะแขว่นทีป่ลกูควบกับพชืชนิดอืน่ในพืน้ท่ีท�ากนิ วเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู

เพื่อค�านวณค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ราษฎรร้อยละ 50 นิยมปลูกมะแขว่นทั้งรูปแบบเชิงเด่ียวและแบบวนเกษตร 

ร้อยละ 43.48 เป็นการปลูกแบบวนเกษตร มีเพียงร้อยละ 6.52 ท่ีปลูกแบบเชิงเด่ียว พืชท่ีราษฎรปลูกควบ

กบัมะแขว่นมีทัง้หมด 29 ชนิด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.57 ปลกูควบกบัพชือืน่ 1-2 ชนดิ การกระจายของอาย ุ

มะแขว่นจ�าแนกตามขนาดพื้นท่ีปลูกอยู่ในช่วง 1-10 ปี โดยมะแขว่นท่ีปลูกแบบวนเกษตรอายุ 10 ปี มีพืน้ที่

ปลกูมากท่ีสุด 181 ไร่ 1 งาน การจดัการมะแขว่นประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื การปลกู การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว 

ผลผลติ และการจ�าหน่ายผลผลติ โดยส่วนใหญ่ใช้กล้าไม้ท่ีขึน้เองตามธรรมชาติ มกีารปลกูโดยใช้กล้าไม้ 

และเมลด็พนัธ์ุของตนเอง เตรยีมพืน้ทีโ่ดยวธีิถางหญ้าและเกบ็รบิสมุเผา จัดระยะไม่ให้กล้าไม้ชดิกนัเกนิไป  

ดูแลรกัษาโดยวธีิก�าจดัวชัพชื/เถาวลัย์ ก�าจัดต้นตัวผู ้ต้นแก่ และลดิยอดอ่อน เก็บเกีย่วผลผลิตโดยใช้แรงงานใน

ครัวเรือน หลังแปรรูปด้วยการตากแห้งก็จ�าหน่ายให้พ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อในหมู่บ้านเป็นประจ�า ผลแห้งจาก

การปลูกแบบเชิงเดี่ยว มีค่าเฉลี่ย 32.23 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนการปลูกทั้งสองรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 30.23 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี กลุ่มที่ปลูกมะแขว่นด้วยรูปแบบวนเกษตรที่มีการจัดการมะแขว่นอยู่ในระดับน้อยกลับ

ได้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่มีการจัดการในระดับปานกลาง

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการปลูก วนเกษตร การกระจายตามชั้นอายุ มะแขว่น 
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ค�าน�า
จงัหวดัน่าน เป็นแหล่งต้นน�า้ส�าคญัของแม่น�า้

น่าน มีพืน้ทีป่่ามากถึงร้อยละ 61.30 ของพืน้ท่ีจงัหวดั 

(กรมป่าไม้, 2558ก) ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ที่ถือเป็นแหล่งผลิตอันดับ 2 ของประเทศ (กรมส่ง

เสริมการเกษตร, 2558) จังหวัดน่านประสบปัญหา

การบุกรุกท�าลายป่าเพื่อท�าไร่ข้าวโพดเป็นจ�านวน

มาก ท�าให้พื้นที่ป่าไม้สูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเสีย

สมดุล (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2553) ซึ่ง

ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี (พ.ศ. 

2558-2561) ท่ีเน้นกลยทุธ์ในการปรบัปรงุการปลกู

พชืเชิงเดีย่วให้เป็นระบบเกษตรผสมผสาน โดยพฒันา

ระบบวนเกษตร/พชืเศรษฐกจิ ไม้ผล (perennial plant 

species) (ส�านกังานจงัหวดัน่าน, 2558) ซึง่เป็นหน่ึง

ในแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืท่ีมกีารจัดการการใช้

ประโยชน์ท่ีดินการเกษตรและป่าไม้ในระบบการผลติ

แบบบรูณาการทีจ่ะได้รบัประโยชน์สูงสดุ (Kohli et 

al., 2008) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน

การวางแผนและการบรหิารจัดการพืน้ที ่รวมท้ังการ

เฝ้าระวังพื้นท่ีในท้องถิ่นของตนเองเป็นหลัก เน้น

การบรหิารจดัการพืน้ท่ีโดยค�านงึถงึการอนรุกัษ์ดิน

และน�้าเป็นส�าคัญ

บ้านผาหลัก ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านหน่ึงท่ีต้ังอยู่ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าน�้ายาวและป่าน�้าสวด (กรมป่าไม้,  

2558ข) ราษฎรในชุมชนปลูกมะแขว่น ซ่ึงเป็นเครื่อง

เทศท่ีพบมากทางภาคเหนือและเป็นพืชเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพของจังหวัดน่าน (ภัสรา, ม.ป.ป.) 

จากรายงานของส�านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน (2558) 

พบว่า ในอ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีจ�านวนครัว

เรือนท่ีปลูกมะแขว่นมากถึง 290 ครัวเรือน และมี

เน้ือท่ีปลูก 1,383.25 ไร่ จึงนับเป็นพื้นที่ท่ีมีระบบ

การผลติทีส่อดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ของจงัหวดัน่าน อย่างไรกต็าม ยงัไม่มีข้อมูลเกีย่วกบั 

รปูแบบการปลกูและการจดัการมะแขว่นในพืน้ทีดั่งกล่าว  

ท�าให้ยังมีข้อจ�ากัดในการส่งเสริมและพัฒนา การ

ปลูกและการจัดการมะแขว่นแก่ราษฎรในชุมชน

และพื้นที่ใกล้เคียง

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ

การปลูก และการจัดการมะแขว่นของราษฎรบ้าน

ผาหลัก ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อ

ให้ได้ข้อมลูส�าหรบัใช้ประกอบในการบรหิารจดัการ

เชงิพืน้ทีใ่นการท�าการเกษตรให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกลมกลนืกบัฐานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ

ด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล แผนที่

ภมิูประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 

เครือ่งก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (GPS) เทปวดั เชือก

และไม้หลักส�าหรับวางแปลงตัวอย่าง เครื่องเขียน 

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส�าเร็จรูป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ส�ารวจ

ข้อมลูเบือ้งต้นเพือ่น�ามาใช้ท�าแบบสัมภาษณ์ ท�าการ

ทดสอบแบบสัมภาษณ์กับราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง 

เก็บข้อมูลในระดับครัวเรือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์

ที่มีโครงสร้าง (structured questionnaire) (บุญใจ, 
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ม.ป.ป.) ทีไ่ด้ท�าการแก้ไขปรบัปรงุแล้ว ไปสัมภาษณ์

ราษฎรทีป่ลกูมะแขว่นบ้านผาหลกั ต�าบลยอด อ�าเภอ

สองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีส�ามะโนประชากร 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) จ�านวน 92 ราย 

ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การถือครองทีดิ่น รปูแบบการปลกูมะแขว่น การ

จดัการและผลผลติมะแขว่นในรอบปี ระยะเวลาการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2559 – มกราคม 

2560 และเก็บข้อมูลการส�ารวจแปลงปลูกมะแขว่น 

ซึง่ในการวิจยัครัง้น้ีผูว้จิยัท�าการส�ารวจเฉพาะแปลง

ปลกูมะแขว่นในรปูแบบการปลกูผสมผสานหรอืวน

เกษตรที่ปลูกควบกับพืชชนิดอื่น โดยวิธีวางแปลง

ตัวอย่าง (sampling plot) แบบควอแดรท (quadrat) 

ขนาด 20×20 เมตร จ�านวน 10 แปลง โดยสุ่มเลือก

แปลงตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

ด้วยวิธีการจับสลาก จากจ�านวนแปลงที่ได้จากการ

สมัภาษณ์ครวัเรอืน ข้อมูลท่ีเกบ็ประกอบด้วย จ�านวน

และชนิดของต้นไม้ 

2. ข้อมูลทติุยภมิู (secondary data) โดยการ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา ประชากร สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม มะแขว่น และการปลูกมะแขว่น 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต�าบลยอด ที่

ว่าการอ�าเภอสองแคว ส�านักงานเกษตรอ�าเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) 

    1.1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้

ทีด่นิ รปูแบบการปลกูมะแขว่น การจัดการและผลผลติ

มะแขว่น โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์หาค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

    1.2 ข้อมูลความเข้มข้นในการจัดการ 

มะแขว่น โดยก�าหนดเกณฑ์ในการประเมนิคะแนน

เพื่อบอกระดับความเข้มข้นจากจ�านวนกิจกรรมท่ี

เกษตรกรแต่ละรายปฏบิติัในการผลติมะแขว่น โดย

น�าข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์มาสรปุประเดน็และให้

คะแนนจากการตอบค�าถามเกีย่วกบัการปฏบัิติกจิกรรม

การจดัการในแต่ละข้ันตอน แบ่งคะแนนความเข้มข้น

ในการจัดการเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และ

น้อย ด้วยคะแนน 2  1 และ 0 ตามล�าดับ ดังแสดง

ใน Table 1 จากนั้นน�าคะแนนรวมของการจัดการ

มะแขว่นทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจ�าหน่ายผลผลิต ซึ่งมี

คะแนนสูงสุด 8 คะแนน และต�่าสุด 0 คะแนน มา

แบ่งเป็น 3 ช่วงระดับคะแนน ที่บอกถึงระดับความ

เข้มข้นในการจัดการ คือ คะแนนรวม 0-2, 3-5 และ 

6-8 อยู่ในระดับน้อย ปานกลาง และมาก ตามล�าดับ

     1.3 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่าง 

รูปแบบการปลูกและการจัดการมะแขว่นท่ีต่างกัน

กับผลผลิตมะแขว่นที่ได้ในรอบปีท่ีท�าการศึกษา 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์สังคมพืชจากการส�ารวจแปลง

ปลูกมะแขว่น โดยหาความหนาแน่นของต้นไม้
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ผลและวิจารณ์
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการถือครองที่ดิน

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนครวัเรอืน ร้อยละ 

56.52 เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.48 เป็นเพศหญงิ มอีายุ

เฉล่ีย 53 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.78 อยูใ่นช่วงอาย ุ49-

63 ปี รองลงมา ร้อยละ 30.44 อยูใ่นช่วงอาย ุ34-48 ปี 

และร้อยละ 9.78 อยูใ่นช่วงอาย ุ64-78 ปี เกอืบทัง้หมด

หรอืร้อยละ 95.65 มีชาติพนัธ์ุเป็นชาวไทล้ือ ส่วนน้อย 

เพียงร้อยละ 4.35 เป็นชาวไทยวนหรือคนเมือง  

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.70 อยู่ที่ระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 9.78 ระดับมัธยมศึกษา และ

ร้อยละ 2.17 ระดับปริญญาตรี ที่เหลือร้อยละ 4.35 

ไม่ได้ศึกษา 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 4 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.74 มีสมาชกิ 4-6 คน 

รองลงมา ร้อยละ 23.91 มีสมาชิก 1-3 คน และร้อย

ละ 4.35 มีสมาชิก 7-9 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.92 

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รองลงมา ร้อยละ 14.13 

ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5.43 เท่าๆ กันท่ีท�า

อาชพีค้าขายและอาชพีข้าราชการหรอืพนกังานของ

รัฐ ที่เหลือร้อยละ 1.09 ระบุว่าไม่ได้ประกอบอาชีพ 

มีทีดิ่นท�าการเกษตรเฉลีย่ 5 แปลง ส่วนใหญ่ ร้อยละ  

53.26 มีที่ดิน 4-6 แปลง รองลงมา ร้อยละ 31.52 มี

น้อยกว่า 4 แปลง และร้อยละ 15.22 มีมากกว่า 6 แปลง  

โดยเฉล่ียมีขนาดพื้นท่ีถือครอง 29 ไร่ ส่วนใหญ่  

ร้อยละ 42.39 มีต้ังแต่ 1-20 ไร่ รองลงมา ร้อยละ  

39.13 มี 21-40 ไร่ ร้อยละ 11.96 มี 41-60 ไร่ ร้อยละ 

3.26 มี 81-100 ไร่ ร้อยละ 2.17 ม ี61-80 ไร่ และร้อยละ  

1.09 มี 101-120 ไร่ โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ท้ังจ�านวนแปลงท่ีดินและขนาดพื้นท่ีถือครองมีค่า
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Table 1  Criteria for management level evaluation of Indian Ivy-rue cultivation. 
Management level 

High (scored as 2) Medium (scored as 1) Low (scored as 0)
Planting

- Seed and seedling   
   supply from own mother tree   
   and neighbors 
- Slash and burn 
- Some plants removed and  
    transplanting

- Seed and seedling   
 supply from neighbors 

- Weeding 
- Remove some seedlings 
- Replanting 

- Seed and seedling   
   supply from own  
   mother tree 
- No land preparation 
- Natural establishment 
- No replanting 

Maintenance
More than 4 activities from: 
apply fertilizer, weeding, apply 
pesticide, fire protection, 
remove unproductive plants 
and trim shoots 

3-4 activities from: apply 
fertilizer, weeding, apply 
pesticide, fire protection, 
remove unproductive plants 
and trim shoots 

Less than 3 activities from: 
apply fertilizer, weeding, 
apply pesticide, fire 
protection, remove 
unproductive plants and 
trim shoots 

Harvesting 
By household member and 
hired labor 

Hired labor By household member 

Marketing
Direct sale to customer and 
wholesale to trader 

Wholesale to trader Direct sale to customer 

 
Table 2  Proportion of households planting Indian Ivy-rue in different cropping patterns. (N=92) 

Cropping pattern Household % 
1. Agroforestry (mixed cropping) 40 43.48 
2. Monoculture 6 6.52 
3. Both 1. and 2. 46 50 

Total 92 100.00 
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ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย ซ่ึงแสดงถึงความ

แตกต่างหรือความเหลื่อมล�้าในการถือครองท่ีดิน

ของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน รายได้ครัวเรือน

โดยเฉลีย่ 65,815 บาทต่อปี มากกว่าครึง่หรอืร้อยละ 

63.04 มีรายได้น้อยกว่า 50,001 บาท ร้อยละ 28.26 มี

รายได้ต้ังแต่ 50,001-100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 5.44 

