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บทสรุปเพ่ือผู้บริหาร 

 
  รายงานผลโครงการวิจัย (Research Project) เรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่ง
วิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา (Lan Rak  
Khuang Nok Yoong"  :  Model of  Thai Green Peafowl Conservation for Community base 
Ecotourism Development in Phayao Province)  โดยได้ รั บทุนสนับสนุนจาก ส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 500,000 บาท เริ ่มท าการวิจัยเมื ่อ เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 รวม
ระยะเวลาท าการวิจัยทั ้งสิ ้น  1 ปี 3 เดือน ประเภทการวิจัย เป็น การวิจัยประยุกต์ (Applied 
research) ที่มีการบูรณาการในด้านวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที่ยว 
โดยมีผู้ร่วมโครงการวิจัยจ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดร. ธิติ ไวกวี คณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ธนปริญ ส าเริง คณะ
ศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา และมีผู้ช่วยวิจัยหลักคือ นางสาวศศิธร  นิสภา นักวิชาการด้านสัตว์
ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อีกทั้งมีที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่  นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี 
 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 
ส าหรับผลงานวิจัยมีรายละเอียดโดยย่อตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุที่ต้องด าเนินการวิจัยโดยย่อ (รายละเอียดน าเสนอในบทที่ 1) 
 

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในเขตร้อน หรือ เขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร(Tropical Zone)  อันเป็นเขต 
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์สูงมาก จัดเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2558) แต่ในปัจจุบัน กลับถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Crisis)(กองทุน
สัตว์ป่าโลก WWF ,2555) หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพในโลกที่ยังไม่มีประเทศไหนหยุดยั้งความ
เสี ยหายได้  ซึ่ ง เป็นสา เหตุ หนึ่ งท า ให้  สหภาพนานาชาติ เ พ่ื อการอนุ รั กษ์ ธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ (2010)  ( International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ได้ขยายเวลาในการตั้งเป้าหมายให้สมาชิก
ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพ่ือลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมีข้อตกลงภาคีอนุสัญญาฯ 
รับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 
2011-2020 and the Aichi Targets )ซึ่งจะเป็นกรอบการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพส าหรับภาคีอนุสัญญาฯ ในช่วงปี 2011-2020 โดยมีการแปลงไปสู่กลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (national biodiversity strategies and action plans : 
NBSAPs) เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ จะได้รับความนิยมในคุณค่าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน 
และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่ผู้คนทั้งปวง โดยประเทศไทยก็ได้มีพันธกิจร่วมกับภาคี
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นานาประเทศ คือ การด าเนินปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลและเร่งด่วน เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้หลักประกันว่าภายใน ค.ศ. 2020 ระบบนิเวศยืดหยุ่นคงทนและยังคง
ให้บริการที่ส าคัญยิ่งต่อไป โดยให้ความมั่นคงแก่หลากหลายชีวิตบนพ้ืนพิภพ และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดี
และการขจัดความยากจน(เอกสารการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพสมัย
ที1่0 ,2000 และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2555) 

 

การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์เป็นสิ่ง 
ที่ปฏิบัติได้ยาก ดังข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(2550)ท าให้ทราบว่าสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย มีสถานภาพถูกคุกคามใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งถึง 66 ชนิด และใกล้จะสูญพันธุ์อีก 106 
ชนิด แม้จะมีกฎหมายอนุรักษ์คุ้มครองและการจัดการฟ้ืนฟูสถานภาพ แต่สถานการณ์สัตว์ป่าของ
ประเทศไทยก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤติอยู่ดี เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์ถูกเบียดเบียน พ้ืนที่ป่าลดลง 
และคนลักลอบล่า ไม่ต่างกับชะตากรรมนกและปลาของไทยถ้าไม่ถูกคุกคามจากระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาจากภาครัฐ แต่แนวโน้มความหลากหลายทางชีวภาพยังคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท่ามกลางการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ การขยายตัวของพ้ืนที่ท ากินในเขตป่าไม้ พร้อมกับ
สภาพภูมิอากาศโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีสถานภาพ
ถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นก ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพใน
กลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ท าให้มั่นใจว่าสัตว์และพืชอ่ืนๆ 
จ านวนมากจะอยู่รอดเหมือนกัน ผลการส ารวจพบนกในประเทศไทยประมาณ 1,000 ชนิด หรือราว 1 
ใน 10 ของนกท่ีพบบนโลกทั้งหมดหรือมากกว่าการพบนกในทวีปยุโรปทั้งทวีป แต่ในปัจจุบันพบว่า นก
หลากชนิดอยู่ใน สถานการณ์วิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ
สัตว์ป่าด้าน นก ที่ไม่อาจหยุดยั้งความเสียหายได้ พบว่า IUCN ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดสถานภาพนกใน
เมืองไทยไว้ดังต่อไปนี้ นกที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ( near threatened ) มี 89 ชนิด นกที่อยู่ใน
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ( vulnerable ) มี 71 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( 
endangered ) มี 66 ชนิดข้อมูลไม่เพียงพอ (Data deficient) 9 ชนิด และนกเฉพาะถิ่น (Endemic 
species)  2 ชนิด   (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ,2556 และ Bird Life 
International ,2013)   
 
 

ส าหรับ นกยูงไทย หรือ นกยูงสีเขียว (อังกฤษ: Green peafowl; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pavo 
 muticus มาจากภาษาละติน Pavo, นกยูง; muticus, เชื่อมต่อ หรือ ตัดทอน) เป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่
พบในป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความงดงาม ถึงแม้จะยังไม่มีใครตัดสินได้ว่าระหว่าง
นกยูงพันธุ์อินเดีย(Indian Peafowl) กับนกยูงไทย ชนิดใดจะได้ต าแหน่ง นกขนาดใหญ่ในวงศ์ไก่ฟ้า
และนกกระทา(Phasianidae)ที่สวยงามที่สุดในโลก  เนื่องจากความงดงามที่ปรากฏ คือ นกยูงอินเดีย 
ที่จะมีหงอนเป็นรูปพัดบนหัวและที่คอเป็นขนสั้นเหลือบเขียวแกมน้ าเงิน ส่วนนกยูงไทยทั้งเพศผู้และ
เพศเมีย มีหงอน เป็นเส้นขน สีเขียวเหลือบ ชี้ตรงอยู่บนหัว ส่วนหน้าทั้งสองข้างจะมีสีฟ้า ด า และ
เหลือง ขนคอ ขนหน้าอก ทั้งนี้ นกยูงไทย เพศผู้ จะมีแพนขนปิดหางยาวหลายเส้น ที่ปลายแพนขนปิด
หางนี้ มีดอกดวง ที่เรียกว่า "แววมยุรา" ซึ่งตรงกลางดวง เป็นสีน้ าเงินแกมด า อยู่ในพ้ืนวงกลมเหลือบ
เขียว ล้อมรอบด้วยลายเป็นวงรูปไข่สีทองแดง เวลานกยูงร าแพน จึงเปรียบเหมือนพัดขนาดใหญ่ ที่มี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=BirdLife_International&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=BirdLife_International&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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สีสันงดงามนัก แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ สถานภาพนกยูงไทยน่าเป็นห่วงกว่านกยูงสีน้ าเงินของอินเดียมาก 
ด้วยความเชื่อทางศาสนาฮินดูนั้น นับถือนกยูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีใครล่านกยูงอินเดียเป็นอาหาร 
ปัจจุบันในประเทศอินเดียจึงสามารถพบนกยูงได้ทั่วไปในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ ส่วนนกยูงไทยซึ่งในอดีต
เคยพบเห็นโดยทั่วไปตามริมล าน้ าสายส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ าแควน้อย ลุ่มน้ าปิง ลุ่มแม่น้ ายม กลับ
ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ดังที่ IUCN ประกาศให้นกยูงเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์(Vulnerable)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สาเหตุจากการล่าโดยตรง  การปล่อยให้มีการล่า
นกยูงโดยเสรีในอดีต และการที่มีผู้นิยมเลี้ยงนกยูงกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในระหว่างปี 2510 – 
2517 ท าให้มีการส่งออกนกยูงออกราชอาณาจักร เฉพาะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีจ านวนมากถึง 
626 ตัว นอกจากนี้ ความนิยมในการน าขนนกยูงมาเป็นเครื่องประดับตกแต่ง และเป็นเครื่องหมาย
แสดงสถานภาพในกลุ่มสังคมของบางกลุ่ม จึงเป็นเหตุที่ท าให้นกยูงถูกล่าเป็นจ านวนมากเพียงเพ่ือ
ต้องการขน หรือการน ามาเลี้ยงเพ่ือประดับบารมี  โดยชาวบ้านจะมีรายได้จากการขโมยไข่นกยูงไปฟัง
เป็นตัว เพ่ือขายส่งให้พ่อค้า และอาจมีอีกจ านวนหนึ่งที่ล่านกยูงเพ่ือเป็นอาหาร รวมทั้ง การท าลายป่า
ที่อยู่ตามริมล าธาร มักก่อให้เกิดความสูญเสียแหล่งท ามาหากิน และท ารังวางไข่ของนกยูง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ริมล าน้ าที่เคยมีป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังขึ้นอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยน
สภาพเป็นบ้านเรือนและที่ท าเกษตรกรรม  ท าให้ปัจจุบันนกยูงกลายเป็นสัตว์ที่หาได้ไม่ง่ายนัก (มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร,2538 ,คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2555 กรมอุทยานสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช,2556 และ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
,2557) สาเหตุดังกล่าว มีผลลัพธ์ท าให้ นกยูงเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ในไม่ช้านี้หากไม่มีการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยทั้ง
ภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์(Protected Area) และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีมาตรการ
และความพยายามในการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือปกป้องและอนุรักษ์นกยูง
ไทยอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่กระนั้นก็ยังไม่ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ใดที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นกยูงด้วยกันเอง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการอนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้า
มา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal Conservation) ซึ่งเทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์ฯ มีความแตกต่าง
กับแนวทางดั้งเดิมของชุมชน จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง บานปลายและเป็นปัญหาซึ่งปรากฏเป็นข่าวใน
ปลายปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ชาวบ้านประท้วง ต่อต้าน องค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวถึงกับไม่
อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการไม่เหมาะสม ผูกขาด และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีการใช้นกยูงเพ่ือแสวงหาประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ชุมชนเห็นว่า “การที่เขาอนุรักษ์ป่าไว้ให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานส าราญใจ แต่คนที่อยู่ในป่านั้นมาแต่ปู่ยาตาทวด ต้องหิวโหยไม่ยุติธรรมเลย”
(อุมาภาณ์ ตั้งเจริญบ ารุงสุข,2557) ทั้งนี้ ในด้านองค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวก็ได้กล่าวยอมรับว่าโครงการฯ
อาจมิได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามให้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมกับโครงการฯ  กรณีดังกล่าวถือเป็นปัญหาในด้านกระบวนทัศน์ของการจัดการและการ
อนุรักษ์ที่น าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวมาเป็นที่ตั้ ง (Privatization of Nature) ซึ่งอาจ
มิได้ช่วยก่อให้เกิด การด ารงอยู่ของนกยูงอย่างสร้างสรรค์ หรืออาจไม่ได้ท าให้เกิดการหยุดยั้งวิกฤต
ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่นนี้ได้แม้แต่น้อย  

ความพยายามในการอนุรักษ์นกยูง โดยเฉพาะนกยูงไทยมีอีกหลายแห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น 
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พบว่า บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ อุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางซึ่งครอบคลุม จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ นั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย
ในเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย1 จึงมีมาตรการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมทางสังคมให้
เกิดการอนุรักษ์ในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น การจัดท า “ข่วงนกยูง ” ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษา
ภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่งชุมนุมหรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบ
กิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูงมาชุมนุมกัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดการในเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา ได้ปรากฏขึ้น
ประมาณสิบปีที่ผ่านมาโดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณา
เขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร มีรายงานระบุว่าพบ
นกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ใน
การสร้างข่วงนกยูงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10 แห่งในพ้ืนที่เขตกันชนหรือพ้ืนที่รอยต่อ
เชื่อมโยงพ้ืนที่อนุรักษ์กับพ้ืนที่ธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ข่วงนกยูงในพ้ืนที่มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง มีหลายชุมชนที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ในรูปแบบข่วงนกยูง ด้วยเช่นกัน แต่การบริหารจัดการมีความหลากหลายและแตกต่างกันซึ่งยัง
ไม่มีงานทางวิชาการหรืองานวิจัยใด ระบุได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสม  
 

ส าหรับ ข่วงนกยูงที่เริ่มเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ได้แก่ ข่วงนกยูง 
กิ่วแก้ว  ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอดีตก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่
ถูกนกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความเดือดร้อน
ให้กับคนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนใช้สารเคมีในการ
ก าจัดนกยูงที่เข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของตน จนส่งผลให้นกยูงล้มตายเป็นจ านวนมากถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อว่า นกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พญาลอ ตามต านานล้านนาและประวัติศาสตร์แห่งเวียงลอ(เมืองโบราณในอ าเภอจุน) อันปรากฏเป็น
ต้นทางของเรื่องราวตาม "ลิลิตพระลอ" ซึ่งยึดโยงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติ (Sacred Value of Nature) จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความเชื่อของกลุ่มชนล้านนา 
โดยเฉพาะชุมชนเวียงลอมีความเชื่อว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ (นกฟ้า นกสวรรค์) มาแต่โบราณ "หาก
ผู้ใดท าร้ายนกยูงจักเกิดเหตุร้ายแก่ตนและครอบครัว" ความเชื่อลักษณะนี้ส่งผลเชิงบวกกับการอนุรักษ์
นกยูง จนเกิดแนวคิดท าอย่างไรจะให้ “คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การอนุรักษ์ให้มีความสมดุลระหว่างนกยูงกับการไม่รบกวนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การอนุรักษ์
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและชุมชนได้บริหารจัดการร่วมกันบน
พ้ืนฐานที่ว่า หากนกยูงสามารถอยู่ได้แล้ว สังคมในชุมชนก็จะอยู่ได้ อันสามารถพัฒนาไปในเชิง
เศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบัน รายได้จากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนกยูงนั้นก็ยังมิได้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าข่วงนกยูงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสมทบทุนช่วยเหลือกันตามก าลังทุน

                                                           

1 Ghan Saridniruna, Wina Meckvichaib, Pongchai Dumrongrojwatthanab "Distribution of Green 
Peafowl Pavo muticus in Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand"  (Burapha 
University International Conference, 2015) 
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ทรัพย์  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข่วงนกยูงอีกแห่งหนึ่งคือข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชน กลับ
พบว่า มีการพัฒนาและบริหารจัดการโดยการลงทุนจ านวนมากจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีการสร้างสิ่งดึงดูดใจทั้ง ทุ่งดอกทานตะวัน 
ไร่สตอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ แคมป์คาวบอย อินเดียแดง เส้นทางจักรยาน กิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่ง
ลานนกยูง หรือข่วงนกยูงถือเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในบริเวณนั้นที่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมกันเป็นอย่างมาก สร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น 

จากการพัฒนาและบริหารจัดการ “ข่วงนกยูง”ที่แตกต่างกัน ทั้งท่ีบ้านกิ่วแก้ว และม่อนทาน 
ตะวัน ส่งผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง โดยมีการลงสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น และทางสื่อออนไลน์โจมตีแนวทางการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะลานนกยูงที่ม่อนทานตะวัน 
มักจะถูกโจมตีว่า เป็นการหารายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ(economic 
action)โดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ  ส่วนข่วงนกยูงที่บ้านกิ่วแก้วก็เป็นการอนุรักษ์นกยูง
แบบสงวนรักษา(preservation) มากโดยไม่ค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดรายได้ 
ท าให้กิจกรรมในการอนุรักษ์ที่ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ประสบความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
เรื่อยมา  ปรากฏการณ์ทั้ง 2 พ้ืนที่ในจังหวัดพะเยา ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ ถือเป็นเพียงตัวอย่างใน
ความพยายามที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยให้เกิดความยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสืบค้น ความเป็นมาในการอนุรักษ์โดย
การท าข่วงนกยูงไทยในพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีอยู่จ านวน
ไม่น้อยตามพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนที่มีนกยูงออกมาท าลายพืชสวนไร่นา
ของชาวบ้าน ทั้งที่ล้มเหลวและยังคงมีข่วงนกยูงอยู่นั้นถือเป็นบทเรียนส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์
นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาที่ควรน ามาวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และ
นกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน ารูปแบบข่วงนกยูงมาเชื่อมโยงกับ การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืนได้อย่างไรนั้น ถือเป็น
ประเด็นท้าทายทั้งด้านงานวิจัยและงานพัฒนา  ดังนั้น  การศึกษาเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” : 
ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา จึง
เป็นการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางต้นแบบในการอนุรักษ์นกยูงไทย พลิกวิกฤตจากการล่านกยูง การท าลาย
ถิ่นที่อยู่อาศัย มาเป็นการอนุรักษ์โดยใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือระงับภาวะถูก
คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยยังคงเกื้อกูลการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น  

งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ได้น าแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology)มาเป็นพื้นฐาน 
ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้
เป็นศูนย์กลางของคุณค่าต่างๆ และธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าในความหมายของสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
มนุษย์หรือมีคุณค่าในตัวเอง แต่สิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองคือระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
ที่ มี คว ามสมดุ ล ในตั ว เอง  (Arnse Nasess,1998)  จึ งต้ อ งค านึ งถึ ง  จริ ย ธรรมสิ่ ง แวดล้ อม 
(Environmental Ethics) ที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม
สอดคล้องกับระบบกฎหมายบ้านเมืองและการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของรัฐ
อีกทางหนึ่งเช่นกัน นอกจากนี้ตามพันธสัญญาแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN 
Convention on Biological Diversity 1992) Article 10 (c) "ก าหนดให้รัฐสมาชิกพิจารณาตาม
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สมควรในการปกป้อง และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ บนหลักการจารีตประเพณี
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ดังนั้น หากระบบกฎหมายกระแส
หลักจะสามารถบูรณการกับกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม (Customary rules) ที่สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมย่อมจะเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองและลด
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการได้  

การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาแบบบูรณาการ โดยต่อยอดจากชุดความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยาเกี่ยวกับนกยูงไทยที่มีผู้ศึกษาไว้ พร้อมทั้ง การศึกษาเพ่ิมเพ่ือให้ทราบถึงถิ่นที่อยู่อาศัย การ
แพร่กระจาย พันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ด้านการสร้างมาตรการ
ทางสังคมที่เน้นจิตส านึกร่วม มาสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน หรือเป็นการใช้ต้นทุน
จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยกระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือมุ่งสู่การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
เกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ อันสอดคล้องกับนโยบายชาติ และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets ) “ลาน
รักษ์ ข่วงนกยูง” ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ย่อมน าไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จากชุมชนเล็กๆสามารถน าไปสู่ข้อค้นพบส าคัญที่จะเป็น
บทเรียนท าให้ ความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือ
ธ ารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆต่อไปได้  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษาและจัดท าชุดความรู้ด้านถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในจังหวัดพะเยา 
 2.2  เพ่ือวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่
จังหวัดพะเยา  

 

3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง   ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อหลัก คือ 

1) แนวคิดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ นกยูงไทย 
4) แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงลึก 
5) บ่อเกิดของกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่นกับกฎหมายบ้านเมือง 
6) แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ที ่ม ีการบ ูรณาการในด ้านว ิทยาศาสตร
นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือประโยชน์
ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระเบียบวิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(r and d)ซึ่ง
มุ่งเน้นน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากฐาน
ความหลาก หลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ นกยูงไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน
ภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้คงอยู่ โดยยังประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และจังหวัดพะเยา เชื่อมโยงจังหวัดแพร่เนื่องจากเป็นผืนป่าที่มีอาณา
เขตติดต่อกันและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย ที่มีการกระจายพันธุ์ของนกยูงไทย ผู้วิจัยมีการใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 
ส าหรับกระบวนการวิจัยและกิจกรรมด าเนินตามวัตถุประสงค์หลัก คือ การวิจัยและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้า หมาย
ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่  

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และการจัดการ 
ข่วงนกยูง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
พะเยา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

   กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการในพ้ืนที่ศึกษา  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ชมุชน ฯลฯ 

   กลุ่มท่ี 3 นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในพ้ืนที่ศึกษา 
   กลุ่มท่ี 4 ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร หน่วยงานเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  

 

5. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผลการวิจัย  ผลการศึกษาในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย 
และ ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนกยูง
ไทยในจังหวัดพะเยา  จ าแนกผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 
    1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัด
พะเยา 
    2) บทเรียนเกี ่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย ในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 

นกยูงเขียว เป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก นกยูงเป็นนกที่มีคุณค่า
และหายาก ซึ่งทั่วโลกมีจ านวนนกยูง (Pavo spp.) ถึง 3 ชนิดส าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกยูง
ถูกแบ่งออกย่อยตามลักษณะสีขนและถิ่น การกระจายได้ 3  subspecies คือ นกยูงเขียวชวา 
(Javanese green peafowl , P. muticus muticus) นกยูงเขียวอินโดจีน ( Indo-Chinese green 
peafowl, P. muticus imperator)  และนกยูงเขียวพม่า (Burmese green peafowl, P. muticus  
specifer) ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อยคือ นกยูงเขียวชวา หรือเรียกว่า นกยูงใต้ (Pavo  muticus  
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muticus Linnaeus) และนกยูงเขียวอินโดจีน หรือเรียกว่า นกยูงเหนือ หรือ (Pavo  muticus 
imperator Delacour)2  

ลักษณะท่ัวไป   

 นกยูงเขียวจัดเป็นนกขนาดใหญ่ ตัวผู้มีสีเขียวสด บริเวณปีกสีน้ าเงิน ปลายปีกสีน้ าตาลเข้ม หัว
มีหงอนขนงอกชี้ขึ้นเป็นกระจุกสีเขียวมันวาว ด้านบนศีรษะตั้งแต่ด้านหลังจนถึงหน้าผากจรดโคน
จะงอยปากมีขนละเอียดขดเป็นปุ่มเล็กๆอัดกันแน่นสีน้ าเงินเข้มเป็นมัน ใบหน้าทั้งสองข้างเป็นแผ่นหนัง
มีสีฟ้าและสีเหลืองล้อมลูกตาและหูตามล าดับ ขนคลุมหางด้านบนยาวมาก ที่ปลายมีแผ่นขนแบนๆเป็น
วงกลมหรือที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะใช้ส าหรับร าแพนเกี้ยวตัวเมีย และจะหลุดร่วงหลังฤดูผสมพันธุ์แล้ว
งอกข้ึนมาใหม่ ส่วนตัวเมียเต็มวัยมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่สีเป็นมันวาวน้อยกว่า แผ่นขนคล้ายเกล็ดที่ปก
คลุมบริเวณคอ อกและหลังมีขนาดเล็กกว่า ขาสั้นกว่า ขนคลุมหางสั้นกว่ามากยาวไม่เกินขนหางและไม่
มีแววมยุรา นกยูงใต้มีขนาดเล็กกว่านกยูงเหนือ หนังบริเวณหูและแก้มมีสีเหลืองสดกว่า ลูกนกยูงมีขน
บริเวณคอละเอียดและอ่อน นุ่มสีเหลืองครีม ส่วนปีกมีขน primary สีน้ าตาลอ่อน จะงอยปากและแข้ง
มีสีเนื้อน้ าตาลอ่อน 

สถานะตามกฎหมาย 

          เป็นสัตว์ป่าที่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย (ท่ี
อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์)3 และจัดอยู่ในบัญชี Red-List สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในปี 2013 
(endangered species)  ของ IUCN4 และจัด เป็นสัตว์ป่ า ในบัญชี  2 (Appendix II)  แห่ ง  the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)5 
 

ถิ่นอาศัยและอาหาร พบตั้งแต่ประเทศอินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะชวาในอินโดนีเซีย 
ส าหรับถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพะเยา ได้รับความร่วมมือกับทางเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจและการวิจัยเชิง
เอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน สรุปผลการส ารวจพบว่า พื้นที่อันเป็น
จุดที่สามารถพบเห็น นกยูงไทยลงมาหาอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
เขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ชุมชน โดยสรุปแล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ที่พบจ านวนประชากร
นกยูงไทยอยู่หนาแน่น  ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดจ านวนนกยูงไทยที่พบ มีจ านวนตั้งแต่ 5 
ตัวขึ้นไปในแต่ละครั้งที่พบเห็น แหล่งที่พบมากที่สุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด  อ าเภอเชียงค า  
จ านวน 2 จุด  อ าเภอปงจ านวน 1 จุด  อ าเภอดอกค าใต้  จ านวน 3 จุด  อ าเภอเชียงม่วนจ านวน 2 
จุด 
 

                                                           

2 Green Peafowl (Pavo muticus)(2015) <http://www.hbw.com/species/green-peafowl-pavo-
muticus> 
3 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
4 BirdLife International, Pavo muticus The IUCN Red List of Threatened Species, (IUCN, 2013) 
<http://www.iucnredlist.org/details/22679440/0>. 
5 CITES, Checklist of CITES Species (visited on 2015) 
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    2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อสมมุติฐานภายใต้กรอบคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Legal Analysis) ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กฎ
จารีตประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ จะมีผลท าให้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริง
หรือไม่  หากเป็นจริงกฎหมายฯ ควรส่งเสริมคุณค่าของกฎจารีตฯ หรือข้อปฏิบัติตามความเชื่อท้องถิ่น
ที่สอดคล้องและไม่ขัดกับการอนุรักษ์ฯ และควรรับรองกฎจารีตฯเหล่านั้น (ถ้ามี) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสัตว์ป่า  กรณีศึกษา นกยูงเขียว : Green peafowl (Pavo muticus) ณ บ้านกิ่ว
แก้ว อ.จุน จ.พะเยา  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่าด้วย 
“หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) โดยถอดองค์ความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรมจาก
ชุมชนเป้าหมายที่มีคติความเชื่อเรื่อง “นกยูงศักดิ์สิทธิ์” สืบมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นสาเหตุให้ชุมชน
หลีกเลี่ยง ไม่ลักลอบ ล่า ท าร้าย ถึงแม้นกยูงป่าจะออกมานอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและสร้าง
ความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ครอบครองของตน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจ านวนนกยูงมี
มากขึ้นทุกปี ความเสียหายยิ่งรุนแรง และบทบัญญัติกฎหมายสัตว์ป่ามิได้ก าหนดความรับผิดชอบใน
การชดเชยความเสียหายไว้เฉพาะ จึงเป็นเพียงมาตรการแก้ไขเชิงนโยบายทั่วไปที่ไม่แน่นอน ซึ่งกรณีนี้
เป็นปรัชญาปัญหาหลักของส านักความคิดกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ที่มุ่งเน้นการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยปฏิเสธขนบธรรมเนียมความเชื่อโดยเด็ดขาด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

  จากการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ปรากฏผลวิจัยว่าองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชนเป้าหมายถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏ
ตามค าสาปแช่งเป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่ง
เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้
ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าร้ายสัตว์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับ
ชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย หากพิจารณาสภาพปัญหาตามแนวคิด
ธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ประชาชนย่อมมี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียง
เพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับหลักศีลธรรมจรรยาตามจารีตประเพณีที่เป็นพ้ืนฐานร่วมกัน เช่นนี้การ
บังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง  ดังนั้นกรณีศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การอนุรักษ์นกยูงป่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมและบังคับตามกฎหมายเท่านั้น แต่เพรา ะ
สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น  จึงควรจัดท าธรรมนูญท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์นกยูงให้ยั่งยืน 
 

3) สรุปผลการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา   
 เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีการติดต่อประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือ
ในการด าเนินการ/เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้ง การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่
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อนุรักษจ์ังหวัดพะเยาโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน(community-based ecotourism) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการโดยองค์กรชุมชนซึ่งมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตนเองทั้งทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีการน าเอาทรัพยากรอันมีคุณค่าเหล่านั้นมา
จัดการในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเป็นรายได้เสริมจากการท าเกษตรกรรมหรือ
อาชีพหลัก องค์ประกอบส าคัญที่ควรน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป คือ 

3.1) ด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน   
มีต้นทุนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ มีความอุดมสมบูรณ์ 

และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ/หรือชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่สามารถน ามาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการที่กล่าวมามีความ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ต่างอยู่ในเขตที่ติดต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งมี
ธรรมชาติเป็นต้นทุนส าคัญและมีวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณีท่ีมีความสัมพันธ์กับนกยูงไทย ใน
ส่วนการสัมภาษณ์และประชุมหารือท้ังผู้บริหารภาครัฐ และผู้น าท้องถิ่น สรุปได้ว่า การก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่ศึกษาควรมีการก าหนดจุดและลงพ้ืนที่ชุมชน มีเป้าหมายให้ชุมชนร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว โดยมีการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ โดยอาศัยจารีตประเพณี
สอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเบื้องต้นจากการส ารวจพบจุดที่นกยูงไทยมาลง
หาอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ในระยะแรกของ
การศึกษาก าหนดพ้ืนที่หลักเพียง 2 แห่ง คือ ข่วงนกยูงกิ่วแก้ว(ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว) และ ข่วงนกยูงม่อน
ทานตะวัน(ชุมชนบ้านป่าซาง) ซึ่งมีแนวคิดการจัดการที่แตกต่างกัน แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายบางประการที่ภาครัฐให้มีการยกเลิกกิจกรรมการพัฒนาบริเวณข่วงนกยูงม่อนทานตะวันพร้อม
ทั้งห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่ จึงท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปศึกษาได้  แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมามีชุมชน
ที่ขอเข้าร่วมโครงการวิจัยฯเนื่องจากชุมชนเดือนร้อนจากการที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตร 
และประสงค์จะท าข่วงนกยูงเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก 3 จุด จึงท าให้เกิดเครือข่ายชุมชน
รักษ์นกยูงไทยทั้งสิ้น 4 ข่วง 5 ชุมชน ได้แก่ 

- ข่วงนกยูงก่ิวแก้ว บ้านกิ่วแก้ว 
- ข่วงนกยูง 69 บ้านร่องหาด และบ้านห้วยหลวง 
- ข่วงนกยูงบ้านเซี๊ยะ บ้านเซี๊ยะ 
- ข่วงนกยูงศรีเมืองชุม บ้านศรีเมืองชุม 

 
3.2 ) ด้านองค์กรชุมชน เน้น การมีส่วนร่วม /การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภายในและ 

ภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้องส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม โดยมีการจัดการที่เน้น 
การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน้อยหรือต่ า หรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น จนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรวมทั้งเกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ ในการด าเนินการด้านองค์กรชุมชน ควรมี
การจัดตั้งในรูปแบบเครือข่าย “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ควรกระจายไปทั้งจังหวัด ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ใดพ้ืนที่
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หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกันไปในวงกว้าง ทั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นว่า จะต้องก าหนดให้การท่องเที่ยวคู่กับ
การอนุรักษ์ โดยชุมชนอยู่ได้ 

นอกจากการพัฒนาด้านเครือข่ายลานรักษ์ ข่วงนกยูง แล้ว กลุ่มเป้าหมายยังได้มีความประสงค์
ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการจัดการการท่องเที่ยว และต้องการให้มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่
ข่วงนกยูงภายในเครือข่ายลานรักษ์ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา รวมทั้งนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเรียนรู้
บทเรียนและ สถานการณ์การอนุรักษ์นกยูงในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการ
อนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้ามา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal 
Conservation)  
 
        3.3) ด้านการบริการ กิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้
มาเยือนได้สัมผัสเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้าน
และผู้มาเยือน จุดเน้นที่มาจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายคือ จะต้องมีการจัดการพ้ืนที่ดูนกยูงไทย
เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกยูง  ก าหนดแนวทางการจัดการในพ้ืนที่ กิจกรรม การ
บริการ การสื่อความหมาย เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยังมีการการจัดเทศกาลนับนกยูงทั้ง
เครือข่ายฯ ซึ่งมีการก าหนดช่วงเวลาในการนับ รวบรวมข้อมูลจ านวนนกยูง ตัวผู้และตัวเมีย ร่วมกับ
นักศึกษาและชุมชน โดยมีแนวทางการจัดการพ้ืนที่ให้กับเขตอนุรักษ์ฯ มีรูปแบบกิจกรรม การบริการ 
การสื่อความหมาย  

 
3.4) ด้านการตลาด การสื่อความหมาย และประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว การวิจัยครั้ง

นี้ ได้มีการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”เพ่ือแสดงคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและเกิดผลในเชิง
รูปธรรม อาทิเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
ได้แก่ 

-สื่อวีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั้น หนังโฆษณา และสารคดี 
-คู่มือน าเที่ยว “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ในรูปแบบสื่อแผ่นพับ 
-งานสัมมนาเปิดตัวต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 

 

6. ผลผลิต หรือตัวช้ีวัด 

โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการจัดการของพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
และพ้ืนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีหน่วยงานส าคัญท่ีเป็น
หน่วยงานหลักและให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ส านักงานทรัพยากรและธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวพะเยา รวมทั้งสมาคมอนุรักษ์นกแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้มีการประสานความร่วมมือร่วมกันผลที่เกิดจากงานวิจัยครั้งนี้มุ่งสู่ ผลผลิต
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(output) ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์(outcome)และผลกระทบ(impact)ที่
ได้รับตามประเภท ผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่ง 3 ประเภท(1+2+3 หรือ P+I+G) อธิบาย ดังนี้ 

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ คือ เป็นงานวิจัย
เชิงส ารวจและอันจะได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่ ส าคัญได้แก่  

- ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่ศึกษา                    
- บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต
ประเพณี 

              ล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
- รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยใน
พ้ืนที่                    

 2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง ( intermediate results) เนื่องจาก งานวิจัยครั้งนี้ถือ
เป็นการต่อยอดมาจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ศึกษาเกียวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านนกยูงไทยในพ้ืนที่ ได้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร(2539) ระบุว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณาเขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ 
หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีรายงานระบุว่าพบนกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี 2539 ต่อมา
ใน ปี ค.ศ. 2000 Philip D. Rould ประมาณการว่า ไทยมีนกยูงเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 500 - 700 
ตัว โดยมีประชากรราว 200 ตัว กระจายอยู่ระหว่างตอนเหนือ ของ อุทยานแห่งชาติแม่ยม กับ ตอนใต้ 
ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  โดยล่าสุด Ghan Saridniruna , Wina Meckvichaib , Pongchai 
Dumrongrojwatthanab(2015)ได้ศึกษาถึ ง Distribution of Green Peafowl Pavo muticus in 
Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand อันเป็นการยืนยันได้ว่า พ้ืนที่
อนุรักษ์ทั้ง3 (อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยภูนางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ) มี
การกระจายพันธุ์ของนกยูงไทยอยู่จริง โดยในพ้ืนที่เองก็ได้มีความพยายามในการอนุรักษ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้งนี้ การศึกษาเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนใน จังหวัดพะเยา จึงถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยทีเป็น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สู่การวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและเกิดผลในเชิง
รูปธรรม อาทิเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
ได้แก่ 

-สื่อวีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั้น หนังโฆษณา และสารคดี 
-คู่มือน าเที่ยว “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”ในรูปแบบของแผ่นพับ 
-งานเปิดตัวกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
สื่อต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่ ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) 
 
3. ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ คือ การศึกษาครั้ง

นี้เป็นการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ท าให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพะเยา ให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพ่ิมขึ้นด้วย 
เส้นทาง กิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม ่ 
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7. ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล   ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการ
ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 1 ปี 3 เดือน ดังนี้ 
 

ตาราง ๑    แสดงวิธีด าเนินการวิจัย และระยะเวลาตามแผนด าเนินการ 
กิจกรรม เดือน 

1
-
2 

3
-
4 

5
-
6 

7
-
8 

9 
-

10 

11
-

12 

13
-

14 

15 

1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตและความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจัย 

        

2. ประชุมช้ีแจงโครงการฯให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางในการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 

        

3.ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อมูลเอกสารอื่นๆ         
งานวิจัยเชิงเอกสาร: 
 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ี นิเวศวิทยานกยูง พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
สภาพถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน ระบบความเชื่อ ศีลธรรม 
จริยธรรม ท่ีสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับนกยูงไทย 

        

การวิจัยเชิงเอกสาร:  ศึกษาอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง 

        

การวิจัยเชิงเอกสาร: ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีศึกษา เพื่อวิเคราะห์บทเรียน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าเป็นพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว 

        

4.การด าเนินการวจิัยและพัฒนา (research and development) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยหลกั ดังนี้ 

        

1)การติดต่อประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือในการด าเนินการ/เก็บรวบรวมข้อมลู 

        

2)การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยใน
พื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณแ์ละการ
ประชุมกลุม่ 

        

3)การศึกษาเรื่อง ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยใน
จังหวัดพะเยา ได้รับความร่วมมือกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจและการวิจัยเชิง
เอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน  

        

4)งานวิจัยเชิงพื้นที่: สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" อันแสดงถึงระบบความ
เชื่อท้องถิ่น อันเป็นท่ีมาของกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นฯ และเฝ้าสังเกตการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษน์กยูง 

        

5)การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเปา้หมายที่
มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในจังหวัดพะเยา 
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กิจกรรม เดือน 
1
-
2 

3
-
4 

5
-
6 

7
-
8 

9 
-

10 

11
-

12 

13
-

14 

15 

4)งานวิจัยเชิงพื้นที่: สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" อันแสดงถึงระบบความ
เชื่อท้องถิ่น อันเป็นท่ีมาของกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นฯ และเฝ้าสังเกตการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษน์กยูง 

        

5)การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเปา้หมายที่
มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในจังหวัดพะเยา 

        

6) การก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

        

7) การพัฒนาและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอ
เกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนใน จังหวัดพะเยา  

        

8) การน าเสนอต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทย  

        

9) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย แล้วจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งน า
ผลงานวิจัยไปจัดพมิพ์เพื่อเผยแพรภ่ายในและต่างประเทศประเทศ    

        

หมายเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
           หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้วซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอโครงการ 
   

ค าชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา(ถ้ามี) 
 

1) ระยะการด าเนินโครงการวิจัย เป็นฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงท าให้ การนัด
หมายกับผู้น าชุมชน หรือประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาไม่สะดวกนัก จึงท าให้การด าเนินงานมีความ
ล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้  อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจึงปรับวิธีการโดยเข้าพบ หรือเก็บข้อมูล
ในช่วงเย็น – ค่ า  หรือในวันส าคัญ เช่น วันพระ วันประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน รวมทั้ง
การเข้าเน้นการเข้าประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐก่อน 

2) การศึกษาได้มีก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเพียง 2 แห่ง คือ ข่วงนกยูงกิ่วแก้ว(ชุมชนบ้านกิ่ว
แก้ว) และ ข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน(ชุมชนบ้านป่าซาง) ซึ่งมีแนวคิดการจัดการที่แตกต่างกัน 
แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางประการที่ภาครัฐให้มีการยกเลิกกิจกรรมการ
พัฒนาบริเวณข่วงนกยูงม่อนทานตะวันพร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่ จึงท าให้คณะผู้วิจัยไม่
สามารถเข้าไปศึกษาได้  แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมามีชุมชนที่ขอเข้าร่วมโครงการวิจัยฯเนื่องจาก
ชุมชนเดือนร้อนจากการที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตร และประสงค์จะท าข่วงนกยูง
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก 3 จุด จึงท าให้เกิดเครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทยทั้งสิ้น 
4 ข่วง 5 ชุมชน ได้แก่ 