มีรายได้ต้ังแต่ 100,001-200,000 บาทต่อปี และร้อยละ  

3.26 มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อปี 

รูปแบบการปลูกมะแขว่น

รูปแบบการปลูกมะแขว่นของราษฎร ครึ่ง

หน่ึงหรือร้อยละ 50 มีรูปแบบการปลูกทั้งแบบ

เชิงเดี่ยวและแบบผสมผสานหรือวนเกษตร ร้อยละ 

43.48 ปลกูแบบผสมผสานหรอืวนเกษตร และเพยีง

ส่วนน้อยหรือร้อยละ 6.52 เท่าน้ันที่ปลูกมะแขว่น

แบบเชงิเด่ียว ดังแสดงใน Table 2 เหน็ได้ว่ารปูแบบ

การปลกูมะแขว่นแบบผสมผสานหรอืวนเกษตรเป็น

รูปแบบที่นิยมมากกว่าแบบเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ เนื่องจาก

มีการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่ ท�าให้เกษตรกรในครัวเรือนท่ีปลูก

มะแขว่นใช้เป็นแนวทางการปลูกแบบผสมผสาน

กนัมากขึน้ โดยในการปลกูแบบผสมผสานดังกล่าว

ยังพบว่ามีอยู่ 2 รูปแบบย่อย คือ แบบกระจายควบ

กับพืชเกษตรอื่น (scatter cropping) มีลักษณะการ 

กระจายของต้นมะแขว่นในแปลงปลกูพชืเกษตรอืน่ๆ 

เช่น มะนาว ชาเม่ียง ทีมั่กปลกูเป็นแถวเป็นแนวผสม

ผสานกบัมะแขว่น และ/หรือปลูกอยู่กระจายปะปน

กับมะแขว่น และอีกรูปแบบย่อยหนึ่ง คือ แบบปลูก

เป็นแถบแยกกับพืชเกษตรอื่น (strip cropping) มี

ลักษณะการปลูกมะแขว่นแบ่งเป็นโซนหรือแถบ

แยกส่วนกับการปลูกพืชเกษตรอื่นในแปลงที่มีการ

จัดการเดียวกัน เช่น ปลูกปาล์มน�้ามัน มะนาว เป็น

แถวเป็นแนว และ/หรือกระจายเป็นแถบในแปลง 

โดยท่ีมะแขว่นไม่ได้อยูป่ะปนกับพชืเกษตรดังกล่าว 

แต่แยกไปอีกแถบตามสภาพของพื้นท่ี  ส�าหรับ

การปลูกมะแขว่นแบบเชิงเด่ียวมีลักษณะการปลูก 

มะแขว่นกระจายอยู่ในแปลงเพียงชนิดเดียว
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Table 1  Criteria for management level evaluation of Indian Ivy-rue cultivation. 
Management level 

High (scored as 2) Medium (scored as 1) Low (scored as 0)
Planting
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   and neighbors 
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- Some plants removed and  
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- Seed and seedling   
 supply from neighbors 

- Weeding 
- Remove some seedlings 
- Replanting 

- Seed and seedling   
   supply from own  
   mother tree 
- No land preparation 
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- No replanting 

Maintenance
More than 4 activities from: 
apply fertilizer, weeding, apply 
pesticide, fire protection, 
remove unproductive plants 
and trim shoots 

3-4 activities from: apply 
fertilizer, weeding, apply 
pesticide, fire protection, 
remove unproductive plants 
and trim shoots 

Less than 3 activities from: 
apply fertilizer, weeding, 
apply pesticide, fire 
protection, remove 
unproductive plants and 
trim shoots 

Harvesting 
By household member and 
hired labor 

Hired labor By household member 

Marketing
Direct sale to customer and 
wholesale to trader 

Wholesale to trader Direct sale to customer 

 
Table 2  Proportion of households planting Indian Ivy-rue in different cropping patterns. (N=92) 

Cropping pattern Household % 
1. Agroforestry (mixed cropping) 40 43.48 
2. Monoculture 6 6.52 
3. Both 1. and 2. 46 50 

Total 92 100.00 

 
 
 

พืชท่ีปลูกควบกับมะแขว่นในรูปแบบวน

เกษตรมี 29 ชนิด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.56 มีจ�านวน

พชืท่ีปลกูควบ 1-2 ชนดิ โดยชนดิทีนิ่ยมและพบมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของแปลงปลูกทั้งหมด 

คอื มะนาว (Citrus aurantifolia (Christm) Swing.) 

รองลงมา ร้อยละ 33.82 เป็นมะม่วงหิมพานต์ 

(Anacardium occidentale L.) ร้อยละ 24.51 เป็น

ส้มโอ (Citrus maxima (Burm.) Merr.) ร้อยละ 

24.02  เป็นยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. 

ex A. Juss.) Muell. Arg) ร้อยละ 19.12 เป็นหวาย

ขม (Calamus viminalis Willd.) ร้อยละ 14.71 เป็น

เงาะ (Nephelium lappaceum L.) และร้อยละ 7.84 

เป็นส้มเขยีวหวาน (Citrus reticulata Blanco.) โดย

ส่วนใหญ่มีเป้าหมายการผลติในเชงิพาณชิย์กึง่ยงัชพี 
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กล่าวคือ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เพื่อการจ�าหน่าย มี

เพยีงบางส่วนใช้ส�าหรับบรโิภค อปุโภคในครัวเรือน

อายขุองมะแขว่นเม่ือจ�าแนกตามขนาดพืน้ที่

ปลูก พบว่า มีการกระจายของอายุอย่างต่อเนื่องใน

ช่วงอายุ 1-10 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของ

ผลผลิตมะแขว่นในอนาคต โดยมะแขว่นอายุ 15 ปี 

มีพืน้ทีป่ลกูมากทีส่ดุ 219 ไร่ เม่ือจ�าแนกตามรปูแบบ

การปลูก พบว่า มะแขว่นที่ปลูกแบบวนเกษตรอายุ 

10 ปี มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 181 ไร่ 1 งาน ส่วนมะ

แขว่นที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว ที่อายุ 15 ปี มีพื้นที่ปลูก

มากที่สุด 112 ไร่ ดังแสดงใน Figure 1 เห็นได้ว่ามะ

แขว่นที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยม

Figure 1  Proportion of  Indian Ivy-rue planted in agroforestry and monoculture at various ages.

ปลูกแบบเชิงเด่ียวมากกว่าแบบผสมผสาน ขณะท่ี

มะแขว่นที่ปลูกในช่วง 10 ปีหลัง มีพื้นที่ปลูกแบบ

วนเกษตรมากกว่าแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ปัจจบัุนราษฎรบ้านผาหลกัหนัมานิยมปลกูมะแขว่น

แบบวนเกษตรกันมากขึ้น

สังคมพืชในแปลงปลูกมะแขว่นแบบผสม

ผสาน ประกอบด้วย พืชจ�านวน 10 ชนิด ที่พบมาก

ได้แก่ มะแขว่น หวายขม มะนาว และยางพารา โดย

ต้นมะแขว่นมีความหนาแน่นเฉลีย่ 43 ต้นต่อไร่ ส่วน

พืชอ่ืนๆ ท่ีปลูกควบกับมะแขว่นมีความหนาแน่น

เฉลี่ย 53 ต้นต่อไร่

การจัดการมะแขว่น

ราษฎรจัดการมะแขว่นท้ังท่ีปลกูด้วยระบบ

วนเกษตร แบบเชงิเด่ียว และทัง้สองรปูแบบคล้ายคลงึ

กัน โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.69 ใช้กล้าไม้ที่ขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ เนือ่งจากพืน้ทีท่�ากนิส่วนใหญ่เคยเป็น

บรเิวณท่ีมีต้นมะแขว่นข้ึนตามธรรมชาติอยูแ่ล้ว เม่ือ

มีการถางหญ้าและเกบ็รบิสุมเผาเพือ่ท�าการเพาะปลกู 

จงึมีต้นกล้าของมะแขว่นงอกข้ึนมาจากเมล็ดท่ีฝังอยู่
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ในดิน รองลงมา ร้อยละ 33.69 ใช้กล้าไม้/เมลด็พนัธ์ุ

ของตนเอง ร้อยละ 97.82 มีการเตรียมพื้นที่โดยการ

ถางหญ้าและเกบ็รบิสุมเผาเพือ่ท�าการเพาะปลกู จึงมี

ต้นกล้าของมะแขว่นงอกขึ้นมาจากเมล็ดที่ฝังอยู่ใน

ดิน หากมีกล้ามะแขว่นงอกข้ึนมาจ�านวนมาก ร้อยละ 

42.39 ก�าจดักล้าท่ีขึน้ถี ่เพือ่เว้นระยะห่างระหว่างกล้า

ไม่ให้อยูช่ดิกนัเกนิไป รองลงมา ร้อยละ 39.13 ก�าจดั

กล้าที่ขึ้นถี่ และย้ายปลูกกล้าในที่ห่าง/ไม่มี ร้อยละ 

42.39 มีการปลกูซ่อม ส�าหรบัขัน้ตอนการดูแลรกัษา

ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือ ร้อยละ 33.83 ก�าจัดวัชพืช/

เถาวลัย์ เพือ่ไม่ให้ปกคลมุล�าต้น ร้อยละ 29.05 ก�าจดั

ต้นตัวผู้ที่ไม่ให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3-5 ปี ร้อยละ 27.58  

ลดิยอดอ่อนเม่ืออาย ุ1 ปี เพือ่ให้ต้นมะแขว่นแผ่ก่ิงก้าน 

ออกทางด้านข้างซ่ึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตในเวลาต่อ

ไป อกีทัง้ยงัสะดวกต่อการเก็บเก่ียวผลผลติจากต้นที่

ไม่สูงเกนิไป ข้ันตอนการเกบ็เกีย่วผลผลติส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 70.65 มีการเตรยีมพืน้ท่ีโดยการถางหญ้ารอบ

โคนต้นมะแขว่นก่อนการเกบ็ผลผลติ ร้อยละ 85.86 

ใช้แรงงานในครวัเรอืน ซ่ึงผลผลติทีไ่ด้ทัง้หมดถกูน�า

ไปแปรรปูโดยการตากแห้งเพือ่จ�าหน่าย โดยร้อยละ 

95.65 จ�าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางทีเ่ข้ามารบัซือ้ใน

หมู่บ้านอยู่เป็นประจ�า

การจัดการมะแขว่นด้วยกิจกรรมต่างๆ กัน 

พบว่าครวัเรอืนท่ีปลกูมะแขว่นด้วยรปูแบบวนเกษตร 

ทัง้สองรปูแบบ และรปูแบบเชงิเด่ียวเพยีงอย่างเดียว 

ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 87.50, 84.78 และ 66.67 

ตามล�าดับ มีระดับความเข้มข้นในการจัดการมะ

แขว่นอยู่ในระดับปานกลาง และมีบางส่วนที่มีการ

จัดการอยู่ในระดับต�่า ดงัแสดงใน Table 3 ซ่ึงแสดง

ให้เหน็ว่ามะแขว่นเป็นพชืท่ีปลกูและดูแลรกัษาง่าย 

เน่ืองจากเป็นพืชพื้นบ้าน การจัดการไม่ยุ่งยากซับ

ซ้อน ท�าให้ไม่เสียเวลาในการจัดการมะแขว่นมาก

เกินไป สามารถใช้เวลากบัการจัดการพชืเกษตรอืน่

ที่ปลูกควบในแปลงได้ 
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Both  18.82 
±15.13 

11.78 
±14.52 

  1,120.07 
±900.11 
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±456.92 
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Management level Dry fruit product (kg/rai/year) 

Agroforestry Monoculture  Both  
    Low 51.97±61.84 17.26±11.49  12.44±0.86 
    Medium 25.40±23.48 19.11±15.80  42.12±28.25 
    High - -  - 

 

ผลผลิตและมูลค่ามะแขว่นในรอบปีการผลิต 2558

 ผลผลิตมะแขว่นของครัวเรือน ส่วนใหญ่

นิยมจ�าหน่ายผลแห้ง โดยผลแห้งได้จากการปลกูแบบ

เชงิเด่ียว มค่ีาเฉลีย่ 32.23 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ได้จากการ

ปลกูแบบวนเกษตรและจากการปลกูท้ังสองรปูแบบ  

มีค่าเฉลีย่ 30.23 และ 18.82 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ส่วนที่

เป็นผลสดจากการปลูกแบบเชงิเด่ียวมีค่าเฉลีย่ 25.42 

กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี จากการปลกูแบบวนเกษตรและ

ปลูกท้ังสองรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 15.26 และ 11.78 

กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี เม่ือน�าปรมิาณผลผลติของมะแขว่น 

มาค�านวณหามูลค่าผลผลิต จากราคาเฉลี่ยที่รับซ้ือ

ผลแห้งที่ 59.50 บาทต่อกิโลกรัม และราคาผลสดที่ 

31.47 บาทต่อกโิลกรมั ได้มูลค่าผลแห้งจากการปลกู

แบบเชงิเดีย่ว มค่ีาเฉลีย่ 1,918 บาทต่อไร่ต่อปี มลูค่า



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  แหล่งพันธุกรรมและความสัมพันธ์...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 22                            วิชาญ เอียดทอง69 

ผลแห้งจากการปลกูแบบวนเกษตร และจากการปลกู

ทั้งสองรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 1,799 และ 1,120 บาทต่อ

ไร่ต่อปี ตามล�าดับ ส่วนมูลค่าผลสดจากการปลกูแบบ

เชิงเดี่ยวมีค่าเฉลี่ย 800 บาทต่อไร่ต่อปี จากการปลูก

แบบวนเกษตร และจากการปลูกทั้งสองรูปแบบ มี

ค่าเฉลี่ย 480 และ 371 บาทต่อไร่ต่อปี ตามล�าดับ ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานของผลผลติมะแขว่นทัง้แบบแห้ง

และแบบสดพบว่ามีค่าสูงมาก แสดงให้เหน็ว่าแต่ละ

ครวัเรอืนมีปรมิาณผลผลติท่ีแตกต่างกันมาก เกดิจาก

จ�านวนแปลง เนื้อที่ปลูก และอายุมะแขว่นแตกต่าง

กนั ส�าหรบัราคาผลผลติมะแขว่นทีต่่างกนั เนือ่งจาก

คณุภาพของมะแขว่นต่างกนั ได้แก่ ความชื้น เชือ้รา 

สีและกลิน่ของมะแขว่น เป็นต้น ดังแสดงใน Table 4 

เหน็ได้ว่าผลผลติมะแขว่นต่อหน่วยพืน้ทีท่ี่ปลกูด้วย

รปูแบบเชงิเด่ียวมีปรมิาณมากกว่าทีป่ลกูในรปูแบบ

วนเกษตรเพยีงเลก็น้อย ทัง้นี ้ยงัไม่นบัรวมผลผลติอืน่

ที่ปลูกร่วมกับมะแขว่นในรูปแบบวนเกษตร

ปริมาณผลผลิตผลแห้งมะแขว่นเม่ือน�ามา

จ�าแนกตามระดับความเข้มข้นในการจดัการมะแขว่

นของแต่ละครวัเรือน พบว่า ครวัเรือนทีมี่ระดับความ

เข้มข้นในการจัดการมะแขว่นน้อย ในกลุ่มที่ปลูก 

มะแขว่นแบบวนเกษตรมปีริมาณผลผลติผลแห้งเฉลีย่ 
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Management level Dry fruit product (kg/rai/year) 
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    Medium 25.40±23.48 19.11±15.80  42.12±28.25 
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51.97 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี กลุ่มท่ีปลูกมะแขว่นทั้ง

สองรปูแบบและกลุม่ทีป่ลกูแบบเชงิเด่ียว มปีรมิาณ

ผลผลติผลแห้งเฉลีย่ 17.26 และ 12.44 กโิลกรมัต่อไร่

ต่อปี ตามล�าดับ ส่วนครวัเรอืนทีม่รีะดับความเข้มข้น

ในการจดัการมะแขว่นปานกลาง กลุม่ท่ีปลกูมะแขว่น 

แบบเชิงเด่ียวมีปริมาณผลผลิตผลแห้งเฉลี่ย 42.12 

กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี กลุม่ท่ีปลกูมะแขว่นแบบวนเกษตร 

และกลุม่ท่ีปลกูทัง้สองรปูแบบ มีปรมิาณผลผลติผล

แห้งเฉลีย่ 25.40 และ 19.11 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ตาม

ล�าดบั ดงัแสดงใน Table 5 กลุม่ทีป่ลกูมะแขว่นด้วย

วธีิวนเกษตรแม้ว่ามีระดับการจดัการอยูใ่นระดับน้อย

แต่กไ็ด้ผลผลติเฉลีย่มากกว่ากลุม่ท่ีมีการจดัการระดับ

ปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ปลูกมะแขว่นแบบเชิงเดี่ยวที่

มีการจัดการมะแขว่นในระดับปานกลางได้ปรมิาณ

ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่จัดการระดับน้อย จึงพอ

กล่าวได้ว่า การปลูกมะแขว่นรูปแบบวนเกษตรที่

อาศยัหลักความสมดุลตามธรรมชาติ ไม่จ�าเป็นต้อง

ใส่ปัจจัยการผลิตมากหรือมีการจัดการท่ียุ่งยากซับ

ซ้อนจนเกนิไปกส็ามารถให้ผลผลติต่อหน่วยพืน้ท่ีได้

ระดับหนึง่ อกีทัง้เกษตรกรยงัได้ประโยชน์จากพชืที่

ปลกูร่วมอืน่ๆ ส่วนการท�าเกษตรแบบเชงิเด่ียวระดับ

การจัดการที่มากกว่าให้ผลผลิตที่สูงกว่า
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สรุป
ราษฎรบ้านผาหลกันิยมปลกูมะแขว่นทัง้รูป

แบบเชงิเด่ียวและแบบผสมผสานหรอื วนเกษตร ร้อย

ละ 50 รองลงมา ร้อยละ 43.48 เป็นการปลกูแบบผสม

ผสาน โดยพชืท่ีปลกูควบกบัมะแขว่นในแปลงปลกู

ส่วนใหญ่มีจ�านวน 1-2 ชนิด ชนดิพชืท่ีปลกูควบกบัมะ

แขว่นในระบบวนเกษตรมีจ�านวน 29 ชนดิ ท่ีพบมาก 

ได้แก่ มะนาว รองลงมาคือ มะม่วงหิมพานต์ ส้มโอ  

ยางพารา ตามล�าดับ มะแขว่นส่วนใหญ่มีความต่อ

เนือ่งในช่วงอาย ุ1-10 ปี โดยมะแขว่นทีป่ลกูแบบวน

เกษตรอายุ 10 ปี มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 181 ไร่ 1 งาน 

ต้นมะแขว่นมีความหนาแน่นเฉลีย่ 43 ต้นต่อไร่ ส่วน

พืชอื่นๆ ท่ีปลูกควบกับมะแขว่นมีความหนาแน่น 

เฉลี่ย 53 ต้นต่อไร่

การจัดการมะแขว่นทั้งรูปแบบวนเกษตร 

เชงิเด่ียว และทัง้สองรปูแบบ ด�าเนนิการใน 4 กจิกรรม

หลกั คอื การปลกู การดูแลรกัษา การเก็บเก่ียวผลผลิต 

และการจ�าหน่ายผลผลติ ซึง่มกีารจดัการท่ีไม่แตกต่าง

กัน โดยส่วนใหญ่ใช้กล้าไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

รองลงมา ปลูกโดยใช้กล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ของตนเอง 

มีการเตรยีมพืน้ท่ีโดยการถางหญ้าและเกบ็รบิสมุเผา  

มีการจดัระยะโดยก�าจดักล้าท่ีข้ึนถีไ่ม่ให้ชดิกนัเกนิไป  

ส่วนใหญ่ไม่มีการปลกูซ่อม การดูแลรักษามกีารก�าจัด
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วชัพชื/เถาวลัย์ ก�าจดัต้นตัวผู ้ต้นแก่ และลดิยอดอ่อน 

ตามล�าดับ มีการเตรียมพื้นท่ีเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 

โดยการถางหญ้า ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครวัเรอืนใน

การเก็บเกี่ยว โดยทั้งหมดน�ามาแปรรูปผลผลิตด้วย

การตากแห้ง และส่วนใหญ่จ�าหน่ายผลผลติให้พ่อค้า

คน ความเข้มข้นในการจัดการมะแขว่นส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับปานกลาง

ผลผลิตมะแขว่นต่อหน่วยพื้นที่ที่ปลูกด้วย

รปูแบบเชงิเด่ียวมีปรมิาณมากกว่าทีป่ลกูในรปูแบบ

วนเกษตรเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ผลแห้งจากการ

ปลูกแบบเชิงเดี่ยว มีค่าเฉลี่ย 32.23 กิโลกรัมต่อไร่

ต่อปี จากการปลูกแบบวนเกษตรและจากการปลูก

ทัง้สองรปูแบบ มีค่าเฉลีย่ 30.23 และ 18.82 กโิลกรมั

ต่อไร่ต่อปี ส่วนผลสดจากการปลกูแบบเชงิเด่ียวมีค่า

เฉลีย่ 25.42 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี จากการปลกูแบบวน

เกษตรและปลกูทัง้สองรปูแบบ มีค่าเฉลีย่ 15.26 และ 

11.78 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี กลุม่ทีป่ลกูมะแขว่นด้วยรปู

แบบวนเกษตรทีมี่การจัดการอยู่ในระดับน้อยกลบัได้

ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มท่ีมีการระดับจัดการปาน

กลาง ส่วนกลุม่ทีป่ลกูมะแขว่นแบบเชงิเด่ียวทีม่กีาร

จดัการในระดับปานกลางได้ปรมิาณผลผลติเฉลีย่สูง

กว่ากลุ่มที่จัดการระดับน้อย
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ข้อเสนอแนะ

1. มะแขว่นในพื้นท่ีส่วนใหญ่ข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ดังน้ัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ

แหล่งผลติมะแขว่นทีส่�าคัญของประเทศ หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องควรมีการพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการ

ปรบัปรงุพันธุ์มะแขว่น การเพาะเมล็ด/เพาะกล้า 

มะแขว่น รวมถึงช่องทางการปลูก การผลิต และการ

จ�าหน่ายมะแขว่น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น 

ได้ประกอบอาชีพปลูกมะแขว่นให้มากขึ้น 

2. ควรยกระดับการจดัการด้านการแปรรปู

ผลผลิตมะแขว่นโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงาน 

แสงอาทิตย์ เพือ่ลดข้อจ�ากดัของสภาพอากาศ ท่ีส่งผล 

ให้ราคาผลผลิตผันแปร
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ค�าน�า
เงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของไทย

ท่ีได้รับการปลูกอย่างแพร่หลายในภาคตะวันออก

และภาคใต้ จังหวัดที่มีก�าลังผลิตมากที่สุดในช่วงปี 

2558 - 2559 ได้แก่ จังหวัด จันทบุรี ตราด ระยอง 

และสรุาษฏร์ธาน ีผลผลิตร้อยละ 95 ใช้บรโิภคภายใน

ประเทศ  ส�าหรับปริมาณและมูลค่าการส่งออกเงาะ

ในปี 2559 ประมาณ 204,849 ตัน  85,799,618,636 

บาท ประเทศทีไ่ทยส่งขายเงาะท่ีส�าคัญ คือจนี สงิคโปร์ 

มาเลเซีย อเมรกิาและเกาหลใีต้ (ส�านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร, 2560) 

เงาะเป็นไม้ผลเขตร้อนเป็นหน่ึงชนิดใน

จ�านวน 22 ชนิดท่ีมีอยู่ท่ัวโลกของพรรณไม้สกุล 

Nephelium (เนฟฟีเลียม หรือ เงาะ) เผ่า Nephelieae 

วงศ์ย่อย Sapinoideae สมาชิกวงศ์ ลิ้นจ่ี และล�าไย 

(Sapindaceae)  ในวงศ์นี้มีสมาชิก จ�านวน 141 สกุล 

ประมาณ 1,900  ชนิด (Coulleri  et al. , 2014)  ที่มา

ของชื่อสกุล (Nephelium) มาจากภาษากรีกค�าว่า 

“nephele” หมายถึงก้อนเมฆ (Quattrocchi, 2000)  

เกอืบทกุชนดิมีเนือ้ผลรบัประทานได้ แต่มบีางชนดิ

ไม่นิยมรับประทานเพราะเนื้อผลบางและรสเปรี้ยว 

ชนิดที่ส�าคัญปลูกท่ัวไปเป็นไม้ผลในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มี 2 ชนิด คือ เงาะ (Nephelium  

lappaceum L.) เงาะขนสัน้ (Nephelium ramboutan-ake  

(Labill.)  Leenh.) ส่วนชนดิอืน่ยงัคงเป็นไม้ผลพืน้บ้าน

ที่พบขึ้นตามป่าดังเช่นในประเทศไทยเช่น คอแลน 

(Nephelium hypoleucum Kurz) และ ต้น เงาะขนเทา  

(Nephelium melliferum Gagnep.) พรรณไม้สกุลนี้

มีพื้นท่ีกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติจ�ากัดอยู่เฉพาะ

บรเิวณเขตภมิูพฤกษ์อินโดจนีและภมิูภาคมาลเีซียน

เท่านั้นดัง Figure1 โดยมีพื้นท่ีศูนย์กลางของการ 

กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่บนคาบสมุทรมลายู 

(Leenhouts, 1986)

ส�าหรับความหลากชนิดของพรรณไม้

สกุล Nephelium พบว่าในประเทศไทยมีจ�านวน 7 

ชนิดด้วยกัน (van Welzen, 1999) ดัง Table 1 จาก

เดิม  Leenhouts (1986) เคยรายงานไว้เพียง 5 ชนิด 

ดัง Figure1 ในส่วนเซลล์วิทยาที่ได้ศึกษาถึงจ�านวน

วารสารการจัดการป่าไม้ 11(22) : 72-85 (2560)                                                    Journal of Forest Management 11(22) : 72-85 (2017) 
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โครโมโซมของสมาชิกวงศ์ Sapindaceae และสกุล 

Nephelium ได้ระบุไว้ 2n = 22  แม้ว่ามีรายงานใน

บางชนิดเท่านั้นเช่น เงาะ มีจ�านวนโครโมโซม 2n 

= 22  (Ray, 2002) ผลการศึกษาของ Buerki  et al. 

(2009) กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ

ระหว่างสกลุต่างๆ ในวงศ์ Sapindaceae ด้วยเทคนคิ

การใช้เครื่องหมายทางชีวโมเลกุลของ Plastid และ 

nuclear DNA ทีป่ระกอบด้วยยีนต�าแหน่ง ITS, matK, 

rpoB, trnD-trnT  IGS, trnK—matK  IGS, trnL 

intron, trnL-trnF  IGS, trnS-trnG  IGS พบว่าสกุล 

Nephelium อยู่ในวงศ์ย่อย Sapinoideae  (Figure 2) 

เป็นกลุ่มเดียวกับสกุลลิ้นจี่ (Litchi group) ในกลุ่ม

นีส้กลุท่ีพบในประเทศไทยได้แก่ สกุลลิน้จี ่(Litchi) 

สกลุล�าไย (Dimocarpus), สกลุไม้สาย (Pometia) และ 

สกุลคอเหี้ย (Xerospermum) ในเรื่องความสัมพันธ์

ทางสายวิวัฒนาการระหว่างสกลุแสดงให้เหน็ว่าสกลุ 

Nephelium มีความใกล้เคยีงกบัสกลุไม้สาย (ไม้สาย: 

Pometia piñata ; Figure 4B-D) มากกว่า สกุลคอ

เหี้ย สกุลลิ้นจี่ และสกุลล�าไย ตามล�าดับ (Figure 3) 

(Buerki  et al. , 2009; 2010) สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของMahar  et al. (2017) ทั้งนี้มีรายงานมีการ

บริโภคผลของไม้สายจนกลายเป็นไม้ผลพื้นบ้านที่

ส�าคัญทีไ่ด้รบัการปลกูในบรเิวณเกาะบอร์เนยีว หมู่

เกาะแปซิฟิคและมีชือ่สามัญว่า  Fijian longan (Useful 

Tropical Plants Database, 2014) แม้ว่าการศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการภายในสกุลยัง

ไม่สมบูรณ์ในการศึกษาเบื้องต้นสามารถระบุได้ว่า

เงาะมีความสัมพนัธ์ทางสายววิฒันาการใกล้เคียงกับ

เงาะขนสั้นมากกว่าชนิดอื่น (Buerki  et al. , 2009) 

(Figure 3) และพบว่าบางชนิดของสกลุHaplocoelum 

เข้ามาร่วมในกลุ่มน้ี ทั้งนี้เพราะสมาชิกของสกุล 

Haplocoelum อาจมีสายววิฒันาการแบบ polyphyly 

ตามปกติแล้วสกุล Haplocoelum ถูกจ�าแนกอยู่ใน

กลุ่ม Blumia (Buerki  et al. , 2010)
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Table  1 Species list, Thai name and their distribution areas of the genus Nephelium in Thailand  
               (van Welzen, 1999) 
 

No. Botanical name Thai name Distribution areas 
1 Nephelium cuspidatum Blume สังทอง SE, SW &  Peninsular 

Thailand 
2 Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน All parts of Thailand 
3 Nephelium lappaceum L. เงาะ SE & Peninsular Thailand
4 Nephelium laurinum Blume พรวนป่า Peninsular Thailand 
5 Nephelium maingayi Hiern แกแด Peninsular Thailand 
6 Nephelium melliferum Gagnep. เงาะขนเทา SE & Peninsular Thailand
7 Nephelium ramboutan-ake  (Labill.) 