- ข่วงนกยูงก่ิวแก้ว บ้านกิ่วแก้ว 
- ข่วงนกยูง 69 บ้านร่องหาด และบ้านห้วยหลวง 
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- ข่วงนกยูงบ้านเซี๊ยะ บ้านเซี๊ยะ 
- ข่วงนกยูงศรีเมืองชุม บ้านศรีเมืองชุม 

3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวีดีทัศน์ จะต้องใช้เทคนิคและกระบวนการหลายขั้นตอน
ที่ท าให้งานมีความล่าช้า เกินก าหนด แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

4) การก าหนดวันเปิดตัว เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย และงานเทศกาลนับนกยูงไทย ครั้งที่ 
1 (ครั้งแรกในประเทศไทย) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยฤดูกาลที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
นกยูงลงมาจากป่า ซึ่งก าหนดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน จึงมีผลท าให้การศึกษามีความ
ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1ปี เป็น 1 ปี 3 เดือน 

 
 
 
 

ลงชื่อ        หัวหน้าโครงการ 
(ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี) 
 

     วันที่      23 / มกราคม / 2561  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล     
 
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในเขตร้อน หรือ เขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร(Tropical Zone)  อันเป็น

เขตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์สูงมาก จัดเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศท่ีมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ดังจะเห็นว่า ประเทศไทยร่ ารวยอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาแต่โบราณกาล ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้มีส่วนสนับสนุนค้ าจุนให้วิถีชีวิตของคนไทยด าเนินไปโดยสมบูรณ์พูนสุขไม่
แร้นแค้นอดอยาก หิวโหย ความหลากหลายทางชีวภาพท าให้อาหารไทยมีความหลากหลายในรูปแบบ
กลิ่น และรส ความหลากหลายทางชีวภาพปรากฏในยาพ้ืนบ้าน ทั้งที่ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  และใช้
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยความหลากหลายทางชีวภาพยังท าให้คนไทยไม่ขาดเครื่องใช้ไม้สอยที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต 

  นอกจากนั้น  ความหลากหลายทางชีวภาพยังเป็นที่ชื่นชมในประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมา
จนปัจจุบัน(ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2558) แต่ในปัจจุบัน กลับถือเป็นประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตความ
หลากหลายทางชีวภาพ(Biological Crisis) อันหมายถึง การสูญเสียความหลากหลายฯ ดังกล่าวจนอยู่
ในสภาพที่เลวร้าย ระบบนิเวศไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับคืนได้ ความวิกฤตนี้ก่อให้เกิดความกังวลร่วมกันของ
มวลมนุษยชาติ (common concern of humankind)1 โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญซึ่งมีความ
หลากหลายฯ มาก (Biodiversity Hotspots)2 เช่น เขตภูมิศาสตร์เขตร้อน (tropical  area) เพราะ
เขตภูมิศาสตร์เขตร้อนเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก  และได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการเปลี่ยนของธรรมชาติน้อยมากเมื่อเทียบกับเขตภูมิศาสตร์อ่ืนๆ แต่เมื่อใดที่ถูกท าลายและ
สูญเสียสมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลายแล้วก็จะฟ้ืนฟูให้กลับสภาพของความอุดม
สมบูรณ์เหมือนเดิมได้ยากเช่นกัน (กองทุนสัตว์ป่าโลก WWF,2555)  

สถานการณ์วิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพในโลกที่ยัง
ไม่มีประเทศไหนหยุดยั้งความเสียหายได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้ สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ(2010) (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ได้ขยายเวลาในการตั้งเป้าหมายให้
สมาชิกทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพ่ือลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากเดิมให้ทุกประเทศ
ลดให้ได้ภายในปี ค.ศ.2010  หรือ พ.ศ.2553  ที่ผ่านมา  ต้องขยายเวลาเป้าหมายการลดความ
หลากหลายทางชีวภาพออกไป  10  ปี  คือภายในปี  ค.ศ.  2020  แทน จากการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมสมัยที่ 10 เดือนตุลาคม 2553 ณ เมืองนา
                                                           

1 Convention on Biological Diversity 1992 at Preamble. 
2 Norman Myers, Russell A. Mittermeier, Cristina G. Mittermeier, Gustavo A. B. da Fonseca & 
Jennifer Kent "Biodiversity hotspots for conservation priorities" (2000) Nature 403, 853-858. 
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โงยา ประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า นานาประเทศต่างมีความวิตกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกแย่งชิงถิ่นที่อยู่ จาการรุกรานของมนุษย์   จากการคุกคามของชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่น (Introduced Species) จนพบว่าสิ่งมีชีวิตจ านวนมากหายไปจากโลก  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประมาณ
กันว่าสิ้นศตวรรษที่   20  สิ่ งมีชีวิตต่างๆ   ในโลกจะสูญพันธุ์ ไปอีกไม่น้อยกว่า   20-50  ชนิด
ด้วยกัน  ผลลัพธ์ส าคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพคือ   ท าให้ความสมดุลในโลก
เปลี่ยนแปลงไป  ความสมดุลที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กๆน้อยๆ  ก่อนหน้านี้มนุษย์เราอาจจะไม่รู้สึกกัน แต่
ภัยธรรมชาติที่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับอยู่เวลานี้คงท าให้หลายคนตระหนักแล้ว
ว่า  เมื่อความสมดุลสูญเสียไปมากๆ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะตามมา พ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นทางไหลของ
น้ า กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร  หรืออาคารก่อสร้างขนาดใหญ่  หรือดินแดนซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของสัตว์
ป่าและแมกไม้นานาพันธุ์  กลายเป็นเขื่อนขนาดยักษ์  ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ป่าดิบชื้นบนภูเขากลายเป็น
ไร่ข้าวโพด ฯลฯ  ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงตามมาด้วย  น้ าท่วมโคลนถล่ม  และสารพัดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และตลอดระยะเวลา  10-20  ปี ที่ผ่านมาแม้จะมีการรณรงค์ การเรียนการสอนให้หยุด
ท าลายธรรมชาติแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งความสูญเสียได้  จึงไม่แปลกเลยที่  IUCN  ได้สรุปว่าทั่ ว
โลกประสบความล้มเหลวในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและถ้ายังไม่ตระหนัก   ไม่มีใคร
ส านึกกับสิ่งที่เกิดขึ้น  ปีหน้า  ปีต่อไป  และปีต่อไปเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่จะตามมากับความไม่สมดุล
ในโลกอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะหนักหนาสาหัสอีกสักเท่าไร (นิศากร  โฆษิตรัตน์,2553) ดังนั้นจึงมี
ข้อตกลงภาคีอนุสัญญาฯ ได้มีข้อตัดสินใจที่ x/2 รับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets )ซ่ึงจะเป็นกรอบ
การด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับภาคีอนุสัญญาฯ ในช่วงปี 2011-2020 โดยมี
การแปลงไปสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  (national 
biodiversity strategies and action plans : NBSAPs) เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ จะได้รับ
ความนิยมในคุณค่าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาบริการจากระบบ
นิเวศ เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่ผู้คนทั้ง
ปวง โดยประเทศไทยก็ได้มีพันธกิจร่วมกับภาคีนานาประเทศ คือ การด าเนินปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล
และเร่งด่วน เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้หลักประกันว่าภายใน ค.ศ. 
2020 ระบบนิเวศยืดหยุ่นคงทนและยังคงให้บริการที่ส าคัญยิ่งต่อไป โดยให้ความมั่นคงแก่หลากหลาย
ชีวิตบนพ้ืนพิภพ เกื้อกูลการกินดีอยู่ดีและการขจัดความยากจน(เอกสารการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลาก หลายทางชีวภาพสมัยที่10,2000และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2555) 

 

 การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่ปฏิบัติได้ยาก ดังข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(2550)ท าให้ทราบว่าสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย มีสถานภาพถูกคุกคามใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งถึง 66 ชนิด และใกล้จะสูญพันธุ์อีก 106 
ชนิด แม้จะมีกฎหมายอนุรักษ์คุ้มครองและการจัดการฟ้ืนฟูสถานภาพ แต่สถานการณ์สัตว์ป่าของ
ประเทศไทยก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤติอยู่ดี เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์ถูกเบียดเบียน พ้ืนที่ป่าลดลง 
และคนลักลอบล่า ไม่ต่างกับชะตากรรมนกและปลาของไทยถ้าไม่ถูกคุกคามจากระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
ก็ถูกจับเป็นปลาสวยงามออกขาย และสูญพันธุ์ในที่สุด แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาจากภาครัฐ แต่
แนวโน้มความหลากหลายทางชีวภาพยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเพ่ิมขึ้นของประชากร
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มนุษย์ การขยายตัวของพ้ืนที่ท ากินในเขตป่าไม้ พร้อมกับสภาพภูมิอากาศโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
ตัวอย่างส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีสถานภาพถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นก ซึ่งถือ
เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ท าให้มั่นใจว่าสัตว์และพืชอ่ืนๆ จ านวนมากจะอยู่รอดเหมือนกัน ผลการ
ส ารวจพบนกในประเทศไทยประมาณ 1,000 ชนิด หรือราว 1 ใน 10 ของนกที่พบบนโลกทั้งหมดหรือ
มากกว่าการพบนกในทวีปยุโรปทั้งทวีป แต่ในปัจจุบันพบว่า นกหลากชนิดอยู่ใน สถานการณ์วิกฤต
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพสัตว์ป่าด้าน นก ที่ไม่อาจหยุดยั้งความ
เสียหายได้ พบว่า IUCN ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดสถานภาพนกในเมืองไทยไว้ดังต่อไปนี้ นกที่อยู่ใน
สถานภาพถูกคุกคาม ( near threatened ) มี 89 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ( 
vulnerable ) มี 71 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( endangered ) มี 66 ชนิดข้อมูลไม่
เพียงพอ (Data deficient) 9 ชนิด และนกเฉพาะถิ่น (Endemic species) 2 ชนิด  (สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย,2556 และ Bird Life International ,2013)   
 

ส าหรับ นกยูงไทย หรือ นกยูงสีเขียว (อังกฤษ: Green peafowl; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pavo 

muticus มาจากภาษาละติน Pavo, นกยูง; muticus, เชื่อมต่อ หรือ ตัดทอน) เป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่
พบในป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความงดงาม ถึงแม้จะยังไม่มีใครตัดสินได้ว่าระหว่าง
นกยูงพันธุ์อินเดีย(Indian Peafowl) กับนกยูงไทย ชนิดใดจะได้ต าแหน่ง นกขนาดใหญ่ในวงศ์ไก่ฟ้า
และนกกระทา(Phasianidae)ที่สวยงามที่สุดในโลก  เนื่องจากความงดงามที่ปรากฏ คือ นกยูงอินเดีย 
ที่จะมีหงอนเป็นรูปพัดบนหัวและที่คอเป็นขนสั้นเหลือบเขียวแกมน้ าเงิน ส่วนนกยูงไทยทั้งเพศผู้และ
เพศเมีย มีหงอน เป็นเส้นขน สีเขียวเหลือบ ชี้ตรงอยู่บนหัว ส่วนหน้าทั้งสองข้างจะมีสีฟ้า ด า และ
เหลือง ขนคอ ขนหน้าอก ทั้งนี้ นกยูงไทย เพศผู้ จะมีแพนขนปิดหางยาวหลายเส้น ที่ปลายแพนขนปิด
หางนี้ มีดอกดวง ที่เรียกว่า "แววมยุรา" ซึ่งตรงกลางดวง เป็นสีน้ าเงินแกมด า อยู่ในพ้ืนวงกลมเหลือบ
เขียว ล้อมรอบด้วยลายเป็นวงรูปไข่สีทองแดง เวลานกยูงร าแพน จึงเปรียบเหมือนพัดขนาดใหญ่ ที่มี
สีสันงดงามนัก แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ สถานภาพนกยูงไทยน่าเป็นห่วงกว่านกยูงสีน้ าเงินของอินเดียมาก 
ด้วยความเชื่อทางศาสนาฮินดูนั้น นับถือนกยูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีใครล่านกยูงอินเดียเป็นอาหาร 
ปัจจุบันในประเทศอินเดียจึงสามารถพบนกยูงได้ทั่วไปในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ ส่วนนกยูงไทยซึ่งในอดีต
เคยพบเห็นโดยทั่วไปตามริมล าน้ าสายส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ าแควน้อย ลุ่มน้ าปิง ลุ่มแม่น้ ายม กลับ
ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ดังที่ IUCN ประกาศให้นกยูงเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์(Vulnerable)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สาเหตุจากการล่าโดยตรง การปล่อยให้มีการล่านกยูง
โดยเสรีในอดีต และการที่มีผู้ที่นิยมเลี้ยงนกยูงกันเป็นจ านวนมากในระหว่างปี พ.ศ. 2510-2517 ท าให้
มีการส่งออกนกยูงออกนอกราชอาณาจักร เฉพาะที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมากถึง 626 ตัว นอกจากนี้ 
ความนิยมในการน าขนนกยูงมาท าเป็นเครื่องประดับตกแต่งและเป็นเครื่องหมายแสดงสถานภาพใน
กลุ่มสังคมของคนบางกลุ่มจึงเป็นเหตุให้นกยูงถูกล่าเป็นจ านวนมากเพียงเพ่ือต้องการขน หรือการน ามา
เลี้ยงเพ่ือประดับบารมีโดยชาวบ้านจะมีรายได้จากการขโมยไข่นกยูงไปฟักเป็นตัว เพ่ือขายส่งให้พ่อค้า 
การล่านกยูงเพ่ือเป็นอาหาร รวมทั้ง  การท าลายป่าที่อยู่ตามริมล าธารในป่า ก่อให้เกิดความสูญเสีย
แหล่งหากินและท ารังวางไข่ของนกยูง และการเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่ อาศัย ริมล าน้ าที่เคยมีป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรังขึ้นอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ้านเรือนและที่ท าเกษตรกรรม ท าให้
ปัจจุบันนกยูงกลายเป็นสัตว์ที่หาได้ไม่ง่ายนัก (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,2538 ,คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=BirdLife_International&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2555 กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,2556 และ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
และพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์,2557) สาเหตุดังกล่าว มีผลลัพธ์ท าให้ นกยูง
เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในไม่ช้านี้หากไม่มีการหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยทั้งภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์
(Protected Area) และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีมาตรการและความพยายามในการบูรณนาการ
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือปกป้องและอนุรักษ์นกยูงไทยอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่กระนั้นก็ยัง
ไม่ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ใดที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังมีสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นกยูงด้วยกันเอง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการ
อนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้ามา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal 
Conservation) ซึ่งเทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์ฯ มีความแตกต่างกับแนวทางดั้งเดิมของชุมชน จึง
น าไปสู่ความขัดแย้ง บานปลายและเป็นปัญหาซึ่งปรากฏเป็นข่าวในปลายปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จะ
เห็นว่า ชาวบ้านประท้วง ต่อต้าน องค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวถึงกับไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เนื่องจากเห็นว่า 
แนวทางการจัดการไม่เหมาะสม ผูกขาด และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการใช้นกยูงเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ชุมชนเห็นว่า “การที่เขาอนุรักษ์ป่าไว้ให้ นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานส าราญใจ 
แต่คนที่อยู่ในป่านั้นมาแต่ปู่ยาตาทวด ต้องหิวโหยไม่ยุติธรรมเลย”(อุมาภาณ์ ตั้งเจริญบ ารุงสุข,2557) 
ทั้งนี้ ในด้านองค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวก็ได้กล่าวยอมรับว่าโครงการฯอาจมิได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ  กรณี
ดังกล่าวถือเป็นปัญหาในด้านกระบวนทัศน์ของการจัดการและการอนุรักษ์ที่น าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือการท่องเที่ยวมาเป็นที่ตั้ง (Privatization of Nature) ซึ่งอาจมิได้ช่วยก่อให้เกิด การด ารงอยู่ของ
นกยูงอย่างสร้างสรรค์ หรืออาจไม่ได้ท าให้เกิดการหยุดยั้งวิกฤตความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่นนี้ได้
แม้แต่น้อย  

ความพยายามในการอนุรักษ์นกยูง โดยเฉพาะนกยูงไทยมีอีกหลายแห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ อุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางซึ่งครอบคลุม จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ นั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย
ในเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย3  ทั้งนี้ในส่วนพ้ืนที่ของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จึงมี
มาตรการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมทางสังคมให้เกิดการอนุรักษ์ในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น 
การจัดท า “ข่วงนกยูง ” ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษาภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่ง
ชุมนุมหรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบกิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูงมาชุมนุมกัน 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดการในเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ 
ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา ได้ปรากฏขึ้นประมาณสิบปีที่ผ่านมา โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ซึ่งมี
อาณาเขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 231,875 ไร่ หรือประมาณ 371 ตารางกิโลเมตร อันเป็น
ถิ่นอาศัยของนกยูงไทยจ านวนมาก ด้วยพ้ืนที่มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของ
แม่น้ าอิงและแม่น้ ายม ซึ่งมีนโยบายและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ในการสร้างข่วงนกยูงเกิดขึ้นจนถึง
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10 แห่งในพ้ืนที่เขตกันชนหรือพ้ืนที่รอยต่อเชื่อมโยงพ้ืนที่อนุรักษ์กับพ้ืนที่ธรรมชาติ 

                                                           

3 Ghan Saridniruna, Wina Meckvichaib, Pongchai Dumrongrojwatthanab "Distribution of Green 
Peafowl Pavo muticus in Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand"  (Burapha 
University International Conference, 2015) 
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แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ข่วงนกยูงในพ้ืนที่มีทั้งที่ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้ง มีหลายชุมชนที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ในรูปแบบข่วงนกยูง ด้วย
เช่นกัน แต่การบริหารจัดการมีความหลากหลายและแตกต่างกันซึ่งยังไม่มีงานทางวิชาการหรืองานวิจัย
ใด ระบุได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสม  

 ส าหรับ ข่วงนกยูงที่เริ่มเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ได้แก่ ข่วงนกยูงก่ิว
แก้ว  ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอดีตก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูก
นกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความเดือดร้อนให้กับ
คนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนใช้สารเคมีในการก าจัด
นกยูงที่ เข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของตน จนส่งผลให้นกยูงล้มตายเป็นจ านวนมากถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อว่า นกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พญาลอ ตามต านานล้านนาและประวัติศาสตร์แห่งเวียงลอ(เมืองโบราณในอ าเภอจุน) อันปรากฏเป็น
ต้นทางของเรื่องราวตาม "ลิลิตพระลอ" ซึ่งยึดโยงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติ (Sacred Value of Nature) จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความเชื่อของกลุ่มชนล้านนา 
โดยเฉพาะชุมชนเวียงลอมีความเชื่อว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ (นกฟ้า นกสวรรค์) มาแต่โบราณ "หาก
ผู้ใดท าร้ายนกยูงจักเกิดเหตุร้ายแก่ตนและครอบครัว" ความเชื่อลักษณะนี้ส่งผลเชิงบวกกับการอนุ
รักษณ์นกยูง จนเกิดแนวคิดท าอย่างไรจะให้ “คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข” จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ให้มีความสมดุลระหว่างนกยูงกับการไม่รบกวนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
การอนุรักษ์ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและชุมชนได้บริหารจัดการ
ร่วมกันบนพ้ืนฐานที่ว่า หากนกยูงสามารถอยู่ได้แล้ว สังคมในชุมชนก็จะอยู่ได้ อันสามารถพัฒนาไปใน
เชิงเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน รายได้จากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนกยูงนั้นก็ยังมิได้พอเพียงกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข่วงนกยูงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสมทบทุนช่วยเหลือกันตาม
ก าลังทุนทรัพย์  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข่วงนกยูงอีกแห่งหนึ่ งคือข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน ต าบลป่าซาง 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชน กลับพบว่า มีการพัฒนาและบริหารจัดการโดยการลงทุนจ านวนมากจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าไม้และ
สัตว์ป่า พร้อมทั้งสร้างสิ่งดึงดูดใจทั้ง ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่สตอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ แคมป์คาวบอย 
อินเดียแดง เส้นทางจักรยาน กิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่งลานนกยูง หรือข่วงนกยูงถือเป็นอีกจุ ด
ท่องเที่ยวหนึ่งในบริเวณนั้นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมกันเป็น
อย่างมาก สร้างงาน สร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น 

จากการพัฒนาและบริหารจัดการ “ข่วงนกยูง”ที่แตกต่างกัน ทั้งที่บ้านกิ่วแก้ว และม่อน
ทานตะวัน ส่งผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง โดยมีการลงสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทางสื่อออนไลน์โจมตีแนวทางการพัฒนาดังกล่าว   โดยเฉพาะลานนกยูงที่
ม่อนทานตะวัน มักจะถูกโจมตีว่า เป็นการหารายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
(economic action)โดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ  ส่วนข่วงนกยูงที่บ้านกิ่วแก้วก็เป็นการ
อนุรักษ์นกยูงแบบสงวนรักษา(preservation) มากโดยไม่ค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้เท่าที่ควร ปรากฏการณ์ทั้ง 2 พ้ืนที่ในจังหวัดพะเยา ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ ถือเป็น
เพียงตัวอย่างในความพยายามที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยให้เกิดความยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความ
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หลากหลายทางชีวภาพ และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสืบค้น ความ
เป็นมาในการอนุรักษ์โดยการท าข่วงนกยูงไทยในพ้ืนที่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางมีอยู่จ านวนไม่น้อยตามพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนที่มี
นกยูงออกมาท าลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ทั้งที่ล้มเหลวและยังคงมีข่วงนกยูงอยู่นั้นถือเป็น
บทเรียนส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาที่ควรน ามาวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน ารูปแบบข่วง
นกยูงมาเชื่อมโยงกับ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ให้มีความ
ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น ถือเป็นประเด็นท้าทายทั้งด้านงานวิจัยและงานพัฒนา  ดังนั้น  การศึกษาเรื่อง 
“ลำนรักษ์ ข่วงนกยูง” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนในจังหวัดพะเยา จึงเป็นการวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางต้นแบบในการอนุรักษ์นกยูงไทย พลิกวิกฤต
จากการล่านกยูง การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัย มาเป็นการอนุรักษ์โดยใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็น
เครื่องมือ เพ่ือระงับภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยยังคงเกื้อกูลการความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น  

งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ได้น าแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology)มาเป็นพ้ืนฐาน
ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้
เป็นศูนย์กลางของคุณค่าต่างๆและธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าในความหมายของสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
มนุษย์หรือมีคุณค่าในตัวเอง แต่สิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองคือระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
ที่มีความสมดุลในตัวเอง(Arnse Nasess,1998) จึงต้องค านึงถึง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Ethics)ที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมสอดคล้องกับระบบกฎหมาย
บ้านเมืองและการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของรัฐอีกทางหนึ่งเช่นกัน นอกจากนี้
ตามพันธสัญญาแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN Convention on Biological 
Diversity 1992) Article 10 (c) "ก าหนดให้รัฐสมาชิกพิจารณาตามสมควรในการปกป้อง และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ บนหลักการจารีตประเพณีท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ดังนั้น หากระบบกฎหมายกระแสหลักจะสามารถบูรณการ
กับกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม (Customary rules) ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมย่อมจะเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองและลดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริหารจัดการได้ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาแบบบูรณนาการ โดยเน้นงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านการสร้างมาตรการทางสังคมที่เน้นจิตส านึกร่วม มาสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน หรือเป็นการใช้ต้นทุนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งสู่การหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ อันสอดคล้องกับนโยบายชาติ
และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-
2020 and the Aichi Targets ) “ลำนรักษ์ ข่วงนกยูง” ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ย่อมน าไปสู่การเป็นต้นแบบ
แห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จากชุมชนเล็กๆสามารถ
น าไปสู่ข้อค้นพบส าคัญที่จะเป็นบทเรียนท าให้ ความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญ
ยิ่งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆต่อไปได้  
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ค ำถำมหลักของแผนงำนวิจัย 

 1)นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา มีถิ่นที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายพันธุ์ เป็น
อย่างไร 
 2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา เป็นอย่างไร รวมทั้ง 
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา    
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างไร 
 3)  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัด
พะเยา  ควรมีรูปแบบอย่างไร 
 

6. วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 

 6.1  เพ่ือศึกษาด้านถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และความสัมพันธ์ทาง  
สังคมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในจังหวัด
พะเยา 
 6.2  เพ่ือวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่
จังหวัดพะเยา  
 

เป้ำหมำยของกำรวิจัย 
1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ โดยบูรณการ

กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นกับระบบกฎหมายบ้านเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 
(Common responsibility) อันส่งผลให้เกิดการลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงไทยกับเกษตรกรใน
จังหวัดพะเยา 
 2.เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  

 
7. ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1) ถิ่นที่อยู่อาศัยการแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อันเป็นจุดที่นกยูงลงมากิน

อาหารในเขตรอยต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ กับพ้ืนที่ชุมชน 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่ศึกษา คือ เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา 
3) ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ชาติพันธุ์ ระบบความเชื่อและกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น

ของชุมชนล้านนาที่มีผลต่อการอนุรักษ์ฯ กรณี นกยูงไทย ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา  

4) ศึกษากฎเกณฑ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเนื้อหาของ
กฎหมายไทย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

5) จัดท าข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้อง รักษา ทรัพยากรชีวภาพ 
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6) ความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 

7) ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มาเยือนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  

8) ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย  
 

ขอบเขตด้านสถานที่  
ข่วงนกยูงที่อยู่ในเขตกันชน และ/หรือ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 15 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และการจัดการ
ข่วงนกยูง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
   กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในพ้ืนที่ศึกษา  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ชมุชน ฯลฯ 
   กลุ่มท่ี 3 นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจากสมาคม
อนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย 
   กลุ่มท่ี 4 ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร หน่วยงานเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
  
8.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ................................................................................................................ 

- ชุมชนที่มีการอนุรักษ์นกยูงโดยจัดเป็น ข่วงนกยูง ในจังหวัดพะเยา สามารถสร้างรายได้
จากกิจกรรมท่องเที่ยว  

- เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพะเยา และภาคีชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถ
ศึกษาเรียนรู้   บนเรียนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากผลการศึกษา 

- ภาคเอกชน อาทิเช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา เช่น บริษัททัวร์ สามารถน ากิจกรรมนี้สร้าง
โปรแกรมท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและพักค้างคืนในโฮมสเตย์  จังหวัด
พะเยาเพิ่มมากขึ้น 

- ภาครัฐ อาทิเช่น ส านักงานจังหวัดพะเยา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การอนุรักษ์นกยูงโดยน าการท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือ  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯลฯ 
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- นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยฯซึ่งเสมือห้องเรียนรู้ทางวิชาการ
จากประสบการณ์จริง ทั้งการเข้าร่วมด าเนินการโครงการวิจัย  และการเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  

 
9.นิยำมศัพท์ 
 
ข่วงนกยูง       ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษาภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่งชุมนุม 
                   หรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบกิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูง 
                   มาชุมนุมกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดให้ข่วงนกยูง คือ บริเวณท่ีมีการจัดการในเชิง   
                   อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

                  หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีการเป็นเจ้าของและด าเนินการจัดการโดยชุมชน ซึ่ง 
                  จะเก่ียวกับการก าหนดทิศทางโดยชุมชน การอนุรักษ์ ธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน เป็น 
                  ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางธรรมชาติ และการท างานทางการท่องเที่ยว 
                  ในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ ซึ่งจะก่อเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะต้องมีส่วนช่วยส่งเสริม 
                  คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                  ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านพื้นที่และ 
                  ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการภาค 
                  บริการ กิจกรรมการเรียนรู้   และการจัดการด้านการตลาด การสื่อความหมาย 
 
กำรมีส่วนร่วม 

                 หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการม ี
                 สิทธิ์ควบคุมดูแลกระบวนการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นการส ารวจ วางแผน 
                 การจัดการ ด าเนินการ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นแล้ว 
                 ยังชี้ถึงความส าคัญของท้องถิ่น และเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นการพัฒนา 
                 ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนด้วย  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล     
 
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในเขตร้อน หรือ เขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร(Tropical Zone)  อันเป็น

เขตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์สูงมาก จัดเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศท่ีมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ดังจะเห็นว่า ประเทศไทยร่ ารวยอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาแต่โบราณกาล ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้มีส่วนสนับสนุนค้ าจุนให้วิถีชีวิตของคนไทยด าเนินไปโดยสมบูรณ์พูนสุขไม่
แร้นแค้นอดอยาก หิวโหย ความหลากหลายทางชีวภาพท าให้อาหารไทยมีความหลากหลายในรูปแบบ
กลิ่น และรส ความหลากหลายทางชีวภาพปรากฏในยาพ้ืนบ้าน ทั้งที่ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  และใช้
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยความหลากหลายทางชีวภาพยังท าให้คนไทยไม่ขาดเครื่องใช้ไม้สอยที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต 

  นอกจากนั้น  ความหลากหลายทางชีวภาพยังเป็นที่ชื่นชมในประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมา
จนปัจจุบัน(ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2558) แต่ในปัจจุบัน กลับถือเป็นประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตความ
หลากหลายทางชีวภาพ(Biological Crisis) อันหมายถึง การสูญเสียความหลากหลายฯ ดังกล่าวจนอยู่
ในสภาพที่เลวร้าย ระบบนิเวศไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับคืนได้ ความวิกฤตนี้ก่อให้เกิดความกังวลร่วมกันของ
มวลมนุษยชาติ (common concern of humankind)1 โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญซึ่งมีความ
หลากหลายฯ มาก (Biodiversity Hotspots)2 เช่น เขตภูมิศาสตร์เขตร้อน (tropical  area) เพราะ
เขตภูมิศาสตร์เขตร้อนเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก  และได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการเปลี่ยนของธรรมชาติน้อยมากเมื่อเทียบกับเขตภูมิศาสตร์อ่ืนๆ แต่เมื่อใดที่ถูกท าลายและ
สูญเสียสมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลายแล้วก็จะฟ้ืนฟูให้กลับสภาพของความอุดม
สมบูรณ์เหมือนเดิมได้ยากเช่นกัน (กองทุนสัตว์ป่าโลก WWF,2555)  

สถานการณ์วิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพในโลกที่ยัง
ไม่มีประเทศไหนหยุดยั้งความเสียหายได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้ สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ(2010) (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ได้ขยายเวลาในการตั้งเป้าหมายให้
สมาชิกทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพ่ือลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากเดิมให้ทุกประเทศ
ลดให้ได้ภายในปี ค.ศ.2010  หรือ พ.ศ.2553  ที่ผ่านมา  ต้องขยายเวลาเป้าหมายการลดความ
หลากหลายทางชีวภาพออกไป  10  ปี  คือภายในปี  ค.ศ.  2020  แทน จากการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมสมัยที่ 10 เดือนตุลาคม 2553 ณ เมืองนา
                                                           

1 Convention on Biological Diversity 1992 at Preamble. 
2 Norman Myers, Russell A. Mittermeier, Cristina G. Mittermeier, Gustavo A. B. da Fonseca & 
Jennifer Kent "Biodiversity hotspots for conservation priorities" (2000) Nature 403, 853-858. 
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โงยา ประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า นานาประเทศต่างมีความวิตกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกแย่งชิงถิ่นที่อยู่ จาการรุกรานของมนุษย์   จากการคุกคามของชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่น (Introduced Species) จนพบว่าสิ่งมีชีวิตจ านวนมากหายไปจากโลก  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประมาณ
กันว่าสิ้นศตวรรษที่   20  สิ่ งมีชีวิตต่างๆ   ในโลกจะสูญพันธุ์ ไปอีกไม่น้อยกว่า   20-50  ชนิด
ด้วยกัน  ผลลัพธ์ส าคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพคือ   ท าให้ความสมดุลในโลก
เปลี่ยนแปลงไป  ความสมดุลที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กๆน้อยๆ  ก่อนหน้านี้มนุษย์เราอาจจะไม่รู้สึกกัน แต่
ภัยธรรมชาติที่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับอยู่เวลานี้คงท าให้หลายคนตระหนักแล้ว
ว่า  เมื่อความสมดุลสูญเสียไปมากๆ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะตามมา พ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นทางไหลของ
น้ า กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร  หรืออาคารก่อสร้างขนาดใหญ่  หรือดินแดนซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของสัตว์
ป่าและแมกไม้นานาพันธุ์  กลายเป็นเขื่อนขนาดยักษ์  ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ป่าดิบชื้นบนภูเขากลายเป็น
ไร่ข้าวโพด ฯลฯ  ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงตามมาด้วย  น้ าท่วมโคลนถล่ม  และสารพัดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และตลอดระยะเวลา  10-20  ปี ที่ผ่านมาแม้จะมีการรณรงค์ การเรียนการสอนให้หยุด
ท าลายธรรมชาติแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งความสูญเสียได้  จึงไม่แปลกเลยที่  IUCN  ได้สรุปว่าทั่ ว
โลกประสบความล้มเหลวในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและถ้ายังไม่ตระหนัก   ไม่มีใคร
ส านึกกับสิ่งที่เกิดขึ้น  ปีหน้า  ปีต่อไป  และปีต่อไปเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่จะตามมากับความไม่สมดุล
ในโลกอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะหนักหนาสาหัสอีกสักเท่าไร (นิศากร  โฆษิตรัตน์,2553) ดังนั้นจึงมี
ข้อตกลงภาคีอนุสัญญาฯ ได้มีข้อตัดสินใจที่ x/2 รับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets )ซ่ึงจะเป็นกรอบ
การด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับภาคีอนุสัญญาฯ ในช่วงปี 2011-2020 โดยมี
การแปลงไปสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  (national 
biodiversity strategies and action plans : NBSAPs) เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ จะได้รับ
ความนิยมในคุณค่าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาบริการจากระบบ
นิเวศ เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่ผู้คนทั้ง
ปวง โดยประเทศไทยก็ได้มีพันธกิจร่วมกับภาคีนานาประเทศ คือ การด าเนินปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล
และเร่งด่วน เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้หลักประกันว่าภายใน ค.ศ. 
2020 ระบบนิเวศยืดหยุ่นคงทนและยังคงให้บริการที่ส าคัญยิ่งต่อไป โดยให้ความมั่นคงแก่หลากหลาย
ชีวิตบนพ้ืนพิภพ เกื้อกูลการกินดีอยู่ดีและการขจัดความยากจน(เอกสารการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลาก หลายทางชีวภาพสมัยที่10,2000และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2555) 

 

 การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่ปฏิบัติได้ยาก ดังข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(2550)ท าให้ทราบว่าสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย มีสถานภาพถูกคุกคามใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งถึง 66 ชนิด และใกล้จะสูญพันธุ์อีก 106 
ชนิด แม้จะมีกฎหมายอนุรักษ์คุ้มครองและการจัดการฟ้ืนฟูสถานภาพ แต่สถานการณ์สัตว์ป่าของ
ประเทศไทยก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤติอยู่ดี เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์ถูกเบียดเบียน พ้ืนที่ป่าลดลง 
และคนลักลอบล่า ไม่ต่างกับชะตากรรมนกและปลาของไทยถ้าไม่ถูกคุกคามจากระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
ก็ถูกจับเป็นปลาสวยงามออกขาย และสูญพันธุ์ในที่สุด แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาจากภาครัฐ แต่
แนวโน้มความหลากหลายทางชีวภาพยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเพ่ิมขึ้นของประชากร
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มนุษย์ การขยายตัวของพ้ืนที่ท ากินในเขตป่าไม้ พร้อมกับสภาพภูมิอากาศโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
ตัวอย่างส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีสถานภาพถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นก ซึ่งถือ
เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ท าให้มั่นใจว่าสัตว์และพืชอ่ืนๆ จ านวนมากจะอยู่รอดเหมือนกัน ผลการ
ส ารวจพบนกในประเทศไทยประมาณ 1,000 ชนิด หรือราว 1 ใน 10 ของนกที่พบบนโลกทั้งหมดหรือ
มากกว่าการพบนกในทวีปยุโรปทั้งทวีป แต่ในปัจจุบันพบว่า นกหลากชนิดอยู่ใน สถานการณ์วิกฤต
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสูญเสียทรัพยากรชีวภาพสัตว์ป่าด้าน นก ที่ไม่อาจหยุดยั้งความ
เสียหายได้ พบว่า IUCN ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดสถานภาพนกในเมืองไทยไว้ดังต่อไปนี้ นกที่อยู่ใน
สถานภาพถูกคุกคาม ( near threatened ) มี 89 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ( 
vulnerable ) มี 71 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( endangered ) มี 66 ชนิดข้อมูลไม่
เพียงพอ (Data deficient) 9 ชนิด และนกเฉพาะถิ่น (Endemic species) 2 ชนิด  (สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย,2556 และ Bird Life International ,2013)   
 

ส าหรับ นกยูงไทย หรือ นกยูงสีเขียว (อังกฤษ: Green peafowl; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pavo 

muticus มาจากภาษาละติน Pavo, นกยูง; muticus, เชื่อมต่อ หรือ ตัดทอน) เป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่
พบในป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความงดงาม ถึงแม้จะยังไม่มีใครตัดสินได้ว่าระหว่าง
นกยูงพันธุ์อินเดีย(Indian Peafowl) กับนกยูงไทย ชนิดใดจะได้ต าแหน่ง นกขนาดใหญ่ในวงศ์ไก่ฟ้า
และนกกระทา(Phasianidae)ที่สวยงามที่สุดในโลก  เนื่องจากความงดงามที่ปรากฏ คือ นกยูงอินเดีย 
ที่จะมีหงอนเป็นรูปพัดบนหัวและที่คอเป็นขนสั้นเหลือบเขียวแกมน้ าเงิน ส่วนนกยูงไทยทั้งเพศผู้และ
เพศเมีย มีหงอน เป็นเส้นขน สีเขียวเหลือบ ชี้ตรงอยู่บนหัว ส่วนหน้าทั้งสองข้างจะมีสีฟ้า ด า และ
เหลือง ขนคอ ขนหน้าอก ทั้งนี้ นกยูงไทย เพศผู้ จะมีแพนขนปิดหางยาวหลายเส้น ที่ปลายแพนขนปิด
หางนี้ มีดอกดวง ที่เรียกว่า "แววมยุรา" ซึ่งตรงกลางดวง เป็นสีน้ าเงินแกมด า อยู่ในพ้ืนวงกลมเหลือบ
เขียว ล้อมรอบด้วยลายเป็นวงรูปไข่สีทองแดง เวลานกยูงร าแพน จึงเปรียบเหมือนพัดขนาดใหญ่ ที่มี
สีสันงดงามนัก แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ สถานภาพนกยูงไทยน่าเป็นห่วงกว่านกยูงสีน้ าเงินของอินเดียมาก 
ด้วยความเชื่อทางศาสนาฮินดูนั้น นับถือนกยูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีใครล่านกยูงอินเดียเป็นอาหาร 
ปัจจุบันในประเทศอินเดียจึงสามารถพบนกยูงได้ทั่วไปในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ ส่วนนกยูงไทยซึ่งในอดีต
เคยพบเห็นโดยทั่วไปตามริมล าน้ าสายส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ าแควน้อย ลุ่มน้ าปิง ลุ่มแม่น้ ายม กลับ
ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ดังที่ IUCN ประกาศให้นกยูงเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์(Vulnerable)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สาเหตุจากการล่าโดยตรง การปล่อยให้มีการล่านกยูง
โดยเสรีในอดีต และการที่มีผู้ที่นิยมเลี้ยงนกยูงกันเป็นจ านวนมากในระหว่างปี พ.ศ. 2510-2517 ท าให้
มีการส่งออกนกยูงออกนอกราชอาณาจักร เฉพาะที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมากถึง 626 ตัว นอกจากนี้ 
ความนิยมในการน าขนนกยูงมาท าเป็นเครื่องประดับตกแต่งและเป็นเครื่องหมายแสดงสถานภาพใน
กลุ่มสังคมของคนบางกลุ่มจึงเป็นเหตุให้นกยูงถูกล่าเป็นจ านวนมากเพียงเพ่ือต้องการขน หรือการน ามา
เลี้ยงเพ่ือประดับบารมีโดยชาวบ้านจะมีรายได้จากการขโมยไข่นกยูงไปฟักเป็นตัว เพ่ือขายส่งให้พ่อค้า 
การล่านกยูงเพ่ือเป็นอาหาร รวมทั้ง  การท าลายป่าที่อยู่ตามริมล าธารในป่า ก่อให้เกิดความสูญเสีย
แหล่งหากินและท ารังวางไข่ของนกยูง และการเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่ อาศัย ริมล าน้ าที่เคยมีป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรังขึ้นอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ้านเรือนและที่ท าเกษตรกรรม ท าให้
ปัจจุบันนกยูงกลายเป็นสัตว์ที่หาได้ไม่ง่ายนัก (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,2538 ,คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=BirdLife_International&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2555 กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,2556 และ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
และพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์,2557) สาเหตุดังกล่าว มีผลลัพธ์ท าให้ นกยูง
เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในไม่ช้านี้หากไม่มีการหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยทั้งภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์
(Protected Area) และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีมาตรการและความพยายามในการบูรณนาการ
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือปกป้องและอนุรักษ์นกยูงไทยอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่กระนั้นก็ยัง
ไม่ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ใดที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังมีสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นกยูงด้วยกันเอง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการ
อนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้ามา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal 
Conservation) ซึ่งเทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์ฯ มีความแตกต่างกับแนวทางดั้งเดิมของชุมชน จึง
น าไปสู่ความขัดแย้ง บานปลายและเป็นปัญหาซึ่งปรากฏเป็นข่าวในปลายปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จะ
เห็นว่า ชาวบ้านประท้วง ต่อต้าน องค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวถึงกับไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เนื่องจากเห็นว่า 
แนวทางการจัดการไม่เหมาะสม ผูกขาด และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการใช้นกยูงเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ชุมชนเห็นว่า “การที่เขาอนุรักษ์ป่าไว้ให้ นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานส าราญใจ 
แต่คนที่อยู่ในป่านั้นมาแต่ปู่ยาตาทวด ต้องหิวโหยไม่ยุติธรรมเลย”(อุมาภาณ์ ตั้งเจริญบ ารุงสุข,2557) 
ทั้งนี้ ในด้านองค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวก็ได้กล่าวยอมรับว่าโครงการฯอาจมิได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ  กรณี
ดังกล่าวถือเป็นปัญหาในด้านกระบวนทัศน์ของการจัดการและการอนุรักษ์ที่น าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือการท่องเที่ยวมาเป็นที่ตั้ง (Privatization of Nature) ซึ่งอาจมิได้ช่วยก่อให้เกิด การด ารงอยู่ของ
นกยูงอย่างสร้างสรรค์ หรืออาจไม่ได้ท าให้เกิดการหยุดยั้งวิกฤตความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่นนี้ได้
แม้แต่น้อย  