Leenh. 
เงาะขนส้ัน,
ปูลาซาน 

Peninsular Thailand 
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Figure 1  Distribution areas of the genus  Nephelium (Leenhouts, 1986) 
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Figure 2 Phylogenetic dendrogram for Sapindaceae s. l. inferred from eight nuclear and  

                                  plastid nucleotide sequences (Buerki  et al. , 2010)

Genera list in Thailand see in text, pp.2
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Figure 3 Phylogenetic relationships within the Litchi group (see Figure 2) Bootstrap supports are 
indicated above branches. (Buerki  et al. , 2009) 

Nephelium 

Pometia 
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Dimocarpus 
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ค�าอธิบายรายชนิดของพรรณไม้สกุล  

Nephelium ที่พบในประเทศไทย
1. สังทอง (Nephelium cuspidatum Blume) ตาม

รายงานของ Leenhouts (1986) ระบวุ่าในประเทศไทย 

มี 2 varieties คือ Nephelium cuspidatum Blume 

var. bassacense (Pierre) Leenh. และ Nephelium  

cuspidatum Blume var. ophiodes (Radlk.) Leenh. 

ความแตกต่างของ varietyท้ังสองพบว่า var. bassacense  

(Pierre) Leenh. แผ่นใบย่อยมีเส้นแขนงใบแบบร่างแห 

แต่ละเส้นแขนงใบย่อยเรยีงตัวห่างๆทัง้สองด้านของ

แผ่นใบ ปลายใบเรยีวแหลมเลก็น้อยและโคนก้านใบ

กลม ส่วน var. ophiodes (Radlk.) Leenh. แผ่นใบย่อย

มีเส้นแขนงใบแบบร่างแห เส้นแขนงใบย่อนด้านบน

ของแผ่นใบเรยีงถีม่องไม่เหน็ไม่ชดัเจน ปลายใบมน

และโคนก้านใบแบน ในการจ�าแนกระดับ variety 

ของ van Welzen (1999)พิจารณาลักษณะดังกล่าว

ล�าบากจึงไม่ได้จ�าแนกในระดับ variety

 1.1  ชื่อท้องถิ่น: กะทอง  เพลิน (ภาคใต้)

 1.2  ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 40 ม. เปลือก

ล�าต้นชั้นนอกสีน�้าตาลและรอยปริของช่องอากาศ

ขนาดเล็กทั่วไป กิ่งอ่อนมีขนนุ่มยาวปกคลุม 

ใบ ใบประกอบขนนกชั้นเดียวมี

ใบย่อย (1-) 2 -9 (-13) ใบ แผ่นใบอ่อนมีขนนุ่มยาว

ปกคลุมหนาแน่น ใบย่อยรูปรี ขนาด 1.8 -12.5 ซม.  

X 6 – 35 ซม.  ฐานใบสอบจนถึงมน ปลายใบมน

จนถึง เรียวแหลม ไม่มีต่อมตามซอกเส้นแขนงใบ 

แผ่นใบด้านบน เกลีย้งจนถงึมขีนปกคลมุปกติท้องใบ 

มีขนนุ่มยาวปกคลุม 

ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออก

ตามซอกใบค่อนไปทางปลายกิง่ มบ้ีางท่ีออกตามกิง่ 

หรือล�าต้น เป็นช่อกระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอก

ย่อยมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอมเหลือง แต่ละกลีบ

เช่ือมครึง่หนึง่ความยาวกลบี กลบีรปูสามเหลีย่มกลบั

ยาว 1.1 – 2.5 มม. กลีบดอกปกติไม่มี หายากที่พบ 

5 กลีบและสั้นกว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้มี 7 หรือ 8 

อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว หรือชมพู อับเรณูสีเหลือง 

รังไข่ มี 2 (-4 ช่อง) 

ผล ผลสดเมลด็เดียวรปูรมีนจนถงึ

กลม  เมื่อสุกเปลือกสีแดงขนาดผล 2- 3 X 2 – 4 ซม. 

มีขนยาวไม่แขง็ปกคลมุยาว ถงึ 2 ซม. เปลอืกผลบาง 

(Figure 4B-A)

 1.3 นิเวศและการกระจายพันธุ์: ป่าดิบชื้น 

ในภาคใต้ (ระนอง ตรัง และสตูล)ที่ระดับความสูง

จากระดับน�า้ทะเลไปจนถึง 200  (-800) ม. ออกดอก

ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ติดผลช่วงเดือน 

พฤษภาคม – กันยายน (van Welzen, 1999)

 1.4 ใช้ประโยชน์: เน้ือผลรบัประทานได้เป็น

ไม้ผลท้องถิ่น

2. คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) 

 2.1ชือ่ท้องถ่ิน: กะเบน, คอรัง้, สังเครยีดขอน 

(ภาคใต้), ขาวลาง, มะแงว, หมกัแวว, หมักงาน (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ), คอแลน, มะแงะ, หมักแงว  

(ภาคกลาง, เหนอื), คอแลนตัวผู,้ ลิน้จีป่่า (ภาคตะวนัออก 

เฉียงใต้), มะแงะ, หมักแงว (ภาคตะวันออก)

 2.2ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 30 ม. เปลือก

ล�าต้นชั้นนอกสีน�้าตาลและเรียบ กิ่งอ่อนเกลี้ยง

ใบ ใบประกอบขนนกชัน้เดียวมีใบ

ย่อย 1 – 4(- 5) ใบ แกนใบเกลี้ยง แผ่นใบส่วนใหญ่ 

เกลี้ยง ใบย่อยรูปไข่ (ถึงรี)  ขนาด 2 - 8 ซม.  X 6.5 – 

30 ซม.  ฐานใบมนถงึสอบ ปลายใบมนจนถงึ แหลม 

มีต่อมตามซอกเส้นแขนงใบ แผ่นใบเกล้ียงท้องใบมี

ขนนุ่มปกคลุม 
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ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออกปลาย

กิ่ง มีบ้างที่ออกซอกใบค่อนไปทางปลายกิ่ง เป็นช่อ

ช่อกระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง 5 

กลบีสเีขยีวอมเหลอืง แต่ละกลบีเชือ่มครึง่หนึง่ความ

ยาวกลีบ กลีบรูปสามเหลี่ยมกลับยาว 1.3 – 2.6 มม. 

กลีบดอกปกติไม่มี จนถึง 6 กลีบสีขาวและยาวกว่า

กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้มี 7 - 10อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว 

อับเรณูสีเหลืองอ่อน รังไข่ มี 2 (-4 ช่อง) 

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน เม่ือ

สุกเปลือกสีแดงขนาดผล 2 - 3 X 1.5 – 2.25 ซม. มี

ตุ่มปกคลุมตามเปลือกผล (Figure 4A-A) 

 2.3  นิเวศและการกระจายพันธุ์: ส่วนใหญ่

พบในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น พบประปรายในป่า

เบญจพรรณและป่าทุ่งที่ระดับความสูงจากระดับ

น�า้ทะเลไปจนถงึ 1,200 ม.ทัว่ประเทศ ออกดอกช่วง

เดือน ธันวาคม – มีนาคม ติดผลช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ 

– มิถุนายน (van Welzen, 1999)

 2.4  ใช้ประโยชน์: เนื้อผลรับประทานได้

3.  เงาะ (Nephelium lappaceum L.) 

 3.1 ชือ่ท้องถ่ิน: พรวน  แกแด  ผมเงาะ เงาะป่า  

(ภาคใต้)  มอแต  อาเมาะแต  กะเมาะแต (ภาคมลายู 

-ปัตตานี)

 3.2 ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 40 ม. เปลือก

ล�าต้นชั้นนอกสีน�้าตาลเข้ม น�้าตาลแดง จนถึงสีเทา 

เรียบ มีรอยปริของช่องอากาศ กิ่งอ่อนเกลี้ยง

ใบ ใบประกอบขนนกชัน้เดียวมีใบ

ย่อย 1 – 5 (- 8) ใบ แกนใบเกลี้ยง แผ่นใบส่วนใหญ่

เกลีย้ง ใบย่อยรปูร ี ขนาด 2 – 10.5 ซม.  X 5 – 22 ซม.  

ฐานใบสอบ รูปลิ่มจนถึงมน ปลายใบมนจนถึง เว้า

เล็กน้อย มีต่อมตามซอกเส้นแขนงใบ แผ่นใบเกล้ียง 

ท้องใบมีขนนุ่มปกคลุม 

ดอก  เป็นช่อดอกออกซอกใบค่อน

ไปทางปลายกิง่ เป็นช่อช่อกระจะห้อยลงเป็นช่อยาว 

ดอกย่อยมกีลีบเล้ียง 5 กลีบสีเหลืองอ่อน แต่ละกลีบ

เช่ือมครึง่หนึง่ความยาวกลบี กลบีรปูสามเหลีย่มกลบั

ยาว 1 – 2.1 มม. กลีบดอกปกติไม่มี จนถึง 4 กลีบ

สีขาวและยาวกว่ากลีบเลี้ยง กลีบดอกด้านเกลี้ยง

ด้านในขนยาวนุ่มคล้ายขนสัตว์ เกสรเพศผู้มี 5 -8 

อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีเหลืองจนถึงแดง 

รังไข่ มี 2 (-4 ช่อง) 

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน หรือ

กลม เมื่อสุกเปลือกสีแดงขนาดผล 3.5 X 6 ซม. มี

ขนยาวไม่แข็งปกคลุมยาว ถึง  2 ซม. เปลือกผลหนา 

(Figure 4A-B) 
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Figure 4A Fruit morphological characteristics of  4 Nephelium in Thailand; A) Nephelium  hypoleucum   

     Kurz,  B) Nephelium lappaceum L. ‘ wild types’, C) Nephelium ramboutan-ake  (Labill.) 

      Leenh. and D) Nephelium maingayi Hiern (photograph sources: A,B,C by author and D from  

      https://www.rarepalmseeds.com)

Figure 4B Fruit morphological characteristics of  3 Nephelium and 1Pometia  in Thailand; A) Nephelium  

      cuspidatum Blume,  B) Nephelium melliferum Gagnep., C) Nephelium laurinum Blume and  D)  

      Pometia pinnata J.R. Forster & J.G. Forster (photograph sources: A from http://tropicalfruitforum.com,  

    B from http://crassa.cocolog-nifty.com/, C by author and D from https://www.pinterest.com)
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 3.3 นิเวศและการกระจายพันธุ์: ไม้ผลที่

ปลูกได้ทั่วทุกภาค ส�าหรับต้นข้ึนเป็นไม้ป่าพบใน

ป่าดิบชืน้ภาคใต้ในประเทศไทย ออกดอกช่วงเดือน 

พฤศจิกายน – มีนาคม ติดผลช่วงเดือน พฤษภาคม 

– กนัยายน มีพนัธ์ุปลกูหลายพนัธ์ุด้วยกนัคาดว่ามีไม่

น้อยกว่า 30 พันธุ์ ส�าหรับพันธุ์เงาะที่นิยมปลูกเชิง

เศรษฐกิจ (นิลวรรณ, 2558; ไม่ระบุผู้เขียน. 2560) 

เช่น

พันธุ์โรงเรียน: พันธุ์โรงเรียน เป็นพันธุ์ที่มี

ต้นก�าเนิดอยู่ที่ อ�าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นิยมปลูกกันมากทางภาคใต้ ต่อมาแพร่ขยายไป

ทางภาคตะวันออกในปัจจุบัน เป็นเงาะที่มีทรงพุ่ม 

ค่อนข้างเลื้อย ใบค่อนข้างเล็กและกลมมี 3-4 คู่ใบ 

เปลอืกผลเมือ่อ่อนมีสีเหลอืงอมชมพแูละเม่ือแก่จัดจะ

เป็นสแีดงเข้ม ท่ีโคนขนเป็นสีแดงเข้มแต่ทีป่ลายขน 

ยังเป็นสีเขียวอ่อน เน้ือสีขาวขุ่น กรอบ ล่อนจาก

เมลด็ง่าย รสชาติดีมาก เปลอืกเมลด็บางไม่แขง็ เมลด็ 

ค่อนข้างแบนยาวรูปไข่ ให้ผลผลิตประมาณ 100 

กิโลกรัม/ต้น  ข้อด้อยคือเงาะโรงเรียนจะไม่ทนต่อ

โรคใบจดุสนมิและต้องการดินอดุมสมบูรณ์สูงและ

น�า้ต้องเพยีงพอในขณะท่ีติดผล ถ้าขาดน�า้ในขณะใกล้

สุกจะร่วงหล่นเสียหายมาก (Figure 5A)

พันธุน์�า้ตาลกรวด: เป็นเงาะพนัธ์ุผสมระหว่าง

พันธุ์บางยี่ขันและพันธุ์โรงเรียน ผลมีลักษณะคล้าย

เงาะโรงเรียนเมื่อเริ่มสุกจะมีสีเหลืองเข้ม โคนขน

สีชมพแูละส่วนปลายขนมีสเีขียวอ่อนอมเหลอืง เม่ือ

สกุเต็มท่ีโคนขนจะขยายห่างกนั เปลอืกผลค่อนข้าง

หนา เนือ้สีขาวขุน่ เมือ่ห่ามมีรสเปรีย้วอมฝาด แต่เม่ือ

สกุเต็มท่ีจะมรีสหวานแหลม กลิน่หอม ปลกูมากใน

พื้นที่ จังหวัด นราธิวาส (Figure 5B)

พันธุสี์ชมพ:ู มีถิน่ก�าเนิดท่ี ต�าบลเกวยีนหกั 

อ�าเภอขลงุ จังหวดัจนัทบรุ ีเป็นพนัธ์ุทีป่ลกูง่าย มกีาร

เจรญิเติบโตดี ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ดินฟ้าอากาศ ให้ผลดกมีผิวและขนเป็นสีชมพูสด 

เนือ้หนา ฉ�า่น�า้ บอบช�า้ง่าย ไม่ทนทานต่อการขนส่ง 

เป็นเงาะที่กลายพันธุ์มาจากเมล็ดเงาะบางยี่ขัน ด้วย

ลักษณะของขนผลที่ยาวสวยงาม ชาวบ้านจึงเรียก

กันว่า เงาะพันธุ์หมาจู หรือ เงาะสี เงาะพันธุ์นี้ได้มี

การปลูกกันอย่างแพร่หลายท่ัวท้ังจังหวัดจันทบุรี 

เงาะพันธุ์นี้อาจเรียกว่า เงาะพันธุ์สีชมพู  หรือ เงาะ

สีชมพู (Figure 5C)

พันธุ์สีทอง หรือ ตราดสีทอง: มีชื่อเรียก

อย่างเป็นทางการว่า เงาะทองเมืองตราด เป็นเงาะ

พันธุ์เบาท่ีเกิดจากการติดตาของพันธุ์บางยี่ขันบน

ต้นตอของเงาะพันธุ์โรงเรียน เมื่อออกผลก็น�าเมล็ด

ไปเพาะ และคัดเลือกเฉพาะต้นที่ให้ผลผลิตได้ดีมี

คุณภาพ ให้ผลผลิตได้ดีแม้จะปลูกนอกฤดูและเร็ว

กว่าพันธุ์อื่นๆ และนุ่มกว่าพันธุ์โรงเรียน เมล็ดเล็ก 

และหลุดล่อนได้ง่าย แต่มีเปลือกผลท่ีหนา ขนบน

เปลอืกยาว ตรง และแขง็ เม่ือสุกจะมสีีเหลอืงอมแดง 

เก็บผลไว้ได้นานไม่ค่อยบอบช�้า ในช่วงฤดูฝนผลก็

จะไม่แตกเหมอืนเงาะท่ัวๆ ไป เก็บจากต้นใหม่ๆ จะ

มีรสหวานอมเปรี้ยว แต่ทิ้งไว้ 1-2 วันจะมีรสหวาน

ขึ้นและ มีกลิ่นหอม (Figure 5D)
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พันธ์ุบางยีข่นั : มีแหล่งก�าเนดิที ่อ�าเภอนาสาร  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีผลค่อนข้างยาวรไีม่กลมเหมือน

เงาะสีชมพหูรอืมีทรงผลรปูไข่ ฐานผลกว้างมีลกัษณะ

นนูขึน้มาเลก็น้อย ขนยาวประมาณ 1.8 ซม. ปลายขน

มีสีเขยีว ผลสดเน้ือล่อนจากเมลด็ เน้ือหนาสีขาวขุน่

ย่นเล็กน้อย กรอบ ไม่เละ รสหวาน

 พันธุ์อื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกบ้างแต่ไม่แพร่

หลายนกั เช่น พนัธ์ุซาลงังอ พนัธ์ุเจ๊ะหมง พนัธ์ุอากร 

สนีาก เปเรก นงัเบอร์ล ีตาว ีพลิว้ 1 พลิว้ 2 ฯลฯ ขณะท่ี 

เงาะพนัธ์ุเศรษฐกจิในประเทศอนิโดนีเซียทีนิ่ยมปลกู 

(Poerwanto, 2005) ได้แก่  

•	 พันธุ์ ราเปียะ (Rapiah) เปลือกผลสุกมีเส้น

ขนทัง้สีแดงและเหลอืง เนือ้หวาน เนือ้แห้ง

ล่อนง่าย น�้าหนักเฉลี่ยต่อผล 18.9 กรัม ผล

สกุสามารถเกบ็ได้นานถงึ ๖วนัหลงัเกบ็ ให้

ผลผลิต  18 – 30 กิโลกรัมต่อต้น

•	 พันธุ์เลบัค บูลัส (Lebak Bulus) เปลือกผล

สุกมีเส้นขนแน่นและเล็กสีส้มแดง เนื้อ

หวานอมเปรี้ยว เนื้อฉ�่าน�้า ผลสุกสามารถ

เก็บได้นานถึง 4 วันหลังเก็บ ให้ผลผลิต  

50 – 100 กิโลกรัมต่อต้น

•	 พนัธ์ุบนิจยั (Binjai)  ผลใหญ่ เปลือกผลสกุมี

เส้นขนหยาบ สีแดงอ่อนจนถงึเข้ม ปลายเส้น

ขนสีเขียว เน้ือหวานอมเปรีย้วเล็กน้อย  เน้ือ

ผลแห้งให้ผลผลิต  48 – 60 กิโลกรัมต่อต้น

•	 พันธุ์การูด้า (Garuda) เปลือกผลสุกมีเส้น

ขนสีแดงอ่อน ปลายเส้นขนสีเหลือง ผล

รูปไข่ เนื้อหวาน เน้ือผลแห้ง ให้ผลผลิต  

200 – 270 กิโลกรัมต่อต้น

 3.4  ใช้ประโยชน์: เน้ือผลรับประทานได้

และเป็นไม้ผลเศรษฐกิจในหลายประเทศรวมถึง

ประเทศไทย

Figure 5 Some economic rambutan cultivars in Thailand: A) Nephelium lappaceum ‘Rong Rian’, B) Neph-

elium lappaceum ‘Nam Tankruat’, C) Nephelium lappaceum ‘See Chompoo’ and D) Nephelium 

lappaceum ‘ See Thong’ (photograph sources: A from https://sites.google.com/,  B from http://

www.farmkaset.org/, C by  by author and D from http://www.vichakaset.com)
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4. พรวนป่า (Nephelium laurinum Blume) 

 4.1  ชื่อท้องถิ่น: เงาะล�าไย (ทั่วไป)

 4.2  ลักษณะสัณฐาน:

  วสิยั ไม้ต้นสงูถงึ 24 ม. เปลอืกล�าต้น

ชั้นนอกสีเทาจนถึงน�้าตาลและเรียบ กิ่งอ่อนขนนุ่ม

ใบ ใบประกอบขนนกชั้นเดียว

มีใบย่อย 1 – 6 ใบ แกนใบค่อนข้างเกลี้ยง แผ่นใบ

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเกลีย้งเช่นกนั ใบย่อยรปูไข่ (ถงึร)ี  

ขนาด 1.5 – 4.3 ซม.  X 5 – 18.5 ซม.  ฐานใบมนถึง

สอบ ปลายใบเรยีวแหลม มต่ีอมตามซอกเส้นแขนง

ใบ แผ่นใบเกลี้ยงด้านบน ท้องใบมีขนไหมปกคลุม 

ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออก

ปลายกิ่ง มีบ้างที่ออกซอกใบหรือ ปลายกิ่ง เป็นช่อ

กระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง 5 

กลีบสีเขียวอมเหลือง แต่ละกลีบเชื่อมสูงประมาณ 

20 % ของความยาวกลีบ กลีบรูปสามเหลี่ยมกลับ

ยาว  2 – 3 มม. กลบีดอกปกติไม่มี จนถงึ 5 กลบีสีขาว 

จนถงึชมพเูรือ่ๆ และสัน้กว่ากลบีเลีย้งเลก็น้อย เกสร

เพศผูมี้ (7-) 8 อนั ก้านชอูบัเรณูสีขาว อบัเรณูสีเหลอืง

อ่อน รังไข่ มี 2 (-4 ช่อง) 

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน เม่ือ

สุกเปลือกสีแดงขนาดผล 2.5 X 1.5 – 2.25  ซม. มี

ขนสั้น ยาวประมาณ1 -1.5 ซม.ปกคลุมตามเปลือก

ผล เปลือกผลหนา 1 มม. (Figure 4B-C)

 4.3 นิเวศและการกระจายพันธุ์: ป่าดิบชื้น 

และป่าพรุในภาคใต้ เป็นชนิดหาพบได้หายากใน

ประเทศไทย ที่ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลไป

จนถงึ 200 ม. ออกดอกช่วงเดือน มนีาคม – สิงหาคม 

ติดผลเดือน มกราคม (van Welzen, 1999)

 4.4  ใช้ประโยชน์: เนือ้ผลรบัประทานได้รส

เปรี้ยวมากกว่าหวาน

5. แกแด (Nephelium maingayi Hiern) 

 5.1 ชือ่ทอ้งถิ่น: แกแด (มลายู-สไุหงโกลก)  

แรแด (มลายู-นราธิวาส)

 5.2 ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 40 ม. เปลือก

ล�าต้นชัน้นอกสเีทาจนถงึ น�า้ตาลแดงและเรยีบ หรอื 

รอยปรขิองช่องอากาศ หรอื แตกแบบร่อนเป็นเกลด็  

กิ่งอ่อนค่อนข้างเกลี้ยง

ใบ ใบประกอบขนนกชัน้เดียวมีใบ

ย่อย 1 – 3 (-5) ใบ แกนใบค่อนข้างเกลีย้ง แผ่นใบส่วน

ใหญ่ค่อนข้างเกลีย้งเช่นกนั ใบย่อยรปูร ี(ถงึไข่กลบั)  

ขนาด 2.8 – 9 ซม.  X 5.8 – 22 ซม.  ฐานใบสอบเป็น

รูปลิ่มจนถึงมน ปลายใบมนจนถึงเรียวแหลม ไม่มี

ต่อมตามซอกเส้นแขนงใบ แผ่นใบเกลี้ยงด้านบน 

ท้องใบมีขนนุ่มเลก็น้อย หรอืค่อนข้างเกลีย้งปกคลมุ 

ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออก

ปลายกิ่ง มีบ้างที่ออกซอกใบหรือ ปลายกิ่ง เป็นช่อ

กระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอกย่อยมีกลบีเลีย้ง 5 กลบีสี

เขยีวอมเหลอืง หรอื ขาว แต่ละกลบีเชือ่มสูงประมาณ

ครึ่งของความยาวกลีบ กลีบรูปสามเหลี่ยมกลับยาว 

1 – 1.3 มม. ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 4-6 อัน ก้าน

ชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีเหลืองอ่อน รังไข่ มี 1 ช่อง

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน เม่ือ

สุกเปลือกสีแดงสด ขนาดผล 2 – 2.8 X 1.3 – 1.8 

ซม. เปลือกผลเรียบ มีก้านชูยอดเกสรเพศเมียติด

เป็นรูปตะขอยาว 2 – 3 มม. เปลือกหนา 1 – 1.5 มม. 

(Figure 4A-D)

 5.3  นิเวศและการกระจายพันธุ์: ป่าดิบชื้น 

และป่าพรุในภาคใต้ เป็นชนิดหาพบได้หายากใน

ประเทศไทยท่ีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลไป

จนถึง 1,000  (- 1,600) ม. ออกดอกส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วงเดือน มกราคม – เมษายนและยงัพบในช่วงเดือน 

กรกฎาคม – ตุลาคม ติดผลช่วงเดือน มีนาคม– เมษายน

และยงัพบในช่วงเดือน สงิหาคม – พฤศจกิายน (van 

Welzen, 1999)
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 5.4  ใช้ประโยชน์: เนือ้ผลรบัประทานได้รส

เปรี้ยวมากกว่าหวาน

6.  เงาะขนเทา (Nephelium melliferum Gagnep.) 

6.1 ชื่อท้องถิ่น: ก�าลัง (ภาคใต้)  คอแลน  

เงาะป่า (ภาคตะวันออก) เงาะป่าเทา 

(ภาตะวันออก

เฉียงใต้)

 6.2 ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 35 ม. เปลือก

ล�าต้นชั้นนอกสีน�้าตาลแดงและเรียบ กิ่งอ่อนค่อน

ข้างเกลี้ยง

ใบ ใบประกอบขนนกชั้นเดียว

มีใบย่อย 1 – 5 ใบ แกนใบค่อนข้างเกลี้ยง แผ่นใบ

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเกล้ียงเช่นกนั ใบย่อยรปูไข่ถงึไข่

กลับ ขนาด 2 – 6 ซม. X 4.5 – 16 ซม.  ฐานใบสอบ

เป็นรูปสอบจนถึงมน ปลายใบมนจนถึงเรียวแหลม 

ไม่มีต่อมตามซอกเส้นแขนงใบ แผ่นใบเกลี้ยงด้าน

บน ท้องใบมีขนนุ่มเล็กน้อยและมีขนไหมปกคลุม

ตามเส้นแขนงใบ 

ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออก

ปลายกิ่ง มีบ้างที่ออกซอกใบหรือ ปลายกิ่ง เป็นช่อ

กระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอกย่อยมีกลบีเลีย้ง 5 กลบี

สีเขียวอมเหลือง หรือ ขาว แต่ละกลีบแยกอิสระต่อ

กัน กลีบรูปสามเหลี่ยมกลับยาว 1 – 1.8 มม. กลีบ

ดอกมี 2 – 5 กลีบมีขนนุ่มยาวปกคลุม เกสรเพศผู้

มี  (7-) 8 อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว รังไข่ มี 2 (-4) ช่อง

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน เม่ือ

สกุเปลอืกผลสีเหลืองจนส้มแดง ขนาดผล 3.3 – 4 X 

2.5 ซม. มีขนสั้น ยาวประมาณ 1 – 1.5 ซม. ปกคลุม

ตามเปลือกผล (Figure 4B-B)

 6.3 นิเวศและการกระจายพันธุ์: ป่าดิบชื้น

และป่าดิบแล้งในภาคตะวนัออกเฉยีงใต้และภาคใต้ 

ที่ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลไปจนถึง 800 ม. 