ความพยายามในการอนุรักษ์นกยูง โดยเฉพาะนกยูงไทยมีอีกหลายแห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ อุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางซึ่งครอบคลุม จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ นั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย
ในเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย3  ทั้งนี้ในส่วนพ้ืนที่ของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จึงมี
มาตรการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมทางสังคมให้เกิดการอนุรักษ์ในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น 
การจัดท า “ข่วงนกยูง ” ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษาภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่ง
ชุมนุมหรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบกิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูงมาชุมนุมกัน 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดการในเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ 
ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา ได้ปรากฏขึ้นประมาณสิบปีที่ผ่านมา โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ซึ่งมี
อาณาเขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 231,875 ไร่ หรือประมาณ 371 ตารางกิโลเมตร อันเป็น
ถิ่นอาศัยของนกยูงไทยจ านวนมาก ด้วยพ้ืนที่มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของ
แม่น้ าอิงและแม่น้ ายม ซึ่งมีนโยบายและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ในการสร้างข่วงนกยูงเกิดขึ้นจนถึง
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10 แห่งในพ้ืนที่เขตกันชนหรือพ้ืนที่รอยต่อเชื่อมโยงพ้ืนที่อนุรักษ์กับพ้ืนที่ธรรมชาติ 

                                                           

3 Ghan Saridniruna, Wina Meckvichaib, Pongchai Dumrongrojwatthanab "Distribution of Green 
Peafowl Pavo muticus in Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand"  (Burapha 
University International Conference, 2015) 
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แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ข่วงนกยูงในพ้ืนที่มีทั้งที่ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้ง มีหลายชุมชนที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ในรูปแบบข่วงนกยูง ด้วย
เช่นกัน แต่การบริหารจัดการมีความหลากหลายและแตกต่างกันซึ่งยังไม่มีงานทางวิชาการหรืองานวิจัย
ใด ระบุได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสม  

 ส าหรับ ข่วงนกยูงที่เริ่มเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ได้แก่ ข่วงนกยูงก่ิว
แก้ว  ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอดีตก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูก
นกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความเดือดร้อนให้กับ
คนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนใช้สารเคมีในการก าจัด
นกยูงที่ เข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของตน จนส่งผลให้นกยูงล้มตายเป็นจ านวนมากถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อว่า นกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พญาลอ ตามต านานล้านนาและประวัติศาสตร์แห่งเวียงลอ(เมืองโบราณในอ าเภอจุน) อันปรากฏเป็น
ต้นทางของเรื่องราวตาม "ลิลิตพระลอ" ซึ่งยึดโยงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติ (Sacred Value of Nature) จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความเชื่อของกลุ่มชนล้านนา 
โดยเฉพาะชุมชนเวียงลอมีความเชื่อว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ (นกฟ้า นกสวรรค์) มาแต่โบราณ "หาก
ผู้ใดท าร้ายนกยูงจักเกิดเหตุร้ายแก่ตนและครอบครัว" ความเชื่อลักษณะนี้ส่งผลเชิงบวกกับการอนุ
รักษณ์นกยูง จนเกิดแนวคิดท าอย่างไรจะให้ “คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข” จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ให้มีความสมดุลระหว่างนกยูงกับการไม่รบกวนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
การอนุรักษ์ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและชุมชนได้บริหารจัดการ
ร่วมกันบนพ้ืนฐานที่ว่า หากนกยูงสามารถอยู่ได้แล้ว สังคมในชุมชนก็จะอยู่ได้ อันสามารถพัฒนาไปใน
เชิงเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน รายได้จากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนกยูงนั้นก็ยังมิได้พอเพียงกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข่วงนกยูงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสมทบทุนช่วยเหลือกันตาม
ก าลังทุนทรัพย์  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข่วงนกยูงอีกแห่งหนึ่ งคือข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน ต าบลป่าซาง 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชน กลับพบว่า มีการพัฒนาและบริหารจัดการโดยการลงทุนจ านวนมากจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าไม้และ
สัตว์ป่า พร้อมทั้งสร้างสิ่งดึงดูดใจทั้ง ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่สตอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ แคมป์คาวบอย 
อินเดียแดง เส้นทางจักรยาน กิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่งลานนกยูง หรือข่วงนกยูงถือเป็นอีกจุ ด
ท่องเที่ยวหนึ่งในบริเวณนั้นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมกันเป็น
อย่างมาก สร้างงาน สร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น 

จากการพัฒนาและบริหารจัดการ “ข่วงนกยูง”ที่แตกต่างกัน ทั้งที่บ้านกิ่วแก้ว และม่อน
ทานตะวัน ส่งผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง โดยมีการลงสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทางสื่อออนไลน์โจมตีแนวทางการพัฒนาดังกล่าว   โดยเฉพาะลานนกยูงที่
ม่อนทานตะวัน มักจะถูกโจมตีว่า เป็นการหารายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
(economic action)โดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ  ส่วนข่วงนกยูงที่บ้านกิ่วแก้วก็เป็นการ
อนุรักษ์นกยูงแบบสงวนรักษา(preservation) มากโดยไม่ค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้เท่าที่ควร ปรากฏการณ์ทั้ง 2 พ้ืนที่ในจังหวัดพะเยา ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ ถือเป็น
เพียงตัวอย่างในความพยายามที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยให้เกิดความยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความ
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หลากหลายทางชีวภาพ และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสืบค้น ความ
เป็นมาในการอนุรักษ์โดยการท าข่วงนกยูงไทยในพ้ืนที่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางมีอยู่จ านวนไม่น้อยตามพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนที่มี
นกยูงออกมาท าลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ทั้งที่ล้มเหลวและยังคงมีข่วงนกยูงอยู่นั้นถือเป็น
บทเรียนส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาที่ควรน ามาวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน ารูปแบบข่วง
นกยูงมาเชื่อมโยงกับ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ให้มีความ
ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น ถือเป็นประเด็นท้าทายทั้งด้านงานวิจัยและงานพัฒนา  ดังนั้น  การศึกษาเรื่อง 
“ลำนรักษ์ ข่วงนกยูง” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนในจังหวัดพะเยา จึงเป็นการวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางต้นแบบในการอนุรักษ์นกยูงไทย พลิกวิกฤต
จากการล่านกยูง การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัย มาเป็นการอนุรักษ์โดยใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็น
เครื่องมือ เพ่ือระงับภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยยังคงเกื้อกูลการความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น  

งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ได้น าแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology)มาเป็นพ้ืนฐาน
ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้
เป็นศูนย์กลางของคุณค่าต่างๆและธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าในความหมายของสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
มนุษย์หรือมีคุณค่าในตัวเอง แต่สิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองคือระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
ที่มีความสมดุลในตัวเอง(Arnse Nasess,1998) จึงต้องค านึงถึง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Ethics)ที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมสอดคล้องกับระบบกฎหมาย
บ้านเมืองและการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของรัฐอีกทางหนึ่งเช่นกัน นอกจากนี้
ตามพันธสัญญาแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN Convention on Biological 
Diversity 1992) Article 10 (c) "ก าหนดให้รัฐสมาชิกพิจารณาตามสมควรในการปกป้อง และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ บนหลักการจารีตประเพณีท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ดังนั้น หากระบบกฎหมายกระแสหลักจะสามารถบูรณการ
กับกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม (Customary rules) ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมย่อมจะเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองและลดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริหารจัดการได้ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาแบบบูรณนาการ โดยเน้นงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านการสร้างมาตรการทางสังคมที่เน้นจิตส านึกร่วม มาสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน หรือเป็นการใช้ต้นทุนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งสู่การหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ อันสอดคล้องกับนโยบายชาติ
และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-
2020 and the Aichi Targets ) “ลำนรักษ์ ข่วงนกยูง” ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ย่อมน าไปสู่การเป็นต้นแบบ
แห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จากชุมชนเล็กๆสามารถ
น าไปสู่ข้อค้นพบส าคัญที่จะเป็นบทเรียนท าให้ ความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ และเพ่ืออ านวยผลประโยชน์ที่ส าคัญ
ยิ่งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆต่อไปได้  
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ค ำถำมหลักของแผนงำนวิจัย 

 1)นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา มีถิ่นที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายพันธุ์ เป็น
อย่างไร 
 2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา เป็นอย่างไร รวมทั้ง 
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา    
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างไร 
 3)  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัด
พะเยา  ควรมีรูปแบบอย่างไร 
 

6. วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 

 6.1  เพ่ือศึกษาด้านถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และความสัมพันธ์ทาง  
สังคมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในจังหวัด
พะเยา 
 6.2  เพ่ือวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่
จังหวัดพะเยา  
 

เป้ำหมำยของกำรวิจัย 
1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ โดยบูรณการ

กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นกับระบบกฎหมายบ้านเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 
(Common responsibility) อันส่งผลให้เกิดการลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงไทยกับเกษตรกรใน
จังหวัดพะเยา 
 2.เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  

 
7. ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1) ถิ่นที่อยู่อาศัยการแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อันเป็นจุดที่นกยูงลงมากิน

อาหารในเขตรอยต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ กับพ้ืนที่ชุมชน 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่ศึกษา คือ เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา 
3) ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ชาติพันธุ์ ระบบความเชื่อและกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น

ของชุมชนล้านนาที่มีผลต่อการอนุรักษ์ฯ กรณี นกยูงไทย ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา  

4) ศึกษากฎเกณฑ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเนื้อหาของ
กฎหมายไทย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

5) จัดท าข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้อง รักษา ทรัพยากรชีวภาพ 
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6) ความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 

7) ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มาเยือนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  

8) ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย  
 

ขอบเขตด้านสถานที่  
ข่วงนกยูงที่อยู่ในเขตกันชน และ/หรือ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 15 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และการจัดการ
ข่วงนกยูง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
   กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในพ้ืนที่ศึกษา  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ชมุชน ฯลฯ 
   กลุ่มท่ี 3 นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจากสมาคม
อนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย 
   กลุ่มท่ี 4 ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร หน่วยงานเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
  
8.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ................................................................................................................ 

- ชุมชนที่มีการอนุรักษ์นกยูงโดยจัดเป็น ข่วงนกยูง ในจังหวัดพะเยา สามารถสร้างรายได้
จากกิจกรรมท่องเที่ยว  

- เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพะเยา และภาคีชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถ
ศึกษาเรียนรู้   บนเรียนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากผลการศึกษา 

- ภาคเอกชน อาทิเช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา เช่น บริษัททัวร์ สามารถน ากิจกรรมนี้สร้าง
โปรแกรมท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและพักค้างคืนในโฮมสเตย์  จังหวัด
พะเยาเพิ่มมากขึ้น 

- ภาครัฐ อาทิเช่น ส านักงานจังหวัดพะเยา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การอนุรักษ์นกยูงโดยน าการท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือ  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯลฯ 
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- นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยฯซึ่งเสมือห้องเรียนรู้ทางวิชาการ
จากประสบการณ์จริง ทั้งการเข้าร่วมด าเนินการโครงการวิจัย  และการเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  

 
9.นิยำมศัพท์ 
 
ข่วงนกยูง       ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษาภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่งชุมนุม 
                   หรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบกิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูง 
                   มาชุมนุมกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดให้ข่วงนกยูง คือ บริเวณท่ีมีการจัดการในเชิง   
                   อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

                  หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีการเป็นเจ้าของและด าเนินการจัดการโดยชุมชน ซึ่ง 
                  จะเก่ียวกับการก าหนดทิศทางโดยชุมชน การอนุรักษ์ ธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน เป็น 
                  ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางธรรมชาติ และการท างานทางการท่องเที่ยว 
                  ในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ ซึ่งจะก่อเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะต้องมีส่วนช่วยส่งเสริม 
                  คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                  ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านพื้นที่และ 
                  ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการภาค 
                  บริการ กิจกรรมการเรียนรู้   และการจัดการด้านการตลาด การสื่อความหมาย 
 
กำรมีส่วนร่วม 

                 หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการม ี
                 สิทธิ์ควบคุมดูแลกระบวนการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นการส ารวจ วางแผน 
                 การจัดการ ด าเนินการ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นแล้ว 
                 ยังชี้ถึงความส าคัญของท้องถิ่น และเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นการพัฒนา 
                 ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนด้วย  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ที่มีการ   
บูรณนาการในด้านวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที ่ยว  เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระเบียบวิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (research and development) ซึ่งมุ่งเน้นน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการ
อนุรักษ์นกยูงไทยซึ่งเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้คงอยู่  โดยยัง
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีการใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research)ผสมผสานกับงานวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative research) และ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) ส าหรับกระบวนการวิจัยและกิจกรรมด าเนินตามเป้ามาย
หลัก คือ การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัด
พะเยา ส าหรับระเบียบวิจัยมีรายละเอียดในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนกยูงไทยใน
จังหวัดพะเยาจ าแนกวิธีการศึกษา 2 ด้าน คือ 
     1.1) การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 
           (1.) การวิจัยเชิงเอกสาร: โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ นิเวศวิทยา
นกยูงไทยจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้ศึกษาในพ้ืนที่ไว้แล้ว 
               (2.)การวิจัยเชิงส ารวจ โดยการส ารวจถิ่นที่อยู่อาศัยการแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย
ในพ้ืนที่อันเป็นจุดที่นกยูงลงมากินอาหารในเขตรอยต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ) กับ
พ้ืนที่ชุมชน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์  การประชุมกลุ่มย่อย(focus group) ร่วมกับผู้น าชุมชน 
      1.2) การศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา และ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต  ประเพณี
ล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในส่วนนี้มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม (Relationship between 
Law and Eco-Culture) และคติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
อ. จุน จ.พะเยา และเพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์เชิงคติความเชื่อ จารีตประเพณีท้องถิ่น ในการบริหาร
จัดการปัญหาอันเกิดจากนกยูงป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรม ณ พ้ืนที่ชุมชนที่เป็นข่วงนกยูง ในอ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา ดังนั้นวิธีการวิจัย จึงด าเนินการออกเป็น 5 ล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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  1.1.1 วิจัยและวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายและประวัติศาสตร์ล้านนา 
   วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหนังสือ ต ารา วารสาร ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความ
และข้อมูลจากสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
   1.1.2 รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (แบบปลายเปิด) โดยก าหนดข้อสมมุติฐานไว้
ล่วงหน้า มีลักษณะเป็นชุดค าถาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลได้แก่ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  กลุ่มเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูง จ านวนประมาณ 40 คน  ปราชญ์ชุมชน นายวัชระ ศรีค าตัน 
(ครูบุย)พระประจักษ์ รักษาการเจ้าอาวาส ส านักสงฆ์วัดศรีรัตรนสุดาราม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 15 คน  สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   เครื่องมือ   
   งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ลักษณะไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด โดยก าหนดข้อสมมุติฐานไว้ล่วงหน้า โดยล าดับค าถามเป็นชุดค าถาม เรียงล าดับจาก
รูปแบบค าถามทั่วไปจนถึงรูปแบบค าถามที่ต้องการความคิดเห็นและวิเคราะห์ได้  โดยขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ด าเนินการโดยสุ่มและก าหนดเป้าหมายเพ่ือสืบค้นความคิดเห็นส่วนตัว  และจัดกลุ่มเสวนา
ประเดน็เฉพาะ (Focus group) เช่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์พ้ืนบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ และท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ เพ่ือสืบค้นความเห็นร่วมกัน โดยก าหนดวิธีด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 

- สร้างความร่วมมือ/ความเข้าใจในวัตถุประสงค์เบื้องต้น โดยก าหนดกิจกรรม
หลัก คัดสรรกลุ่มเพ่ือการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมวิจัยกับชุมชนและบุคคลทั่วไปที่อาจได้รับ
ผลกระทบ และสร้างแนวทางร่วมกันในการท างานเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นการประชุม
กลุ่มย่อย (ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าร่วม) ระหว่างผู้ช่วยนักวิจัยกับเจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธุ์ฯ แกนน าชุมชนหรือสมาชิกชุมชน ในประเด็นที่ต้องการสืบค้นเบื้องต้น เช่น จุด
ส ารวจและสถานที่เป้าหมาย ปัญหาที่เกิดข้ึนจากนกยูง จ านวนผู้เสียหาย เป็นต้น 
- ก าหนดหลักการร่วมกันเบื้องต้น เ พ่ือด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับหลักการที่ได้ก าหนดไว้ และก าหนดแผนการด าเนินการและการติดตาม
การด าเนินการ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จะมี
วิธีการแตกต่างกันไปแต่อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินการและหลักการเดียวกัน เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนและระยะเวลา โดยวิธีการลงพ้ืนที่ส ารวจจากสถานที่เป้าหมาย /
ประชุมกลุ่มเก็บแบบสัมภาษณ์  /สังเกตพฤติกรรม 
 
- การเก็บข้อมูลเชิงลึก ได้แก่การสุ่มถามเป้าหมายรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในปัญหาโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชนซึ่งมี
หน้าที่ตามกฎหมาย 
- รวบรวมข้อมูลกลุ่มใหญ่ โดยด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดข้อตกลงผูกพัน 
ซึ่งแบบสอบถาได้มาจากการสังเคราะห์ทั้งหมดตามล าดับที่ผ่านมา โดยการประชุมนี้
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ผู้วิจัยจะท าหน้าที่ leader น าค าถามผ่านระบบสื่อสารและผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ช่วย
บันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น จดบันทึกหรือ Clip VDO เป็นต้น 
- สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลฯและข้อตกลงเพ่ือน ามาจัดท าเป็นกฎเกณฑ์
ร่วมกัน 

   1.1.3 สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" ที่แสดงถึงระบบความเชื่อท้องถิ่น อันเป็นที่มาของกฎ
จารีตประเพณีท้องถิ่นฯ  ซึ่งผู้วิจัยและทีมงานลงส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายโดยรอบบริเวณศึกษา เช่น วัด 
โบราณสถาน พิพิธพันธ์ชุมชน เป็นต้น  
  1.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
   -วิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแบบอย่าง การด าเนินการตาม
ขั้นตอนและข้อก าหนดต่างๆ 
   - วิเคราะห์รูปแบบการความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับนกยูง 
  - วิเคราะห์การมีส่วนร่วมภายใต้หลักการพันธสัญญา 
      1.1.5 กระบวนการมีส่วนร่วมปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย(ป่าวียงลอ)” มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าถึง
ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็น 

เป็นการเริ่มต้นสร้างความเข้าใจกับเจ้าของครอบครองพ้ืนที่เกษตร ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากปัญหานกยูงลงมาท าลายพืชผลทางการเกษตร 
จ านวน 4 พ้ืนที่ (บ้านกิ่วแก้ว บ้านร่องหาดบ้านห้วยลึก บ้านเชี้ย บ้าน
ศรเีมืองชุม) เช่น ปัญหาการชดเชยค่าเสียหายจากภาครัฐ และเปิดเวที
ย่อยให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในข้อมูล และการ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  

ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจ
เข้าร่วม 

เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมอย่างสมัครใจใน
การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู้มีส่วนร่วม
เดินทางดูงาน บ้านสามขา และ บ้านลี้ ล าพูน 

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้าง
ความร่วมมือ  

ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุง
พ้ืนที่ขัดแย้งให้เป็น “ข่วง” เพ่ือจัดกิจกรรมดูนก 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

ชุมชนและภาครัฐร่วมกันพิจารณา “ร่างปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย                 
(ป่าวียงลอ)” 

ขั้นตอนที่ 5 ลงนาม
ปฏิญญา 

ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม “ปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย
(ป่าวียงลอ)” ต่อสาธารณะ ในงานเทศกาลนับนกยูงไทย ณ ป่าเวียงลอ 
ครั้งที่ ๑ 

ปฏิญญาฯ เป็นเอกสารฝ่ายเดียวที่แสดงถึงเจตจ านงค์ในการเข้าร่วมกัน เพ่ืออนุรักษ์นกยูงไทย
แห่งป่าเวียงลอ ซึ่งข้อตกลงตามปฏิญญานี้ ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายจึงไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่อันจะเรียกร้องได้ตามกฎหมายบ้านเมือง หากแต่เป็นข้อผูกมัดทางสั งคมที่แสดงโดยเปิดเผยใน
การเข้าร่วมกันอย่างสมัครใจ และบันทึกไว้ต่อหน้าสักขีพยานผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์นกยูง และงานเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นหลักฐานให้รู้ทั่วกัน ซึ่ง
หากต่อไปภายหน้า สมาชิกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติม หรือ ถอนตัวจากข้อผูกมัดนี้ ย่อม
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ท าได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีรายนามผู้บริหาร /ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆจ านวน 33 องค์กร ตาม
รายชื่อในภาคผนวก 
 
ระเบียบวิธีวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  จ าแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
2.1 ศึกษาบริบทด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์
นกยูงไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงระเบียบวิธีวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2.1 

เทคนิควิจัย /
วิธีด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้รับ 

งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผสมผสานกับงานเชิง
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

-ผู้น าชุมชน 
-คณะกรรมการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
-ผู้บริหารงาน
ภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา  

แบบประเมินศักยภาพ
ด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ค่า SD 
 

ศักยภาพทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวใน
แต่ละพื้นท่ี 

การเปรยีบเทียบ
ค่าคะแนน
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวโดยใช้  
f-test 

ผลการเปรยีบเทียบ
ศักยภาพทรัยพยากร
การท่องเที่ยว 

แบบสัมภาษณ ์
การประชุมกลุ่มย่อย 

การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ
พรรณนา 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับมาตรการ
อนุรักษ์นกยูงไทยบน
พื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การวิจัยเอกสาร  -ทบทวนงานวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
-การวิเคราะห์สรุปผล
การศึกษาจาก
วัตถุประสงค์ที่ 1 

การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
แบบพรรณนา 

บริบทด้าน
ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับ
มาตรการอนุรักษ์
นกยูงไทยในพื้นที่
จังหวัดพะเยา 

 
     2.2  ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา มีรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้ 
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 การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 
กลุ่ม คือ 
 กลุม่ที่ 1  ผู้น าครัวเรือน ในพ้ืนที่ชุมชนที่ได้มีการจัดการ “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ซึ่งถือเป็นตัวแทน
ชุมชนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการ
อนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา จ านวน 4 ชุมชน โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกครัวเรือน
แต่ได้จ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 87 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนครัวเรือนในแต่ละชุมชนและกลุ่มเป้าหมายผู้น าครัวเรือน 

รำยกำร จ านวนครัวเรือนใน
ชุมชน(ครัวเรือน) 

จ านวนผู้น า
ครัวเรือน (คน) 

ร้อยละ 

หมู่บ้ำนที่อำศัยอยู่ 
            1) บ้านกิ่วแก้ว 
            2) บ้านร่องหาด 
            3) บ้านห้วยหลวง 
            4) บ้านป่าซาง 
            5) ไม่ระบุ 

 
124 
105 
130 
190 
0 

 
103 
85 
118 
164 
5 

 
83.06 
80.95 
90.77 
86.32 

 
             รวม 549 475 86.50 

 
 ส าหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที ่3 แสดงระเบียบวิธีวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2.2 

เทคนิควิจัย /
วิธีด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้รับ 

งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผสมผสานกับงานเชิง
คุณภาพ 

ผู้น าครัวเรือน แบบสอบถาม ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ค่า SD การ
เปรียบเทยีบความ
แตกต่าง 

ความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อการ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนบนพื้นฐานการ
อนุรักษ์นกยูงไทยใน
จังหวัดพะเยา  

-ผู้น าชุมชน 
-คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
-ผู้บริหารงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 
-ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว 

แบบสัมภาษณ ์
การประชุม
กลุ่มย่อย 

การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ
พรรณนา 
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2.3 ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย(นักดูนก)ท่ีมีต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  
 
 การก าหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักดูนกเป็น ตลาด
เป้าหมาย (The Target Market)ในการมาเยือน “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” เนื่องด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่พัฒนา ขึ้นนี้ ถือเป็นการท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะมิใช่การท่องเที่ยวแบบมวลชน(Mass 
Tourism) ที่จะต้องการนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้มาเป็นจ านวนมาก เพราะพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ ดังนั้นจึงควรก าหนดตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
 และด้วยการให้บริการทางการท่องเที่ยวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มองไม่เห็น มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 
มุ่งที่การขายและประสบการณ์ที่ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากกว่าสินค้าที่มีรูปร่างลักษณะ 
ทั่วๆ ไป ที่ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบตัวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมักตั้งอยู่ในท าเลที่
ไกลจากลูกค้าจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีผู้จัดหานักท่องเที่ยวในการขายการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้ลูกค้าโดยไม่เห็นสินค้า เมื่อตัดสินใจซื้อ และลูกค้า
จะต้องใช้จ่ายทั้งเวลาและเงินก่อนที่จะได้รับหรือใช้บริการสินค้าที่ซื้อจริง การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความชัดเจนในการแบ่งส่วนตลาด(Marketing Segmentation) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มีต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์กลุ่ม
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น อ อ ก เ ป็ น ต ล า ด
ย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market Segment) เพ่ือที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลาย
ตลาดเป็นตลาดเป้าหมายต่อไป แล้วใช้ส่วนประสม ทางการตลาดเฉพาะอย่าง เพ่ือให้เข้าถึง
นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่เลือกขึ้นมีตลาดเป้าหมาย (The Target Market ) การเลือกตลาด
เป้าหมายจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความสามารถการขายในส่วนแบ่งตลาดนั้น อาจจะประเมินจ านวน
นักท่องเที่ยวใหม่ ทั้งใน ปัจจุบันและกลุ่มแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล
ของนักท่องเที่ยว ตลาดเป้าหมายจะต้องได้รับความสนใจในด้านการแข่งขันด้านตลาด เพ่ือเข้าถึงความ
ต้องการของ นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้น ๆ พร้อมกับการเสนอขายสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการเหล่านั้นให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปา้หมายที่ได้ก าหนดไว้ (ฤทัยภัทร พิมลศรี,2558)   
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล คือ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จ านวน6คน 
           ได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักดูนกที่เดินทางมาเยือน “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”  จ านวน 30 คน 
           โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวในประเทศไทยที่ให้บริการน าเที่ยว 
  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดูนก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยจดทะเบียน 

 น าเที่ยวอย่างถูกต้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จ านวน 3 หน่วยงาน 
 ได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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เครื่องมือ   

(1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth interview)  
(2) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) และ 

(3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Field participant observation)  

2.4  เพ่ือเสนอต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย  
ตาราง 4 แสดงระเบียบวิธีวิจัยในวัตถุประสงค์ท่ี 2.4 

เทคนิควิจัย /
วิธีด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยจ าแนกเป็น 3
ขั้นตอนคือ 
1) การศึกษาและพัฒนา
ระบบการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต้นแบบ 

-คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
-ผู้บริหารงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 

 
 
การประชุม
กลุ่มย่อย 

 
 
การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ
พรรณนา 

ระบบในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
และสื่อประชาสมัพันธ์ ได้แก่ สื่อ
วีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั้น 
หนังโฆษณา และสารคดี /
แผ่นพับน าเที่ยว “ลานรักษ์ 
ข่วงนกยูง”โดยมีแผนที่และ
เส้นทางท่องเที่ยว“ลานรักษ์ 
ข่วงนกยูง” 
-เกิดเส้นทางและโปรแกรม
ท่องเที่ยวใหม่คือ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน““ลานรักษ์ 
ข่วงนกยูง” 

2) การสรุปและร่าง
ต้นแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนบนพ้ืนฐานการ
อนุรักษ์นกยูงไทย 

-ผู้น าชุมชน 
-คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
-ผู้บริหารงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว 
 
 

แบบ
สัมภาษณ ์
การประชุม
กลุ่มย่อย 

การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ
พรรณนา 

ร่างต้นแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบน
พื้นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย 

3) การก าหนดต้นแบบ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนบนพ้ืนฐานการ
อนุรักษ์นกยูงไทย 

-ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์นก อาทิเช่น 
นายกสมาคมอนุรักษ์
นกแห่งประเทศไทย 
-ประธานกรรมการ
ข่วงนกยูง 
-ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจเข้าร่วมสัมมนา  

การจัด
สัมมนา  

การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ
พรรณนา 

ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทย 
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ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา (research for development) มีการใช้เทคนิคการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
และเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ในพ้ืนที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยอันส่งผลต่อ
ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเข้าไปวิจัยเพ่ือ
พัฒนาในพ้ืนที่จริงสถานการณ์จริง โดยออกแบบการวิจัยแบบไม่มีการทดลอง (non - experimental 
design) ดังนั้น ระหว่างการศึกษาจึงมี ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้เพราะศึกษาในสภาพการณ์ที่เป็นจริง  รวมทั้งไม่สามารถควบคุมการสูญเสีย
ระหว่างการวิจัย (mortality) ได้ อาทิเช่น จ านวนกลุ่มตัวอย่างสูญหายไปเนื่องจากเสียชีวิต  และกลุ่ม
ตัวอย่างบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ หรือ  ครบวาระในการด ารง
ต าแหน่ง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการหอการค้า
พะเยา  รวมทั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐบางท่านได้มีการโยกย้าย เป็นต้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีการ
ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างใหม่เพ่ือทดแทนกลุ่มตัวอย่างเดิมที่สูญหายไปเพ่ือให้การวิจัยสามารถ
ด าเนินต่อไปได้จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ์
 นอกจากนี้ ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้พบอุปสรรคหรือปัญหา พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนโดยได้มีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1) ระยะการด าเนินโครงการวิจัย เป็นฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงท าให้ การนัด
หมายกับผู้น าชุมชน หรือประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาไม่สะดวกนัก จึงท าให้การด าเนินงานมีความ
ล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้  อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจึงปรับวิธีการโดยเข้าพบ หรือเก็บข้อมูล
ในช่วงเย็น – ค่ า  หรือในวันส าคัญ เช่น วันพระ วันประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน รวมทั้ง
การเข้าเน้นการเข้าประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐก่อน 

2) การศึกษาได้มีก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเพียง 2 แห่ง คือ ข่วงนกยูงกิ่วแก้ว(ชุมชนบ้านกิ่ว
แก้ว) และ ข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน(ชุมชนบ้านป่าซาง) ซึ่งมีแนวคิดการจัดการที่แตกต่างกัน 
แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางประการที่ภาครัฐให้มีการยกเลิกกิจกรรมการ
พัฒนาบริเวณข่วงนกยูงม่อนทานตะวันพร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่  จึงท าให้คณะผู้วิจัยไม่
สามารถเข้าไปศึกษาได้  แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมามีชุมชนที่ขอเข้าร่วมโครงการวิจัยฯเนื่องจาก
ชุมชนเดือนร้อนจากการที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตร และประสงค์จะท าข่วงนกยูง
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก 3 จุด จึงท าให้เกิดเครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทยทั้งสิ้น 
4 ข่วง 5 ชุมชน ได้แก่ 

- ข่วงนกยูงก่ิวแก้ว บ้านกิ่วแก้ว 
- ข่วงนกยูง 69 บ้านร่องหาด และบ้านห้วยหลวง 
- ข่วงนกยูงบ้านเซี๊ยะ บ้านเซี๊ยะ 
- ข่วงนกยูงศรีเมืองชุม บ้านศรีเมืองชุม 

3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวีดีทัศน์ จะต้องใช้เทคนิคและกระบวนการหลายขั้นตอนที่
ท าให้งานมีความล่าช้า เกินก าหนด แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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4) การก าหนดวันเปิดตัว เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย และงานเทศกาลนับนกยูงไทย ครั้งที่ 
1 (ครั้งแรกในประเทศไทย) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยฤดูกาลที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
นกยูงลงมาจากป่า ซึ่งก าหนดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน จึงมีผลท าให้การศึกษามีความ
ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1ปี เป็น 1 ป ี3 เดือน 

 
14. ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการ 
ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 1 ป ี3 เดือน ดังนี้ 
ตาราง 5 แสดงวิธีด าเนินการวิจัย และระยะเวลาตามแผนด าเนินการ 

กิจกรรม เดือน 
1
-
2 

3
-
4 

5
-
6 

7
-
8 

9 
-

10 

11
-

12 

13
-

14 

15 

1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตและความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจัย 

        

2. ประชุมชี้แจงโครงการฯให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางในการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 

        

3.ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อมูลเอกสารอื่นๆ         
งานวิจัยเชิงเอกสาร: 
 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ี นิเวศวิทยานกยูง พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
สภาพถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน ระบบความเชื่อ ศีลธรรม 
จริยธรรม ท่ีสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับนกยูงไทย 

        

การวิจัยเชิงเอกสาร:  ศึกษาอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง 

        

การวิจัยเชิงเอกสาร: ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีศึกษา เพื่อวิเคราะห์บทเรียน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าเป็นพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว 

        

4.การด าเนินการวจิัยและพัฒนา (research and development) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยหลกั ดังนี้ 

        

1)การติดต่อประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือในการด าเนินการ/เก็บรวบรวมข้อมลู 

        

2)การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยใน
พื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณแ์ละการ
ประชุมกลุม่ 

        

3)การศึกษาเรื่อง ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยใน
จังหวัดพะเยา ได้รับความร่วมมือกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจและการวิจัยเชิง
เอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน  
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กิจกรรม เดือน 
1
-
2 

3
-
4 

5
-
6 

7
-
8 

9 
-

10 

11
-

12 

13
-

14 

15 

4)งานวิจัยเชิงพื้นที:่ สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" อันแสดงถึงระบบความ
เชื่อท้องถิ่น อันเป็นท่ีมาของกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นฯ และเฝ้าสังเกตการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษน์กยูง 

        

5)การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเปา้หมายที่
มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในจังหวัดพะเยา 

        

6) การก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

        

7) การพัฒนาและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอ
เกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนใน จังหวัดพะเยา  

        

8) การน าเสนอต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐาน
การอนุรักษ์นกยูงไทย  

        

9) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย แล้วจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งน า
ผลงานวิจัยไปจัดพมิพ์เพื่อเผยแพรภ่ายในและต่างประเทศประเทศ    

        

หมายเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
           หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้วซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอโครงการ 
 
15. กำรบริหำรโครงกำรวิจัย 
 เพื่อให้ โครงการวิจัย สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขององค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในแต่ละโครงการ 

วิจัยย่อย อันจะท าให้เป้าหมายหลกัของชุดโครงการวิจัยบรรลผุล แผนการบริหารงานชุดโครงการวิจัยจะประกอบด้วย
ด้วยการประชุมต่างๆ การก ากับงาน และการติดตามประเมินผลการวิจัย  
ตาราง 6 แสดงแผนการบริหารงานวจิัย 
กำรประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. การประชุมเพื่อรบัทราบการก าหนดกรอบการบริหารงานและ
ติดตามผลเพื่อเป็นมติร่วมที่คณะผูว้ิจัยทุกฝ่ายยอมรับและต้องปฏิบตัิ
ตาม : ประชุมเมื่อเริ่มโครงการ 

คณะผู้วิจัยทุกท่าน ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
พร้อมด้วยหน่วยงาน ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานวิจยัให้กับชุมชนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย คณะผู้วิจัยทุกท่านพร้อมท้ังชุมชนในพื้นที่ 
ข่วงนกยูง และภาครัฐ เอกชนท่ีเกีย่วข้อง 

3. การประชุมการก ากับงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย
พร้อมรับทราบปญัหาอุปสรรคการร่วมมือหาทางแก้ไขปญัหา: ก าหนด
ประชุมทุก ๆ 3 เดือน 

คณะผู้วางแผนงาน ผู้วิจยัที่เกี่ยวข้อง
พร้อมท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

4. การรายงานความก้าวหน้าของผลงานในแตล่ะโครงการวิจัยย่อย 
แสดงผลการศึกษาใหผู้้เข้าร่วมวิจยัทุกท่านในชุดโครงการวิจัยทราบโดย
จัดในรูปของการประชุมรับฟังการบรรยายโครงการละ 2 ครั้ง 

นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยฯ ทุกท่าน 
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กำรประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม 
5. การประชุมเพื่อปิดโครงการวิจยัย่อย : ก าหนดประชุมเมื่อส่งรายงาน
วิจัยย่อย: ก าหนดประชุมเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ของแต่ละ
โครงการวิจัยย่อย 

คณะผู้วิจัยทุกคน พร้อมท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 
 

 
ควำมเสี่ยงของโครงกำร  ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารแผนงานวิจัยอย่างดีแล้วแต่อาจจะมีความเสี่ยง
เนื่องจากอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการวิจัย ซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัตของแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น คณะนักวิจัยได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้  
ตาราง 7 แสดงแนวทางบริหารความเสีย่ง 
ความเสี่ยง แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง 

1. โครงการวิจัย เช่น ข้อมูลด้านชวีวิทยาเกี่ยวกับนกยูง ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานเพียงพอในการด าเนนิการวิจัย  

สนับสนุนฐานข้อมลูงานวิจัยจากผลการวิจัยทีไ่ด้
ด าเนินการก่อนหน้าน้ี (ข้อมลูทุติยภูมิ)  

2. การวิจัย และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในบาง
บริเวณและบางช่วงเวลาไมส่ามารถด าเนินการไดต้าม
แผนงาน เนื่องจาก ข่วงนกยูงมีปัจจัยด้านฤดูกาลเป็น
ตัวก าหนด (ต.ค. – ก.พ.) 

การวางแผนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไว้โดยมีการด าเนินการลว่งหน้า 

3. ชุมชนและหน่วยราชการไมเ่ข้าใจประเด็นการวิจัยและ
อาจไม่ให้ความร่วมมือในการวิจัย 

จัดประชุมเปิดโครงการร่วมกับชุมชน และท าหนังสือ
แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

 
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยจำกกำรท ำกำรวิจัยตำมแผนงำนวิจัย  
1) แผนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต/บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

วางแผนด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยให้นิสิตระดับปริญญาโทหรือผู้ช่วย
นักวิจัยระดับปริญญาโทอย่างน้อย 1 คน เข้ามาเป็นผู้วิจัยและท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent study) ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยหรือโดย
เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ หรือโดยให้นิสิตระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 2 คน เข้ามาเป็นผู้วิจัยและท า
ปัญหาพิเศษหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
2) แผนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนชุมชน / นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ  

วางแผนด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยให้ตัวแทนจากชุมชนและนักวิชาการ
ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมวิจัยและช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัยภายใต้การก ากับดูแล
ของหัวหน้าโครงการวิจัย  สรุปตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 8 แสดงผลผลิตในการพัฒนาบุคลากรวิจัย 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เป็นหัวข้องานวิจัย การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ทั้งด้านประมงและการท่องเที่ยว 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

นิสิตในระดับปรญิญาโทมีส่วนร่วมในงานวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่างน้อย 2 คน 
คณาจารย์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสัตว์ป่า ด้านสังคม ด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรในชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไดม้ีการบูรณาการและ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่  

อย่างน้อย 7 คน 

เป็นห้องเรียนรู้ทางด้านการสร้างเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ส าหรับนสิิต ชาวบ้าน นักวิจัย ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป 

อย่างน้อย 100 คน 

 
กลยุทธ์ของกำรด ำเนินงำนวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) มุ่งเน้นน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ นกยูงไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูก
คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้คงอยู่ โดยยังประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีการใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)มีกลยุทธ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและมีมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ รองรับตามระเบียบในสัญญารับทุน ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัย
จะเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยหลัก โดยมีผู้ร่วมวิจัยอีกสองท่านด าเนินการร่วม โดยมีผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 
คน ช่วยท าหน้าที่ในการประสานงานทั้งภายใน ภายนอกโครงการวิจัย รวมทั้งมีหน้าที่จัดท าบัญชี
โครงการวิจัยฯให้ถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดโครงการ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
- ชุมชนที่มีการอนุรักษ์นกยูงโดยจัดเป็น ข่วงนกยูง ในจังหวัดพะเยา สามารถสร้างรายได้
จากกิจกรรมท่องเที่ยว  
- เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพะเยา และภาคีชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถ
ศึกษาเรียนรู้ บนเรียนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพจากผล
การศึกษา 
- ภาคเอกชน อาทิเช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา เช่น บริษัททัวร์ สามารถน ากิจกรรมนี้สร้างโปรแกรม
ท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและพักค้างคืนในโฮมสเตย์ จังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น 
- ภาครัฐ อาทิเช่น ส านักงานจังหวัดพะเยา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือการตดัสินใจเชิงนโยบาย เช่น การอนุรักษน์กยูงโดยน าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ  การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯลฯ 
- นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยฯซึ่งเสมือห้องเรียนรู้ทางวิชาการ
จากประสบการณ์จริง ทั้งการเข้าร่วมด าเนินการโครงการวิจัย และการเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์  
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แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย 
การถ่ายทอดผลงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โดยตรง  ผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 
และพัฒนาครั้งนี้ มีการถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ คือ ชุมชนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตามช่องทางดังนี้ 
- คณะผู้วิจัยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานพัฒนา “ข่วงนกยูง” ซึ่งมีการด าเนินงาน
ร่วมกัน ดังนั้น จึงมีการสื่อสารถ่ายทอดผลงานร่วมกันตลอด 
- การเข้าร่วมประชุม และการประชาสัมพันธ์ภายในเครือข่ายชุมชนโดยผู้น าชุมชนทั้งระบบเสียง
ตามสาย/การประชุมหมู่บ้าน 
- การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องสู่กลุ่มเป้าหมาย 
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor ในฐานข้อมูล Scopus หรือ TSI 
 
เป้ำหมำยของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome)  และตัวชี้วัด 
 
 การวิจัยและพัฒนา “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในพ้ืนที่ทางธรรมชาติและพ้ืนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา มี
เป้าประสงค์เพ่ือจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ  และ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นที่อยู่ธรรมชาติ เป็นการวิจัยเชิงบูรณนาการแบบมุ่ง
เป้า และเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ตารางที่ 9 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ ต้นทุน 
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านนกยูงไทย สู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

รูปแบบ 
 

การจัดการ
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดย

ชุมชน 

1ปี  

องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์
นกยูงไทยในพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา  

 ชุดความรู ้ 1ปี  

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ สื่อวีดีทัศน์ 
แผ่นพับน าเที่ยว แผนที่เส้นทางในรูปแบบแผ่นพบั 
เป็นต้น 

 สื่อ
ประชาสมัพันธ์

เกี่ยวกับ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวฯ 

1ปี  

เกิดเส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“ลานรักษ์ ข่วงนกยูงไทย” ซึ่งเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ

 เส้นทาง และ
กิจกรรมการ

1ปี  
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ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที ่

ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

เป็นหัวข้องานวิจัย การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
ในระดับปรญิญาโท 

อย่างน้อย1
คน 

 1ปี  

นิสิตในระดับปรญิญาโทมีส่วนร่วมในงานวิจัยเพื่อ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่

3คน  1ปี  

คณาจารย์ทั้งด้าน ด้านนิติศาสตร ์ด้านการท่องเที่ยว 
และด้านสังคม รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ได้มีการบูรณาการและพฒันางานวิจัย
ร่วมกัน เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 

3 คน  1 ปี  

เป็นห้องเรียนรู้ทางด้านการสร้างเศรษฐกิจจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับนสิิต 
ชุมชนท้องถิ่น นักวิจัย นักอนุรักษ์ ผู้ประกอบการ
และบุคคลทั่วไป 

อย่างน้อย 
100คน 

 1 ปี  

 
เป้ำหมำยของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
ตาราง 10 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ ต้นทุน 
1.ต้นแบบ หรือรูปแบบวิธีการวิจัยด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ท่ียังคงอนุรักษร์ักษา
ทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์ป่า นกยูงไทย 

รูปแบบ 
 

การจัดการ
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดย

ชุมชน 

1ปี  

2.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทาวิชาการ
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

อย่างน้อย1
เรื่อง 

 1ปี  

3.ผลงานวิจัยน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไป 

อย่างน้อย1
เรื่อง 

 1ปี  

4.การน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมระดับ
นโยบายจังหวัด 

อย่างน้อย 
50คน 

 1ปี  

5.น าองค์ความรู้ที่ไดร้ับถ่ายทอดให้แก่  
นักวิชาการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
การท่องเที่ยวในพื้นที ่

อย่างน้อย 
50คน 

 1 ปี  

6.น าองค์ความรู้ที่ไดร้ับถ่ายทอดให้แก่ประชาชน
ในพื้นทีอ่นุรักษ์ จังหวัดพะเยา 

อย่างน้อย 
50คน 

 1ปี  

 
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อกำรวิจัยที่มีอยู่ 

ด้วยโครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการจัดการของพ้ืนที่ทางธรรมชาติและ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีหน่วยงานส าคัญที่เป็น
หน่วยงานหลัก และให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะ เยา 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ส านักงานทรัพยากรและธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เขต
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รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ส านักงาน
พาณิชย์ จังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว พะเยา สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกัน และเอ้ือต่อการวิจัยในเชิงการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งเป็นงานวิจัยและพัฒนา 
 
ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยตำมแผนกำรบริหำรงำนและแผนกำรด ำเนนิงำนและระดับ
ควำมส ำเร็จของงำน 

การศึกษาเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนใน จังหวัดพะเยา  เป็นงานวิจัยที่มุ่งสู่ ผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัย
ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ ตาม
ประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซ่ึง 3 ประเภท(1+2+3 หรือ P+I+G) อธิบาย ดังนี้ 
 

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ 2 ด้านตามผล
การศึกษาในแต่ละวัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ที่ 1 เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจและอันจะได้ข้อมูลที่เป็น
ความรู้ใหม่ ส าคัญได้แก่  
- ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา  
- บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา  
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณี 
              ล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนผลในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เป็นงานวิจัยประยุกต์ อันจะได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่จาก
การวิจัยและพัฒนา(RandD) ส าคัญได้แก่  รูปแบบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบน
พ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทย   
 
 2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) เนื่องจาก งานวิจัยครั้งนี้ถือ
เป็นการต่อยอดมาจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ศึกษาเกียวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านนกยูงไทยในพ้ืนที่ ได้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร(2539) ระบุว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณาเขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ 
หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีรายงานระบุว่าพบนกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี 2539 ต่อมา
ใน ปี ค.ศ. 2000 Philip D. Rould ประมาณการว่า ไทยมีนกยูงเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 500 - 700 
ตัว โดยมีประชากรราว 200 ตัว กระจายอยู่ระหว่างตอนเหนือ ของ อุทยานแห่งชาติแม่ยม กับ ตอนใต้ 
ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  โดยล่าสุด Ghan Saridniruna , Wina Meckvichaib , Pongchai 
Dumrongrojwatthanab(2015)ได้ศึกษาถึ ง Distribution of Green Peafowl Pavo muticus in 
Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand อันเป็นการยืนยันได้ว่า พ้ืนที่
อนุรักษ์ทั้ง3 (อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยภูนางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ) มี
การกระจายพันธุ์ของนกยูงไทยอยู่จริง โดยในพ้ืนที่เองก็ได้มีความพยายามในการอนุรักษ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้งนี้ การศึกษาเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ จึงถือเป็นการต่อ
ยอดงานวิจัยทีเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสู่การวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความ
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หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและ
เกิดผลในเชิงรูปธรรม อาทิเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับ“ลานรักษ์ 
ข่วงนกยูง” ได้แก่  สื่อวีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั้น หนังโฆษณา และสารคดี   คู่มือน าเที่ยว “ลาน
รักษ์ ข่วงนกยูง” ในรูปแบบสื่อแผ่นพับ และงานสัมมนาเปิดตัวต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”สื่อต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่ ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
(goal results) 
 

3. ระบ ุG หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ คือ การศึกษาครั้ง
นี้เป็นการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ดังนั้น ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์คือท าให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัด
พะเยา ให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพ่ิมข้ึนด้วย เส้นทาง กิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ 



 Lan Rak  Khuang Nok Yoong : Model of  Thai Green Peafowl Conservation | 70 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ที่มีการบูร
ณาการในด้านวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research 
and development) มุ่งเน้นน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ นกยูงไทยอันเป็น
สัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้คงอยู่ โดยยังประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา  จ าแนกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การ
แพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และ ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพนกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา   

รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
4.1  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูง
ไทย และ ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  โดยผลการศึกษาในวัตถุประสงค์นี้ จ าแนกผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน 
คือ 
    4.1.1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ กับพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ  
     4.1.2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
4.1.1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย  
ในจังหวัดพะเยา 
 
 สัตว์ป่า (Wildlife) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท าหน้าที่สนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity) 
[1] ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิด
พันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติดั้งเดิม โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆ
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ประเทศสร้างความร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ้ืนถิ่น อันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่
ส าคัญของโลกร่วมกัน (Common heritage of humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้ 
และรวมถึงอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพ้ืนป่า สัตว์ป่าและพืชป่า เช่น องค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และอ่ืนๆ อันจะเห็นได้ตามหมายเหตุ
แนบท้าย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557)[2]    
  แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น[3] ซึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาครัฐด าเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเรื้อรัง
ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพ่ิม
ภาระทางด้านงบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ โดยไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งรากเหง้า
ส าคัญของปัญหาส่วนหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าภายใต้แนวคิดตามส านักกฎหมายบ้านเมือง 
(Legal Positivism) โดยรัฐมีอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรสัตว์ป่า (Territorial sovereignty) ซึ่งตัด
ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกฎจารีตประเพณีและคติความเชื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนการอนุรักษ์ฯตาม
รูปแบบดั้งเดิม สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเป็นสมบัติของเจ้าป่าเจ้าเขา ผีปู่ผีย่า ได้
กลายเป็นสมบัติของรัฐเท่านั้น ซึ่งมิติกฎหมายนี้ส่งผลในเชิงปฏิเสธ นิ่งเฉยต่อกฎหมายของชุมชน
โดยรอบป่าอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน เช่น กรณีช้างป่า
กุยบุรี ออกจากเขตอนุรักษ์ฯและเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตร ชุมชนจึงจ าต้องปกป้องทรัพย์สินของ
ตนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นี้เป็นแต่เพียงรูปแบบค าสั่งบังคับโดยมิได้ค านึงถึงมาตรการชดเชยความเสียหาย
เอาไว้ ดังนั้นค่าชดเชยความเสียหายจึงเป็นเพียงมาตราเยียวยาเชิงนโยบายชั่วคราวที่ไม่แน่นอน   
  ผลการศึกษาสรุปดังนี้ กฎหมายที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการสัตว์ป่าและทรัพยากรชีวภาพ 
ควรบังคับใช้อย่างสอดคล้องกับคติความเชื่อท้องถิ่นเพ่ือลดความแข็งกระด้างของกฎหมายอันอาจส่งผล
เชิงปฏิเสธ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นศรัทธาในกฎหมายและการบังคับใช้ของ
เจ้าหน้าที่ตามมา การที่ชุมชนบ้านกิ่วแก้วใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศเพ่ือผูกมัดสมาชิกใน
ชุมชนมิให้ลักลอบล่านกยูงศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะเป็นองค์ความรู้ในการก ากับดูแลเชิงนิเวศวัฒนธรรม
แล้ว ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและใช้ประโยชน์จากนกยูงศักดิ์สิทธิ์อย่างยั่งยืนสืบไป 
  สัตว์ป่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่า ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว์ป่าและพรรณพืชต่างๆ สนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity)1 และช่วย
เกื้อกูลสังคมมนุษย์ได้พ่ึงพิงอาศัยระบบธรรมชาติเหล่านี้ในการด ารงชีวิตมาอย่างยาวนาน ดังนี้ความ
พยายามปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในแหล่งธรรมชาติดั้งเดิมนี้ ปรากฏตาม
เอกสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆประเทศสร้างความ
ร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ้ืนถิ่น อันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ส าคัญของโลกร่วมกัน 
                                                           

1 Stephen Woodly "Ecological Integrity and Canada's National Parks" 2010 The George Wright 

Society, vol 27. no 2, p. 151-160. 
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(Common heritage of humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้และได้ภาคยานุวัติ 
(Accession)และอนุวัติการ (Implementation) อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพ้ืนป่า สัตว์
ป่าและพืชป่า เช่น UNESCO และ CITES เป็นต้น อันจะเห็นได้ตามหมายเหตุแนบท้าย พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557)2  
   แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของสัตว์ป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ทวีความรุนแรง 3มากขึ้น เช่น
การค้าสัตว์ป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า การสูญเสียถิ่นที่อยู่ หรือปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มีสาเหตุโดยรวมมาจากปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และอ่ืนๆ 
ที่ผลักดันให้สัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งที่ทราบและไม่ทราบต้องตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการใกล้
สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้แก่ กรณีนกแต้วแล้วท้องด า(Gurney's Pitta: Pitta gurneyi) เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่4 
  ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีความพยายามปกป้องคุ้มครอง โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายกระแสหลักทางอาญา และเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  แต่การกระท าความผิดยังคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มาตรการบังคับใช้ตามรูปแบบของ
กฎหมายบ้านเมืองเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพ่ิมภาระทางด้านงบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ โดย
ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่ ซึ่ง
รากเหง้าส าคัญของปัญหาทางเทคนิคกฎหมาย ส่วนหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าภายใต้ระบบ
กรรมสิทธิ์ (Private property) และอธิปไตยของรัฐ (sovereign) ซึ่งกฎหมายที่เข้มงวดส่งผลในทางลบ
ต่อชุมชนโดยรอบป่าอนุรักษ์เช่นกัน นั้นคือการสร้างความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนมากขึ้นไป
ด้วย เช่น กรณีช้างป่า กุยบุรี ซึ่งเมื่อเกิดข้อขัดแย้งดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ชัดเจน คือความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร สิ้นเปลืองงบประมาณในการช าระค่าสินไหมทดแทน และบางกรณีหมายถึงชีวิต
สัตว์ป่า อันไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ใดเลยทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ยืนยัน ใจสมุทร ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสตัว์ป่า 
พิมพ์ครั้งท่ี 4 นิติธรรม กรุงเทพฯ 2556 น. บทน า ค-ง.  
3 Tim Forsyth and Andrew Walker Forest Guardians, Forest Destroyers: The Politics of 
Environmental Knowledge in Northern Thailand (Silkworm Bangkok, 2008).   
4 TNN 24 "ภารกิจอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด า 2 ตัวสุดท้ายในไทย" <https://www.youtube.com/watch?v=ks-
7ymXys7w> visited May 15 2016. 
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บริบทเบื้องตน้เกี่ยวกับ นกยูงเขียว (Green Peafowl)5  ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pavo muticus 
วงศ์ : Phasianidae  อันดับ : Galliforme   

 

   
ภาพที ่5  แสดงลักษณะนกยูงไทยที่พบในจังหวัดพะเยา 

ที่มาภาพ   ชมรมข่วงนกยูงก่ิวแก้ว อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
 นกยูงเขียว เป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก นกยูงเป็นนกที่มีคุณค่า
และหายาก ซึ่งทั่วโลกมีจ านวนนกยูง (Pavo spp.) ถึง 3 ชนิดส าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกยูง
ถูกแบ่งออกย่อยตามลักษณะสีขนและถิ่น การกระจายได้ 3  subspecies คือ นกยูงเขียวชวา 
(Javanese green peafowl , P. muticus muticus) นกยูงเขียวอินโดจีน ( Indo-Chinese green 
peafowl, P. muticus imperator)  และนกยูงเขียวพม่า (Burmese green peafowl, P. muticus  
specifer) ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อยคือ นกยูงเขียวชวา หรือเรียกว่า นกยูงใต้ (Pavo  muticus  
muticus Linnaeus) และนกยูงเขียวอินโดจีน หรือเรียกว่า นกยูงเหนือ หรือ (Pavo  muticus 
imperator Delacour)6  

 ลักษณะท่ัวไป   
 นกยูงเขียวจัดเป็นนกขนาดใหญ่ ตัวผู้มีสีเขียวสด บริเวณปีกสีน้ าเงิน ปลายปีกสีน้ าตาลเข้ม หัว
มีหงอนขนงอกชี้ขึ้นเป็นกระจุกสีเขียวมันวาว ด้านบนศีรษะตั้งแต่ด้านหลังจนถึงหน้าผากจรดโคน

                                                           

5 BirdLife International, Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book 
(Cambridge, UK, BirdLife International, 2001).  
6 Green Peafowl (Pavo muticus)(2015) <http://www.hbw.com/species/green-peafowl-pavo-
muticus> 
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จะงอยปากมีขนละเอียดขดเป็นปุ่มเล็กๆอัดกันแน่นสีน้ าเงินเข้มเป็นมัน ใบหน้าทั้งสองข้างเป็นแผ่นหนัง
มีสีฟ้าและสีเหลืองล้อมลูกตาและหูตามล าดับ ขนคลุมหางด้านบนยาวมาก ที่ปลายมีแผ่นขนแบนๆเป็น
วงกลมหรือที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะใช้ส าหรับร าแพนเกี้ยวตัวเมีย และจะหลุดร่วงหลังฤดูผสมพันธุ์แล้ว
งอกขึ้นมาใหม่  ส่วนตัวเมียเต็มวัยมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่สีเป็นมันวาวน้อยกว่า แผ่นขนคล้ายเกล็ดที่
ปกคลุมบริเวณคอ อกและหลังมีขนาดเล็กกว่า ขาสั้นกว่า ขนคลุมหางสั้นกว่ามากยาวไม่เกินขนหาง
และไม่มีแววมยุรา นกยูงใต้มีขนาดเล็กกว่านกยูงเหนือ หนังบริเวณหูและแก้มมีสีเหลืองสดกว่า ลูก
นกยูงมีขนบริเวณคอละเอียดและอ่อน นุ่มสีเหลืองครีม ส่วนปีกมีขน primary สีน้ าตาลอ่อน จะงอย
ปากและแข้งมีสีเนื้อน้ าตาลอ่อน 

 สถานะตามกฎหมาย 
          เป็นสัตว์ป่าที่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย (ท่ี
อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์)7 และจัดอยู่ในบัญชี Red-List สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในปี 2013 
(endangered species)  ของ IUCN8 และจัด เป็นสัตว์ป่ า ในบัญชี  2 (Appendix II)  แห่ ง  the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)9 

 ถิ่นอาศัยและอาหาร   
 พบตั้งแต่ประเทศอินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย 10  
ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 6  แสดงถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงเขียว 

ที่มาภาพ  BirdLife International, Threatened birds of Asia2001 

                                                           

7 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
8 BirdLife International, Pavo muticus The IUCN Red List of Threatened Species, (IUCN, 2013) 
<http://www.iucnredlist.org/details/22679440/0>. 
9 CITES, Checklist of CITES Species (visited on 2015) 
10 BirdLife International, Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book 
(Cambridge, UK, BirdLife International, 2001) p. 1052-1087. 
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นกยูงเขียวเป็นนกที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ พวกเมล็ดหญ้า เมล็ดของไม้ยืนต้น ธัญพืช 

ผลไม้สุกท่ีหล่นจากต้น ยอดอ่อนของหญ้า แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน งู และสัตว์ขนาด เล็ก หากินตาม
พ้ืนดินเช่นเดียวกันกับไก่ฟ้าและไก่ป่า   
  

 พฤติกรรม , การสืบพันธุ์   
 นกยูงผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตัวผู้ผสมตัวเมียได้ หลายตัว 
ในธรรมชาติตัวเมียท ารังตามพ้ืนดินมีหญ้าหรือใบไม้รอง แต่ในกรงเลี้ยงควรท าที่วางไข่ไว้มุมด้านหลัง
กรง อาจเป็นลังสี่เหลี่ยมหรือกรอบไม้โดยวางกับพ้ืนมีหญ้ารอง ที่ส าคัญ ควรมีที่บังไพรให้ เพ่ือนกยูง
เขียวจะได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยและพอใจที่จะเข้าไปวางไข่ วางไข่ ครั้งละ 3 – 6 ฟอง ตัวเมียฟักไข่ผู้
เดียว ใช้เวลาฟัก 27 – 28 วัน ลูกนกยูงจะตามแม่หากินไม่ น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะแยกออกไปหากิน
ตามล าพัง การผสมพันธุ์ หลังจากตัวผู้เกี้ยวพาราสีโดย การร าแพนแล้วตัวเมียที่พึงพอใจจะเข้ามาใกล้
และยอมให้ผสมพันธุ์โดยตัวเมียจะลดตัวให้ต่ าลง ให้ตัวผู้ขึ้นขี่หลัง ตัวผู้จะใช้จะงอยปากจิกที่หัวตัวเมีย
เพ่ือไม่ให้ตกลงมาและขณะขึ้นผสมพันธุ์ แพนหางจะถูกพับเก็บและโค้งพับมาข้างหน้าของตัวเมีย ใช้
เวลาประมาณ 1 นาทีซึ่งจะได้ยิน เสียงหวีดร้องหนึ่งครั้งคาดว่าเป็นตัวเมีย หลังจากเสร็จแล้วตัวผู้จะลง
จากหลังแล้วลดแพนหางลง ส่วนตัวเมียจะคลี่ปีกและหางออกสะบัดและเก็บไว้ที่เดิม ซึ่งตัวผู้สามารถ
ผสมกับตัวเมียได้ถึง 2 ตัวในเวลาติดต่อกัน ไข่นกยูงเขียวมีลักษณะกลมเรียวมน สีขาวเนื้อ บางฟองมี
ลายแต้มสีน้ าตาล ขนาด 53.75 x 74.45 มิลลิเมตรและมีน้ าหนัก 119.76 กรัม ลูกนกยูงเขียวแรกเกิด 
มีน้ าหนักเฉลี่ย 75.33 กรัม 
   

 ที่ตั้ง/แผนที่ 
         จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 900 ปี ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่นชุมชนไทลื้อ และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลากทาง
ชีวภาพ และ เขตอนุรักษ์ฯ ต่างๆ เช่น วนอุทยานภูลังกา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติ
ดอยหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์เวียงลอ เป็นต้น  

การเคลื่อนไหวเพ่ือการปกป้องคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าในจังหวัดพะเยา มิได้เริ่มต้นจาก
ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือพลเมืองในจังหวัดเท่านั้น แต่เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของพระสงฆ์ ผู้พิทักษ์
สายน้ าและผืนป่ารูปหนึ่งเป็นพลังส าคัญ พระครูมานัสนทีพิทักษ์ วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ .แม่ใจ จ.
พะเยา  ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีนับตั้งแต่ป ี๒๕๒๖-๒๕๓๖ จนกระท่ังรัฐบาลประกาศปิดสัมปทานป่าไม้
ทั่วประเทศ และความส าเร็จที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา คือเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๗ จังหวัด
พะเยาได้รับการร้องขอจากราษฎรในท้องที่อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้ด าเนินการประกาศป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จุนและป่าสงวนแห่งชาติใกล้เคียงให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าครอบคลุม
ท้องที่อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ประมาณ 
231,875 ไร่ หรือประมาณ 371 ตารางกิโลเมตร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พิทักษ์ป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารที่ส าคัญของแม่น้ าอิงและแม่น้ ายม รวมทั้งสัตว์ป่าที่ส าคัญของท้องถิ่นอาศัยอยู่ชุกชุมหลายชนิด เช่น 
นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง เป็นต้น ซ่ึงจังหวัดพะเยาได้เสนอเรื่อง ไปยังกรมป่าไม้ เพ่ือพิจารณาก าหนดให้
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่อมากรมป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบตามที่จังหวัดพะเยาเสนอและสั่งการให้



 Lan Rak  Khuang Nok Yoong : Model of  Thai Green Peafowl Conservation | 76 

เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ออกไปด าเนินการส ารวจพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว เพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ในการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ คณะผู้ส ารวจฯ ได้ประสานงานกับส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าน้ าแวน, ป่าห้วยไคร้, ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม ในท้องที่อ าเภอเชียงค า , อ าเภอจุน, 
อ าเภอปง และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ โดยผ่านการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 (ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบบออนไลน์) 
 สถานที่ตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีดินป่าน้ าแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน 
และป่าแม่ยม ในท้องที่ต าบลน้ าแวน ต าบลทุ่งผาสุข ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า ต าบลทุ่งรวงทอง 
ต าบลห้วยยางขาม ต าบลจุน ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน ต าบลงิม ต าบลออย ต าบลนาปรัง 
อ าเภอปง และบริเวณท่ีดินป่าแม่จุน ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวา ในท้องที่ต าบลลอ ต าบลห้วย
ข้าวก่ า ต าบลจุน ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน ต าบลห้วยลาน ต าบลป่าซาง ต าบลดงสุวรรณ ต าบล
สันโค้ง ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา รวมพ้ืนที่ประมาณ231,875 ไร่ หรือ 371 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ในระวางแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล าดับชุดที่ L 7017 ระวางที่ 5047 I, 
5047 II, 5047 III และ 5047 IV ระหว่างเส้นรุ้ง (LATIUDE) ที่ 19 องศา 4 ลิปดา เหนือ ที่ 19 องศา 
28 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง (LONGITUDE) ที่ 100 องศา 3 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 องศา 19 
ลิปดา ตะวันออก อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่ดอยผาผึ้ง ตรงจุดพิกัดที่ พีบี 125483 ติด
เส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านดอนศรีชุม ต าบลลอ อ าเภอจุน กับบ้านวังขอนแดง ต าบลห้วยลาน อ าเภอ
ดอกค าใต้ และเนื่องจากพ้ืนที่เขตฯ เวียงลอทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมคล้ายอ่าว ดังนั้น ทุก
ต าบลของอ าเภอจุนจึงอยู่ในอ่าวด้านทิศเหนือทั้งหมด นอกจากนี้อาณาเขตทางทิศเหนือยังติดกับเขต
ต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียงค า ที่บริเวณดอยขุนห้วยม่วงทางด้านทิศตะวันออกของบ้านห้วยบง จุดพิกัด
ที่ พีบี 275518 ไปจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านผาฮาว ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี 360497 ทิศตะวันออก จดกับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านแวน
โค้ง บ้านสันติสุข บ้านใหม่เจริญไพร บ้านนาสา บ้านศรีวิไล ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จุดพิกัดที่ 
พีบี 360480 ลงไปทางทิศใต้ผ่านเขตต าบลงิม อ าเภอปง ที่ด้านทิศตะวันตก ของบ้านปางผักหมู  บ้าน
ใหม่น้ าเงิน บ้านดอนเงิน และบ้านแม่ทาย ต าบลออย ไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านหนอง
ขวาง ต าบลนาปรังอ าเภอปง จุดพิกัดที่ พีบี 353233 ทิศใต้ จดกับพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
จังหวัดพะเยา โดยมีสันปันน้ าเป็นแนวแบ่งเขต เริ่มจากห้วยฝาย ท้องที่ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี140078 ไปถึงดอยขุนน้ าจุน จุดพิกัดที่ พีบี 176183 ดอยควงเทวดา จุด
พิกัดที่ พีบี 194205 ดอยขุนน้ าม่าว จุดพิกัดที่ พีบี 210236 ดอยขุน แม่เลอะ จุดพิกัดที่ พีบี 222243 
จนถึง ดอยผาสโต๊ก จุดพิกัดที่ พีบี 284280 บริเวณขุนห้วยไคร ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ทิศ
ตะวันตก เริ่มจากทิศเหนือของป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา บริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านวังขอนแดง ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จุดเชื่อมกับป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่จุ่น จุดพิกัดที่ พีบี 113478 ลงไปทางทิศใต้ผ่านด้านทิศตะวันออกของบ้านทุ่งต้นศรี บ้านศรีดอก
แก้ว บ้านป่ากล้วยแข้ บ้านใหม่แท่นค า บ้านใหม่ บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง บ้านห้วย
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ต้นตุ้มใต้ บ้านใหม่พัฒนา บ้านห้วยต้นตุ้มน้ าช า ต าบลห้วยลาน บ้านสันป่าม่วง บ้านค่าบน บ้านค่า
พัฒนา บ้านสันทราย บ้านค่ากลาง บ้านค่าเหนือพัฒนา บ้านค่าบน บ้านค่าดอนตัน ต าบลป่าซาง บ้าน
ดงครก บ้านสันป่าสัก ต าบลดงสุวรรณ บ้านถ้ าจอมศีล บ้านถ้ าใน ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
บ้านสันทรายทอง ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี 480080 
           ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับเนินเขาเป็นลูกระนาดตลอดพ้ืนที่ การวางตัวของแนว
เขาจะทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ความลาดชันของพ้ืนที่อยู่ในช่วงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
ภาพที ่7  แสดงแผนที่ตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ  
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(SOUTH WEST MONSOON) พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พาเอาฝนและความชุ่มชื้นเข้ามาในช่วง 
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NORTH EAST MONSOON) พัดพาเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวมมี 3 ฤดูกาลเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภาคตอนบนของประเทศไทย ฤดู
ร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศา
เซลเซียส สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ท าให้ง่ายต่อการเกิดไฟไหม้ลามป่าอยู่เสมอ เนื่องจาก
เชื้อเพลิงมีมากเพราะการผลัดใบของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 
134 มิลลิเมตร ความชื้นในอากาศมีสูง ลมแรง ลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง บางปีมีลูกเห็บตก ฤดู
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หนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส 
ตอนกลางวันมีลมแรง ความชื้นในอากาศมีน้อย อุณหภูมิสูง ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็น 
 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าส่วนใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็ง
รัง ดังนั้น พรรณไม้ที่ส าคัญและมีค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นชนิดที่เป็นไม้พ้ืนของป่าดังกล่าว ได้แก่ ไม้สัก 
มะค่าโมง ตะเคียน ยาง แดง ประดู่ ก่อ ตะแบก เต็ง รัง เหียง พลวง เก็ดด า เก็ดแดง ยมหอม เสลา 
กระบก เป็นต้น แต่ละชนิดมีลักษณะเด่นของแม่ไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่มีเหลืออยู่น้อย
มาก 
 ทรัพยากรสัตว์ป่า จากสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และต่อเนื่องกับพ้ืนที่ของอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางเป็นผืนป่าใหญ่ ส่งผลให้มีสัตว์ป่าของท้องถิ่นที่ส าคัญอยู่หลายชนิด ได้แก่ นกยูง 
เลียงผา เก้ง กวาง ไก่ฟ้า กระรอก อีเห็น งูชนิดต่างๆ นกเขา ลิงลม หมี หมาป่า กระจง ตะกวด ลิงวอก 
นกกระราง หมูป่า เป็นต้น แต่เนื่องจากการคุกคามของมนุษย์ ตลอดจนภัยธรรมชาติและการจัดการที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงท าให้สัตว์ป่าหลายชนิดลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดไม่สามารถตรวจ
พบได้แล้วในปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการคุ้มครองรักษา เพ่ือให้สัตว์ป่าเหล่านี้อยู่อาศัยอย่าง
ปลอดภัยและมีโอกาสได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป 
 
ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 
 
 การศึกษาเรื่อง ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา ได้รับความ
ร่วมมือกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจ
และการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน สรุปผลการส ารวจ
พบว่า พ้ืนที่อันเป็นจุดที่สามารถพบเห็น นกยูงไทยลงมาหาอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อันเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ชุมชน โดยสรุปแล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ที่พบ
จ านวนประชากรนกยูงไทยอยู่หนาแน่น  ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดจ านวนนกยูงไทยที่พบ มี
จ านวนตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไปในแต่ละครั้งที่พบเห็น แหล่งที่พบมากท่ีสุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด 
รองลงมาตามล าดับคือ  อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด อ าเภอเชียงค า  จ านวน 2 จุด    อ าเภอเชียง
ม่วนจ านวน 2 จุด  และอ าเภอปงจ านวน 1 จุด   
อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด 

1) บริเวณป่าห้วยผาด า ท้องที่ บ.สันทราย ม.7 ต.หงส์หิน 
2) บริเวณป่าห้วยโป่ง ท้องที่ บ.พวงพยอมใหม่ ม.6  ต.หงส์หิน 
3) บริเวณป่าห้วยป่าด า(ผาผึ้ง) ท้องที่ บ.ศรีเมืองชุม ม.6 ต.ลอ 
4) ข่วงนกยูงเพ่ือแม่  บ.กิ่วแก้ว ม.8  ต.ห้วยข้าวก่ า 
5) ป่าห้วยหลวง บ.ร่องหาด ม.9  ต.ห้วยข้าวก่ า 
6) บริเวณป่าห้วยกั้งแล้ง  บ.ร่องดู่ ม.10 ต.จุน 
7) บริเวณหลังอ่างเก็บน้ าห้วยกั้ง  บ.ห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน 
8) บริเวณป่าห้วยโป่ง  บ.จุนพัฒนา ม.8 ต.จุน 
9) บริเวณป่าห้วยเสียม บ.เซี๊ยะ  ม.4 ต.จุน 
10) ป่าห้วยแหน บ.แม่วังช้าง ม.1  ต.พระธาตุขิงแกง 
11) ป่าห้วยลึก บ.ธาตุสันติธรรม  ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง 
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12) บริเวณป่าม่อนขี้แหลว  บ.สรอ้ยศรีพัฒนา ม.16  ต.จุน 
13) หน้าอ่างเก็บน้ าห้วยบง  บ.ฝั่งหมิ่น ม.6  ต.ห้วยยางขาม 

 อ าเภอเชียงค า  จ านวน 2 จุด 
1) บริเวณป่า บ.แม่ต  าท่าข้าม  ม.7 ต.น้ าแวน 
2) บริเวณป่าร่องปลาก่อ  ท้องที่ บ.ใหม่เจริญไพร ม.9  ต.ฝายกวาง 

 อ าเภอปงจ านวน 1 จุด 
1) บริเวณป่าห้วยน้ ารวบ  ท้องที่ บ.แม่ทาย ม.9  ต.ออย 

อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด 
1) บริเวณป่าห้วยต้นตุ้ม  บ.ห้วยต้นตุ้มน้ าซ า ม.9  ต.ห้วยลาน 
2) บริเวณป่าห้วยจ าม่วง  (ม่อนทานตะวันต าบลป่าซาง)  บ.ป่าซาง ม.10 ต.ป่าซาง 
3) บริเวณป่าน้ าบ่อทราย  บ.สันทราย ม.5 ต.บ้านถ้ า 

อ าเภอเชียงม่วนจ านวน 1 จุด 
 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูนาง  และวนอุทยานไดโนเสาร์ 
 
 นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่นกยูงไทยลงมาหาอาหารในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตอนุรักษ์กับ
พื้นที่ชุมชนโดยลงมาเป็นจ านวนมากแล้วได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดใจให้
ประชาชนท้องถิ ่น นักท่องเที ่ยวมาเยือนนั ้น มีจ านวน 3 แห่งที ่มีความโดดเด่น ได้แก่ ม่อน
ทานตะวัน  ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว และชุมชนบ้านร่องหาด อย่างไรก็ดีการพัฒนาจากที่ ประเทศไทยทั้ง
ภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์(Protected Area) และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีมาตรการ
และความพยายามในการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือปกป้องและอนุรักษ์นกยูง
ไทยอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่กระนั้นก็ยังไม่ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ใดที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นกยูงด้วยกันเอง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการอนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้า
มา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal Conservation) ซึ่งเทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์ฯ มีความแตกต่าง
กับแนวทางดั้งเดิมของชุมชน จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง บานปลายและเป็นปัญหาซึ่งปรากฏเป็นข่าวใน
ปลายปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ชาวบ้านประท้วง ต่อต้าน องค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวถึงกับไม่
อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการไม่เหมาะสม ผูกขาด และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีการใช้นกยูงเพ่ือแสวงหาประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ชุมชนเห็นว่า “การที่เขาอนุรักษ์ป่าไว้ให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานส าราญใจ แต่คนที่อยู่ในป่านั้นมาแต่ปู่ยาตาทวด ต้องหิวโหยไม่ยุติธรรมเลย”
(อุมาภาณ์ ตั้งเจริญบ ารุงสุข,2557) ทั้งนี้ ในด้านองค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวก็ได้กล่าวยอมรับว่าโครงการฯ
อาจมิได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามให้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมกับโครงการฯ  กรณีดังกล่าวถือเป็นปัญหาในด้านกระบวนทัศน์ของการจัดการและการ
อนุรักษ์ที่น าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวมาเป็นที่ตั้ง (Privatization of Nature) ซึ่งอาจ
มิได้ช่วยก่อให้เกิด การด ารงอยู่ของนกยูงอย่างสร้างสรรค์ หรืออาจไม่ได้ท าให้เกิดการหยุดยั้งวิกฤต
ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่นนี้ได้แม้แต่น้อย  