ออกดอกในเดือน มีนาคม มิถุนายนและธันวาคม 

ติดผลช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม (van Welzen, 

1999)

 6.4 ใช้ประโยชน์: เนือ้ผลรบัประทานได้รส

เปรี้ยวมากกว่าหวาน

7.  เงาะขนเทา (Nephelium ramboutan-ake  (Labill.) 

Leenh.)

7.1 ชื่อท้องถิ่น: เงาะขนสั้น กรัด (ภาคใต้)  

ปูลาซาน (มลายู)  เงาะดิเรก (กลาง)

 7.2 ลักษณะสัณฐาน:

  วิสัย ไม้ต้นสูงถึง 35 ม. เปลือก

ล�าต้นชั้นนอกสีน�้าตาลแดง หรือ เทา และเรียบ กิ่ง

อ่อนค่อนข้างเกลี้ยง

ใบ ใบประกอบขนนกช้ันเดียว

มีใบย่อย 1 – 7 ใบ แกนใบค่อนข้างเกลี้ยง แผ่นใบ

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเกลี้ยงเช่นกัน ใบย่อยรูปรี (ถึงไข่

กลับ) ขนาด 1.8  – 11ซม. X 4 – 12 ซม.  ฐานใบ

สอบเป็นรูปสอบจนถึงมนใบม้วนเม่ือแห้ง ปลาย

ใบส่วนใหญ่เรียวแหลม มีต่อมตามซอกเส้นแขนง

ใบ แผ่นใบเกลี้ยงด้านบน ท้องใบมีขนสั้นและมีขน

ไหมปกคลุมตามเส้นแขนงใบ 

ดอก  เป็นช่อดอกส่วนใหญ่ออก

ปลายกิ่ง มีบ้างที่ออกซอกใบหรือ ปลายกิ่ง เป็นช่อ

กระจะห้อยลงเป็นช่อยาว ดอกย่อยมีกลบีเลีย้ง 5กลบี

สีเขียวอมเหลือง หรือ ขาว แต่ละกลีบเชื่อมติดครึ่ง

ของความกลบี กลบีรปูสามเหลีย่มกลบัยาว 1 –  2.75 

มม. ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี  5 - 8 อัน ก้านช ู

อับเรณูสีขาว อับเรณูสีเหลือง รังไข่ มี 2 (-4) ช่อง

ผล ผลสดเมล็ดเดียวรูปรีมน  หรือ 

กลม เมื่อสุกเปลือกผลสีเหลือง จนถึงแดงเลือดหมู 

ขนาดผล 4 – 6.5 X 2.5 – 5 ซม. มีขนสัน้ ยาวประมาณ 

1 -1.5 ซม. ปกคลุมตามเปลือกผล เปลือกผลหนา 7 

มม. (Figure 4A-C)
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7.3 นิเวศและการกระจายพันธุ์: ป่าดิบชื้น 

สังคมพชืทดแทนของป่าดิบชืน้บรเิวณรมิแม่น�า้และ

หุบห้วย แต่พบหายากในป่าพรุในภาคใต้ ที่ระดับ

ความสูงจากระดับน�้าทะเลไปจนถึง 200 (-1950) ม. 

ออกดอกส่วนใหญ่ในเดือน กุมภาพนัธ์ – เมษายน และ 

กรกฎาคม – กันยายน ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม และ ตุลาคม- ธันวาคม (van Welzen, 1999)

มีรายงานประเทศที่ปลูกเงาะขนสั้น ได้แก่ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทยและฟิลิปปินส์  (Clyde  et 

al., 2005) เงาะขนส้ันพนัธ์ุดีเข้าปลกูในบางพืน้ท่ีของ

ไทยเช่นจังหวัดตราด จันทบุรี ยะลา และนราธิวาส 

เป็นต้น ดังรายงานของ นิลวรรณ (2558) มพีนัธ์ุเงาะ

ขนสั้นท่ีน�าพันธุ์ปลูกเข้าในประเทศไทย ได้น�าต้น

พันธุ์มาจากหลายประเทศ เช่น 

•	 อนิโดนเีซียมีหลายพนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุ 

Binjai, Rapiah, Simacan พันธุ์ท่ี

เหมาะแก่การปลูกเชิงการค้า คือ 

พันธุ์ Lebakbulus ผลมีขนาดใหญ่ 

ทรงกลม ผิวสีเหลืองแดง รสชาติ

ดี เนื้อล่อน

•	  มาเลเซีย ม ี6 พันธุ์ ได้แก่ พนัธุ ์R3 

(Gula Batu), R134, R156 (Muar 

Gading), R160 (Khaw Tow Bak), 

R161 (Lec Long) และ R162 (Duan 

Hijau) 

•	 ฟิลปิปินส์ มี 3 พนัธ์ุ ได้แก่ Seematjan, 

Seenjonja และ Maharlika 

•	 สิงคโปร์ ม ี2 พนัธ์ุ ได้แก่ Deli Cheng 

(ก�าเนดิจากอนิโดนเีซีย) และพนัธ์ุ 

Jitlee  เป็นพันธุ์คัดเลือกมาจาก 

Deli Cheng เน้ือล่อน มีอายุการ

เก็บรักษายาวนาน 

 7.4  ใช้ประโยชน์: เน้ือผลรับประทานได้

รสหวานเป็นไม้ผลเศรษฐกิจในหลายประเทศ ใน

ประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาพันธุ์ เพื่อ

หาพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่มีสภาพ 

ภูมิอากาศกับบ้านเรา

สรุป
 พรรณไม้สกลุเงาะ มีวสิยัเป็นไม้ต้นใบประกอบ

ขนนกมีผลเมล็ดเดียวมีแหล่งกระจายพันธุ์จ�ากัดอยู่

บริเวณภูมิภาคอินโดจีนและมาลีเซียน ทั่วโลกมี 22 

ชนิด และพบในประเทศไทย 7 ชนิด ในจ�านวนดัง

กล่าวมี 2 ชนิดที่ปลูกเป็นไม้ผลเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้คือ เงาะ และเงาะขนส้ัน หรอื 

ปูลาซาน  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสาย

ววิฒันาการระหว่างสกลุต่างๆของวงศ์ Sapindaceae 

กบัพรรณไม้สกลุเงาะด้วยเทคนิคการใช้เครือ่งหมาย

ทางชีวโมเลกุลของ Plastid และnuclear DNA พบ

ว่ามีความใกล้เคียงกับสกุลไม้สายมากกว่าสกุลคอ

เหีย้ สกุลลิน้จีแ่ละสกุลล�าไย ตามล�าดับ ผลการศึกษา

ดังกล่าวไปสอดคล้องกบัลกัษณะสณัฐานผลของไม้

สาย (Figure 4B-D) มีความคล้ายคลึงกับผลคอแลน

และรับประทานได้เช่นกัน จากความหลากชนิดและ

ข้อมูลความสัมพนัธ์ทางสายววิฒันาการระหว่างสกลุ 

และชนดิดงักล่าวเป็นข้อมลูเบือ้งต้นต่อน�าไปสูก่าร

ปรับปรุงพันธุ์ปลูกของพรรณไม้สกุลเงาะในแต่ละ

ชนิดให้มีคุณภาพดีและมีหลากหลายรสชาติ ท่ีจะ

ท�าให้เปลอืกผลท่ีไม่มีขนปกคลุมเพือ่ตอบสนองต่อ

ผู้บริโภคเงาะมากขึ้นในอนาคต
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บทน�า
 ทรพัยากรพรรณพชืเป็นวตัถดิุบทีส่�าคัญต่อ

การน�าไปใช้ในการรักษาโรคตามต�ารับยาพื้นบ้าน 

(traditional medicine) ที่แตกต่างกันไปตามความรู้

ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของมนุษยชาติใน

แต่ละกลุม่ชาตพิันธุ์ จากองค์ความรูท้้องถิน่และพชื

วตัถุของการรกัษาหมอพืน้บ้านดังกล่าวทีส่ามารถน�า

ไปต่อยอดงานวิจยัเพือ่พฒันาไปเป็นยาแผนปัจจบัุน 

ในอนาคตอาจจะท�าให้ประชากรในกลุ่มประเทศที่

ก�าลังพัฒนา การเข้าถึงการใช้ยามากยิ่งข้ึนโดยท่ัว

โลกมรีายงานถงึความหลากชนดิของพรรณพชืชัน้สูง 

ถกูใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ดังกล่าวมีไม่น้อยกว่า 20,000 

ชนิด (Gupta et al., 2008) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

ประเทศที่ต้องอยู่ในป่าเขตร้อน

ค�าว่า เลอืดมังกร (Dragon’s blood) หมายถงึ 

ชนัไม้สแีดงเข้มทีน่�ามาใช้เป็นพชืวตัถท่ีุหายาก และ

ได้จากการเก็บหามาจากป่าธรรมชาติ เพือ่น�ามาใช้ใน

การรักษาโรคตามต�ารับยาพื้นบ้าน สีย้อมผ้า สีย้อม

ไม้ และเครือ่งส�าอางมาต้ังแต่ครัง้โบราณกาล ซึง่พบ

การใช้อยู่ในท่ีเป็นเม็ด ผง แผ่น หรอื แท่งสามารถน�า

ไปรกัษาได้หลายโรค ด้วยเลือดมังกรเป็นชนัไม้ที่ม ี

รสฝาดจึงน�าไปใช้ในการรักษาแก้อาการท้องเสียและ

ลดความดันโลหติ การใช้เลอืดมังกรเชือ่ว่าเกิดข้ึนบน

หมูเ่กาะโซโคตรา (Socotra) กลางมหาสมุทรอนิเดีย 

ซึง่ปัจจุบนัเป็นประเทศเยเมน แต่กย็งัมีความสบัสน

ของแหล่งท่ีมาของเลอืดมังกรเริม่ต้นทีใ่ดน้ันไม่ชดัเจน 

เพราะพบทีม่าหลากหลายพืน้ท่ีไม่ว่า หมู่เกาะคานารี่  

มาเดรา เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และอฟัรกิาตะวนัออก  

และตะวันตก (Gupta et al., 2008) จากพืชหลาย

ชนิดไม่ว่าพรรณไม้สกุลเปล้า (Croton) สกุลจันทน์

ผา (Dracaena) พรรณไม้สกุลหวายขริง (Calamus) 

และสกุลไม้ประดู่ (Pterocarpus) (Table 1)  แต่เดิม 

(Gupta et al., 2008) ได้รายงานไว้ว่าพชืสกลุหวายพน

ขนหนอน (Daemonorops) รวมอยู่พืชที่ให้ชันเลือด

มังกรอยูด้่วยแต่ทาง World Checklist of Monocoty-

ledons (WCSP, 2017) ของสวนพฤกษศาสตร์คิว ยบุ 

ให้ชนิดดังกล่าวมาอยู่ในสกุลหวายขริง
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•	 Daemonorops draco (Willd.) Blume 

และ Daemonorops propinqua 

Becc. เป็นช่ือพ้องของ Calamus 

draco Willd. (Baker, 2015)

•	 Daemonorops didymophylla Becc.

และ Daemonorops motleyi Becc. 

เป็นชือ่พ้องของ Calamus didymo-

phyllus (Becc.) Ridl. (Baker, 2015)

•	 Daemonorops micracantha (Griff.) 

Becc.  เป็นชือ่พ้องของ Calamus mi-

cracanthus Griff. (Baker, 2015)

•	 Daemonorops rubra (Reinw. ex 

Blume) Blume. เป็นชื่อพ้องของ-

Calamus ruber Reinw. ex Mart. 

(Baker, 2015)
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Table 1 Botanical names and common names of dragon’s blood worldwide sources (modified from  

 Gupta et al., 2008)
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Table 1 Continue
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การใช้ประโยชน์
 การใช้ประโยชน์ชันเลือดมังกรเม่ือครั้ง

โบราณกาลที่ผ่านมาบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ชัน

เลือดมังกรได้จากต้นวาสนาซินนาบารี่ (Dracaena 

cinnabari) เพื่อน�ามาท�าเป็นสีย้อมขนสัตว์ ใช้เป็น

สีทาบ้าน สีลิปสติกส�าหรับทาริมฝีปาก สีเขียนลาย

เครื่องปั้นดินเผาและประกอบในต�ารับยาสมุนไพร 

ตลอดจนใช้ในการประกอบพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ 

(Alexander and Miller, 1996) ขณะที่ในอินเดียชัน

เลือดมังกรได้จากพรรณไม้สกุลจันทน์ผา และสกุล

หวายพนขนหนอนในงานประกอบพิธีกรรม ส่วน

ในประเทศจีนชันเลือดมังกรได้จากพรรณไม้สกุล

หวายขริง (Figure 1( (1), (2)) ใช้เป็นสีทาเคลือบ

เครือ่งเรอืนให้มีสแีดง ตลอดจนน�าไปท�าเป็นกระดาษ

สแีดงและย้อมเครือ่งใช้ต่างในการประกอบพธีิกรรม

ของงานพิธีมงคล อาทิเช่น งานแต่งงาน วันตรุษจีน 

ทั้งน้ีมีรายงานว่าชันเลือดมังกรจากพรรณไม้สกุล

หวายขริง ทนทานต่อกรดได้ดี และในสมัยปัจจุบัน

ชันเลือดมังกรท่ีได้จากพรรณไม้สกุลหวายขริง คง

ใช้ในเคลือบสีในขบวนการท�าไวโอลนิ และท�าหมึก

แดงในประทับตราเพื่อใช้ท�าเครื่องรางของขลังอีก

ด้วย ขณะท่ีชันสีแดงท่ีได้จากพรรณไม้สกลุเปล้าพบ

ชาวพื้นเมืองในประเทศเปรู เม็กซิโก และเอกัวดอร์ 

มาท�าเป็นสเีพือ่ใช้ทาสบีนใบหน้า ร่างกาย ตลอดจน

ใช้ประกอบพธีิกรรม ร่ายเวทมนต์ตามความเช่ือของ

กลุม่ชาติพนัธ์ุอฟัรกินั- อเมรกินั (African-American) 