ความพยายามในการอนุรักษ์นกยูง โดยเฉพาะนกยูงไทยมีอีกหลายแห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ อุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางซึ่งครอบคลุม จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ นั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย
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ในเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย11 จึงมีมาตรการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมทางสังคมให้
เกิดการอนุรักษ์ในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น การจัดท า “ข่วงนกยูง ” ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษา
ภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่งชุมนุมหรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบ
กิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูงมาชุมนุมกัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดการในเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา ได้ปรากฏขึ้น
ประมาณสิบปีที่ผ่านมาโดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณา
เขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร มีรายงานระบุว่าพบ
นกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ใน
การสร้างข่วงนกยูงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10 แห่งในพ้ืนที่เขตกันชนหรือพ้ืนที่รอยต่อ
เชื่อมโยงพ้ืนที่อนุรักษ์กับพ้ืนที่ธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ข่วงนกยูงในพ้ืนที่มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง มีหลายชุมชนที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ในรูปแบบข่วงนกยูง ด้วยเช่นกัน แต่การบริหารจัดการมีความหลากหลายและแตกต่างกันซึ่งยัง
ไม่มีงานทางวิชาการหรืองานวิจัยใด ระบุได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสม  

 ส าหรับ ข่วงนกยูงที่เริ่มเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ได้แก่ ข่วงนกยูงก่ิว
แก้ว    ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอดีตก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่
ถูกนกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความเดือดร้อน
ให้กับคนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนใช้สารเคมีในการ
ก าจัดนกยูงที่เข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของตน จนส่งผลให้นกยูงล้มตายเป็นจ านวนมากถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อว่า นกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พญาลอ ตามต านานล้านนาและประวัติศาสตร์แห่งเวียงลอ(เมืองโบราณในอ าเภอจุน) อันปรากฏเป็น
ต้นทางของเรื่องราวตาม "ลิลิตพระลอ" ซึ่งยึดโยงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติ (Sacred Value of Nature) จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความเชื่อของกลุ่มชนล้านนา 
โดยเฉพาะชุมชนเวียงลอมีความเชื่อว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ (นกฟ้า นกสวรรค์) มาแต่โบราณ "หาก
ผู้ใดท าร้ายนกยูงจักเกิดเหตุร้ายแก่ตนและครอบครัว" ความเชื่อลักษณะนี้ส่งผลเชิงบวกกับการอนุรักษ์
นกยูง จนเกิดแนวคิดท าอย่างไรจะให้ “คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การอนุรักษ์ให้มีความสมดุลระหว่างนกยูงกับการไม่รบกวนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การอนุรักษ์
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและชุมชนได้บริหารจัดการร่วมกันบน
พ้ืนฐานที่ว่า หากนกยูงสามารถอยู่ได้แล้ว สังคมในชุมชนก็จะอยู่ได้ อันสามารถพัฒนาไปในเชิง
เศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบัน รายได้จากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนกยูงนั้นก็ยังมิได้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าข่วงนกยูงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสมทบทุนช่วยเหลือกันตามก าลังทุน
ทรัพย์  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข่วงนกยูงอีกแห่งหนึ่งคือข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชน 
กลับพบว่า มีการพัฒนาและบริหารจัดการโดยการลงทุนจ านวนมากจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                           

11 Ghan Saridniruna, Wina Meckvichaib, Pongchai Dumrongrojwatthanab "Distribution of Green 
Peafowl Pavo muticus in Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand"  (Burapha 
University International Conference, 2015) 
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พะเยา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีการสร้างสิ่งดึงดูดใจทั้ง ทุ่งดอก
ทานตะวัน ไร่สตอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ แคมป์คาวบอย อินเดียแดง เส้นทางจักรยาน กิจกรรม
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่งลานนกยูง หรือข่วงนกยูงถือเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในบริเวณนั้นที่ที่สร้างความตื่น
ตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมกันเป็นอย่างมาก สร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น 

จากการพัฒนาและบริหารจัดการ “ข่วงนกยูง”ที่แตกต่างกัน ทั้งที่บ้านกิ่วแก้ว และม่อน
ทานตะวัน ส่งผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง โดยมีการลงสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทางสื่อออนไลน์โจมตีแนวทางการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะลานนกยูงที่ม่อน
ทานตะวัน มักจะถูกโจมตีว่า เป็นการหารายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
(economic action)โดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ  ส่วนข่วงนกยูงที่บ้านกิ่วแก้วก็เป็นการ
อนุรักษ์นกยูงแบบสงวนรักษา(preservation) มากโดยไม่ค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้ ท าให้กิจกรรมในการอนุรักษ์ที่ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ประสบความขาดแคลนด้านทุน
ทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  ปรากฏการณ์ท้ัง 2 พ้ืนที่ในจังหวัดพะเยา ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ ถือเป็น
เพียงตัวอย่างในความพยายามที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยให้เกิดความยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสืบค้น ความ
เป็นมาในการอนุรักษ์โดยการท าข่วงนกยูงไทยในพ้ืนที่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางมีอยู่จ านวนไม่น้อยตามพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนที่มี
นกยูงออกมาท าลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ทั้งที่ล้มเหลวและยังคงมีข่วงนกยูงอยู่นั้นถือเป็น
บทเรียนส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาที่ควรน ามาวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน ารูปแบบข่วง
นกยูงมาเชื่อมโยงกับ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ให้มีความ
ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น ถือเป็นประเด็นท้าทายทั้งด้านงานวิจัยและงานพัฒนา   
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ภาพที่ 8  แสดงพ้ืนที่จุดหากินของนกยูงไทยที่สามารถพบเห็นในเขตรอยต่อป่ากับชุมชน      
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ตารางที่ 11  แสดงพ้ืนที่จุดหากินของนกยูงไทยที่สามารถพบเห็นในเขตรอยต่อป่ากับชุมชน 
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  ต.หงส์หิน       โทร.0811677338     
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  ม.4 ต.จุน 

2131278N 

  โทร.0907567277 โทร.0907567277 โทร.0811626030 

10 ป่าห้วยแหน บ.แม่วังช้าง ม.1 631573E  ปลูกข้าวโพด นางผัด เขื่อนแก้ว นายผัดดี คุณารูป นายนิรันดร์ ศรีเลี้ยง 
 

  ต.พระธาตุขิงแกง 2132840N (เก็บเกี่ยวแล้ว) โทร.0898523934 โทร.0616682096 โทร.0895225852 

      อยู่ติดชายป่า       

             

11 ป่าห้วยลึก บ.ธาตสุันติธรรม 629073E ปลูกข้าวโพด นางศิรประภา ตันกุล นายจันทร์ ธนะวงค ์ นายรังสรรค์ อินต๊ะลาศ   

  ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง 2134381N   โทร.0932283742 โทร.0857248041 โทร.0903204819   

                

                

12 บริเวณปา่ม่อนข้ีแหลว 
624772E 

ปลูกข้าว นายมี-เพ็ญ นายหลั่น พระวิสัตย ์ นายวุฒิเดช จันทร์กาว ี
 
 

  บ.สร้อยศรีพัฒนา ม.16 2141244N     โทร.0817776039 โทร.0933187433   

  
ต.จุน 
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน 

ภาพประกอบ 

13 หน้าอ่างเก็บน้ าห้วยบง 624931E ปลูกถั่วด า นายเดช นายทองสี ค าแดง นายวุฒิเดช จันทร์กาว ี
 
 

  บ.ฝั่งหมิ่น ม.6 2141605N   โทร.0991360549 โทร.0899989428 โทร.0933187433   

  ต.ห้วยยางขาม            

               

  อ าเภอเชียงค า             

14 บริเวณปา่ บ.แม่ต  าท่าข้าม 628808E   ลุงไสว นายชน ค าแสน นายวรเมธ ปญัญาใจ   

  ม.7 ต.น้ าแวน 2151276N   โทร.0860386748 โทร.0811328315 โทร.0930479730   

                

15 บริเวณปา่ร่องปลาก่อ 635067E ปลูกข้าวโพด นายค าภา ศริิรณุ นายสองเมือง ก๋าสุข นายสมเพชร นิยมธรรม 
 
 

  ท้องที่ บ.ใหม่เจริญไพร ม.9 2140408N   โทร.0885012748 โทร.0808488011 โทร.0871912702   

  ต.ฝายกวาง             

                

  อ าเภอปง             

16 บริเวณปา่ห้วยน้ ารวบ 635560E ปลูกข้าวโพด นางนอม ใจกว้าง นายบุญส่ง โนจติต ์ นายนิรันดร์ ศรีเลี้ยง   

  ท้องที่ บ.แม่ทาย ม.9 2132570N   โทร.0861166487 โทร.0871763939 
โทร.0895225852 

 
  

  ต.ออย             
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน ภาพประกอบ 

  อ าเภอดอกค าใต้             

17 บริเวณปา่ห้วยต้นตุ้ม 610996E ปลูกข้าวโพด,ถั่ว นายสมบตัิ ปัญจรุ ี นายชัย พุทธวงศ์ นายอนุสรณ์ หวานเสียง   

  บ.ห้วยต้นตุม้น้ าซ า ม.9 2136369N   โทร.0848109794 โทร.0932625141 โทร.0801283747   

  ต.ห้วยลาน       ผู้ใหญ่บ้าน ม.9     

18 บริเวณปา่ห้วยจ าม่วง 611495E  ปลูกข้าวโพด,ถั่ว นางกัลยา นายป้อ สมศร ี นายอนุสรณ์ หวานเสียง 
นายสิน(ผูดู้แล)   

  (ม่อนทานตะวันต าบลป่าซาง) 2133288N   วงศ์กระชามาศ (ก านันต าบลป่าซาง) โทร.0801283747   

  บ.ป่าซาง ม.10 ต.ป่าซาง     โทร.0801233890 โทร.0864687707 0819801088    

                

19 บริเวณปา่น้ าบ่อทราย 614950E   นายสุรินทร์ ราชเนตร นายกฤตเมธ พุทธสอน 
นายอนุสรณ์ หวานเสียง

(ชมรมก านัน)   

  บ.สันทราย ม.5 ต.บ้านถ้ า 2114654N   โทร.0810322770 โทร.0856528742 โทร.0801283747   

       ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ก านัน ต.บ้านถ้ า ผู้ใหญ่บ้านดูแล   

 อ าเภอเชียงม่วน       

20 
บริเวณอุทยาแห่งชาติดอยภูนาง 

และวนอุทยานไดโนเสาร ์       
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 จากตารางข้างต้น จะพบว่า แหล่งที่พบนกยูงลงมาหาอาหารในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนมาก
ที่สุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด รองลงมาตามล าดับคือ  อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด อ าเภอ
เชียงค า  จ านวน 2 จุด  อ าเภอเชียงม่วนจ านวน 2 จุด  และอ าเภอปงจ านวน 1 จุด ส าหรับ ส าหรับพ้ืนที่
นกยูงไทยลงมาหาอาหารในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขตอนุรักษ์กับพ้ืนที่ชุมชนโดยลงมาเป็นจ านวนมาก
แล้วได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจให้ประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมาเยือนนั้น 
มีจ านวน 3 แห่งที่มีความโดดเด่นและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบ ข่วงนกยูงแล้วนั้น ได้แก่ 
ม่อนทานตะวัน เริ่มในปี พ.ศ.2556  ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว เริ่มในปี พ.ศ.2557 และชุมชนบ้านร่องหาด
เริ ่มในปี พ.ศ.2558  นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจในพื้นที่พบว่า มีอีกหลาย
ชุมชนที่สนใจและต้องการให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็น “ข่วงนกยูง”เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านที่ถูกนกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน 
 
ความส าคัญของนกยูงไทยในผืนป่าเวียงลอ ระดับนานาชาติ 

จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักวิชาการของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ได้ระบบุัญชี
รายชื่อพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2547(ค.ศ. 2004)และหนังสือที่ส าคัญนี้
ได้ถูกน ามาใช้สนับสนุนการวิ เคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทย  
นอกจากนี้ยังพบว่า พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อ IBA หรือ พ้ืนที่ส าคัญเพ่ือ
การอนุรักษ์นก (Importance Bird Area: IBA) ที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้บรรทัดฐานที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญที่จะสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจาก พ้ืนที่ส าคัญ
เพ่ือการอนุรักษ์นกเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการการหนดขึ้นภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลเพ่ือการ
อนุรักษ์นกในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นมิได้หมายความว่าจะมี
ความส าคัญเฉพาะกับนกเท่านั้น แต่ยังเกื้อหนุนการด ารงอยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชนิดอ่ืนๆ ยิ่งกว่านั้น
ในหลายพ้ืนที่ยังมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติที่มีมนุษย์ใช้ใน
การด ารงชีพ โดยสรุปแล้ว พ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นก คือ พ้ืนที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการอนุรักษ์นก
และความหลากหลายทางชีวภาพระดับนานาชาติ ที่ควรมีแนวทางที่รัดกุมในการท างานอนุรักษ์ มี
มาตรการที่เข้มงวดขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นในการจัดการพ้ืนที่ ส าหรับ IBAในประเทศไทย มีทั้งสิ้น
รวม 62 แห่ง กระจายอยู่ในทุกระบบนิเวศ ทั้งป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง และแหล่งน้ าในแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในระบบพ้ืนที่คุ้มครอง คือ อุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส าหรับพ้ืนที่
ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นกที่อยู่ในระบบนิเวศป่าไม้  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยัง
ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพ้ืนที่
คุ้มครองที่มีความส าคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดถูก
คุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่ส าคัญของ 
BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และท าให้การคุ้มครองพ้ืนที่เหล่านี้ไม่ใช่
เพ่ือนกเท่านั้น แต่ยังท าเพ่ือสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นท่ีนั้นทั้งหมดด้วย 
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เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สามารถประเมิน ติดตามตรวจสอบ 
IBAs ระดับชาติได้ในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่โดยรอบ และใน
พ้ืนที่ของ IBAs ทั้งยังมี BirdLife International และ the Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB) สนับสนุนสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ IBAs ในประเทศไทย รวมทั้งด าเนินการประเมินและปรับข้อมูล IBAs เป็นประจ า
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่ เมื่อด าเนินงานโครงการนี้แล้วเสร็จจะ
ได้ภาพรวมด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแม้จะเน้นความส าคัญเพียงแค่ชนิดนก ดังนั้นจึง
คาดหวังว่าการจัดท าโครงการนี้จะสามารถให้ความรู้ ฝึกอบรม ประเมินสถานะ จัดตั้งพ้ืนที่ สร้าง
ฐานข้อมูล IBA และให้ข้อมูลสนับสนุน BirdLife International และผู้ร่วมประเมิน และติดตามตรวจสอบ
โครงการ IBAs ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 
4.1.2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน และนกยูงไทย ท้ังด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
      

การศึกษาเกี ่ยวกับ บทเรียนเกี ่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย ในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัยนี้มุ่งลดความขัดแย้ง
อันเกิดจากความเข้มงวดของกฎหมาย โดยสืบค้นวัฒนธรรมความเชื่อ คติล้านนาดั่งเดิม หรือกฎจารีต
ประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเฉพาะกรณีนกยู งเขียว เพ่ือน ามาส่งเสริมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อ าเภอ จุน จังหวัดพะเยา ที่
ยังสามารถพบรวมฝูงได้ในบริเวณพ้ืนป่าอนุรักษ์ พะเยา-น่าน  โดยในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
ของทุกปี ฝูงนกยูงป่าจะลงมากินพืชผลทางการเกษตร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนร าคาญต่อ
เกษตรกรโดยรอบพ้ืนที่  
  ดังนั้น การสืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" (เช่น บันทึกใบลาน หรือ มติที่ประชุมของชุมชน  ฯลฯ) 
ของกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (ปทัสถาน) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฯ และไม่ขัดกับกฎหมายบ้าน เมือง 
เพ่ือเชื่อมโยงในการอนุรักษ์นกยูงเขียว ของชุมชนท้องถิ่น บ้านกิ่งแก้ว หมู่ 8 ต าบล ห้วยข้าวก่ า อ าเภอ 
จุน จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และมีความขัดแย้งเกิดขั้น 
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในจริยธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม และ
กฎจารีตฯ ก่อให้เกิดข้อผูกมัด ให้สมาชิกในกลุ่มชนปฏิบัติตามแล้ว มีผลส าเร็จจากความสมัครใจการ
กระท า (การอนุรักษ์) โดยผ่าน "คุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนกยูง" (Sacred value) ซึ่งคุณค่าของความ
ศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ (Ecological Spirituality) ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการ
ผูกมัด ชุมชนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น โดยสามารถศึกษาได้จาก Sacred Natural 
Sites:  Guidelines for Protected Area Managers ( IUCN, 2008) 12 ซึ่ ง  "คุณค่า "  ต่ างๆ ในความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
                                                           

12 Wild, R. and McLeod, C. (eds) Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers (Gland, 
Switzerland: IUCN, 2008). 
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ชีวภาพ 1992 (Convention on Biological Diversity, 1992) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย
เช่นกัน13 
  นอกจากมุมมองทางความเชื่อแล้ว ด้านวิทยาศาสตร์ สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ (2552)14 ศึกษาไว้ว่า 
นกสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาได้ โดยให้แนวทางไว้ 3 ประเภทดังนี้ (1) ความหลากหลายชนิด
พันธุ์นก เป็นผลของวิวัฒนาการและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย (2) สภาพแวดล้อม
ถิ่นอาศัย เป็นตัวก าหนดสถานภาพของชนิดพันธุ์  (3) ชนิดพันธุ์นกเด่นในท้องถิ่นเป็นดัชนีบ่งชี้
สภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย  เช่นนี้ ในเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อ นกยูงเขียว (Green Peafowl, Pavo 
muticus) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ และมีความส าคัญ ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าใกล้จะสูญพันธุ์ 
(Endangered species) อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบบความเชื่อท้องถิ่น ยังมีอยู่และปรากฏให้เห็นตาม
ธรรมชาติเรื่อยมา ตั้งแต่อดีต (ก่อนประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พ.ศ. 2537) จนถึงปัจจุบัน ณ 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า กฎจารีตฯ ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยเชื่อมโยงระบบความเชื่อท้องถิ่น 
ในการปกป้องนกยูง มีผลผูกมัด (Legal or moral binding) สมาชิกในชุมชน และมีสภาพบังคับใช้ตาม
ความสมัครใจ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมกฎหมายบ้านเมือง 
 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าการบริหารจัดการสัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนบ้านกิ่ วแก้ว มี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างนกยูงกับชุมชนด้วยการผสมผสาน
ความเชื่อท้องถิ่นกับมาตรการทางกฎหมายบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันอาจเป็น "ต้นแบบ" ใน
การแก้ปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ อนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
อาศัยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ยังถือเป็น "มรดกภูมิปัญญาทางทางวัฒนธรรม"15 อีกประการหนึ่งเช่นกัน 
  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามศึกษาบทเรียนจากชุมชนดังกล่าว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการลด
ข้อจ ากัดตามรูปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง โดยบูรณการกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary 
law) ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์กฎหมายฯ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของกลไก
การควบคุมเชิงสังคม (Social control) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในชุมชนที่เหมาะสมต่อวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันต่อไป  
 
การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกฎหมายไทย (Wildlife regime of Thailand) 

1) แนวคิดและที่มาของระบบกฎหมายทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า  
2) ทัศนคติเชิงพุทธวิถีในการบริหารจัดการสัตว์ป่า 
3) พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓, ๒๕๓๕ 
4) ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายกระแสหลัก กับการอนุรักษ์นกยูงป่า 
5) สรุป 

                                                           

13 Convention on Biological Diversity 1992 at Preamble. 
14 สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ "การใช้ "นก" เป็นตัวช้ีวัดทางนิเวศวิทยา" ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยาน
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552 
15 มาตรา ๔ (๔) ความรู้และการปฎบิัติเกี่ยวกับธรรมชาตและจกรวาล, พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ๒๕๕๙ ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
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 การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกลไกทางกฎหมายเป็นการใช้อ านาจรัฐควบคุมและก ากับการใช้เสรี
ประโยชน์จากสัตว์ป่าของพลเมือง เข้าแทนการบริหารจัดการฯโดยรูปแบบความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ผีขุนน้ า) 
ซึ่งรัฐถือว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของรัฐ (Public property) จึงควรต้องสงวน (Preservation) 
คุ้มครอง (Protection) และอนุรักษ์ (Conservation) มิให้สัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย อันถือ
ได้ว่าเป็นหน้าที่อันชอบธรรมของรัฐโดยจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิของเอกชน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม  
  อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่า (wild animals) โดยลักษณะตามธรรมชาติไม่อาจตกอยู่ ในความ
ครอบครองและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับทรัพย์สินของรัฐทั่วไป (ป่าไม้ เหมืองแร่) เพราะสัตว์
ป่าย่อมด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ หากินเคลื่อนย้ายไปตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์ป่าที่รัฐสงวน/คุ้มครองไป
กระท าละเมิดต่อพืชผลทางการเกษตรอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร เช่น กรณีช้างป่าท าลายไร่
ผลไม้ เสือท าลายปศุสัตว์ และนกยูงป่าเข้าท าลายไร่ข้าวโพด ดังนี้เกษตรกรผู้เสียหายย่อมอ้างหลักการ
ป้องกันทรัพย์สินตนเองได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยา แต่ความเสียหายก็เกิดกับสัตว์
ป่าสงวน/คุ้มครองฯเองและทรัพย์สินเอกชนแล้วเช่นกัน 
  ในบทนี้ผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึง ข้อจ ากัดและช่องว่างของกฎหมายนี้ 
 
1. แนวคิดและท่ีมาของระบบกฎหมายทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า 
  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ (Biodiversity) มีปรากฏอยู่มากมายหลากหลายชนิด
พันธุ์ บางชนิดเพ่ิงถูกค้นพบ บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว หรืออีกหลากหลายชนิดที่ยังไม่มีการค้นพบ แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่คงอาจยืนยันได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกธรรมชาติมีกี่ชนิดพันธุ์  ซึ่งในจ านวนชนิด
พันธุ์ที่มากมายเหล่านี้ต่างก็มีคุณค่าและท าหน้าที่ต่อระบบนิเวศสอดคล้องกันไป ซึ่งคุณค่าของความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆนี้ ได้ถูกมนุษย์ (Homo sapiens) น ามาใช้สอยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
เผ่าพันธุ์ตนเองมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ข้อพิพาทเรื่องการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆระหว่างเอกชน
ด้วยกันเอง เอกชนกับรัฐ รัฐกับรัฐ หรือกรณีอ่ืนๆ ย่อมเกิดขึ้นตามมา ดังนี้กฎเกณฑ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้นและ
ถูกพัฒนาเรื่อยมาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบันกาล ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นแต่ดั้งเดิม ยังไม่มีข้อจ ากัดในด้าน
การสงวนและอนุรักษ์ (กฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่าเพ่ือไม่ให้สูญพันธุ์ เพ่ิงเกิดขึ้นทั่วโลกประมาณ 50 ปี
เท่านั้น) คงมีแต่ประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ (Ownership) เป็นส าคัญ  
  ต่อมาเม่ือสยามประเทศได้ปฏิรูประบบกฎหมายใหม่ และน าเอาแนวคิดของตะวันตกมาเป็นหลัก
ในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์ “สัตว์ป่า” จึงถูก
จัดเป็น “ทรัพย์” ประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์16 ซึ่งสร้างความชัดเจนในเรื่อง
ความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์เพ่ือลดข้อพิพาทระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเท่านั้น แต่รากฐานของระบบ
กฎหมายตะวันตกนั้นมิได้ค านึงถึง “ศีลธรรม” ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าเหล่านั้น เพราะถือเอาหลัก
กรรมสิทธิ์เป็นใหญ่กว่าศีลธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของสัตว์ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในสัตว์ตัวนั้น  
  ในมุมมองทางวัฒนธรรมการใช้งานสัตว์เช่นนี้ นักกฎหมายตะวันตก (Western worldview) จะ
แตกต่างกับตะวันออก (Eastern worldview) ซึ่งนั้นอาจจะหมายความตามที่ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
วิเคราะห์ถึงรากฐานของสังคมกฎหมายในเอเชียที่ยึดโยงอยู่กับศาสนา ศีลธรรม และขนบประเพณี

                                                           

16 ปพพ. ม. 137, และ 1320-1322 
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มากกว่าสังคมตะวันตกที่ยึดแน่นอยู่กับกฎหมายเป็นหลัก17 ดังนั้นกฎหมายด้านสัตว์ป่าของตะวันตก จึง
ถือว่าขาดมิติทางจริยธรรมที่ลึกซึ้งลงไปกว่ากฎหมาย เป็นเหตุให้ระบบกฎหมายตะวันตกต้องมาบัญญัติ
เรื่องจริยธรรมสัตว์ (Animal ethics) หรือ สิทธิสัตว์ (Animal rights) เพ่ิมเติมในยุคปัจจุบันนี้เพ่ืออุด
ช่องว่างในระบบกฎหมายตนเอง (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) 
  ดังนี้เพ่ือความเข้าใจถึงที่มาของระบบกฎหมายทรัพย์แบบตะวันตก ผู้วิจัยขออธิบายว่า ในระบบ
กฎหมาย Civil Law นั้นตั้งแต่อารยะธรรมกฎหมายโรมันโบราณ (Roman’s Property Jurisprudence) 
ได้พยายามแบง่ “สิ่งต่างๆ” (Things) ที่เกิดขึ้นบนโลก เพ่ืออ านวยความเป็นธรรมต่อการใช้สอยประโยชน์
และสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของภายใต้บริบทของค าว่า “Res” หรือ “ทรัพย์” 
โดยกฎหมายโรมันโบราณในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Gaius และ Justinian จัดแบ่งประเภทของ “สิ่งต่างๆ เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ คือ  
  (1) “สิ่งต่างๆของเทพเจ้า” Divini iuris18  
  สิ่งต่างๆของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายนั้นจัดอยู่ในหมวด “สิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์” Res sacrae 
(Sacred things), “สิ่งของทางพิธีกรรม” Res religiosae (Religious things)19 และ สิ่งต่างๆของเทพ
เจ้า Res sanctae (Holy things)20 ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยข้อห้ามและ
กฎหมาย21 
  (2) “สิ่งต่างๆของมนุษย์” Humani iuris 
  สิ่งต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณะ (Public goods) หรือส่วนตัว (Private goods) 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Tangible/corporeal and intangible/incorporeal 
properties)22 ซึ่งได้มาโดยหลักการการยึดถือครอบครอง (Rules of Capture in Common Law or 
the Right of the First Taker in Civil Law) ซึ่งในบริบทการยึดถือสิ่งต่างๆของมนุษย์นี้  Justinian 
แยกแยะลักษณะของ “สิ่งต่างๆ ของเทพเจ้า” ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์ออกเป็น  
  (2.1) Res nullius สิ่งซึ่งไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้ ซึ่งอาจจะถูกหลงลืม ทิ้งร้างแต่
ไม่สามารถถูกครอบครองยึดถือเป็นเจ้าของ (cannot owned or to be abandoned but can be 
captured)  

                                                           

17 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 577-593. 
18 Alan Watson The Law of Property in the Later Roman Republic (Oxford University Press, Oxford, 
1968) at B. 
19 Reinhard Zimmermann the Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition 
(Oxford, Oxford University Press, 1996) p 241.   
20 David J. Bloch Res Sanctae in Gaius and the Founding of the City (2006) 3 A Journal of Ancient 
Medieval and Modern Civil Law p. 48-64 
21 Paul Krueger Justinian’s Institutes: Translated with an Introduction by Peter Birks and Grant McLeod 
(Cornell University Press, NY, 1987) at 55. 
22 Alan Watson The Law of Property in the Later Roman Republic (Oxford University Press, Oxford, 
1968) at B. 
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  (2.2) Res communes สิ่งซึ่งตามธรรมชาติไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้ และเปิดเผย
ให้กับสาธารณชนทุกคนได้ใช้สอยโดยทั่วไป (cannot be owned and is open to everyone in 
general) 
  (2.3) Res publicae สิ่งต่างๆของสาธารณรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลให้ใช้ (owned by the 
public and opened to public by law) 
  (2.4) Res universitatis สิ่งต่างๆ ซึ่งตกเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชนหรือชุมชน (owned by a 
particular group or community) 23  โดยทั่วไปแล้วทรัพย์ประเภทนี้ ในกฎหมายโรมัน ชนชาติโรมัน
เท่านั้นถึงเป็นเจ้าของและมีสิทธิใช้สอย ดังนั้น Res universitatis จึงมักมีเจ้าของเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติ
เดียวกัน หรือถูกห่วงกันไว้ให้ชนชาติเดียวกันได้ใช้สอยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์นั้นจะเป็นส่วนตัว หรือ
สาธารณะก็ตาม24    
  ต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันล้มสลายลง (Dark Ages or Middle Ages)25 องค์ความรู้ด้านการ
ปกครองโดยกฎหมายถูกหลงลืมไปจากยุโรป จนกระทั่งระบบกฎหมายศาสนาจักรครอบง ายุโรปและ
ต่อมาเข้าสู่ยุค Enlightenment จึงเกิดเป็นนิติปรัชญายุโรปสมัยใหม่ขึ้นอย่างที่ทราบกันแล้วนั้น แต่
มุมมองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-anthropocentric) และสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ กลับ
ถูกลดคุณค่า (devalue) จากในยุคเทพนิยายจนกลายเป็น “ทรัพย์” ซึ่งเมื่อผสมผสานแนวคิดวิทยาศาสตร์
ตะวันตกและบริโภคนิยมแล้ว สิ่งมีชีวิตจึงตกเป็น “วัตถุดิบ” เพ่ือใช้ในการผลิต อุปโภคและบริโภค เป็น
ส าคัญเท่านั้น  
 
ทัศนคติเชิงพุทธวิถีในกรณีสัตว์ป่า 
  “องค์ความรู้” (wisdoms) ในการเฝ้าระวังรักษา “ทรัพย์สินร่วมกัน” (Commons) เช่น แม่น้ า 
ล าธาร ป่าไม้สัตว์ป่าของสังคมไทยดั้งเดิมที่ได้ส่งผ่านกันมารุ่นต่อรุ่นในรูปแบบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ 
และพุทธศาสนา ไม่เคยแบ่งแยกมนุษย์และสัตว์ออกจากกันอย่างชัดเจน ดั่งจะเห็นได้จากชาดกต่างๆ ที่
กล่าวเล่าว่าในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสัตว์หลากหลายชนิด26 เมื่อศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย ทัศนคติเชิงพุทธประเพณี วิถีความเชื่อต่างๆ จึงถูกน ามาปรับใช้เป็นกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขของสังคม เช่นการใช้หลักเมตตาธรรมต่อสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏในศีล ๕ ข้อ ๑ เป็นต้น ซึ่งอาจจะ
ถือได้ว่าสังคมไทยมิได้มองว่าสิ่งมีชีวิตเป็นทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังยึดโยงกับศีลธรรมด้วย  
  ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ฯ  ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติเชิงพุทธวิถีที่น่าสนใจในประเด็นวิจัยนี้ เช่น “หลัก
เมตตาธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะ” กับ “สิทธิของผู้มาก่อนของพระเทวทัต” กรณี “ชิงหงส์” ซึ่งหากถือ
ตาม ปพพ. ๑๓๒๒ แล้ว พระเทวทัตผู้ยิงหงส์ป่าบาดเจ็บแล้วติดตามไป ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในหงส์ตัวนั้น แต่
กรณีพุทธประวัตินี้ถือความยุติธรรมตามหลักเมตตาธรรม ดังนั้น เมื่อทุกชีวิตต่างมีคุณค่า “ผู้รักษาชีวิต
ย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าของ มากกว่าผู้ที่พยายามฆ่าชีวิต”27 หากสังคมยึดถือแต่เพียงหลักกรรมสิทธิ์เด็ดขาด
                                                           

23 Krueger, above n 427, at [55-57]. 
24 At 55. 
25 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก (พิมพ์ครั้งท่ี 6 กรุงเทพ 
ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, 2552) น. 68-70 
26 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต คนไทยกับสัตว์ป่า (พิมพ์ครั้งท่ี 2  กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม, 2542) น. 39-41 
27 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 588 
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ตามบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ข้อพิพาทจะไม่สามารถถูกยุติด้วยธรรมที่แท้จริงได้เลย เหตุผลของใน
การใช้หลักเมตตาธรรมกับความเป็นเจ้าของสัตว์ป่านั้น มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าหลักกรรมสิทธิ์
เพียงอย่างเดียว หากส่งเสริมน ามาใช้ให้สอดคล้องกันจะอ านวยประโยชน์สูงสุด 
   แต่เดิมนั้นกฎหมายฯก าหนดลักษณะทรัพย์บางชนิดไว้โดยเฉพาะ เพ่ือน าไปสู่การตีความโดยใช้
หลักเมตตาธรรมกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ด้วย โดยมิได้มองแต่เพียงให้ “สิ่งต่างๆ” เป็น ทรัพย์ วัตถุสิ่งของ 
หรือ สินค้า (Commodity) แต่เพียงเพ่ือรองรับระบบการค้าพาณิชย์เท่านั้น แต่แบ่งแยกเพ่ือให้เห็น 
“คุณค่าของสิ่งซึ่งมีชีวิต” ด้วย อันได้แก่ (๑) “วิญญาณกะทรัพย์” (Living things) หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณ 
และ (๒) “อวิญญาณกะทรัพย์” (Non-living things) หรือทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ ซึ่งทรัพย์มีวิญญาณใน
บริบทโบราณ หมายความรวมถึงทั้งมนุษย์ (ทาส) และสัตว์28 แต่ต่อมาถูกยกเลิกไป ซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์  
ปิวาวัฒนพานิช ได้อ้างอิงความเห็นของ โรแบร์ แลงกาต์ ว่าเป็นการแบ่งแยกที่ให้คุณค่าไปในทางศาสนา
และศีลธรรม ไม่ค่อยมีผลในทางกฎหมาย29 และอาจจะด้วยเหตุที่ว่าไม่มีที่ให้ใช้เพราะการยกเลิกระบบ
ทาสได้ปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนให้เป็น “ไท” เท่าเทียมกัน 
  ทั้งนี้ถึงแม้กฎหมายจะก าหนดให้ “สัตว์ป่า” เป็น “ทรัพย์” แต่ลักษณะของสัตว์ป่านั้นไม่เหมือน
วัตถุไร้วิญญาณทั่วไป เพราะมีสัญชาตญาณป่าโดยก าเนิด สามารถหลุดหนีจากเจ้าของและกลับสู่สถานะ
แห่งความเป็นอิสระได้ด้วยตัวเอง   ซึ่ง “สัตว์ป่า” ก็อาจเป็น “ไท” ในตัวเองได้เช่นกัน หากพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นหลักทั่วไปนั้น มาตรา 1320 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่ง
กฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้น...สัตว์ป่าไม่มีเจ้าของตราบเท่าท่ียังอิสระ...”  ซึ่งค าว่า “อิสระ” 
ในบริบทนี้คงตีความแต่เพียงการไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของเหนือสัตว์ตัวนั้นๆ เท่านั้น หาก
เจ้าของไม่ได้ท าสัญญาลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของไว้ ย่อมเกิดความสับสนและอาจก่อให้เกิดการแย่ง
การครอบครองได้เช่นกัน ในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เหนือสัตว์ป่าที่เป็นอิสระ (Wild-animals) ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้ในมาตรา 132230  โดยน า “หลักการยึดถือครอบครอง” (Property 
Law based on Common law of Rule of Capture)  หรือ “สิทธิของผู้มาก่อน”  (the Right of the 
First Taker) มาตีความบังคับใช้ ดังนั้นหากเอกชนจะถือครองเป็นเจ้าของสัตว์ป่าจ าต้อง “เข้ายึดถือ” 
(completeness) และ“สามารถที่จะหวงกัน” (exclusivity) และ “โอนสิทธิ-ส่งมอบ” (transferability)  
กรณีตามมาตรานี้คือการท าร้ายให้บาดเจ็บและติดตามเข้าถือครอง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ดินของผู้อ่ืน ผู้ท า
ร้ายสัตว์บาดเจ็บย่อมอวดอ้างสิทธิของตนเองได้  
   ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค านิยามของ “สัตว์ป่า” ของสหรัฐอเมริกา31 ในระบบ Case law มีการ
แบ่งแยกโดยพิจารณาถึงอุปนิสัยและสัญชาตญาณป่า (Wilderness) ได้แก่ (๑) สัญชาตญาณป่าแต่ก าเนิด 
(Wild) (๒) เถื่อน (Feral) (๓) เชื่อง (Tamed) (๔) สัตว์เลี้ยง (Domesticated) เพ่ือประโยชน์ต่อความ
ยุติธรรมในประเด็นที่ว่า “สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ป่าหรือไม่?” อันเป็นประเด็นระหว่างเอกชนกับรัฐ มิใช่มุ่ง
                                                           

28 ทรัพย์ท่ีมีวิญญาณ ได้แก่ สัตวต์่างๆ แต่ในสมัยโบราณมรีะบบทาส ดังนั้น ทาสจึงจัดเป็นทรัพย์มีวิญญาณ สามารถซื้อ
ขายไดต้ามกฎหมายตราสามดวง พระอัยการลักษณะทาส 
29 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 588 
30 มาตรา ๑๓๒๒ บุคคลใดท าใหส้ัตว์บาดเจ็บแล้ว ติดตามไปและบคุคลอื่นจับสตัว์นั้นได้กด็ี หรือสัตว์นั้นตายในที่ดินของ
บุคคลอื่นก็ดี ท่านว่าบุคคลแรกเปน็เจ้าของสัตว ์
31 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องสัตว์ป่า แบ่งเป็น Case Law และ Statute Law ซึ่ง the Endangered 
Species Act 1973 จัดเป็นกฎหมายเฉพาะ  
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ถกเถียงแต่เพียงว่า “สัตว์ตัวนี้เป็นของใคร?” อันเป็นข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้น ศาลอาจ
วิเคราะห์ได้จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมานี้ ซึ่งหากสัตว์ป่าชนิดใดไม่สามารถท าให้เชื่องได้โดยสัญชาตญาณ
ของตัวเอง สัตว์ชนิดนั้นย่อมมีอิสระและไม่อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของใดๆ แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยก
ชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะเดียวกันให้ออกจากกันตามพฤติกรรมของสัตว์ป่าชนิดนั้น เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การที่มนุษย์จะน าสัตว์ป่าไปใช้สอย32  เช่น ไก่ป่า-ไก่เถื่อน-ไก่บ้าน หรือ แมวป่า-แมวเถื่อน-แมวบ้าน เป็น
ต้น ดังนี้ สัตว์ที่อิสระย่อมไม่มีเจ้าของ ใครจับได้ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้น แต่ด้วยเพราะบริบท
เช่นนี้ การปล่อยเสรีล่าสัตว์ป่าภายใต้พื้นฐานเสรีนิยมและการค้าเสรี (the laissez faire) ของอเมริกัน
ชนในยุคสร้างชาติจึงท าให้ปริมาณสัตว์ป่าหลากหลายชนิดพันธุ์ในประเทศสหรัฐฯ ลดจ านวนลงเข้าขั้น
วิกฤต (กรณี American Bison Bison bison เป็นต้น) จนรัฐบาลกลาง (Federal Government) ต้อง
แทรกแซงโดยประกาศใช้กฎหมาย the Endangered Species Act 1973 เพ่ือห้ามล่าและสงวนรักษา
ชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
  ในมาตรา 1321 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวถึงหลักแดนกรรมสิทธิ์ (อธิปไตย
เหนือเขตแดน) ซึ่งเจ้าของเขตแดนต้องแสดงถึงความหวงห้าม มิให้มีการจับสัตว์ป่าในที่ดินตนเอง อันเป็น
การตัดสิทธิของผู้มาท าร้ายก่อน ทั้งนี้ความนัยมาตรานี้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเช่นกัน  
  โดยสรุปแล้วทั้ง 3 มาตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งถูกจ ากัดไว้
ภายใต้กฎหมายเฉพาะ33 โดยมุ่งพิจารณาประเด็นสิทธิครองครองและความเป็นเจ้าของในสัตว์ป่าตามหลัก
กรรมสิทธิ์และระบบกฎหมายทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว มิได้ค านึงถึงการอนุรักษ์ สงวนและรักษา
ทรัพยากรสัตว์ป่าอันควรถือเป็นทรัพย์สินรวมกัน (Public/Common property) ซึ่งเป็นการแบ่งแยก
ประเภททรัพย์ที่ไม่ครบถ้วนและสนับสนุนการถือครองทรัพย์สินส่วนตัวเกินสมควร (โปรดอ่าน
ข้อเสนอแนะในบทต่อไป) 
  การล่าสัตว์ป่า (Hunting-gathering) เพ่ือการด ารงชีพ การพาณิชย์และพาหนะ ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ไทยเรื่อยมา ซึ่งแต่เดิมก็ยึดถือตามหลักทั่วไป (สิทธิของผู้มาก่อน) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติ
ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว “เรื่อง
เสดจประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ รวม ๔ คราว”  ทรงเสด็จทอดพระเนตรการดัก
นกชัน (นกอัญชันป่าขาแดง Red-legged Crake) ทรง “ตะครุบจับเอาตัวหนึ่ง” และน ามาเลี้ยงไว้34  แต่
หลักทั่วไปนี้ (สิทธิของผู้มาก่อน)  มีข้อยกเว้นในสัตว์ป่าบางชนิด โดยรัฐอาจเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องจัดเก็บ
ภาษี หรือห้ามการจับล่า เช่น ช้างป่าตาม พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
ซึ่งหากพิจารณาจากหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ เล่ม ๒ ได้กล่าวถึงการค้าหนังสัตว์ไว้ ใน
หมวดปักษชาติทวีพันธุ์มากในกรุงสยาม ว่า  
  “...แม้ไปพบศพกวางที่สัตว์ร้ายกัดทิ้งไว้ ถึงเปนเวลาที่ชาวสยามอดอยากก็ยังมิพักปรารถนาจะกิน 
แต่ที่ชาวสยามฆ่าเนื้อกวางและสัตว์สี่เท้า เขื่องๆ อื่นๆ ก็ชั่วแต่ต้องการจะขายหนังแลเขาแก่พ่อค้ าวิลันดา 
                                                           

32 Dale D. Goble and Eric T. Freyeogle Wildlife Law: Cases and Materials (New York, University Press, 
2002) p.1-5.   
33 ยืนหยัด ใจสมุทร, ค าอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสตัว์ปา่, (พิมพ์ครั้งท่ี 4, กรุงเทพฯ นิติธรรม,2556) น.
280-281 
34 สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนงัสือที่ระลึก “ปิยมหาราชานสุรณ์” พุทธศักราช 
๒๕๕๐ พระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ ๕ เร่ืองเสดจประพาสแหลมมลายู, พิมพ์ครั้งท่ี 1 โรงพิมพ์เดอืนตุลา กรุงเทพฯ 
๒๕๕๐ น. ๕๐  
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ฮอลันดา หรือ เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบัน) ผู้ตั้งรับซื้อสินค้าเหล่านั้นมากมาย ส าหรับส่งไปขายเมืองญี่ปุ่น ”35 
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในการฆ่าสัตว์เพื่อการค้าก็มีมาอยู่แต่เดิม 
  กรณีการจับ/คล้องช้างป่า ปรากฏตามพระราชประเพณีและพระราชก าหนดการล่าช้างป่า 
(Wild-Elephant) ตั้งแต่สมัยสุโขทัยปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามค าแหง บันทึกไว้ว่า “กูไปตี
หนังวังช้าง กูเอามาแก่พ่อกู”36 และต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา37 ได้
ทรงริเริ่มคล้องช้างเพ่ือการค้าขาย38 เรื่อยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปัญหาการจับช้างป่ามีมากขึ้นและผู้
เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงรักษาได้ดี ท าให้ช้างล้มตาย ทั้งส่งผลกระทบกับจ านวนช้างป่าในธรรมชาติ รัฐจึงตรา
กฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการจับช้างป่า อันอาศัยหลักอธิปไตยเหนือดินแดน มีผลให้ช้างโขลง หรือช้าง
เถื่อนที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรตกเป็นของหลวงส าหรับแผ่นดิน  
  จะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า ในกฎหมายไทยโบราณนั้น ถือได้ว่ามี
มิติความก้าวหน้ากว่าชาติตะวันตกในยุคสมัยนั้นและมีมุมมองด้านการอนุรักษ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว 39 เช่น
ความในมาตรา ๘ กฎหมายก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ (สมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการฯ) ในการส ารวจ
ประมาณช้างป่าในพ้ืนที่เขตตน มากน้อยเพียงใดเพ่ืออนุญาตให้จับช้างป่าได้ โดยบัญญัติว่า “...ให้อนุญาต
ให้จับแต่พอเท่าจ านวนที่ช้างจะเกิดเพ่ิมเติมขึ้นทัน อย่าได้จับมากจนเป็นเหตุให้พืชพันธุ์ช้างป่าในมณฑล
และจังหวัดนั้นลดน้อยไป...”40 โดยหากเปรียบเทียบกับหลักสากลก็คือ “หลักการใช้อย่างยั่งยืน” 
(Sustainable use) และหลักความพอเพียง (Sufficiency) ในปัจจุบัน  
  นอกจากจะมีกฎหมายในการควบคุมการจับ/คล้องช้างป่าแล้ว สังคมไทยโบราณยังใช้จารีต
ประเพณีตามความเชื่อทั้งพราหมณ์และพุทธวิถี เป็นเครื่องมือทางสังคม (Social norms) อีกประเภทหนึ่ง
ในการช่วยยับยั้งการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างไร้จิตส านึกได้พอสมควร ดังจะสังเกตได้จาก “ค าฉันท์
ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง” หรือ “การกล่อมช้าง” ที่ประกอบด้วยบทพรรณนาต่างๆ อันกล่าวถึงค าขออนุญาต
จับช้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของช้างป่า บทปลอบโยนให้ช้างคลายความอาลัย และบทขับ
                                                           

35 ลา ลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดาร คร้ังกรุงศรีอยุธยา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร หอสมดุแห่งชาติ, 2513) 
น. 131 
36 ธัญญา สังขพันธานนท์ วรรณคดีสีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย, ส านักพิมพ์นาคร 
ปทุมธานี ๒๕๕๖, น. ๒๖๑.  
37 ลา ลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดาร คร้ังกรุงศรีอยุธยา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร หอสมดุแห่งชาติ, 2513) 
น. 153 
38 รศ. ดร. นรศิ ภูมภิาคพันธ์ “การจัดการช้างป่าในเขตอุทยานฯ Wild Elephant Management in National Park” 
(19 เมษายน 2556) <https://kuservice.ku.ac.th/Attach_Files/20130423140303.pdf> 
39 กรณีการอนุรักษ์ช้างไทยแต่โบราณราชประเพณีจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีหงส์ขาวของ
อังกฤษ  the Case of Swans, King Bench: 7 Co.Rep.15b, 77Eng. Rep.435 (1592) หรือความต้องการขนหมีใน
ยุ โ ร ปท า ให้ หมี สู ญพั น ธุ์  Curry-Lindahl.  K, the Brown Bear (Ursus arctos)  in Europe:  decline, present 
distribution, biology and ecology, Panel 1:  the Ecology, Population Characteristics, Movements and 
Natural History of Bears และการล่าควายไบซัน (the American Bison) ของอเมริกาเหนือ เป็นต้น 
40 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ มาตรา ๘ ให้สมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด
ส ารวจดูจ านวนช้างป่าที่มีอยู่ในมณฑล และจังหวัดที่ตนปกครอง ประมาณมากน้อยเท่าใด การที่จะอนุญาตให้จับช้างป่า 
ให้อนุญาตให้จับแต่พอเท่าจ านวนที่ช้างจะเกิดเพิ่มเติมขึ้นทัน อย่าให้จับมากจนเป็นเหตุให้พืชพันธ์ุช้างป่า ในมณฑล และ
จังหวัดนั้นลดน้อยไป แต่การที่จะอนุญาตให้จับช้างต้องหารือกระทรวงมหาดไทย* เสียก่อนทุกคราวไป ถ้า
กระทรวงมหาดไทย*เห็นว่า ไม่เป็นการขัดข้องอย่างใดแล้ว จึงจะอนุญาตให้จับได้ 
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กล่อมให้ช้างมีความสุขสบาย เมื่อเข้ามาอยู่ในวัง เป็นต้น41  ซึ่งการที่มนุษย์ (สัตว์ประเสริฐ) หรือสังคมไทย
โบราณยกย่องถึงความศักดิ์สิทธิ์ของช้างป่า ผ่านผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดินเช่นนี้ แสดงออกให้เห็นถึง
ความเคารพในคุณค่าของสิ่งมีชีวิต (respect of life) ที่ไม่ปรากฏในสังคมตะวันตกมากนัก 
  นอกเหนือจากช้างป่าแล้ว ทัศนคติเชิงพุทธวิถีของผู้มีอ านาจฯ ยังมีให้เห็นใน พระราชหัตถเลขาฯ 
เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จทอดพระเนตรวิธีการเก็บรังนก ก็ทรงบันทึกว่า “...ให้ดูตามวิธีที่เก็บรังนก 
ครั้นจะพรรณนาให้ฟังละเอียดก็จะยึดยาวนักไป น่าดูมากเพราะเปนการประหลาดไม่เคยเห็น แต่น่า
สงสารนกมากเหมือนกัน ด้วยลูกเล็กๆ ที่ยังบินไม่ไหวต้องตกรังมาก”42  ซึ่งทัศนคติต่อสัตว์ป่าที่ค านึงถึง
ความเมตตาธรรมลักษณะนี้ ไม่มีในระบบกฎหมายทรัพย์ของตะวันตก และในระบบศีลธรรมตะวันตกก็ไม่
เป็นที่นิยม 
 ดังนี้ถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามใดๆ แต่โดยพ้ืนฐานทางสังคมไทยแต่เดิมนั้นก็มิได้ถือว่าสัตว์ป่าเป็นวัตถุ
สิ่งของที่ไม่มีชีวิต แต่จ าแนกไว้เป็นเฉพาะ “ทรัพย์มีวิญญาณ” ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของเท่านั้น ดังนั้นการปฏิบัติต่อสัตว์ป่าในบริบทพุทธวิถีจึงละเอียดกว่ากฎหมายสมัยใหม่ที่มองว่าสัตว์
ป่าเป็นวัตถุสิ่งของดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว 
    
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๓๕ 
  เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากสัตว์ป่าถูก
ท าให้เป็น “ทรัพย์”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ในทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักถือว่าเป็น 
“สินทรัพย์ธรรมชาติ” (Natural assets) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์ป่าจึงเพ่ิมทวีคูณ อีกทั้งไม่ผิดกฎหมายและสอดรับกับหลักทั่วไป (สิทธิของผู้มาก่อน) ผนวกกับอาวุธ
ปืนที่ทันสมัยมากขึ้น การล่าจับสัตว์ป่าจึงกลายเป็นนันทนาการและธุรกิจที่มีผลก าไรสูง ไปอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ สืบมาจนถึงปัจจุบัน   
  เมื่อหลักการพุทธวิถีถูกลดทอนและความศักดิ์สิทธิ์ของป่าถูกท าให้เสื่อมค่าลง43 สังคมเกษตรวิธี
ธรรมชาติดั้งเดิมถูกเปลี่ยนเป็นจากการเกษตรที่เคารพสักการะธรรมชาติสู่สังคมเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรม และการขายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือน าเงินตรามา
แก้ไขความยากจน (โดยเฉพาะในยุค “the Green Revolution”44) ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถานการณ์
สัตว์ป่าไทยและพ้ืนที่ป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง  
  หมอบุญส่ง เลขะกุล กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ของ Jeffrey A. McNeely ในหนังสือเรื่อง Soul of 
the Tiger (1988) ว่า 

 “… the real problem is not that we have too many 
people, or that the starving poor are clearing the 

                                                           

41 ธัญญา สังขพันธานนท์ วรรณคดสีีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดไีทย, ส านักพิมพ์นาคร 
ปทุมธานี ๒๕๕๖, น. ๒๖๕. 
42 สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนงัสือท่ีระลึก “ปิยมหาราชานสุรณ”์ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ พระราชหตัถเลขา ในรัชกาลที่ ๕ เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู, พิมพ์ครั้งท่ี 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา กรุงเทพฯ 
๒๕๕๐ น. ๗ 
43 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต คนไทยกับสัตว์ป่า (พิมพ์ครั้งท่ี 2  กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม, 2542) น. 39-41 
44 Per Pinstrup-Andersen, Peter B.R. Hazell “The Impact of the Green Revolution and Prospects for 
the Future” 1(1) (1985) Food Reviews International p. 1-25.  
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forest. The problem is that we want the money that 
comes from selling our resources overseas, but the 
cost is our forests and wildlife, and that is making us 
poorer.” 45   
 (ผู้วิจัยแปล) “ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเรามีประชากร
เพ่ิมขึ้นและคนที่หิวโหยเหล่านั้นก าลังตัดไม้ท าลายป่า แต่
เพราะเราต้องการเงินที่ได้มาจากการขายทรัพยากรฯของเราให้
ต่างชาติ แต่เราไม่ค านึงว่าทุนที่เราต้องเสียไปนั้นคือป่าไม้และ
สัตว์ป่าของเรา และสิ่งนี้ต่างหากท่ีท าให้เรายากจนลง” 

  ภายใต้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาสมัยนั้น (หมอบุญส่งฯ) กระบวนการทางกฎหมาย
ด้านสงวนและคุ้มครองปกป้องสัตว์ป่าจึงเกิดขึ้นในสังคมไทย และถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดยุคของการปล่อยเสรี
การล่าสัตว์ป่า 
  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ รัฐบาลจ าต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายบ้านเมืองเพ่ือยับยั้งการล่าเสรี
(แบบตะวันตก) อย่างเร่งด้วยและเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองรักษา สงวนและอนุรักษ์สัตว์ป่า  (ซึ่งจะสังเกตได้ว่า
กฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆที่ผ่านมา ต้องอาศัยอ านาจเด็ดขาดในการตราเป็นกฎหมายทั้งสิ้น)  โดย
เหตุผลหลักในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ คือขยายมาตรการ
ทางกฎหมายห้ามล่าให้ครอบคลุมชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้มากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสัตว์ป่า
ที่มุ่งเน้นมาตรการห้ามล่าและสงวนคุ้มครองอย่างเข้มข้นที่สุด (Preservation and Protection)46 โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นลักษณะนี้ มาจากความหมายของค าศัพท์ที่นัก
นิยมธรรมชาติ คงใช้กันอย่างสับสนไปมาอยู่ด้วยกัน 3 ค า คือ Preservation (การสงวน), Protection 
(การปกป้อง), and Conservation (การอนุรักษ์) โดยผลของความเข้าใจที่ต่างกันนี้ของผู้ตรากฎหมาย
และผู้ปฏิบัติ น ามาซึ่งการใช้มาตรการกฎหมายที่แตกต่างกันไปด้วย  
  D.E. Fisher แยกแยะไว้อย่างละเอียดว่าทั้งสามค านั้นมีความหมายทั่วไปใกล้เคียงกันมาก แต่มี
ความแตกต่างกันที่อย่างมีนัยยะที่ส าคัญ คือ ความเข้มข้นในการใช้ตามลักษณะของสิ่งๆต่างกันตาม
เหตุผล โดยสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้าง รูปแบบ และภาษา47 ซึ่งกรณีนี้ได้แก่ to protect หากเป็น
กริยานั้นหมายความว่า “keep safe from harm or danger.”48 (ผู้วิจัยแปล: ปกป้องให้ปลอดภัยจาก
อันตรายที่คุกคาม) ส่วนค าว่า to preserve เป็นกริยาแปลว่า “not only to protect but also to 
maintain a state or circumstance or retain a certain condition.”49 (ผู้วิจัยแปล: ไม่เพียงปกป้อง
ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามเท่านั้น แต่ยังรักษาให้ยั่งยืนคงอยู่ในลักษณะเดิม)  สุดท้ายคือค าว่า to 

                                                           

45 Jeffrey A. McNeely and Paul Spencer Sochaczewski, Soul of the Tiger: Searching for nature's 
answers in Southeast Asia, (University of Hawaii Press, 1995) p. 9 
46 D.E. Fisher, Legal Reasoning in Environmental Law: A Study of Structure, Form and Language 
(Edward Elgar, Cheltenham, 2013) p. 10-12.  
47 D.E. Fisher, Michael I. Jeffery, Jeremy Firestone, and Karen Bubna-Litic (ed.) Biodiversity 
Conservation, Law+Livelihoods: Bridging the North-South Divide (the IUCN Academy of Environmental 
Law Research Studies, Cambridge University Press, 2008) p. 98. 
48 อ้างแล้ว. 
49 อ้างแล้ว. 
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conserve เป็นกริยาแปลว่า “not only to protect but also to do so particularly with intent of 
later use.” 50 (ผู้วิจัยแปล: ไม่เพียงปกป้องให้ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามเท่านั้น แต่ยังรักษาไว้เพ่ือใช้
ในภายหลัง) 
  ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ถูกยกเลิกไปและประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก (CITES) โดยเพ่ิมแนวทางการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่ (In-situ และ Ex-situ conservation) หมวด 5 มาตรา 29 และ หมวด 6 
มาตรา 33 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการทางกฎหมายดังกล่าวฯ มีการแก้ไขผ่อนคลายความเข้มข้นในเชิง
ปกป้องลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่รัฐอนุญาตในเพาะพันธุ์
และครอบครองได้นอกถิ่นที่อยู่ ซึ่งอาจถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่า แนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวนี้มุ่งสนับสนุน
การขยายพันธุ์สัตว์ป่าเฉพาะชนิดพันธุ์หากยาก ( Individual species protection) หรือชนิดพันธุ์ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่าการให้น้ าหนักในการอนุรักษ์เชิงนิเวศ (Ecosystem management) อัน
อาจเป็นผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและจ านวนสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ลดลง51 ซ่ึงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ผ่านมา แม้ว่าการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือป้องกันมิให้สูญพันธุ์จะเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท า แต่
สังคมไทยทั่วไปยังคงคุ้นเคยกับการล่าเสรีเพ่ือยังชีพก็มิได้เข้าใจไปในบริบทเดียวกันทั้งหมด ความสับสนใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐอาศัยมาตรการบังคับใช้กฎหมายฯ โดยการ
ปกป้องพ้ืนที่แบบเข้มข้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางกลับจ านวนคดีบุกรุกท าลายป่าไม้และคดีลักลอบ
ล่า/ค้าสัตว์ป่าที่มีจ านวนสูงขึ้น52 และจ านวนธุรกิจสวนสัตว์เอกชนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 
ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายกระแสหลัก กับการอนุรักษ์นกยูงป่าในธรรมชาติ  

หากจะพิจารณาจากเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ 
2535 กฎหมายสัตว์ป่าทั้งสองฉบับนี้มุ่งเน้นการสงวนและคุ้มครอง (Preservation and Protection) 
สัตว์ป่าตามบัญชีรายชื่อทั้งในถิ่นที่อยู่และนอกถิ่นที่อยู่เป็นสาระส าคัญ เพ่ือเร่งรัดขยายพันธุ์สัตว์ป่าและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ (CITES) โดยรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายคือการปกป้องให้
ปลอดภัยจากภยันตรายที่คุกคามและรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นด้วยอาศัยอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน รัฐ
จึงใช้อ านาจผ่านกฎหมายในการจ ากัดเสรีภาพของพลเมืองโดยการห้าม “ล่า”53 สัตว์ตามบัญชีรายชื่อและ
ก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอนุรักษ์อ่ืนขึ้นมาเพ่ือปกป้องถิ่นอาศัย  
  ข้อจ ากัดในการบังคับใช้ฯ คือ การใช้รูปแบบการลงโทษเชิงเดียวซึ่งไม่เหมาะสมต่อการส่งเสริม
และคุ้มครองสัตว์ป่า ดังจะเห็นจากบทก าหนดโทษทางอาญา ตามมาตรา 4754 ที่เป็นมาตรการหลักเพียง
อย่างเดียวในการปกป้องสัตว์ป่าจากภยันตรายจากมนุษย์ที่คุกคาม แต่อย่างไรก็ดียังไม่ประสิทธิภาพต่อ
                                                           

50 อ้างแล้ว. 
51 นิรกุล สุธรรมกิจ, รศ. "เอกสารประกอบค าสอน วิชา ศ. 375 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น: ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาตไิทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2556) 
52 ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ปี ๓ ฉบับท่ี ๑๖ กุมภาพันธุ-์มนีาคม ๒๕๕๓ 
53 มาตรา 4 พระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 
54 มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสี่ปี หรือปรับไมเ่กินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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การรักษาชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่ให้ยั่งยืนได้ เพราะกฎหมายไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการ “ล่า” สัตว์ของ
มนุษย์ได้โดยเด็ดขาด เป็นแต่เพียงการใช้บทลงโทษทางอาญามาข่มขู่ก าราบให้เข็ดขยาดเท่านั้น 
(Deterrence) เนื่องด้วยเพราะมิได้ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง (serious crimes) และไม่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อสังคมมนุษย์ส่วนรวม ประกอบกับเป็นดุลยพินิจของผู้พิพากษาในการก าหนดอัตราโทษจ าคุก 
(ไม่น้อยกว่า 4 ปี) การใช้มาตรการทางอาญาแต่เ พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ควรน าทฤษฎีการ
ลงโทษอ่ืนๆมาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น การลงโทษเพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูจิตใจ (Rehabilitation) หรือ
บทลงโทษที่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดได้ เช่น การท างานรับใช้สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งในปัญหาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ สาเหตุเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายห้ามล่า
สัตว์ป่านี้มีการพัฒนาอย่างจริงจังเพียงแค่ 32 ปีเท่านั้น (พ.ศ. 2503-2535) ซึ่งมาตรการต่างที่เกี่ยวข้องจึง
อิงอยู่กับฐานนิติปรัชญาทางความคิดเดิมๆ ที่มองคุณค่าในตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากกว่าจะปกป้อง
คุ้มครองสรรพชีวิตอ่ืน เช่นนี้การจะลงโทษอาญาขั้นรุนแรงเพียงแค่การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งตัว คงขัด
ต่อความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชนส่วนมากซ่ึงมีพ้ืนฐานเสรีในการล่าสัตว์เพ่ือยังชีพมาแต่โบราณ (ซึ่งประเด็น
นี้อยู่นอกเหนือหัวข้อวิจัยชิ้นนี้) 
   อนึ่ง ในการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ภัทราวรรณ (2558) 55 กล่าว
ว่า "กฎหมายไม่ควรยึดถือเฉพาะ 'แบบ' ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตายตัว บีบคั้นสังคมเกินกว่าที่จะ
ช่วยสังคมเป็นระเบียบ"56 แต่ได้เสนอว่าแนวคิดในการใช้กฎหมายอย่างอ่อน (Soft law) หรือ ปทัสถาน 
(Norms) (กฎเกณฑ์ที่ยังมิได้ผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตราเป็นกฎหมายบ้านเมือง แต่มีการถือ
ปฏิบัติและบังคับใช้ในพื้นที่นั้นๆ) สามารถพัฒนาส่งเสริมให้กฎหมายที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้  ซึ่งใน
กรณีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านั้น ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ เจ้าหน้าที่ และสภาพภูมิประเทศ 
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบ เช่นนี้หากรัฐสนับสนุนและรับรอง "คุณค่าของ
ปทัสถานท้องถิ่น"  ให้มีผลทางกฎหมายโดยยอมรับ "สิทธิชุมชน" โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนนั้นย่อมยากที่จะปฏิเสธ "ความรับผิดชอบร่วมกัน" 
(common responsibility) ต่อภาระหน้าที่ในการอนุรักษ์ฯ ของชาติ ด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
ชุมชนมักจะเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลพิทักษ์สัตว์ป่า ด้วยอาจมองว่าเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมกฎจารีตฯให้สอดรับกับกฎหมายบ้านเมืองจึงเหมาะสม
และจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบกฎหมายสัตว์ป่าต่อไป ในกรณีนี้สามารถเห็นได้จากรายงานการศึกษาเรื่อง 
Review of Statutory and Customary Law in the Xe Champhone, Ramsar Site, ในพื้นที่ประเทศ 
Lao PDR ซึ่งมีวัฒนธรรม ความเชื่อพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อดั้งเดิมของไทย  ( IUCN, 
2013)57  
   
สรุป 

                                                           

55 ภัทราวรรณ รตันเกษตร "บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อนกับการพฒันากฎหมายในอนาคต (Role of soft law and 
the development of law)" พะเยาวิจัย 4 (มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) หน้า 1110  
56 อ้างแล้ว ข้อท่ี 2 หน้า 1110 
57 Moore, P., Pholsena, M., Phommachanh, K., and Glémet, R. Review of Statutory and Customary 
Law in the Xe Champhone Ramsar Site, Lao PDR: Implications for a rights-based approach to 
conservation (Vientiane, Lao PDR: IUCN, 2013). 
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  รัฐอาศัยหลักอธิปไตยเหนือทรัพยากรฯเพียงเพ่ือผูกขาดการบริหารจัดการฯไว้ที่ตัวเองเท่านั้น ซ่ึง
การผูกขาดนี้รัฐก็มิได้มุ่งสงวนและรักษาไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น แต่ใช้สอยเอาประโยชน์จากสัตว์
ป่าด้วยเช่นกัน การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกฎหมายกระแสหลักถูกครอบง าด้วยแนวคิดทุนนิยม โดยการ
เปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อในสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นวัตถุเพ่ือการซื้อขายรองรับเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่
มิได้ให้คุณค่ากับเหตุผลเชิงนิเวศวิทยาและศีลธรรมจรรยาเท่าที่ควร  ถึงแม้ว่าตัวบทกฎหมายสัตว์ป่าจะ
พยายามให้เหตุผลเชิงคุณค่าต่อระบบนิเวศ แต่กฎหมายฯไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมที่
สนับสนุนทุนนิยมได้ การลักลอบล่าสัตว์ป่าจึงไม่สามารถหมดไปได้ โดยเฉพาะแนวคิดในการใช้อาญา
แผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กระท าความผิดได้ 
    
 การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยหลักพันธสัญญาธรรมชาติ (Ecological Covenant)  
 
 เนื้อหาในส่วนนี้มุ่งศึกษาคติความเชื่อตามแนวคิดวิญญาณนิยม (Animism) และหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนกยูงทองซึ่ง
ปรากฏในเอกสารทางพุทธศาสนาและถูกถ่ายทอดเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
ของชุมชนและสังคม เพ่ือน ามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ (ที่อยู่ในรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ) ในรูปแบบ “พันธสัญญาทางธรรมชาติ” (Ecological Covenant) ที่ผูกมัด
ปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกันบนความเชื่อมั่นศรัทธาอันก่อเกิดเป็นภาระหน้าที่ ที่ต้องกระท าการใด ไม่กระท า
การใด หรือละเว้นต่อสิ่งใด พันธสัญญาดังกล่าวนี้สมบูรณ์ มีผลบังคับจากการปฏิบัติสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น 
ตราบเท่าที่ความเชื่อม่ันศรัทธานั้นๆ จะถูกเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์นั้นไป พันธะฯนั้นย่อมระงับไป  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยหลักพันธสัญญาธรรมชาติเป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมาแต่
ดั้งเดิมเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินรวม (Common 
properties) ให้เหมาะสมและยั่งยืน  
   
ความเชื่อตามคติวิญญาณนิยม Animism (Graham Harvey, 2013) 
  ความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แต่ความเชื่อมั่นงมงายนั้นโง่เขลา มนุษย์ (ศาสนา) ใช้
ประโยชน์จากความเชื่อทางจิตวิญญาณเพ่ือสร้างสรรค์และท าลายมาอย่างยาวนาน ในสังคมไทยหาก
กล่าวถึงคติความเชื่อเรื่องจิตวิญาณ ความศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดโยงกับความงมงายคงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หาก
กล่าวถึงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณต่างๆ ที่ยึดโยงกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติอาจเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ (Original contribution) ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ องค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมที่ส่ ง เสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  ( traditional knowledge of 
environment)58 มีความหมายเชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ที่มีกฎหมายรับรองให้เป็น 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”59 ที่สืบต่อกันมาของไทย  

                                                           

58 Linda Hogan “We call it tradition” in Graham Harvey (ed.) in The Handbook of Contemporary 
Animism (Routledge, NY, 2013) p. 19-20. 
59 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ก ราชกิจจา
นุเบกษา ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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  หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญญาณ
นิยม (Animism) ถูกน าเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)60 นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ
ในยุค ‘90 ที่กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณเป็นของ
ตนเอง61 Tylor มิได้มองจิตวิญญาณนิยมที่ปะปนน าเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) แต่ได้
ศึกษาผ่านระบบความเชื่อของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ที่มีรูปแบบพิธีกรรมและขนบธรรมเนียม
ทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้มองสรรพชีวิตเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แต่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง 
(Subject) ซึ่ง Tylor ได้อธิบายไว้ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒนธรรม” “Culture,… is that complex 
whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, customs and any other 
capabilities, and habits acquired by [a human] as a member of society”62 ซึ่งในยุคปัจจุบัน
มุมมองของ Tylor ได้ถูกน ามาผสมผสานกับแนวคิดเชิงนิเวศ (Environmentalism) โดยเฉพาะในกลุ่ม
นิเวศเชิงลึก (Deep Ecology)63 ที่มองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้
เป็นวัตถุที่แตกแยกจากกัน ซึ่งจิตวิญญาณเชิงนิเวศ (Ecological spirituality)64 นี้มิได้หมายความถึง
ความรู้สึก (Sensitivity) ที่ถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์เท่านั้น แต่มองถึง องค์รวมของระบบนิเวศทุกๆ
ระบบโลกท่ีอาจไม่มีความรู้สึกแต่มีชีวิต มีคุณค่าในตัวเอง 
 
พันธสัญญาทางธรรมชาติ –ผี- โองการแช่งน้ า-แช่งน้ าพระพัทธ์ 
                                                           

มาตรา ๓ “มรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบตัิ หรือทักษะ ทาง
วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรบัและรู้สกึเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของตน 
มาตรา ๔ มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสรมิและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมลีักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๖) การเล่นพ้ืนบา้น กีฬาพ้ืนบ้าน และศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
(๗) ลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
60 Edward B. Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Art, and Custom Volumes 2 (London: John Murry, 1871)   
61 Graham Harvey, Animism Respecting the Living World (Columbia University Press, New York, 2006) 
p. 180-183. 
62 James L. Peacock, the Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus (2 eds., Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001) p. 3. 
63 Arne Naess, Ecology, community and lifestyle: Outline of an Ecosophy in translated by David 
Rothenberg (Cambridge University Press, 1989).   
64 David R. Kinsley, Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-cultural Perspective (Prentice 
Hall, 1995).  
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  “พันธสัญญา” (Covenant) เป็น “ข้อตกลง” (Convention) ที่เก่าแก่ก่อนที่จะมีค าว่า “สัญญา” 
(Contract)65 ซึ่งยึดโยงกับศาสนา พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรมที่ต้องกระท าการใด
หรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใด ตามที่ได้แสดงเจตจ านงไว้ โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือ
ปฏิบัติในสังคมต่างๆ นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน   

“ covenant is a morally informed agreement or pact based on 
voluntary consent and mutual oaths or premises, witnessed by the 
relevant higher authority, between peoples or parties having 
independent though not necessarily equal status, that provides for 
joint action or obligation to achieve defined ends ( limited or 
comprehensive) under conditions of mutual respect which protect 
the individual integrities of all the parties to it.”66 [ผู้วิจัยแปล: พันธ
สัญญาเป็นการประกาศโองการหรือค าปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้า
ร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือกระท าการใดๆด้วยใจสมัครโดยประกอบด้วยการกล่าว
สัจจะสาบานหรือค ามั่นสัญญาร่วมกันโดยอ้างอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน 
พันธสัญญาเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายอย่างอิสระไม่จ ากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อ
พันธสัญญาก่อให้เกิดการกระท าหรือความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพ่ือยุติหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น) 
ภายใต้เงื่อนไขในการเคารพซึ่งกันและกัน (กัลยาณมิตร)เพ่ือปกป้องความ
มั่นคงสามัคคีของสมาชิกและของกลุ่ม]  
 

   ดังนั้นหากกล่าวโดยสรุป “พันธสัญญา” (Covenant) อาจจะเป็นค าประกาศโองการ หรือ ค า
ปฏิญาณ ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ านงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม 
เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมโดยอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ  ซึ่ง Covenant มีนัยยะที่
แตกต่างกับการก่อเกิดของหลักสัญญาทั่วไป (Legal contract) ที่เปิดเสรีในการเข้าสัญญาโดยอาศัยการ
แสดงค าเสนอและค าสนองเท่านั้น โดยอิสระไม่มีข้อจ ากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของ
หลักการเข้าท าสัญญาด้วยความสมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมาย  Civil Law จึงแก้ไขโดยการตรากฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างดังกล่าว (เช่น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙67 เป็นต้น)  

                                                           

65 Daniel J. Elazar, Covenant and Civil Society: The Constitutional Matrix of Modern Democracy, the 
Covenant Tradition in Political Volume IV (Transaction Publishers, New Brunswick, 1998) p. 8-10. 
66 Ibid., p 8-10. 
67 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ราชกจิจานุเบกษา ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (ข้อสังเกต: กรณเีกษตรพันธสัญญานั้น หากเกิดขึ้น
จากความสมัครใจและก าหนดข้อความที่มุ่งเน้นศีลธรรม เช่น มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมอาชีพ โดย
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  หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรม
ลัทธิฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ที่ส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียม
โบราณราชประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัทธ์ (ถือน้ าพระพัทธ์ -แช่งน้ าพระพัทธ์) 
ซึ่งเป็นพิธีกระท าสัตย์สาบาลต่อกษัตริย์ ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปรากฏจารึกที่กรอบประตูศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา68  โดยพิธีสา
บาลนี้ ถูกจารึกเป็นภาษาสันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญา”  (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ์ได้
ถอดความหมายว่า “พัทธ” แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับค าไทยที่ใช้
เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธาประติชญา” หรือแปลรวมว่า “ค าสาบาลผูกมัด”69 ซึ่งการกล่าวโอการ
สาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ “ธรรมะ” อันถือเป็นอ านาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  
  “ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ” เมื่อใช้กับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจักรวาลวิทยา เป็น “กฎ
นิรันดร” ที่ก าหนดบังคับมนุษย์ให้ด าเนินตาม70 (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ตื่นและหลับ 
เป็นกฎนิรันดร ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรือเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ซึ่ง ประภัสสร เธียรปัญญา ได้
อธิบายในมิติจักรวาลวิทยา ว่า  ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรที่บ ารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่า
โลกด าเนินไปตามกฎระเบียบบางอย่างที่ยั่งยืนและบ ารุงรักษาโลกไว้ กฎระเบียบนี้เป็นหลักที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และมีเทพทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย์ประพฤติตนให้
สอดคล้องกับระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่งต่างๆก็จะได้รับผลที่ดีในโลกหน้าที่เขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก 
หากเขาปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะเป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหน้า”71   ดังนั้น
เมื่อกล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยินยอม สมัครใจ) ประภัสสรฯ ชี้ว่า ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่
ผูกพันทุกคนที่ต้องการให้การกระท าของเขามีผล ยอมอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ซึ่ งครอบครองจักรวาลและจะ
น าทางชีวิตของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเขา”72 
   ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อหลัก “ธรรมะ” ได้ผ่านวัฒนธรรม
ฮินดู-พราหมณ์-มอญ เข้ามาสู่วัฒนธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์”73 
เช่นนี้แนวคิดเรื่อง “ธรรม” ได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท”74 โดยอาจเปรียบได้กับ 
“รัฐธรรมนูญ” ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผู้ปกครองรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประภัสสรฯ 
วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงที่มาคล้ายคลึงกับฮินดูว่า
เป็นกฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แต่พระธรรมศาสตร์ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือ

                                                           

ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินควร เช่นนี้ ข้อตกลงนี้อาจมีลักษณะเป็นพันธสัญญา (covenant) ตาม
ความหมายทีไ่ด้กล่าวมานี้)  
68 จิตร ภูมิศักดิ์ โองการแช่งน้ าและข้อคิดใหม่ในประวัตศิาสตรไ์ทย ลุม่น้ าเจ้าพระยา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรงุเทพฯม ฟ้า
เดียวกัน, 2547) น. 4-5 
69 อ้างแล้ว น. 5 
70 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๔๘-๑๖๖. 
71 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๕๐. 
72 อ้างแล้ว 
73 อ้างแล้ว น. ๑๕๘. 
74 สถาบันปรีดี พนมยงค์, กฎหมายตรา ๓ ดวง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ, ๒๕๔๘) น. ๗ 
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มาศาสนาพุทธ และพระไตรปิฎก ดังนั้นหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” จึงยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์แบบฮินดู
แต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาล ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่ ง ประภัสสรฯ เห็นว่านั้นคือ “หลัก
กรรม”75 โดย “หน้าที่ หรือภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะของ
กษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา”76 หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม77   
  ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นว่า วาทกรรมธรรมราชานี้เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนทั้งสังคมบ้านเมืองและทางธรรมชาติ 
เพราะทุกสรรพชีวิตต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็นกระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนว
พุทธ78 หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ”79 อย่างชัดเจน 
  หากพิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ” เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏใน
กฎหมายตราสามดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม, หลักอคติ ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศีล ๘ และ
หลักเมตตากรุณา เป็นต้น80 ซึ่งร่องรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏหลงเหลือในกฎหมายสมัยปัจจุบันแต่
ประการใด ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กฎหมายกระแสหลัก (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. 
๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของรัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ 
หรือ หลักธรรมชาติ” โดยความจริงแล้วหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่
เบียดเบียน หลักความเมตตา ต่างๆ เหล่านี้เป็นพ้ืนฐานความดีงามที่สังคมถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่
กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแต่ตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายที่แข็งกระด้างเหล่านั้นเป็นแต่เพียงข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการ
ปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อพลเมืองของรัฐไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิน
ขึ้นตามมา  
  การละเว้นการฆ่า ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัติในหมู่นักบวช แต่เมื่อมีการ
เผยแพร่ต่อผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธา กฎศีลธรรมกลายเป็น “กฎจริยธรรม”81 นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้นั้น
สมัครใจกระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือ งดเว้นต่อสิ่งใด        
  
ความสัมพันธ์ระหว่างนกยูงกับวัฒนธรรมล้านนา 
  ล้านนาเป็นดินแดนที่มีความทับซ้อนของวัฒนธรรมที่หลากหลายมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามร่องรอยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนกยูงที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังสามารถเห็นได้เป็นที่ประจักษ์  โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนกยู งที่ถูกถ่ายทอดผ่าน

                                                           