เพื่อให้มีความสัมฤทธ์ิผลต่อการป้องกันสิ่งชั่วร้าย

ต่างๆ และความสมหวงัในความรกั เพิม่ความมีเสน่ห์

ให้ผู้อื่นหลงรัก (Gupta et al., 2008)

 การใช้ชันเลือดมังกรในการรักษาของการ

แพทย์พื้นบ้านมีมาตั้งแต่ยุคต้นของกรีก โรมันและ

อาหรบั ดังท่ีรายงานการใช้บนบนหมู่เกาะโซโคตรา

ในการน�าไปรักษาบาดแผลทั่วไป การแข็งตัวของ

เลือด การรักษาอาการท้องร่วง ลดไข้ โรคบิด แผล

ภายในของปาก ล�าคอ ล�าไส้และกระเพาะอาหาร ใช้ 

เป็นยาต้านไวรสัทางเดินหายใจและกระเพาะอาหาร

และผิวหนังความผิดปกติ อย่างเช่น กลาก ฯลฯ ใน

สูตรยาพื้นบ้านชาวเยเมนใช้ชันเลือดมังกรจากต้น 

วาสนาซนินาบารี ่ไปใช้ในการรกัษาโรคบดิ โรคท้องร่วง  

ตกเลือดและรักษาแผลภายนอกในยาพื้นบ้าน 

เยเมน

ชันเลือดมังกรจากพรรณไม้สกุลจันทน์ผา

มีรสฝาดมากใช้ในการเป็นยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

(Milner, 1992) ในประเทศจีนได้น�าชันเลือดมังกร

จากต้นจนัทน์ผา (Dracaena cochinchinensis) (Figure  

1 (3) `และ (4)) ใช้ในการรักษาบาดแผล ระดูขาว 

กระดูกหกั ท้องร่วงและบาดแผลในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ (Cai and Xu, 1979) ในประเทศไทยได้มี

การน�าชันเลือดมังกรจากต้นจันทน์ผา หรือท่ีหมอ

พืน้บ้านไทยรูจั้กในนาม “แก่นจันทน์แดง” มาใช้เป็น

ส่วนประกอบหน่ึงในหลายต�ารบั ทัง้ในกลุม่ยารกัษา

กลุม่อาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ (แก้ลม) กลุม่ยา

แก้ไข้ และกลุม่ยาบ�ารงุโลหติ  ฯลฯ ต�ารบัยาท่ีมีส่วน

ประกอบของแก่นจันทน์แดง อาทิเช่น 

•	 ยาหอมเทพจิตร เป็นต�ารบักลุม่ยาแก้ลมใช้

ในการรักษาแก้ลม บ�ารุงหัวใจ มีรูปแบบ

การใช้ท�าเป็นเมด็รบัประทาน (สชุาดา และ 

ปวีณา, 2558; คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติ,  2559; 2560)

•	 ยาหอมทพิโอสถ เป็นต�ารบักลุม่ยาแก้ลมใช้

ในการรกัษาแก้ลม วงิเวยีน ละลายน�า้ดอกไม้

หรอืน�า้สกุมรีปูแบบการใช้ท�าเป็นเม็ด หรอื

ชงน�้ารับประทาน (คณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ,  2559; 2560)
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•	 ยาหอมอินทจักร เป็นต�ารับกลุ่มยาแก้ลม

ใช้ในการรกัษาแก้ลมบาดทะจิต ใช้น�า้ดอก

มะลิ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น�้าลูกผักชี 

เทียนด�าต้ม  ถ้าไม่มีใช้น�า้สกุ  แก้ลมจกุเสยีด 

ใช้น�า้ขิงต้มมรีปูแบบการใช้ท�าเป็นเม็ด หรอื

ชงน�้ารับประทาน (คณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ,  2559; 2560)

•	 ยาหอมนวโกฐ เป็นต�ารับกลุ่มยาแก้ลม ใช้

ในการรักษาแก้ลมคล่ืนเหียน อาเจียน ใช้

น�้าลูกผักชี เทียนด�าต้ม  แก้ลมปลายไข้ ใช้

ก้านสะเดา   ลกูกระดอม และบอระเพด็  ต้ม

เอาน�า้ ถ้าหาน�า้กระสายไม่ได้ใช้น�า้สุกแทน 

มีรูปแบบการใช้ท�าเป็นเม็ด หรือชงน�้ารับ

ประทาน(คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ, 2559; 2560)

•	 ยาเขียวหอม เป็นต�ารับกลุ่มยาแก้ไข้ ใช้ใน

การรักษาอาการแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหาย

น�้า แก้พิษหัด อีสุก อีใส รูปแบบการใช้ท�า

เป็นเม็ดรบัประทาน (คณะกรรมการพฒันา

ระบบยาแห่งชาติ, 2559; 2560)

•	 ยามหานลิแท่งทอง เป็นต�ารบักลุม่ยาแก้ไข้ ใช้

ในการรกัษาอาการแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหาย

น�า้ แก้พษิหดั อสุีก อใีส มรีปูแบบการใช้ท�า

เป็นเม็ดรบัประทาน (คณะกรรมการพฒันา

ระบบยาแห่งชาติ,  2559; 2560)

•	 ยาจันทน์ลีลา เป็นต�ารับกลุ่มยาแก้ไข้ ใช้

ในการรักษาบรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้

เปลี่ยนฤดู รูปแบบการใช้ท�าเป็นผงชงน�้า

รับประทาน (คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติ, 2559; 2560; Sireeratawong 

et al., 2012)

•	 ยาประสะจันทน์แดง เป็นต�ารับกลุ่มยาแก้

ไข้ ใช้ในการรกัษาบรรเทาอาการไข้ตัวร้อน 

(ไข้พษิ) แก้ร้อนในกระหายน�า้รปูแบบการใช้

ท�าเป็นผงชงน�า้รบัประทาน (คณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2559; 2560)

•	 ยาประสะเปราะใหญ่ เป็นต�ารับกลุ่มยา

แก้ไข ้ ใช้ในการรักษาถอนพิษไข้ตานซาง

ส�าหรับเด็ก รูปแบบการใช้ท�าเป็นยาเม็ด

รับประทาน (คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติ, 2559; 2560)

•	 ยาบ�ารงุโลหิต เป็นต�ารบักลุม่ยาบ�ารงุโลหิต 

ใช้ในการบ�ารงุโลหิตรปูแบบการใช้ท�าเป็นยา

ผงชงน�า้รบัประทาน (คณะกรรมการพฒันา

ระบบยาแห่งชาติ, 2559; 2560) เป็นต้น
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Figure 1 Some dragon’s blood sources in Thailand; (1) Calamus didymophyllus fruits, (2)  

               Dragon’s blood resin from Calamus didymophyllus fruits, (3) Dracaena cochinchinensis  

           stems and (4) red heartwood or dragon blood’s from Dracaena cochinchinensis. 

         (Photograph sources: (1) from http://tropical.theferns.info/, (2) from https://frankincense.net/,  

       (3) and (4) by author.

จะเห็นได้ว่าชันเลือดมังกรจากต้นจันทน์

ผาถกูใช้ในต�ารบัยาไทยมานาน อย่างไรกแ็ล้วยงัขาด

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีกหลายด้าน รายชื่อชนิดที่

ถูกต้อง นิเวศ องค์ประกอบทางเคมี ฯลฯ ทั้งแม้ว่า

ค�าว่า “จนัทน์แดง” เองน้ันไม่ได้มาจากต้นจนัทน์ผา

เพียงชนิดเดียว แท้จริงแล้วมาจากพืชหลายชนิดดัง

ที่กล่าวข้างต้น แล้วชนิดใดนั้นที่มีผลการออกฤทธิ์

ทางเภสัชดีนั้นยังไม่การวิจัยแต่อย่างใด ชันเลือด

มังกรจากพรรณไม้สกลุหวายขรงิ ถกูใช้ในการรกัษา

การแพทย์โบราณจนีเพือ่กระตุ้นในการรกัษาอาการ

กระดูกหกั เคลด็ขัดยอกและแผลพพุอง ควบคมุการ

ไหลของเลอืดและระงบัความเจ็บปวด (Bensky and 

Gamble, 1993)

ชันเลือดมังกรจากพรรณไม้สกุลเปล้าถูก

ใช้รักษาการแพทย์พื้นบ้านในประเทศเปรู และ

หลายๆประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกา รวมทั้ง

กลุ่มประชากรท่ีมาจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

ท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานถึงการใช้ 

ชนัเลอืดมังกรจากพรรณไม้สกลุเปล้าในกลุม่ชาติพนัธ์ุ

ด้ังเดิมบริเวณลุ่มน�้าอะเมซอน เพื่อการรักษาโรค
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ท้องร่วงและอหิวาต์ (Carlson and King, 2000) ใน

ประเทศเปรใูช้ชนัเลอืดมังกรของต้น Croton lechleri 

ในการรักษากระดูกหัก ระดูขาว และริดสีดวงทวาร 

รวมถึงการน�าไปใช้รักษาอาการมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น

หลังแท้งลูกและล้างปากช่องคลอดก่อนคลอดบุตร 

หลายเอกสารวิจัยได้รายงานกล่าวถึงสมบัติในการ

รักษาของชันเลือดมังกรจากพรรณไม้สกุลเปล้าต่อ

การรักษาแผล ท้องร่วง มะเร็ง ต้านการอักเสบและ

ปวดข้อ (Gupta et al., 2008)

ชันเลือดมังกรจากพรรณไม้สกุลประดู่ ซึ่ง

เป็นชนดิ Pterocarpus officinalis มีชือ่พฤกษศาสตร์

พ้องว่า Pterocarpus draco ชนิดนี้เป็นไม้พื้นเมือง

เขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกาใต้พบต้ังแต่ประเทศ

กัวเตมาลาไปจนบราซิล ในเขตร้อนทวีปเอเชียมี

รายงานการน�าชนัเลอืดมังกรมาใช้กคื็อ Pterocarpus 

santalinus เป็นไม้พืน้เมืองตอนใต้ของอนิเดีย และถกู

น�าเข้ามาในประเทศไทยและทางการแพทย์พืน้บ้าน

ไทยต่างกเ็รยีกว่า จนัทน์แดง และเป็นส่วนประกอบ

ในต�ารับแพทย์แผนไทยเช่นกัน แก้อักเสบ โรคบิด  

ตกเลอืด บ�ารงุก�าลงั เป็นต้น  แต่ในชือ่ทางการของไทย

เรียกว่า รัตตจันทน์ ที่รากภาษามาจากภาษาเบงกอล

ลแีละภาษาทมิฬทีเ่รยีกไม้ชนิดนีว่้า  Rakta Chandan  

และ Rakta Chandanam  ตามล�าดับ

สารเคมีที่ส�าคัญในชันเลือดมังกร และสมบัติการ
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1.พรรณไม้สกุลเปล้า

  Gupta et al. (2008)  ได้ทบทวน

ถึงการพบสารเคมีในพรรณไม้สกุลนี้ ซึ่งแต่ละสาร

มีสมบัติการออกฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้าน 

เชือ้ไวรสั ดังเช่นชนัเลอืดมงักรจากต้น Croton lechleri 

จากประเทศเอกัวดอร์ พบสาร 2, 4, 6-trimethoxy-

phenol, 1, 3, 5-trimethoxybenzene, crolechinic 

acid และ korberin A และ korberin B มีฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรยี (Chen et al., 1994) ขณะท่ีสารสกัดแอทธา

นอลกับน�้า และบางสารที่ได้จากการสกัดด้วยเมทา

นอลจากชันเลือดมังกรของต้น Croton urucurana 

อาทิเช่น catechin และ acetyl aleuritolic acid มีฤทธิ์

ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella 

typhimurium (Peres et al., 1997)  ขณะที่ Gurgel 

et al. (2005) ได้รายงานถึงการออกฤทธิ์ต้านเชื้อรา

จากชนัเลอืดมังกรของต้น Croton urucurana ในห้อง

ทดลองพบว่า เป็นกลุ่มสารcatechins มีโครงสร้าง

คล้ายกบั gallocatechin และ epigallocatechin สารที่

ได้จากพชืสกลุเดียวกนั (Croton lechleri) มีรายงานมี

ฤทธ์ิต้านไวรสัในของเชือ้ไข้หวดัใหญ่และสายพนัธ์ุ

ใกล้เคียง (parainfluenza) โรคเริมแบบ 1 และแบบ 

2 และโรคตับอักเสบเอและบี (Chen et al., 1994; 

Ubillas et al., 1994; Sidwell et al., 1994) โดยพบ

ว่าสาร SP-303 ท่ีได้จากชันพรรณไม้สกุลเปล้าได้

ทดลองรักษาในผู้ป่วยโรคเอดส์ (Orozco-Topete et 

al., 1997) พบว่าสาร taspine มีฤทธ์ิขัดขวางการย้อน

กลับของเอนไซม์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ของเซลล์

เนื้องอก (Sethi, 1977) สารที่ส�าคัญและสมบัติการ

ออกฤทธิ์ของชันพรรณไม้สกุลเปล้ามีดังนี้

•	 sonderianin เป็นสารท่ีได้จากชันของต้น  

Croton urucurana เป็นสารออกฤทธิ์ต้าน

เชือ้แบคทีเรยี (Craveiro and Silveira, 1982; 

Peres et al., 1997; 1998b)

•	 acetyl aleuritolic acid เป็นสารทีไ่ด้จากชนั

ของต้น Croton urucurana เป็นสารออกฤทธ์ิ

ต้านเชือ้แบคทีเรยีและลดอาการปวด (Peres 

et al., 1997; 1998a)

•	 β-sitosterol; β-sitosterol-O-glucoside; 

campesterol; catechin; gallocatechin; 

stigmasterol เป็นสารที่ได้จากชันของต้น  
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Croton urucurana เป็นสารออกฤทธ์ิลด

อาการปวด (Peres et al. 1998b)

•	 taspine acid เป็นสารท่ีได้จากชันของต้น 

Croton lechleri. เป็นสารออกฤทธ์ิต้าน

อาการอกัเสบรกัษาบาดแผลและเป็นพษิต่อ

เซลล์ (Perdue et al., 1979;  Vaisberg et al., 

1989; Itokawa et al., 1991; Pieters et al. , 

1993; Porras-Reyes et al., 1993; Chen et 

al., 1994; Milanowski et al.,  2002)

•	 3’, 4-O-dimethylcedrusin เป็นสารทีไ่ด้จาก

ชนัของต้น Croton lechleri  เป็นสารมีฤทธ์ิ

รกัษาบาดแผลและขดัขวางเพิม่จ�านวนเซลล์ 

(Pieters et al., 1990; 1992; 1993; 1995)

•	 1,3,5-trimethoxybenzene  เป็นสารท่ีได้จาก

ชันของต้น Croton lechleri เป็นสารมีฤทธิ์

เป็นพษิต่อเซลล์ และต้านเชือ้แบคทเีรยี (Cai 

et al., 1993a)

•	 2,4,6-trimethoxyphenol เป็นสารที่ได้จาก

ชันของต้น Croton lechleri เป็นสารมีฤทธิ์

ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Cai et al., 1993a)

•	 korberin A และ korberin B  เป็นสารที่ได้

จากชันของต้น Croton lechleri เป็นสารมี

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Cai et al., 1993b; 

Chen et al., 1994)

•	 SP-303 (MW= 2200 Da) เป็นสารที่ได้จาก

ชันของต้น Croton lechleri เป็นสารมีฤทธิ์

ต้านเชือ้ไวรสั (Ubillas et al., 1994; Sidwell 

et al., 1994)

•	 SB-300 (MW= 3000 Da)  เป็นสารท่ีได้จาก

ชันของต้น Croton lechleri เป็นสารมีฤทธิ์

ยับยั้งอาการท้องร่วง (Fischer et al., 2004)

2. พรรณไม้สกุลหวายขริง

 ตามปกติน้ันชันเลือดมังกรจากหวายสกุล

นีไ้ด้มาจากล�าหวายและผลอ่อนของหวาย เป็นกลุ่ม

หวายท่ีพบการกระจายพนัธ์ุจ�ากดัอยูใ่นภมิูภาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ในประเทศไทยเองพบ 1 

ชนิดคือ หวายข้ีเป็ด กระจายพันธุ์อยู่เฉพาะป่าดิบ

ชื้นในภาคใต้และครอบคลุมจนถึงคาบสมุทรมลายู 

(Table 1) สารเคมีที่พบมีสารออกฤทธ์ิในการต้าน

เชือ้แบคทีเรยีและเชือ้ไวรสั เช่นชนัท่ีได้จากต้นหวาย 

Calamus draco มีสาร dracorhodin และ dracorubin 

ออกฤทธ์ิขัดขวางเชือ้ Staphylococcus aureus (ATCC 

13709) Klebsiella pneumoniae (ATCC 10031)  

Mycobacterium smegmafis (ATCC 607) และ 

Candida albicans (ATCC 10231) (Rao et al., 1982) 

และ dracoflavylium และ 7,4-dihydroxy-flavylium  

(Wiyono, 2010) ส�าหรบัสารออกฤทธ์ิอืน่ท่ีพบมีดังนี้

•	 dracorhodin เป็นสารที่ได้ของชันเลือด

มังกรจากต้นหวาย Calamus draco เป็น

สารมีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ที่

มีความสัมพนัธ์ความเข้มข้นของแคลเซียม 

(Xia et al., 2005)

•	 (2S) 5-methoxy-6-methylflavan-7-ol  เป็น

สารที่ได้จากชันเลือดมังกรจากต้นหวาย 

Calamus draco เป็นสารมีผลต่อการแข็งตัว

ของเกลด็เลอืด (Cardillo et al., 1971; Tsai et 

al., 1995; 1998)

•	 polysaccharide (MW= 25,000) เป็นสารที่

ได้จากชนัเลอืดมังกรจากต้นหวาย Calamus 

draco เป็นสารต้านการแข็งตัวเลือด (Gibbs 

et al., 1983)

•	 dammaradienol เป็นสารที่ได้จากชันเลือด

มังกรจากต้นหวาย Calamus draco เป็นสาร
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มีฤทธ์ิต้านเช้ือไวรสั ต้านอาการอกัเสบและ

เป็นพิษต่อเซลล์ (Poehland et al., 1987; 

Bianchini et al.,1988; Akihisa et al., 1996; 

Shen et al., 2007)

•	 2,4-dimethoxy-3-methylphenol; dracoflavan 

B1; B2; C1; C2; D1; D2 เป็นสารที่ได้จาก

ชนัเลอืดมังกรจากต้นหวาย Calamus draco 

เป็นสารมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ (Arnone 

et al., 1997)

3. พรรณไม้สกุลจันทน์ผา

 พรรณไม้สกลุจันทน์ผา 3 ชนดิด้วยกนั ท่ีให้

ชันเลือดมังกรดัง Table 1 โดยชนิดที่เป็นรู้จักกันมา

นานก็คือ วาสนามังกร เป็นไม้พื้นเมืองบริเวณหมู่

เกาะ คานารี่ และโมรอกโก และวาสนาซินนาบารี่ 

เป็นชนิดพื้นเมืองบนเกาะ โซโคตรา (เยเมน) และ

ตะวนัตกของประเทศโซมาเลยี ในบ้านเราแก่นจนัทน์

แดงทีพ่บอยูใ่นตลาดสมุนไพรภายในประเทศพบว่า 

เป็นแก่นที่ได้จากต้นจันทน์ผาส่วนใหญ่ หายากที่

แก่นจนัทน์แดงได้มาจากแก่นไม้รตัตจันทน์ ในพระ

ราชกฤษฎีกาของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ได้ก�าหนด

ให้แก่นสีแดง (จันทน์แดง) ของจันทน์ผาเป็นของ

ป่าหวงห้าม

 สารเคมีท่ีพบในพรรณไม้สกุลจันทน์ผามี

อยูห่ลายชนดิ ส�าหรับสารเคมีท่ีได้รายงานว่ามีความ

ส�าคัญต่อด้านเภสัชวิทยาพบว่ามีดังนี้

•	 3-(4-hydroxybenzyl)-7,8-methylendioxy-

chroman เป็นสารท่ีได้จากเน้ือไม้สีแดงของ

ต้นวาสนาซินนาบารี่เป็นสารมีฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ (Suchý et al., 1991; Masaoud 

et al.,1995;  Machala et al., 2001)

•	 2,4,4’-trihydroxydihydrochalcone เป็น

สารท่ีได้จากเนื้อไม้สีแดงของต้นวาสนา 

ซนินาบารี ่เป็นสารมีฤทธ์ิต้านเนือ้งอกและ

เคมีบ�าบัดเซลล์เนื้องอก (González et al., 

2000;  Forejtníková  et al., 2005)

•	 loureirin A; loureirin B; loureirin C เป็น

สารทีไ่ด้จากเนือ้ไม้สแีดงของต้นจนัทน์ผา

เป็นสารมฤีทธิล์ดอาการปวด (Meksuriyen 

and Cordell, 1988; Lu et al., 1998; Zhou et 

al., 2001a; 2001b; Liu et al., 2004; 2005; 

2006;  Chen and Liu, 2006; Zheng et al., 

2006a; 2006b)

•	 7,4’-dihydroxyflavane เป็นสารท่ีได้จากเนือ้

ไม้สีแดงของต้นจนัทน์ผาเป็นสารมีฤทธ์ิยบัยัง้

เชื้อรา (Zhou et al., 2001a; 2001b; Zheng 

et al., 2006a; 2006b)

•	 2’-methoxysocotrin-5’-ol; socotrin-4’-ol; 2’, 

4’,4-trihydroxychalcone; 2-methoxy-4,4’-di-

hydroxychalcone; cochinchinenins เป็น

สารทีไ่ด้จากเนือ้ไม้สแีดงของต้นจนัทน์ผา

เป็นสารมีฤทธิ์ลดอาการปวด (Zhou et al., 

2001a; 2001b; Liu et al.,  2006)

•	 (23S)-spirost-5,25(27)-diene-1β,3β,23-triol 

เป็นสารท่ีได้จากเน้ือไม้สีแดงของต้นวาสนา

มังกร เป็นสารมีฤทธ์ิขัดขวางการพฒันาการ

ของเซลล์ (Mimaki et al., 1999)

•	 2,4,4’-trihydroxydihydrochalcone เป็น 

สารท่ีได้จากเนื้อไม้สีแดงของต้นวาสนา

มังกร เป็นสารมฤีทธ์ิเคมบี�าบดัเซลล์เน้ืองอก  

(González et al., 2000;  Forejtníková et 

al., 2005)

•	 methyl protodioscin; draconin C; draconin 

A; draconin B เป็นกลุม่สารท่ีได้จากเน้ือไม้

สีแดงของต้นวาสนามังกร เป็นสารมีฤทธ์ิ

เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์(González 

et al., 2003)
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•	 (−)-3’-hydroxy-4’-methoxy-7-hy-

droxy-8-methylflavan; 3-O-[α-l-rhamn-

opyranosyl (1→4)-β-glucopyranosyl] 

diosgenin; 4-allylcatecol;β-sitosterol; dios-

genin (31); isoliquiritigenin; sitoindoside i; 

trans-β-apo-8’-carotenal; dioscin เป็นกลุม่

สารทีไ่ด้จากเน้ือไม้สแีดงของต้นวาสนามังกร 

เป็นสารมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ (González 

et al., 2003; Hernández et al., 2004)

•	 (2S)-4’,7-dihydroxy-3’-methoxyflavan; 

(2S)-4’, 7-dihydroxy-3’-methoxyflavan; 

diosgenone; shonanin; syringaresinol; 

icogenin เป็นกลุม่สารท่ีได้จากเนือ้ไม้สีแดง

ของต้นวาสนามังกร เป็นสารมีฤทธ์ิเป็นพษิ

ต่อเซลล์ (Hernández et al., 2004)

•	 dracol; icodeside เป็นสารที่ได้จากเนื้อไม้

สีแดงของต้นวาสนามังกร เป็นสารมีฤทธ์ิ

เป็นพิษต่อเซลล์ (Hernández et al., 2006)

  4. พรรณไม้สกุลประดู่

 สมาชิกพรรณไม้สกุลประดู่ทั่วโลกที่มีชื่อ

พฤกษศาสตร์เป็นท่ียอมรบัรวมแล้วประมาณ 35–40 

ชนิด (Klitgaard and Lavin, 2005) กระจายพันธุ์ใน

เขตร้อนชื้นทั้งในทวีปเอเชีย อัฟริกาและอเมริกาใต้ 

มีชนิดทีถ่กูน�าใช้เป็นส่วนประกอบของยาพืน้บ้านใน

เขตร้อนทั่วโลกพบถึง 19 ชนิด (Saslis-Lagoudakis  

et al., 2011) ส�าหรับพรรณไม้สกุลประดู่ท่ีพบใน

ประเทศไทย ใช้แก่นไม้สีแดงเป็นพืชวัตถุในต�ารับ

ยานั้นคือ รัตตจันทน์มีเพียงชนิดเดียวและเป็นไม้

ต่างถิน่ท่ีน�าเข้ามาจากตอนใต้ของอนิเดีย สารส�าคญั

ที่พบในแก่นไม้รัตตจันทน์คือ santalin A,  santalin 

B, savinin, calocedrin, pterolinus K, pterolinus L 

และ  pterostilbenes มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระใช้ใน

รักษาโรคเบาหวาน อาการอักเสบ  ป้องกันโรคตับ 

และโรคมะเร็ง (Bulle et al., 2016) ขณะทีใ่นแก่นไม้

ประดู่ป่าเมื่อน�าไปสกัดด้วยเปตตรอล (petrol) และ

เอทธานอลไปวิเคราะห์เทคนิค TLC และ column 

chromatography พบสารส�าคัญ เช่น β-sitosterol, 

pterostilbene, pterocarpol, isoliquiritigenin, liquir-

itigenin, macrocarposide (Verma et al., 1986) ซึ่ง

กลุ่มสารดังกล่าวไม่มีข้อมูลในเรื่องการออกฤทธ์ิ

ทางยาแต่อย่างใด  ขณะที่ Morimoto et al. (2006) 

ได้รายงานถงึสารสกดัของแก่นไม้ประดู่ป่าด้วยการ

สกัด dichloromethane พบสารออกฤทธิก์ลุ่ม ptero-

carpans 3 สารคือ homopterocarpin, pterocarpin, 

hydroxyhomopterocarpin สามารถในการขับไล่

หนอนกระทูผ้กั (Spodoptera litura) และปลวกใต้ดิน 

(Reticulitermes speratus)

 จากรายชื่อชนิดและสกุลพืชท่ีกล่าวมา 

ข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยยงัมีพชือกีหลายชนดิท่ีมี 

ชนัสแีดง แต่ยงัขาดข้อมูลต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

สกลุประดูเ่ลอืด (Bischofia) สกลุทองกวาว (Butea) 

สกุลเลือดแรด (Knema) สกุลตองเต้า (Macaranga) 

สกลุมะกายคดั (Mallotus) เป็นต้น ดงัการศกึษาวิจยั

เป็นหนทางหนึ่งต่อการเพิ่มมูลค่าของความหลาก

หลายชีวภาพ อันจะท�าให้มนุษยชาติได้ตระหนัก

การอนุรักษ์และรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ในภูมิ

เขตร้อนมากยิ่งๆ ขึ้น

สรุป
 ชนัเลอืดมังกรเป็นชนัไม้สีแดงเข้มทีไ่ด้จาก

ต้นพืชหลายชนิด ซึ่งพบอยู่ในพรรณไม้สกุลจันทน์

ผา สกุลเปล้า สกุลหวายขริง และสกุลไม้ประดู่  

ชันเลือดมังกรเป็นวัตถุหายากท่ีถูกน�ามาใช้ในการ

รกัษาโรคตามต�ารบัยาพืน้บ้าน สีย้อม สทีาเครือ่งเรอืน 

มาต้ังแต่ครั้งโบราณกาล ปัจจุบันความส�าคัญของ

ชันเลือดมังกรเริ่มมีมากขึ้นต่อการน�าไปพัฒนาเป็น
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