75 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๕๘. 
76 อ้างแล้ว น. ๑๕๙. 
77 ธัญญา สังขพันธานนท์, วรรณคดีสีเขียว (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์นาคร, ๒๕๕๖) น. ๑๕๒-๑๕๓. 
78 ธัญญา สังขพันธานนท์, วรรณคดีสีเขียว (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์นาคร, ๒๕๕๖) น. ๑๖๕. 
79 อ้างแล้ว น.๑๖๘. 
80 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๖๒-๑๖๓. 
81 กฎจริยธรรม (Code of Conduct) คือกฎเกณฑ์ที่ยึดถือโดยไม่จ าเป็นต้องมีสถานะเป็นนักบวช  
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มิติเชิงประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นย้อนหลังกลับไปถึงหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมจีน 82 และ
อินเดียโบราณ (ราชวงศ์โมริยะ Maurya Dynasty)83 ที่ถูกส่งผ่านทางวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง 
พุทธศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม โดยผ่านการยึดถือปฏิบัติของกลุ่มชาติ พันธุ์ต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากจีน/อินเดีย/พม่า และได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนา84 ตั้งแต่การก่อก าเนิด
ราชอาณาจักร85 เช่นมีร่องรอยทางโบราณวัตถุ คือ ลวดลายนกยูงที่ปรากฏใน “ไหเขียนลายสีด าใต้
เคลือบ” ศิลปะล้านนา (พ.ศ. 20-21) ณ เตาเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์วัดศรี
โคมค า จ. พะเยา หรือร่องรอยทางจิตรกรรมรูปนกยูง ในศิลปะจีน ปรากฏภายในอุโมงค์ที่ 1 วัดอุโมงค์ 
เชียงใหม่86 ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าว ถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของล้านนา และลวดลายของจิตรกรรมสะท้อนให้
เห็นถึงการผสมผสานของศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หยวน-หมิง และลวดลายศิลปะพม่า87  
 
นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อทางศาสนา 
   นกยูงผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ ตามคติความเชื่อทางศาสนามาแต่โบราณ ซึ่งล้านนาได้รับอิทธิพล
ความเชื่อนี้มาโดยผ่านต านานทางพุทธศาสนา88 แบบอินเดีย-ลังกาโบราณ ซึ่งนกยูงแสดงถึงอ านาจบารมี 
ร่ ารวยมั่งคั่ง เปรียบดุจดั่งแสงแรงกล้าขององค์พระอาทิตย์89  ความส าคัญของ “พญานกยูงทอง” ตาม
พุทธประวัติปรากฏเป็นอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา โมรชาดกที่ ๙ และ
มหาโมรชาดก90 (ซึ่งทั้งสองบทมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและการอธิบายประเด็นส าคัญๆ) ที่สร้าง
อิทธิพลความเชื่อต่อนกยูงทองศักดิ์สิทธิ์และผู้ศรัทธาชาวพุทธล้านนาเป็นมาก ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ต่างๆ ในลักษณะพระเครื่องสืบต่อกันเรื่อยมา91 หรือในคติความเชื่อท้องถิ่นในแบบศิลปะพม่า-ไทใหญ่ จะ
พบปรากฏในเครื่องรางของขลัง ที่เรียกว่า “มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดือน ขุนตะวัน”92  

                                                           

82 Li Xianyao and Luo Zhewen, China’s Museums (Cambridge University Press, Cambridge, 2010) p 
193. 
83 John McLeod, The History of India (Greenwood Histories of Modern Nation, Westport, Praeger, 
2002) p. 1-2: Chandragupta Maurya (c. 324–300 BCE), Bindusara (c.300–272 BCE) and Asoka (c.272–233 
BCE). 
84 อุดม รุ่งเรื่องศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2546) น. 7 
85 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 101-104  
86 สุรชัย จงจิตงาม, ล้านนา Art & Culture (นนทบุรี : อมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์ จ ากดั, 2555, น. 33   
87 อ้างแล้ว น. 32 
88 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 7. 
89 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นกยูง : พุทธสัญลักษณล์้านนา (2559) <http://www.sri.cmu.ac.th.> 
90 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บทสวดพระปริตรเพ่ือชีวิตที่เป็นมงคล (กรุงเทพฯ : มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ
สังคม, ๒๕๕๙) น. ๔๓. 
91 เช่น บทสวดคาถาผญานกยูงทอง โมระปริตร, พระปดิตาเกีย่วทรัพย์ หลังนกยูง ครูบาศรี วัดบ้านเป้า อ.บ้านเป้า จ.
ล าปาง, นกยูงทองเรียกทรัพย์ ครบูาสิทธิ อภิวัณโณ วัดต้นเดื่อ อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่, เหรยีญนกยูงทอง หลวงพ่อ
ไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโย อ.เมอืง จ.พะเยา, เหรียญนกยูง โมรปรติร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, 
เหรียญพระอาจารยม์ั่น ภูริทตโฺต ปลุกเสกโดยหลวงพ่อสิม พุทธาจาโร ส านักสงฆ์ถ้ าผาปล่อง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 
92 มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดือน ขุนตะวัน  (เหน่มินละมินเซ) พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินทวณฺโณ วัดทุ่งโป่ง(พระเจ้าระแข่ง) 
อ. เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

http://www.sri.cmu.ac.th/
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   เอกสารที่บ่งบอกถึงลักษณะของนกยูงทอง คงมีร่องร่อย ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (2326) พระ
ยาธรรมปรีชา (แก้ว) ชี้ไว้ในเอกสารโบราณนี้ มีใจความกล่าวพรรณนาลักษณะของนกยูงว่า “...มีพรรณ
อร่ามเรืองเหลืองเป็นสีทอง ระหว่างปีกทั้งสองนั้นวิจิตรไปด้วยสีแดงดังแสงชาด เนตรทั้งสองนั้นแดง
ประหลาดแลดังผลมะกล่ า จะงอยปากนั้นแดงก่ าดังสีแก้วประพาฬ ดูไหนงามนั้น... ”93  และนกยูงทอง
ดังกล่าวนี้ได้รับการน ามาเปรียบเทียบกับการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ “ที่ดิน” ปรากฏในต าราดู
ลักษณะทีด่ินล้านนาด้วยเช่นกัน คือ “ดินที่ใด สัณฐานดังผิวนกยูง อยู่ที่นั่นมีข้าวของเงินฅ าสัมปัตติมาก เต
ชะยศศักดิ์มาก จักได้เมียเจ็ดคน”94    
 
นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครองในยุคพม่า 
  นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ปกครองชาวพม่าที่ปกครองล้านนา ตามประวัติศาสตร์เมื่อล้านนาตก
อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า (พ.ศ. 2101-2317)95 โดยเฉพาะช่วงที่ 2 พ.ศ. 2207-2317 ซึ่งราชส านัก
พม่ามิได้ปล่อยให้เจ้านายล้านนาปกครองกันเองอย่างเช่นแต่เดิม แต่ได้ส่งผู้ปกครองชาวพม่ามาปกครอง
แทน โดยอิทธิพลทางการเมืองและการปกครองของผู้ปกครองชาวพม่าในยุคนี้เป็นการก ากับบังคับบัญชา 
ซึ่งขยายไปทั่วล้านนาแม้แต่หัวเมืองเล็กด้วย เช่น สมัยกษัตริย์ปินดาเลได้แต่งตั้ง “แมน 5 คนพ่ีน้อง” ไป
ปกครองเมืองพะเยา เมืองพาน เมืองเทิง เมืองซลาวและเมืองลอ96 
  สรัสวดี อ๋องสกุล อธิบายถึงการที่ราชส านักพม่าก าหนดนโยบายส่งขุนนางพม่ามาปกครองในทุก
ระดับ ได้แก่  เมียวหวุ่น เชคคาย นาซ้าย นาขวา 97 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พม่าปกครองล้านนานั้น 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับนกยูงได้ถูกเผยแพร่หยั่งรากลงดินแดนล้านนามากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก วัดที่มีศิลปะ
พม่าหรือเจ้านายพม่าสร้างไว้จะมีสัญลักษณ์นกยูงปรากฏเหนือวิหาร เช่น วิหารวัดพันเตา ต.ศรีภูมิ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่าที่ใช้แสดงถึงผู้ปกครอง ซึ่งสัญลักษณ์รูปนกยูงต่างๆที่ปรากฏตาม
วัดและวิหารดังเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลากว่า ๑๐๐ ปี ที่พม่าปกครองล้านนาน่าจะมีอิทธิพลต่อ
คติความเชื่อท่ียกย่องนกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจ ความรุ่งเรือง98  
 
การอนุรักษ์นกยูงภายใต้คติความเชื่อ 
  กลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย บ้านกิ่วแก้ว ก่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างมีส่วนร่วมและด้วยความ
สมัครใจ ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายอายุและอาชีพ ประมาณ 40 คน ได้แก่ พระสงฆ์ (พระประจักษ์ 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม) ผู้น าชุมชน (ครูบุย วัชระ ศรีค าตัน) หัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เยาวชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองและลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงที่ลงมาจากเขตป่าอนุรักษ์ฯและชุมชน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยริเริ่มบริหารจัดการพ้ืนที่บางส่วนของสมาชิกเพ่ือกันเป็นเขตกันชน 

                                                           

93 พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ไตรภมูโิลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี 2 เลม่ 1,  หน้า 200 
94 สนั่น ธรรมธิ ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพส์ง่เสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๗) 
น.๒๐ 
95 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 223-252 
96 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 245 
97 อ้างแล้ว น. 246. 
98 อุดม รุ่งเรืองศรี, ศ.ดร., วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗) น. ๙. 
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(Buffer zones) ซึ่งได้จัดให้มีแหล่งน้ าและอาหารเพ่ือกระชับพื้นที่มิให้นกยูงกระจายการหากินไปในพ้ืนที่
อ่ืนๆ อันจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
  จากการลงพ้ืนที่วิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มสมาชิกมีความเชื่อเดียวกันว่านกยูงที่
ป่าแห่งนี้เป็นลูกหลานของนกยูงของพญาลอ จ้าวเมืองเวียงลอในอดีตจึงเป็นนกยูงศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดท า
ร้ายหรือฆ่าจะมีภยันตรายแก่ผู้นั้นและครอบครัว คติความเชื่อเรื่องอ านาจศักดิ์สิทธิ์นี้ ได้รับการสนับสนุน
และถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา เช่น ซอพระลอเดินดง เป็นบทที่กล่าวถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตป่าระหว่างเมืองลอกับเมืองสรอง99 (อุดม รุ่งเรืองศรี:2547.565-567) หรือ คร่าวซอ 
(ค่าว) หงส์หิน ใน “บทชมป่า” ซึ่งพรรณนาถึงนกชนิดต่างๆ และนกยูงด้วยเช่นกัน100(อุดม รุ่งเรืองศรี:
2547.503-504) 
 คติความเชื่อล้านนาเรื่องอ านาจ “ผี” ในที่นี้หมายความถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีอารักษ์ ดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นสภาพบังคับก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ  เช่น การเลี้ยงผีขุนน้ า เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ (สนั่น ธรรมธิ:2557.38) 
 
สรุป    

“หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่า
ของชุมชนเป้าหมายถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏตามค าสาปแช่ง
เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งเห็นว่า อ านาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง  
 
อภิปรายสรุปผลการวิจัย 
  ในการศึกษานี้คติความเชื่อตามแนวคิดวิญญาณนิยม Animism เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ (traditional knowledge of environment)[28] มี
ความหมายเชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ที่มีกฎหมายรับรองให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม”[29] ที่สืบต่อกันมาของไทย  
  หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญญาณ
นิยม (Animism) ถูกน าเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)[30] นักมานุษยวิทยาชาว
อังกฤษในยุค ‘90 ที่กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณ
เป็นของตนเอง[31] Tylor มิได้มองจิตวิญญาณนิยมที่ปะปนน าเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) 
แต่ได้ศึกษาผ่านระบบความเชื่อของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ที่มีรูปแบบพิธีกรรมและ
ขนบธรรมเนียมทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้มองสรรพชีวิตเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แต่มีจิตวิญญาณ
เป็นของตัวเอง (Subject) ซึ่ง Tylor ได้อธิบายไว้ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒนธรรม” ดังนี้  [ผู้วิจัยแปล: 
วัฒนธรรม...คือ องคาพยพที่สลับทับซ้อนกัน ซึ่งรวมทั้ง องค์ความรู้ , คติความเชื่อ, ศิลปะ, คุณธรรม, 
กฎหมาย, ขนบธรรมเนียมต่างๆ และศักยภาพทางช่างฝีมือทั้งหลาย , ทักษะความช านาญที่ถูกหลอม
รวมกัน [โดยมนุษย์] อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม] [32] ซึ่งในยุคปัจจุบันมุมมองของ Tylor ได้ถูกน ามา
ผสมผสานกับแนวคิด เชิ งนิ เวศ (Environmentalism)  โดยเฉพาะในกลุ่ มนิ เวศเชิ งลึก (Deep 

                                                           

99 อ้างแล้ว น.๕๖๕-๕๖๗. 
100 อ้างแล้ว น. ๕๐๓-๕๐๔. 
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ecology)[33] ที่มองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้เป็นวัตถุที่แตกแยก
จากกัน ซึ่ งจิตวิญญาณเชิงนิ เวศ (Ecological spirituality) [34]  นี้มิ ได้หมายความถึงความรู้สึก 
(Sensitivity) ที่ถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์ (Animal rights) เท่านั้น แต่ยังมองถึงองค์รวมของระบบนิเวศ
ทุกๆระบบของโลกท่ีอาจไม่มีความรู้สึกแต่มีชีวิตและมีคุณค่าในตัวเอง (Intrinsic value) ด้วย  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นขึ้นในลักษณะ “พันธ
สัญญา” (Covenant) ซึ่งเป็น “ข้อตกลง” (Convention) ที่เป็นบ่อเกิดของหลักการสัญญาต่างๆก่อน
อิทธิพลของระบบตัวอักษรหรือ“สัญญา” (Contract) [35] ตามระบบกฎหมายที่จ าต้องอาศัยหลักฐาน
เพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี  
  ดังนั้นลักษณะเด่นของการใช้ประโยชน์จากพันธสัญญานั้นจึงครอบคลุมรองรับข้อตกลงต่างๆ ได้
มากกว่าหลักสัญญาทางกฎหมาย กล่าวคือ หลักพันธสัญญาซึ่งยึดโยงกับคติความเชื่อศาสนา อ านาจ
ศักดิ์สิทธิ์ หลักศีลธรรม ความดีงาม และบังคับใช้โดยค าสาปแช่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เจนในวัฒนธรรม
สยามโบราณ คือ “โองการแช่งน้ า-แช่งน้ าพระพัทธ์” หรือค ากล่าวสัจจะสาบานตามหลักศาสนาต่างๆก่อน
สืบพยาน เป็นต้น  พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรม (ความภักดี กตัญญู) ที่ต้องกระท าการ
ใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใด ตามที่ได้แสดงเจตจ านงไว้  โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือ
ปฏิบัติในสังคมต่างๆ นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน  
  การใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญามิได้มีแต่ในวัฒนธรรมสยามเท่านั้น แต่ปรากฏในวัฒนธรรม
การเมืองตะวันตกด้วยเช่นกัน 

Daniel J. Elazar ให้ความหมายว่า [ผู้วิจัยแปล: พันธสัญญาเป็นการประกาศโองการหรือค า
ปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้าร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือกระท าการใดๆด้วยใจสมัครโดย
ประกอบด้วยการกล่าวสัจจะสาบานหรือค ามั่นสัญญาร่วมกันโดยอ้างอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน พันธ
สัญญาเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายอย่างอิสระไม่จ ากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อพันธสัญญาก่อให้เกิดการกระท า
หรือความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพ่ือยุติหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น) ภายใต้เงื่อนไขในการเคารพซึ่งกันและกัน (กัลยาณมิตร)เพ่ือปกป้องความมั่นคงสามัคคีของ
สมาชิกและของกลุ่ม] [36] 
   ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “พันธสัญญา” (Covenant) อันจะเป็นค าประกาศโองการ หรือ ค า
ปฏิญาณ ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ านงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม 
เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน (Common ground) ที่
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางศีลธรรมโดยอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ  ซึ่ง 
Covenant มีนัยยะที่แตกต่างกับการก่อเกิดของหลักสัญญาทั่วไป (Legal contract) ที่เปิดเสรีในการเข้า
สัญญาโดยอาศัยการแสดงค าเสนอและค าสนองอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจ ากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าผลลัพธ์ของหลักการเข้าท าสัญญาด้วยความสมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย  Civil Law จึงแก้ไขโดยการตรากฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างดังกล่าว (เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. 2559 [37] เป็นต้น)  
  หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรม
ลัทธิฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ที่ส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียม
โบราณราชประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัทธ์ (ถือน้ าพระพัทธ์ -แช่งน้ าพระพัทธ์) 
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ซึ่งเป็นพิธีกระท าสัตย์สาบาลต่อกษัตริย์ ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปรากฏจารึกที่กรอบประตูศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา[38] โดยพิธี 
“สาบาล”นี้ ถูกจารึกเป็นภาษาสันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญา”  (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิ
ศักดิ์ได้ถอดความหมายว่า “พัทธ” แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับค า
ไทยที่ใช้เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธาประติชญา” หรือแปลรวมว่า “ค าสาบาลผูกมัด” ซึ่งการกล่าวโอ
การสาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ “ธรรมะ” อันถือเป็นอ านาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด (จิตร ภูมิศักดิ์: 
2547.4-5) 
  “ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ” เมื่อใช้กับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจักรวาลวิทยา เป็น “กฎ
นิรันดร” ที่ก าหนดบังคับมนุษย์ให้ด าเนินตาม[39] (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ตื่นและหลับ 
เป็นกฎนิรันดร ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรือเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ประภัสสร เธียรปัญญา ได้อธิบายใน
มิติจักรวาลวิทยา ว่า  ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรที่บ ารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่าโลก
ด าเนินไปตามกฎระเบียบบางอย่างที่ยั่งยืนและบ ารุงรักษาโลกไว้ กฎระเบียบนี้เป็นหลักท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ของสิ่งต่างๆ และมีเทพทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย์ประพฤติตนให้สอดคล้องกับ
ระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่งต่างๆก็จะได้รับผลที่ดีในโลกหน้าที่เขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก หากเขา
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะเป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหน้า”[40]  ดังนั้นเมื่อ
กล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยินยอม สมัครใจ) ประภัสสรฯ ชี้ว่า ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่
ผูกพันทุกคนที่ต้องการให้การกระท าของเขามีผล ยอมอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ซึ่งครอบครองจักรวาลและจะ
น าทางชีวิตของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเขา” (ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.148-
166) 
  ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อหลัก “ธรรมะ” ได้ผ่านวัฒนธรรม
ฮินดู-พราหมณ์-มอญ เข้ามาสู่วัฒนธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์” 
เช่นนี้แนวคิดเรื่อง “ธรรม” ได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท” โดยอาจเปรียบได้กับ 
“รัฐธรรมนูญ” ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผู้ปกครองรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประภัสสรฯ 
วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงที่มาคล้ายคลึงกับฮินดูว่า
เป็นกฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แต่พระธรรมศาสตร์ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือ
มาศาสนาพุทธประกอบพระไตรปิฎก แต่อย่างไรก็ตามหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” ก็ยังคงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์แบบฮินดูแต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาลให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งประภัสสรฯ เห็น
ว่านั้นคือ “หลักกรรม” โดย “หน้าที่ หรือภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เฉพาะตัวของกษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา” หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (ประภัสสร 
เธียรปัญญา:2552.158-159)  
  ซึ่งมิตินี้ ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นชัดเจนว่า คติความเชื่อเรื่อง “ธรรมราชา” นี้
เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและ
พฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนทั้งสังคม
บ้านเมืองและทางธรรมชาติ เพราะทุกสรรพชีวิตต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็น
กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวพุทธ[41] หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ” อย่างชัดเจน หาก
พิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ” เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม, หลักอคติ ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศีล ๘ และหลักเมตตากรุณา 
[42] เป็นต้น ซึ่งร่องรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏหลงเหลือในกฎหมายสมัยปัจจุบันแต่ประการใด ซึ่งจากที่
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ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กฎหมายกระแสหลัก (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของรัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ หรือ หลักธรรมชาติ” 
โดยความจริงแล้วหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน หลักความเมตตา 
ต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานความดีงามที่สังคมถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแต่ตัว
บทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายที่แข็งกระด้าง
เหล่านั้นเป็นแต่เพียงข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อพลเมืองของรัฐไม่
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิดขึ้นตามมา  ดังนั้นการละเว้นการฆ่า ไม่
เบียดเบียนสัตว์ เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัติในหมู่นักบวช แต่เมื่อมีการเผยแพร่ต่อผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธา กฎ
ศีลธรรมกลายเป็น “กฎจริยธรรม” นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้นั้นสมัครใจกระท าการใด ไม่กระท า
การใด หรือ งดเว้นต่อสิ่งใด 
 ความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสาน
ระหว่างหน้าที่พลเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ศีลธรรม เป็นข้อพันธะสัญญาหรือภาระหน้าที่
ตามธรรมชาติที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้ น “พันธสัญญา
เชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือปกป้องหวง
กันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งสิ่งของส าคัญเหล่านั้นอยู่เกินกว่าการบังคับใช้
กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะดูแลทั่วถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
ถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค าสาปแช่ง” เป็นสภาพ
บังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า 
อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้ความ
รับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิตนี้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน 
และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพปัญหาเรื่องข้ อจ ากัดด้าน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตามส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law 
School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ที่มิได้ปฏิเสธจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิงมีส่วนช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เพราะหากประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศไทยย่อมมี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียง
เพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐาน 
เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วย
หลักธรรมตามศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพ
บังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่ง
คณะผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชน
กับอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการอนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือ
เป็นมรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมุติฐานของผู้วิจัย พันธสัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย  
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ตามหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ (Ecological Covenant) ที่ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้น พบว่า
ได้รับความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงจะกล่าวได้ว่า แม้มนุษย์มีความเข้าใจใน
กฎธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และการศึกษาชีววิทยา (Ecology) เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และชี้วัด
ดุลยภาพของระบบนิเวศต่างๆได้ก็ตาม แต่การอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เพ่ือก่อให้เกิดสภาพบังคับนั้นยังคงมี
ความส าคัญ ซึ่งความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ผี ในเชิงอนุรักษ์ทรัพย์สินร่วมนี้ ยังคงมีอิทธิพลภายใต้
ส านึกทางกฎหมายจารีตประเพณีแบบไทย ซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันกับ ส านึกทางกฎเกณฑ์ จารีต
ประเพณี “นิติส านึก” (Legal Consciousness)101 
  พันธสัญญาเชิงนิ เวศ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ( Human-natural 
relationship) เป็นความสัมพันธ์เชิงนิเวศ หรือชีววิทยา (Ecology) ซึ่งมนุษย์มีความส าคัญเป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบนิเวศที่ตนเองหรือชุมชนตั้งอาศัยอยู่ ซึ่งความสัมพันธ์เชิงนิเวศนี้ก่อก าเนิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
ภายใต้ระบบนิเวศโลก กล่าวคือ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นวงจรชีวิตที่ซับซ้อน เป็น
เครือข่ายใยของระบบนิเวศ102 ผลของความมั่นคงทางนิเวศนี้ (Ecological Integrity) ก่อให้เกิดอากาศ
บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ Oxygen และน้ าจืด (Flash water) อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เกื้อกูลชีวิต เป็นข้อผูกมัด
ระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศนี้เกิดขึ้นและมีผลตามกฎเกณฑ์ทางนิเวศ  (กฎธรรมชาติ)  ต่อมาเมื่อมนุษย์
มีความสามารถเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเองมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ตนเองและชาติพันธุ์ของตน มนุษย์จึงมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และท าลายระบบนิเวศได้พร้อมๆกัน 
ดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ทุกๆคน ระบบนิเวศธรรมชาติจึงถือเป็น 
“คุณค่าร่วมกัน” ของทุกคน (Common goods) เช่น แหล่งน้ าสะอาด หรือทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ซึ่ง
กระบวนการก ากับดูแลทรัพย์สินร่วมให้มีความยั่งยืนและสมบูรณ์เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ส าคัญ อัน
ประกอบด้วยความรู้และวิธีการต่างๆ  (Multidisciplinary) มิใช่อาศัยแต่เพียงกฎหมายและโทษแต่เพียง
อย่างเดียว ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการก ากับดูแลที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมคือการสถาปนสิ่งนั้นให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ืออาศัยความเคารพย าเกรงเป็นเครื่องมือในการปกป้องตัวเอง ดังนั้น ก่อนที่จะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพย์สินร่วมเหล่านี้ ถูกก ากับดูแลภายใต้บริบทความ
เชื่อเชิงนิเวศ เช่น หลักศีล 5 กล่าวคือเมื่อบุคคลหรือสมาชิกชุมชนละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ตามหลักศีล
ซึ่งเป็นกฎศาสนา บาปบุญคุณโทษ และความเชื่อถือในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของนกยูง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเชิง
สัญลักษณ์ทางปกครองที่ส่งผ่านกันต่อเนื่องมา การล่าก็ลดน้อยลง เมื่อนกยูงมีคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ ใน
ตัวเองแล้ว ถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่อาศัยจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเช่นกัน ความเกี่ยวเนื่องกัน
นี้เป็นทัศนคติเชิงบวกต่อการอนุรักษ์และปกครองความหลายหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่ (In-situ 
conservation) มากกว่าการเพาะขยายพันธ์นกยูงในกรงเลี้ยง (Ex-situ conservation) ลักษณะเช่นนี้จึง
สนับสนุนการบังตับใช้กฎหมายบ้านเมืองโดยปริยาย เมื่อความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม 
คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสานระหว่างหน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
หน้าที่ศีลธรรม จึงเกิดเป็นข้อพันธสัญญาหรือภาระหน้าที่ตามธรรมชาติที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย   

                                                           

101 David M. Engel, “Globalization and Legal Consciousness,” วารสารนิติสังคมศาสตร์ 5 
(2555): 8-9.   
102 Fritjof Capar, Web Of Life (London, Flamingo, 1997). 
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  ดังนั้น “พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย 
“อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือปกป้องหวงกันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย เป็นการก ากับดูแลโดยอาศัย
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้ว ทรัพย์สินสาธารณะ หรือทรัพย์สินร่วม เป็นสิ่งของส าคัญท่ี
ยากในการควบคุมดูแลให้ทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งในกรณีวิจัยนี้องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในพ้ืนที่ชุมชน ถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค า
สาปแช่ง” เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้าย
นกยูง ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพ
ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว กฎจารีตประเพณีดังกล่าว
เป็นไปตามแนวคิดส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School
) ที่มิได้ปฏิเสธกฎจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีผลดีในส่วนช่วยเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
บ้านเมือง เพราะประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศย่อมมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า
ผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตนอยู่บ้าง (การล่าเสรี) ก็เพราะกฎหมายนั้นมีความชอบ
ธรรม (legitimacy) และเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อ จารีตและศีลธรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐานที่ทุกคนต่างรับรู้ เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่
แท้จริงในตัวเอง  
 การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วยหลัก
ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ ตามลัทธิความเชื่อและศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัด
ด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพบังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อ
ท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” 
(Covenant of ecological spirituality) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบ
ทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชนกับอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) 
อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือเป็นมรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมติฐานของผู้วิจัย พันธ
สัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไร
ก็ตามพันธสัญญาฯนี้ ไม่มีสถานะเป็นกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary rules) เพราะไม่ได้
รับการจัดท าให้อยู่รูปแบบเอกสาร (Codification) หรือนิติวิถีใด 
 
 สรุป 
  นกยูงเป็นสัตว์ป่ามีความส าคัญเชิงคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมกลุ่มชุมชนล้านนา พม่า 
และไทใหญ่สืบมาแต่ดั้งเดิม การควบคุมก ากับการใช้ประโยชน์จากนกยูงจึงถูกจ ากัดไว้ด้วยอ านาจทาง
ปกครองและอ านาจความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือมิให้หมดไป เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
กลุ่มชุมชนนั้น มิให้ท าลายท าร้ายนกยูง เกิดเป็นข้อผูกมัดโดยหลักการพันธสัญญาเชิงนิเวศ (Eco-
Covenantal Governance) ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิมเพ่ือใช้อนุรักษ์ปกป้อง
นกยูงอันเป็นเสมือนทรัพย์สินรวม (Common properties) ให้เหมาะสมและยั่งยืนเชิงนิเวศ ดังนั้น “พันธ
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สัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือ
ปกป้องหวงกันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งสิ่งของส าคัญเหล่านั้นอยู่เกินกว่า
การบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะดูแลทั่วถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชน
บ้านกิ่วแก้วถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค าสาปแช่ง” 
เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้
ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิตนี้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับ
ชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตามส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law 
School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ที่มิได้ปฏิเสธจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิงมีส่วนช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เพราะหากประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศไทยย่อมมี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ ตน ก็เพียง
เพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐาน 
เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วย
หลักธรรมตามศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพ
บังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชนกับ
อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและความ
รับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการอนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือเป็น
มรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมุติฐานของผู้วิจัย พันธสัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามพันธสัญญาฯนี้ ไม่มีสถานะเป็นกฎจารีต
ประเพณีท้องถิ่น  (Local customary rules)  เพราะไม่ ได้ รั บการจัดท า ให้อยู่ รู ปแบบเอกสาร 
(Codification) หรือนิติวิถีใดๆ 
 
กระบวนการมีส่วนร่วมปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย(ป่าวียงลอ)” มีข้ันตอนดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าถึง
ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็น 

เป็นการเริ่มต้นสร้างความเข้าใจกับเจ้าของครอบครองพ้ืนที่เกษตร ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากปัญหานกยูงลงมาท าลายพืชผลทางการเกษตร จ านวน ๔ 
พ้ืนที่ (บ้านกิ่วแก้ว บ้านห้วยข้าวก่ า บ้านเชี้ย บ้านศรีดอนชัย) เช่น ปัญหา
การชดเชยค่าเสียหายจากภาครัฐ และเปิดเวทีย่อยให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในข้อมูล และการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่าน
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ขั้นตอนที่ 2 การ
ตัดสินใจเข้าร่วม 

เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างสมัครใจในการศึกษา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู้มีส่วนร่วมเดินทางดูงาน บ้าน
สามขา และ บ้านลี้ ล าพูน 



 Lan Rak  Khuang Nok Yoong : Model of  Thai Green Peafowl Conservation | 115 

ขั้นตอนที่ 3 
กระบวนการมีส่วน
เกี่ยวข้อง และสร้าง
ความร่วมมือ  

ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่
ขัดแย้งให้เป็น “ข่วง” เพ่ือจัดกิจกรรมดูนก 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
เครือข่าย 

ชุมชนและภาครัฐร่วมกันพิจารณา “ร่างปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย(ป่าวียงลอ)”  

ขั้นตอนที่  5 ลงนาม
ปฏิญญา 

ชุมชนและภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องร่วมลงนาม “ปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย         
(ป่าเวียงลอ)” ต่อสาธารณะ ในงานเทศกาลนับนกยูงไทย ณ ป่าเวียงลอ ครั้ง
ที่ ๑ 

 
ปฏิญญาฯ เป็นเอกสารฝ่ายเดียวที่แสดงถึงเจตจ านงค์ในการเข้าร่วมกัน เพ่ืออนุรักษ์นกยูงไทย

แห่งป่าเวียงลอ ซึ่งข้อตกลงตามปฏิญญานี้ ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายจึงไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
อันจะเรียกร้องได้ตามกฎหมายบ้านเมือง หากแต่เป็นข้อผูกมัดทางสังคมที่แสดงโดยเปิดเผยในการเข้า
ร่วมกันอย่างสมัครใจ และบันทึกไว้ต่อหน้าสักขีพยานผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูง 
และงานเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นหลักฐานให้รู้ทั่วกัน ซึ่งหากต่อไปภายหน้า 
สมาชิกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติม หรือ ถอนตัวจากข้อผูกมัดนี้ ย่อมท าได้อย่างเป็นอิสระ  
โดยมีรายนามดังเสนอในภาคผนวก 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ที่มีการบูร
ณาการในด้านวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research 
and development) มุ่งเน้นน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ นกยูงไทยอันเป็น
สัตว์ที่จัดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้คงอยู่ โดยยังประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา  จ าแนกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การ
แพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย และ ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพนกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา   

รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
4.1  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูง
ไทย และ ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนกับมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  โดยผลการศึกษาในวัตถุประสงค์นี้ จ าแนกผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน 
คือ 
    4.1.1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ กับพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ  
     4.1.2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
4.1.1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทย  
ในจังหวัดพะเยา 
 
 สัตว์ป่า (Wildlife) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท าหน้าที่สนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity) 
[1] ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิด
พันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติดั้งเดิม โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆ
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ประเทศสร้างความร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ้ืนถิ่น อันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่
ส าคัญของโลกร่วมกัน (Common heritage of humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้ 
และรวมถึงอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพ้ืนป่า สัตว์ป่าและพืชป่า เช่น องค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และอ่ืนๆ อันจะเห็นได้ตามหมายเหตุ
แนบท้าย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557)[2]    
  แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น[3] ซึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาครัฐด าเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเรื้อรัง
ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพ่ิม
ภาระทางด้านงบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ โดยไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งรากเหง้า
ส าคัญของปัญหาส่วนหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าภายใต้แนวคิดตามส านักกฎหมายบ้านเมือง 
(Legal Positivism) โดยรัฐมีอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรสัตว์ป่า (Territorial sovereignty) ซึ่งตัด
ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกฎจารีตประเพณีและคติความเชื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนการอนุรักษ์ฯตาม
รูปแบบดั้งเดิม สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเป็นสมบัติของเจ้าป่าเจ้าเขา ผีปู่ผีย่า ได้
กลายเป็นสมบัติของรัฐเท่านั้น ซึ่งมิติกฎหมายนี้ส่งผลในเชิงปฏิเสธ นิ่งเฉยต่อกฎหมายของชุมชน
โดยรอบป่าอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน เช่น กรณีช้างป่า
กุยบุรี ออกจากเขตอนุรักษ์ฯและเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตร ชุมชนจึงจ าต้องปกป้องทรัพย์สินของ
ตนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นี้เป็นแต่เพียงรูปแบบค าสั่งบังคับโดยมิได้ค านึงถึงมาตรการชดเชยความเสียหาย
เอาไว้ ดังนั้นค่าชดเชยความเสียหายจึงเป็นเพียงมาตราเยียวยาเชิงนโยบายชั่วคราวที่ไม่แน่นอน   
  ผลการศึกษาสรุปดังนี้ กฎหมายที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการสัตว์ป่าและทรัพยากรชีวภาพ 
ควรบังคับใช้อย่างสอดคล้องกับคติความเชื่อท้องถิ่นเพ่ือลดความแข็งกระด้างของกฎหมายอันอาจส่งผล
เชิงปฏิเสธ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นศรัทธาในกฎหมายและการบังคับใช้ของ
เจ้าหน้าที่ตามมา การที่ชุมชนบ้านกิ่วแก้วใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศเพ่ือผูกมัดสมาชิกใน
ชุมชนมิให้ลักลอบล่านกยูงศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะเป็นองค์ความรู้ในการก ากับดูแลเชิงนิเวศวัฒนธรรม
แล้ว ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและใช้ประโยชน์จากนกยูงศักดิ์สิทธิ์อย่างยั่งยืนสืบไป 
  สัตว์ป่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่า ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว์ป่าและพรรณพืชต่างๆ สนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity)1 และช่วย
เกื้อกูลสังคมมนุษย์ได้พ่ึงพิงอาศัยระบบธรรมชาติเหล่านี้ในการด ารงชีวิตมาอย่างยาวนาน ดังนี้ความ
พยายามปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในแหล่งธรรมชาติดั้งเดิมนี้ ปรากฏตาม
เอกสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆประเทศสร้างความ
ร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ้ืนถิ่น อันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ส าคัญของโลกร่วมกัน 
                                                           

1 Stephen Woodly "Ecological Integrity and Canada's National Parks" 2010 The George Wright 

Society, vol 27. no 2, p. 151-160. 
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(Common heritage of humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้และได้ภาคยานุวัติ 
(Accession)และอนุวัติการ (Implementation) อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพ้ืนป่า สัตว์
ป่าและพืชป่า เช่น UNESCO และ CITES เป็นต้น อันจะเห็นได้ตามหมายเหตุแนบท้าย พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557)2  
   แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของสัตว์ป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ทวีความรุนแรง 3มากขึ้น เช่น
การค้าสัตว์ป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า การสูญเสียถิ่นที่อยู่ หรือปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มีสาเหตุโดยรวมมาจากปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และอ่ืนๆ 
ที่ผลักดันให้สัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งที่ทราบและไม่ทราบต้องตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการใกล้
สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้แก่ กรณีนกแต้วแล้วท้องด า(Gurney's Pitta: Pitta gurneyi) เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่4 
  ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีความพยายามปกป้องคุ้มครอง โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายกระแสหลักทางอาญา และเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  แต่การกระท าความผิดยังคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มาตรการบังคับใช้ตามรูปแบบของ
กฎหมายบ้านเมืองเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพ่ิมภาระทางด้านงบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ โดย
ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่ ซึ่ง
รากเหง้าส าคัญของปัญหาทางเทคนิคกฎหมาย ส่วนหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าภายใต้ระบบ
กรรมสิทธิ์ (Private property) และอธิปไตยของรัฐ (sovereign) ซึ่งกฎหมายที่เข้มงวดส่งผลในทางลบ
ต่อชุมชนโดยรอบป่าอนุรักษ์เช่นกัน นั้นคือการสร้างความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนมากขึ้นไป
ด้วย เช่น กรณีช้างป่า กุยบุรี ซึ่งเมื่อเกิดข้อขัดแย้งดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ชัดเจน คือความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร สิ้นเปลืองงบประมาณในการช าระค่าสินไหมทดแทน และบางกรณีหมายถึงชีวิต
สัตว์ป่า อันไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ใดเลยทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ยืนยัน ใจสมุทร ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสตัว์ป่า 
พิมพ์ครั้งท่ี 4 นิติธรรม กรุงเทพฯ 2556 น. บทน า ค-ง.  
3 Tim Forsyth and Andrew Walker Forest Guardians, Forest Destroyers: The Politics of 
Environmental Knowledge in Northern Thailand (Silkworm Bangkok, 2008).   
4 TNN 24 "ภารกิจอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด า 2 ตัวสุดท้ายในไทย" <https://www.youtube.com/watch?v=ks-
7ymXys7w> visited May 15 2016. 
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บริบทเบื้องตน้เกี่ยวกับ นกยูงเขียว (Green Peafowl)5  ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pavo muticus 
วงศ์ : Phasianidae  อันดับ : Galliforme   

 

   
ภาพที ่5  แสดงลักษณะนกยูงไทยที่พบในจังหวัดพะเยา 

ที่มาภาพ   ชมรมข่วงนกยูงก่ิวแก้ว อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
 นกยูงเขียว เป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก นกยูงเป็นนกที่มีคุณค่า
และหายาก ซึ่งทั่วโลกมีจ านวนนกยูง (Pavo spp.) ถึง 3 ชนิดส าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกยูง
ถูกแบ่งออกย่อยตามลักษณะสีขนและถิ่น การกระจายได้ 3  subspecies คือ นกยูงเขียวชวา 
(Javanese green peafowl , P. muticus muticus) นกยูงเขียวอินโดจีน ( Indo-Chinese green 
peafowl, P. muticus imperator)  และนกยูงเขียวพม่า (Burmese green peafowl, P. muticus  
specifer) ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อยคือ นกยูงเขียวชวา หรือเรียกว่า นกยูงใต้ (Pavo  muticus  
muticus Linnaeus) และนกยูงเขียวอินโดจีน หรือเรียกว่า นกยูงเหนือ หรือ (Pavo  muticus 
imperator Delacour)6  

 ลักษณะท่ัวไป   
 นกยูงเขียวจัดเป็นนกขนาดใหญ่ ตัวผู้มีสีเขียวสด บริเวณปีกสีน้ าเงิน ปลายปีกสีน้ าตาลเข้ม หัว
มีหงอนขนงอกชี้ขึ้นเป็นกระจุกสีเขียวมันวาว ด้านบนศีรษะตั้งแต่ด้านหลังจนถึงหน้าผากจรดโคน

                                                           

5 BirdLife International, Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book 
(Cambridge, UK, BirdLife International, 2001).  
6 Green Peafowl (Pavo muticus)(2015) <http://www.hbw.com/species/green-peafowl-pavo-
muticus> 
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จะงอยปากมีขนละเอียดขดเป็นปุ่มเล็กๆอัดกันแน่นสีน้ าเงินเข้มเป็นมัน ใบหน้าทั้งสองข้างเป็นแผ่นหนัง
มีสีฟ้าและสีเหลืองล้อมลูกตาและหูตามล าดับ ขนคลุมหางด้านบนยาวมาก ที่ปลายมีแผ่นขนแบนๆเป็น
วงกลมหรือที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะใช้ส าหรับร าแพนเกี้ยวตัวเมีย และจะหลุดร่วงหลังฤดูผสมพันธุ์แล้ว
งอกขึ้นมาใหม่  ส่วนตัวเมียเต็มวัยมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่สีเป็นมันวาวน้อยกว่า แผ่นขนคล้ายเกล็ดที่
ปกคลุมบริเวณคอ อกและหลังมีขนาดเล็กกว่า ขาสั้นกว่า ขนคลุมหางสั้นกว่ามากยาวไม่เกินขนหาง
และไม่มีแววมยุรา นกยูงใต้มีขนาดเล็กกว่านกยูงเหนือ หนังบริเวณหูและแก้มมีสีเหลืองสดกว่า ลูก
นกยูงมีขนบริเวณคอละเอียดและอ่อน นุ่มสีเหลืองครีม ส่วนปีกมีขน primary สีน้ าตาลอ่อน จะงอย
ปากและแข้งมีสีเนื้อน้ าตาลอ่อน 

 สถานะตามกฎหมาย 
          เป็นสัตว์ป่าที่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย (ท่ี
อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์)7 และจัดอยู่ในบัญชี Red-List สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในปี 2013 
(endangered species)  ของ IUCN8 และจัด เป็นสัตว์ป่ า ในบัญชี  2 (Appendix II)  แห่ ง  the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)9 

 ถิ่นอาศัยและอาหาร   
 พบตั้งแต่ประเทศอินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย 10  
ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 6  แสดงถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงเขียว 

ที่มาภาพ  BirdLife International, Threatened birds of Asia2001 

                                                           

7 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
8 BirdLife International, Pavo muticus The IUCN Red List of Threatened Species, (IUCN, 2013) 
<http://www.iucnredlist.org/details/22679440/0>. 
9 CITES, Checklist of CITES Species (visited on 2015) 
10 BirdLife International, Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book 
(Cambridge, UK, BirdLife International, 2001) p. 1052-1087. 
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นกยูงเขียวเป็นนกที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ พวกเมล็ดหญ้า เมล็ดของไม้ยืนต้น ธัญพืช 

ผลไม้สุกท่ีหล่นจากต้น ยอดอ่อนของหญ้า แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน งู และสัตว์ขนาด เล็ก หากินตาม
พ้ืนดินเช่นเดียวกันกับไก่ฟ้าและไก่ป่า   
  

 พฤติกรรม , การสืบพันธุ์   
 นกยูงผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตัวผู้ผสมตัวเมียได้ หลายตัว 
ในธรรมชาติตัวเมียท ารังตามพ้ืนดินมีหญ้าหรือใบไม้รอง แต่ในกรงเลี้ยงควรท าที่วางไข่ไว้มุมด้านหลัง
กรง อาจเป็นลังสี่เหลี่ยมหรือกรอบไม้โดยวางกับพ้ืนมีหญ้ารอง ที่ส าคัญ ควรมีที่บังไพรให้ เพ่ือนกยูง
เขียวจะได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยและพอใจที่จะเข้าไปวางไข่ วางไข่ ครั้งละ 3 – 6 ฟอง ตัวเมียฟักไข่ผู้
เดียว ใช้เวลาฟัก 27 – 28 วัน ลูกนกยูงจะตามแม่หากินไม่ น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะแยกออกไปหากิน
ตามล าพัง การผสมพันธุ์ หลังจากตัวผู้เกี้ยวพาราสีโดย การร าแพนแล้วตัวเมียที่พึงพอใจจะเข้ามาใกล้
และยอมให้ผสมพันธุ์โดยตัวเมียจะลดตัวให้ต่ าลง ให้ตัวผู้ขึ้นขี่หลัง ตัวผู้จะใช้จะงอยปากจิกที่หัวตัวเมีย
เพ่ือไม่ให้ตกลงมาและขณะขึ้นผสมพันธุ์ แพนหางจะถูกพับเก็บและโค้งพับมาข้างหน้าของตัวเมีย ใช้
เวลาประมาณ 1 นาทีซึ่งจะได้ยิน เสียงหวีดร้องหนึ่งครั้งคาดว่าเป็นตัวเมีย หลังจากเสร็จแล้วตัวผู้จะลง
จากหลังแล้วลดแพนหางลง ส่วนตัวเมียจะคลี่ปีกและหางออกสะบัดและเก็บไว้ที่เดิม ซึ่งตัวผู้สามารถ
ผสมกับตัวเมียได้ถึง 2 ตัวในเวลาติดต่อกัน ไข่นกยูงเขียวมีลักษณะกลมเรียวมน สีขาวเนื้อ บางฟองมี
ลายแต้มสีน้ าตาล ขนาด 53.75 x 74.45 มิลลิเมตรและมีน้ าหนัก 119.76 กรัม ลูกนกยูงเขียวแรกเกิด 
มีน้ าหนักเฉลี่ย 75.33 กรัม 
   

 ที่ตั้ง/แผนที่ 
         จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 900 ปี ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่นชุมชนไทลื้อ และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลากทาง
ชีวภาพ และ เขตอนุรักษ์ฯ ต่างๆ เช่น วนอุทยานภูลังกา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติ
ดอยหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์เวียงลอ เป็นต้น  

การเคลื่อนไหวเพ่ือการปกป้องคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าในจังหวัดพะเยา มิได้เริ่มต้นจาก
ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือพลเมืองในจังหวัดเท่านั้น แต่เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของพระสงฆ์ ผู้พิทักษ์
สายน้ าและผืนป่ารูปหนึ่งเป็นพลังส าคัญ พระครูมานัสนทีพิทักษ์ วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ .แม่ใจ จ.
พะเยา  ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีนับตั้งแต่ป ี๒๕๒๖-๒๕๓๖ จนกระท่ังรัฐบาลประกาศปิดสัมปทานป่าไม้
ทั่วประเทศ และความส าเร็จที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา คือเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๗ จังหวัด
พะเยาได้รับการร้องขอจากราษฎรในท้องที่อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้ด าเนินการประกาศป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จุนและป่าสงวนแห่งชาติใกล้เคียงให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าครอบคลุม
ท้องที่อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ประมาณ 
231,875 ไร่ หรือประมาณ 371 ตารางกิโลเมตร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พิทักษ์ป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารที่ส าคัญของแม่น้ าอิงและแม่น้ ายม รวมทั้งสัตว์ป่าที่ส าคัญของท้องถิ่นอาศัยอยู่ชุกชุมหลายชนิด เช่น 
นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง เป็นต้น ซ่ึงจังหวัดพะเยาได้เสนอเรื่อง ไปยังกรมป่าไม้ เพ่ือพิจารณาก าหนดให้
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่อมากรมป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบตามที่จังหวัดพะเยาเสนอและสั่งการให้
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เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ออกไปด าเนินการส ารวจพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว เพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ในการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ คณะผู้ส ารวจฯ ได้ประสานงานกับส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าน้ าแวน, ป่าห้วยไคร้, ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม ในท้องที่อ าเภอเชียงค า , อ าเภอจุน, 
อ าเภอปง และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ โดยผ่านการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 (ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบบออนไลน์) 
 สถานที่ตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีดินป่าน้ าแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน 
และป่าแม่ยม ในท้องที่ต าบลน้ าแวน ต าบลทุ่งผาสุข ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า ต าบลทุ่งรวงทอง 
ต าบลห้วยยางขาม ต าบลจุน ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน ต าบลงิม ต าบลออย ต าบลนาปรัง 
อ าเภอปง และบริเวณท่ีดินป่าแม่จุน ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวา ในท้องที่ต าบลลอ ต าบลห้วย
ข้าวก่ า ต าบลจุน ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน ต าบลห้วยลาน ต าบลป่าซาง ต าบลดงสุวรรณ ต าบล
สันโค้ง ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา รวมพ้ืนที่ประมาณ231,875 ไร่ หรือ 371 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ในระวางแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล าดับชุดที่ L 7017 ระวางที่ 5047 I, 
5047 II, 5047 III และ 5047 IV ระหว่างเส้นรุ้ง (LATIUDE) ที่ 19 องศา 4 ลิปดา เหนือ ที่ 19 องศา 
28 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง (LONGITUDE) ที่ 100 องศา 3 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 องศา 19 
ลิปดา ตะวันออก อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่ดอยผาผึ้ง ตรงจุดพิกัดที่ พีบี 125483 ติด
เส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านดอนศรีชุม ต าบลลอ อ าเภอจุน กับบ้านวังขอนแดง ต าบลห้วยลาน อ าเภอ
ดอกค าใต้ และเนื่องจากพ้ืนที่เขตฯ เวียงลอทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมคล้ายอ่าว ดังนั้น ทุก
ต าบลของอ าเภอจุนจึงอยู่ในอ่าวด้านทิศเหนือทั้งหมด นอกจากนี้อาณาเขตทางทิศเหนือยังติดกับเขต
ต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียงค า ที่บริเวณดอยขุนห้วยม่วงทางด้านทิศตะวันออกของบ้านห้วยบง จุดพิกัด
ที่ พีบี 275518 ไปจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านผาฮาว ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี 360497 ทิศตะวันออก จดกับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านแวน
โค้ง บ้านสันติสุข บ้านใหม่เจริญไพร บ้านนาสา บ้านศรีวิไล ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จุดพิกัดที่ 
พีบี 360480 ลงไปทางทิศใต้ผ่านเขตต าบลงิม อ าเภอปง ที่ด้านทิศตะวันตก ของบ้านปางผักหมู  บ้าน
ใหม่น้ าเงิน บ้านดอนเงิน และบ้านแม่ทาย ต าบลออย ไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านหนอง
ขวาง ต าบลนาปรังอ าเภอปง จุดพิกัดที่ พีบี 353233 ทิศใต้ จดกับพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
จังหวัดพะเยา โดยมีสันปันน้ าเป็นแนวแบ่งเขต เริ่มจากห้วยฝาย ท้องที่ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี140078 ไปถึงดอยขุนน้ าจุน จุดพิกัดที่ พีบี 176183 ดอยควงเทวดา จุด
พิกัดที่ พีบี 194205 ดอยขุนน้ าม่าว จุดพิกัดที่ พีบี 210236 ดอยขุน แม่เลอะ จุดพิกัดที่ พีบี 222243 
จนถึง ดอยผาสโต๊ก จุดพิกัดที่ พีบี 284280 บริเวณขุนห้วยไคร ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ทิศ
ตะวันตก เริ่มจากทิศเหนือของป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา บริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านวังขอนแดง ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จุดเชื่อมกับป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่จุ่น จุดพิกัดที่ พีบี 113478 ลงไปทางทิศใต้ผ่านด้านทิศตะวันออกของบ้านทุ่งต้นศรี บ้านศรีดอก
แก้ว บ้านป่ากล้วยแข้ บ้านใหม่แท่นค า บ้านใหม่ บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง บ้านห้วย
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ต้นตุ้มใต้ บ้านใหม่พัฒนา บ้านห้วยต้นตุ้มน้ าช า ต าบลห้วยลาน บ้านสันป่าม่วง บ้านค่าบน บ้านค่า
พัฒนา บ้านสันทราย บ้านค่ากลาง บ้านค่าเหนือพัฒนา บ้านค่าบน บ้านค่าดอนตัน ต าบลป่าซาง บ้าน
ดงครก บ้านสันป่าสัก ต าบลดงสุวรรณ บ้านถ้ าจอมศีล บ้านถ้ าใน ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
บ้านสันทรายทอง ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จุดพิกัดที่ พีบี 480080 
           ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับเนินเขาเป็นลูกระนาดตลอดพ้ืนที่ การวางตัวของแนว
เขาจะทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ความลาดชันของพ้ืนที่อยู่ในช่วงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
ภาพที ่7  แสดงแผนที่ตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ  
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(SOUTH WEST MONSOON) พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พาเอาฝนและความชุ่มชื้นเข้ามาในช่วง 
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NORTH EAST MONSOON) พัดพาเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวมมี 3 ฤดูกาลเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภาคตอนบนของประเทศไทย ฤดู
ร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศา
เซลเซียส สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ท าให้ง่ายต่อการเกิดไฟไหม้ลามป่าอยู่เสมอ เนื่องจาก
เชื้อเพลิงมีมากเพราะการผลัดใบของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 
134 มิลลิเมตร ความชื้นในอากาศมีสูง ลมแรง ลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง บางปีมีลูกเห็บตก ฤดู
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หนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส 
ตอนกลางวันมีลมแรง ความชื้นในอากาศมีน้อย อุณหภูมิสูง ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็น 
 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าส่วนใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็ง
รัง ดังนั้น พรรณไม้ที่ส าคัญและมีค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นชนิดที่เป็นไม้พ้ืนของป่าดังกล่าว ได้แก่ ไม้สัก 
มะค่าโมง ตะเคียน ยาง แดง ประดู่ ก่อ ตะแบก เต็ง รัง เหียง พลวง เก็ดด า เก็ดแดง ยมหอม เสลา 
กระบก เป็นต้น แต่ละชนิดมีลักษณะเด่นของแม่ไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่มีเหลืออยู่น้อย
มาก 
 ทรัพยากรสัตว์ป่า จากสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และต่อเนื่องกับพ้ืนที่ของอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางเป็นผืนป่าใหญ่ ส่งผลให้มีสัตว์ป่าของท้องถิ่นที่ส าคัญอยู่หลายชนิด ได้แก่ นกยูง 
เลียงผา เก้ง กวาง ไก่ฟ้า กระรอก อีเห็น งูชนิดต่างๆ นกเขา ลิงลม หมี หมาป่า กระจง ตะกวด ลิงวอก 
นกกระราง หมูป่า เป็นต้น แต่เนื่องจากการคุกคามของมนุษย์ ตลอดจนภัยธรรมชาติและการจัดการที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงท าให้สัตว์ป่าหลายชนิดลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดไม่สามารถตรวจ
พบได้แล้วในปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการคุ้มครองรักษา เพ่ือให้สัตว์ป่าเหล่านี้อยู่อาศัยอย่าง
ปลอดภัยและมีโอกาสได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป 
 
ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา 
 
 การศึกษาเรื่อง ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา ได้รับความ
ร่วมมือกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจ
และการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน สรุปผลการส ารวจ
พบว่า พ้ืนที่อันเป็นจุดที่สามารถพบเห็น นกยูงไทยลงมาหาอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อันเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ชุมชน โดยสรุปแล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ที่พบ
จ านวนประชากรนกยูงไทยอยู่หนาแน่น  ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดจ านวนนกยูงไทยที่พบ มี
จ านวนตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไปในแต่ละครั้งที่พบเห็น แหล่งที่พบมากท่ีสุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด 
รองลงมาตามล าดับคือ  อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด อ าเภอเชียงค า  จ านวน 2 จุด    อ าเภอเชียง
ม่วนจ านวน 2 จุด  และอ าเภอปงจ านวน 1 จุด   
อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด 

1) บริเวณป่าห้วยผาด า ท้องที่ บ.สันทราย ม.7 ต.หงส์หิน 
2) บริเวณป่าห้วยโป่ง ท้องที่ บ.พวงพยอมใหม่ ม.6  ต.หงส์หิน 
3) บริเวณป่าห้วยป่าด า(ผาผึ้ง) ท้องที่ บ.ศรีเมืองชุม ม.6 ต.ลอ 
4) ข่วงนกยูงเพ่ือแม่  บ.กิ่วแก้ว ม.8  ต.ห้วยข้าวก่ า 
5) ป่าห้วยหลวง บ.ร่องหาด ม.9  ต.ห้วยข้าวก่ า 
6) บริเวณป่าห้วยกั้งแล้ง  บ.ร่องดู่ ม.10 ต.จุน 
7) บริเวณหลังอ่างเก็บน้ าห้วยกั้ง  บ.ห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน 
8) บริเวณป่าห้วยโป่ง  บ.จุนพัฒนา ม.8 ต.จุน 
9) บริเวณป่าห้วยเสียม บ.เซี๊ยะ  ม.4 ต.จุน 
10) ป่าห้วยแหน บ.แม่วังช้าง ม.1  ต.พระธาตุขิงแกง 
11) ป่าห้วยลึก บ.ธาตุสันติธรรม  ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง 
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12) บริเวณป่าม่อนขี้แหลว  บ.สรอ้ยศรีพัฒนา ม.16  ต.จุน 
13) หน้าอ่างเก็บน้ าห้วยบง  บ.ฝั่งหมิ่น ม.6  ต.ห้วยยางขาม 

 อ าเภอเชียงค า  จ านวน 2 จุด 
1) บริเวณป่า บ.แม่ต  าท่าข้าม  ม.7 ต.น้ าแวน 
2) บริเวณป่าร่องปลาก่อ  ท้องที่ บ.ใหม่เจริญไพร ม.9  ต.ฝายกวาง 

 อ าเภอปงจ านวน 1 จุด 
1) บริเวณป่าห้วยน้ ารวบ  ท้องที่ บ.แม่ทาย ม.9  ต.ออย 

อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด 
1) บริเวณป่าห้วยต้นตุ้ม  บ.ห้วยต้นตุ้มน้ าซ า ม.9  ต.ห้วยลาน 
2) บริเวณป่าห้วยจ าม่วง  (ม่อนทานตะวันต าบลป่าซาง)  บ.ป่าซาง ม.10 ต.ป่าซาง 
3) บริเวณป่าน้ าบ่อทราย  บ.สันทราย ม.5 ต.บ้านถ้ า 

อ าเภอเชียงม่วนจ านวน 1 จุด 
 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูนาง  และวนอุทยานไดโนเสาร์ 
 
 นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่นกยูงไทยลงมาหาอาหารในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตอนุรักษ์กับ
พื้นที่ชุมชนโดยลงมาเป็นจ านวนมากแล้วได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดใจให้
ประชาชนท้องถิ ่น นักท่องเที ่ยวมาเยือนนั ้น มีจ านวน 3 แห่งที ่มีความโดดเด่น ได้แก่ ม่อน
ทานตะวัน  ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว และชุมชนบ้านร่องหาด อย่างไรก็ดีการพัฒนาจากที่ ประเทศไทยทั้ง
ภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์(Protected Area) และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีมาตรการ
และความพยายามในการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือปกป้องและอนุรักษ์นกยูง
ไทยอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่กระนั้นก็ยังไม่ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ใดที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นกยูงด้วยกันเอง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ชุมชนแม่ป้อก 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการอนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่เข้า
มา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal Conservation) ซึ่งเทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์ฯ มีความแตกต่าง
กับแนวทางดั้งเดิมของชุมชน จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง บานปลายและเป็นปัญหาซึ่งปรากฏเป็นข่าวใน
ปลายปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ชาวบ้านประท้วง ต่อต้าน องค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวถึงกับไม่
อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการไม่เหมาะสม ผูกขาด และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีการใช้นกยูงเพ่ือแสวงหาประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ชุมชนเห็นว่า “การที่เขาอนุรักษ์ป่าไว้ให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานส าราญใจ แต่คนที่อยู่ในป่านั้นมาแต่ปู่ยาตาทวด ต้องหิวโหยไม่ยุติธรรมเลย”
(อุมาภาณ์ ตั้งเจริญบ ารุงสุข,2557) ทั้งนี้ ในด้านองค์กรอนุรักษ์ดังกล่าวก็ได้กล่าวยอมรับว่าโครงการฯ
อาจมิได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามให้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมกับโครงการฯ  กรณีดังกล่าวถือเป็นปัญหาในด้านกระบวนทัศน์ของการจัดการและการ
อนุรักษ์ที่น าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวมาเป็นที่ตั้ง (Privatization of Nature) ซึ่งอาจ
มิได้ช่วยก่อให้เกิด การด ารงอยู่ของนกยูงอย่างสร้างสรรค์ หรืออาจไม่ได้ท าให้เกิดการหยุดยั้งวิกฤต
ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่นนี้ได้แม้แต่น้อย  

ความพยายามในการอนุรักษ์นกยูง โดยเฉพาะนกยูงไทยมีอีกหลายแห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ อุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางซึ่งครอบคลุม จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ นั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย
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ในเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย11 จึงมีมาตรการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมทางสังคมให้
เกิดการอนุรักษ์ในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น การจัดท า “ข่วงนกยูง ” ค าว่า “ข่วง” เป็นภาษา
ภาคเหนือตอนบนหรือภาษาล้านนา ที่หมายถึง แหล่งชุมนุมหรือการนัดหมายมาเจอกันเพ่ือประกอบ
กิจกรรม ข่วงนกยูง จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่นกยูงมาชุมนุมกัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดการในเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดพ้ืนที่ข่วงนกยูง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา ได้ปรากฏขึ้น
ประมาณสิบปีที่ผ่านมาโดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณา
เขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร มีรายงานระบุว่าพบ
นกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ใน
การสร้างข่วงนกยูงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10 แห่งในพ้ืนที่เขตกันชนหรือพ้ืนที่รอยต่อ
เชื่อมโยงพ้ืนที่อนุรักษ์กับพ้ืนที่ธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ข่วงนกยูงในพ้ืนที่มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง มีหลายชุมชนที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ในรูปแบบข่วงนกยูง ด้วยเช่นกัน แต่การบริหารจัดการมีความหลากหลายและแตกต่างกันซึ่งยัง
ไม่มีงานทางวิชาการหรืองานวิจัยใด ระบุได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสม  

 ส าหรับ ข่วงนกยูงที่เริ่มเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ได้แก่ ข่วงนกยูงก่ิว
แก้ว    ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอดีตก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่
ถูกนกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความเดือดร้อน
ให้กับคนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนใช้สารเคมีในการ
ก าจัดนกยูงที่เข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของตน จนส่งผลให้นกยูงล้มตายเป็นจ านวนมากถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อว่า นกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พญาลอ ตามต านานล้านนาและประวัติศาสตร์แห่งเวียงลอ(เมืองโบราณในอ าเภอจุน) อันปรากฏเป็น
ต้นทางของเรื่องราวตาม "ลิลิตพระลอ" ซึ่งยึดโยงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติ (Sacred Value of Nature) จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความเชื่อของกลุ่มชนล้านนา 
โดยเฉพาะชุมชนเวียงลอมีความเชื่อว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ (นกฟ้า นกสวรรค์) มาแต่โบราณ "หาก
ผู้ใดท าร้ายนกยูงจักเกิดเหตุร้ายแก่ตนและครอบครัว" ความเชื่อลักษณะนี้ส่งผลเชิงบวกกับการอนุรักษ์
นกยูง จนเกิดแนวคิดท าอย่างไรจะให้ “คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การอนุรักษ์ให้มีความสมดุลระหว่างนกยูงกับการไม่รบกวนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การอนุรักษ์
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและชุมชนได้บริหารจัดการร่วมกันบน
พ้ืนฐานที่ว่า หากนกยูงสามารถอยู่ได้แล้ว สังคมในชุมชนก็จะอยู่ได้ อันสามารถพัฒนาไปในเชิง
เศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบัน รายได้จากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนกยูงนั้นก็ยังมิได้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าข่วงนกยูงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสมทบทุนช่วยเหลือกันตามก าลังทุน
ทรัพย์  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข่วงนกยูงอีกแห่งหนึ่งคือข่วงนกยูงม่อนทานตะวัน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชน 
กลับพบว่า มีการพัฒนาและบริหารจัดการโดยการลงทุนจ านวนมากจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                           

11 Ghan Saridniruna, Wina Meckvichaib, Pongchai Dumrongrojwatthanab "Distribution of Green 
Peafowl Pavo muticus in Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand"  (Burapha 
University International Conference, 2015) 
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พะเยา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีการสร้างสิ่งดึงดูดใจทั้ง ทุ่งดอก
ทานตะวัน ไร่สตอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ แคมป์คาวบอย อินเดียแดง เส้นทางจักรยาน กิจกรรม
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่งลานนกยูง หรือข่วงนกยูงถือเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในบริเวณนั้นที่ที่สร้างความตื่น
ตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมกันเป็นอย่างมาก สร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น 

จากการพัฒนาและบริหารจัดการ “ข่วงนกยูง”ที่แตกต่างกัน ทั้งที่บ้านกิ่วแก้ว และม่อน
ทานตะวัน ส่งผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง โดยมีการลงสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทางสื่อออนไลน์โจมตีแนวทางการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะลานนกยูงที่ม่อน
ทานตะวัน มักจะถูกโจมตีว่า เป็นการหารายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
(economic action)โดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ  ส่วนข่วงนกยูงที่บ้านกิ่วแก้วก็เป็นการ
อนุรักษ์นกยูงแบบสงวนรักษา(preservation) มากโดยไม่ค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้ ท าให้กิจกรรมในการอนุรักษ์ที่ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ประสบความขาดแคลนด้านทุน
ทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  ปรากฏการณ์ท้ัง 2 พ้ืนที่ในจังหวัดพะเยา ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ ถือเป็น
เพียงตัวอย่างในความพยายามที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยให้เกิดความยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสืบค้น ความ
เป็นมาในการอนุรักษ์โดยการท าข่วงนกยูงไทยในพ้ืนที่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนางมีอยู่จ านวนไม่น้อยตามพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนที่มี
นกยูงออกมาท าลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ทั้งที่ล้มเหลวและยังคงมีข่วงนกยูงอยู่นั้นถือเป็น
บทเรียนส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยาที่ควรน ามาวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีตประเพณีล้านนา
ที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน ารูปแบบข่วง
นกยูงมาเชื่อมโยงกับ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ให้มีความ
ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น ถือเป็นประเด็นท้าทายทั้งด้านงานวิจัยและงานพัฒนา   
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ภาพที่ 8  แสดงพ้ืนที่จุดหากินของนกยูงไทยที่สามารถพบเห็นในเขตรอยต่อป่ากับชุมชน      
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ตารางที่ 11  แสดงพ้ืนที่จุดหากินของนกยูงไทยที่สามารถพบเห็นในเขตรอยต่อป่ากับชุมชน 

จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน ภาพประกอบ 

  อ าเภอจุน             

1 บริเวณปา่ห้วยผาด า 612580E 620773E   นายวสันต ์ นายจักรชัย แก้วค าปา   

  ท้องที่ บ.สันทราย ม.7 2149696N 2133204N   ธนแสงประเสริฐ โทร.0811626030   

  ต.หงส์หิน       โทร.0811677338     

2 บริเวณปา่ห้วยโป่ง 613496E 622026E   นายณัฐพงศ์ ตันกุล นายจักรชัย แก้วค าปา   

  ท้องที่ บ.พวงพยอมใหม่ ม.6 2156526N 2131278N   โทร.0898381095 โทร.0811626030   

  ต.หงส์หิน             

               

3 บริเวณปา่ห้วยป่าด า(ผาผึ้ง) 611447E 629073E   นายผดุง วงค์กา นายจักรชัย แก้วค าปา   

  ท้องที่ บ.ศรีเมืองชุม ม.6 2147042N 2134381N   โทร.0931387308 โทร.0811626030   

  ต.ลอ             

               

4 ข่วงนกยูงเพื่อแม่ 
613689E 

ปลูกถั่วด า ชมรมอนุรักษ์นกยูง นายประดิษฐ์ ชุมภ ู
น.ส.กรณิการ์ ไชยมงคล 

หว่านถ่ัวด า 3 ต.ค. 
 
 

  บ.กิ่วแก้ว ม.8 
2141456N 

  นายเชวง ไชยมงคล โทร.0821844405 
โทร.0903169139 

ปรับปรุงซุ้ม 15 ต.ค. 
  

  
ต.ห้วยข้าวก่ า 
  

  โทร.0931725232      
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน ภาพประกอบ 

5 
ป่าห้วยหลวง บ.ร่องหาด        
ม.9 

615678E ปลูกถั่วด า   นายสมเกียรต ิ นายจักรชัย แก้วค าปา  
 

  ต.ห้วยข้าวก่ า 2138176N     ไชยสถาน โทร.0811626030   

          โทร.0840459588     

               

6 บริเวณปา่ห้วยกั้งแล้ง 616625E ปลูกถั่วเขียว นายเรียว นายเกษม เจมิเฉลมิ นายนิรันดร์ ศรีเลี้ยง  
 

  บ.ร่องดู่ ม.10 ต.จุน 2135444N     โทร.0821869732 โทร.0895225852   

               

                

7 บริเวณหลังอ่างเก็บน้ าห้วยกั้ง 618049E ปลูกข้าวโพด นายแสวง นายสมพร วงศ์วรรณ นายเสน่ห์ ต่อมดวงแก้ว 
 
 

  บ.ห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน 2135224N (เก็บเกี่ยวแล้ว) โทร.0810212003 โทร.0822554298 โทร.0892652237   

      อยู่ติดชายป่า         

               

8 บริเวณปา่ห้วยโป่ง 
620773E 

พื้นที่ว่าง ลุงจิต นายธนู พลศิร ิ นายจักรชัย แก้วค าปา  
 

  
บ.จุนพัฒนา ม.8 ต.จุน 

2133204N 
    โทร.0861367820 

โทร.0811626030 
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน ภาพประกอบ 

9 บริเวณปา่ห้วยเสียม บ.เซี๊ยะ 622026E ปลูกข้าว นายหมวก สะสาง นายหมวก สะสาง นายจักรชัย แก้วค าปา 

  
  

  ม.4 ต.จุน 

2131278N 

  โทร.0907567277 โทร.0907567277 โทร.0811626030 

10 ป่าห้วยแหน บ.แม่วังช้าง ม.1 631573E  ปลูกข้าวโพด นางผัด เขื่อนแก้ว นายผัดดี คุณารูป นายนิรันดร์ ศรีเลี้ยง 
 

  ต.พระธาตุขิงแกง 2132840N (เก็บเกี่ยวแล้ว) โทร.0898523934 โทร.0616682096 โทร.0895225852 

      อยู่ติดชายป่า       

             

11 ป่าห้วยลึก บ.ธาตสุันติธรรม 629073E ปลูกข้าวโพด นางศิรประภา ตันกุล นายจันทร์ ธนะวงค ์ นายรังสรรค์ อินต๊ะลาศ   

  ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง 2134381N   โทร.0932283742 โทร.0857248041 โทร.0903204819   

                

                

12 บริเวณปา่ม่อนข้ีแหลว 
624772E 

ปลูกข้าว นายมี-เพ็ญ นายหลั่น พระวิสัตย ์ นายวุฒิเดช จันทร์กาว ี
 
 

  บ.สร้อยศรีพัฒนา ม.16 2141244N     โทร.0817776039 โทร.0933187433   

  
ต.จุน 
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน 

ภาพประกอบ 

13 หน้าอ่างเก็บน้ าห้วยบง 624931E ปลูกถั่วด า นายเดช นายทองสี ค าแดง นายวุฒิเดช จันทร์กาว ี
 
 

  บ.ฝั่งหมิ่น ม.6 2141605N   โทร.0991360549 โทร.0899989428 โทร.0933187433   

  ต.ห้วยยางขาม            

               

  อ าเภอเชียงค า             

14 บริเวณปา่ บ.แม่ต  าท่าข้าม 628808E   ลุงไสว นายชน ค าแสน นายวรเมธ ปญัญาใจ   

  ม.7 ต.น้ าแวน 2151276N   โทร.0860386748 โทร.0811328315 โทร.0930479730   

                

15 บริเวณปา่ร่องปลาก่อ 635067E ปลูกข้าวโพด นายค าภา ศริิรณุ นายสองเมือง ก๋าสุข นายสมเพชร นิยมธรรม 
 
 

  ท้องที่ บ.ใหม่เจริญไพร ม.9 2140408N   โทร.0885012748 โทร.0808488011 โทร.0871912702   

  ต.ฝายกวาง             

                

  อ าเภอปง             

16 บริเวณปา่ห้วยน้ ารวบ 635560E ปลูกข้าวโพด นางนอม ใจกว้าง นายบุญส่ง โนจติต ์ นายนิรันดร์ ศรีเลี้ยง   

  ท้องที่ บ.แม่ทาย ม.9 2132570N   โทร.0861166487 โทร.0871763939 
โทร.0895225852 

 
  

  ต.ออย             
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จุด
ที ่ ช่ือสถานท่ี/ที่ตั้ง พิกัด สภาพพื้นที ่ เจ้าของแปลง/ผูดู้แล รายชื่อผู้น า จนท.ผู้ประสาน ภาพประกอบ 

  อ าเภอดอกค าใต้             

17 บริเวณปา่ห้วยต้นตุ้ม 610996E ปลูกข้าวโพด,ถั่ว นายสมบตัิ ปัญจรุ ี นายชัย พุทธวงศ์ นายอนุสรณ์ หวานเสียง   

  บ.ห้วยต้นตุม้น้ าซ า ม.9 2136369N   โทร.0848109794 โทร.0932625141 โทร.0801283747   

  ต.ห้วยลาน       ผู้ใหญ่บ้าน ม.9     

18 บริเวณปา่ห้วยจ าม่วง 611495E  ปลูกข้าวโพด,ถั่ว นางกัลยา นายป้อ สมศร ี นายอนุสรณ์ หวานเสียง 
นายสิน(ผูดู้แล)   

  (ม่อนทานตะวันต าบลป่าซาง) 2133288N   วงศ์กระชามาศ (ก านันต าบลป่าซาง) โทร.0801283747   

  บ.ป่าซาง ม.10 ต.ป่าซาง     โทร.0801233890 โทร.0864687707 0819801088    

                

19 บริเวณปา่น้ าบ่อทราย 614950E   นายสุรินทร์ ราชเนตร นายกฤตเมธ พุทธสอน 
นายอนุสรณ์ หวานเสียง

(ชมรมก านัน)   

  บ.สันทราย ม.5 ต.บ้านถ้ า 2114654N   โทร.0810322770 โทร.0856528742 โทร.0801283747   

       ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ก านัน ต.บ้านถ้ า ผู้ใหญ่บ้านดูแล   

 อ าเภอเชียงม่วน       

20 
บริเวณอุทยาแห่งชาติดอยภูนาง 

และวนอุทยานไดโนเสาร ์       



 Lan Rak  Khuang Nok Yoong : Model of  Thai Green Peafowl Conservation | 88 

 
 จากตารางข้างต้น จะพบว่า แหล่งที่พบนกยูงลงมาหาอาหารในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนมาก
ที่สุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด รองลงมาตามล าดับคือ  อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด อ าเภอ
เชียงค า  จ านวน 2 จุด  อ าเภอเชียงม่วนจ านวน 2 จุด  และอ าเภอปงจ านวน 1 จุด ส าหรับ ส าหรับพ้ืนที่
นกยูงไทยลงมาหาอาหารในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขตอนุรักษ์กับพ้ืนที่ชุมชนโดยลงมาเป็นจ านวนมาก
แล้วได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจให้ประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมาเยือนนั้น 
มีจ านวน 3 แห่งที่มีความโดดเด่นและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบ ข่วงนกยูงแล้วนั้น ได้แก่ 
ม่อนทานตะวัน เริ่มในปี พ.ศ.2556  ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว เริ่มในปี พ.ศ.2557 และชุมชนบ้านร่องหาด
เริ ่มในปี พ.ศ.2558  นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจในพื้นที่พบว่า มีอีกหลาย
ชุมชนที่สนใจและต้องการให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็น “ข่วงนกยูง”เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านที่ถูกนกยูงรบกวนพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และยังสร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนในชุมชน จนส่งผลกระทบ กับการท ามาหากินของชาวบ้าน 
 
ความส าคัญของนกยูงไทยในผืนป่าเวียงลอ ระดับนานาชาติ 

จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักวิชาการของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ได้ระบบุัญชี
รายชื่อพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2547(ค.ศ. 2004)และหนังสือที่ส าคัญนี้
ได้ถูกน ามาใช้สนับสนุนการวิ เคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทย  
นอกจากนี้ยังพบว่า พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อ IBA หรือ พ้ืนที่ส าคัญเพ่ือ
การอนุรักษ์นก (Importance Bird Area: IBA) ที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้บรรทัดฐานที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญที่จะสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจาก พ้ืนที่ส าคัญ
เพ่ือการอนุรักษ์นกเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการการหนดขึ้นภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลเพ่ือการ
อนุรักษ์นกในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นมิได้หมายความว่าจะมี
ความส าคัญเฉพาะกับนกเท่านั้น แต่ยังเกื้อหนุนการด ารงอยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชนิดอ่ืนๆ ยิ่งกว่านั้น
ในหลายพ้ืนที่ยังมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติที่มีมนุษย์ใช้ใน
การด ารงชีพ โดยสรุปแล้ว พ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นก คือ พ้ืนที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการอนุรักษ์นก
และความหลากหลายทางชีวภาพระดับนานาชาติ ที่ควรมีแนวทางที่รัดกุมในการท างานอนุรักษ์ มี
มาตรการที่เข้มงวดขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นในการจัดการพ้ืนที่ ส าหรับ IBAในประเทศไทย มีทั้งสิ้น
รวม 62 แห่ง กระจายอยู่ในทุกระบบนิเวศ ทั้งป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง และแหล่งน้ าในแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในระบบพ้ืนที่คุ้มครอง คือ อุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส าหรับพ้ืนที่
ส าคัญเพ่ือการอนุรักษ์นกที่อยู่ในระบบนิเวศป่าไม้  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยัง
ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพ้ืนที่
คุ้มครองที่มีความส าคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดถูก
คุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่ส าคัญของ 
BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และท าให้การคุ้มครองพ้ืนที่เหล่านี้ไม่ใช่
เพ่ือนกเท่านั้น แต่ยังท าเพ่ือสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นท่ีนั้นทั้งหมดด้วย 
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เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สามารถประเมิน ติดตามตรวจสอบ 
IBAs ระดับชาติได้ในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่โดยรอบ และใน
พ้ืนที่ของ IBAs ทั้งยังมี BirdLife International และ the Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB) สนับสนุนสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ IBAs ในประเทศไทย รวมทั้งด าเนินการประเมินและปรับข้อมูล IBAs เป็นประจ า
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่ เมื่อด าเนินงานโครงการนี้แล้วเสร็จจะ
ได้ภาพรวมด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแม้จะเน้นความส าคัญเพียงแค่ชนิดนก ดังนั้นจึง
คาดหวังว่าการจัดท าโครงการนี้จะสามารถให้ความรู้ ฝึกอบรม ประเมินสถานะ จัดตั้งพ้ืนที่ สร้าง
ฐานข้อมูล IBA และให้ข้อมูลสนับสนุน BirdLife International และผู้ร่วมประเมิน และติดตามตรวจสอบ
โครงการ IBAs ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 
4.1.2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน และนกยูงไทย ท้ังด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
      

การศึกษาเกี ่ยวกับ บทเรียนเกี ่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย ในพ้ืนที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัยนี้มุ่งลดความขัดแย้ง
อันเกิดจากความเข้มงวดของกฎหมาย โดยสืบค้นวัฒนธรรมความเชื่อ คติล้านนาดั่งเดิม หรือกฎจารีต
ประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเฉพาะกรณีนกยู งเขียว เพ่ือน ามาส่งเสริมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อ าเภอ จุน จังหวัดพะเยา ที่
ยังสามารถพบรวมฝูงได้ในบริเวณพ้ืนป่าอนุรักษ์ พะเยา-น่าน  โดยในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
ของทุกปี ฝูงนกยูงป่าจะลงมากินพืชผลทางการเกษตร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนร าคาญต่อ
เกษตรกรโดยรอบพ้ืนที่  
  ดังนั้น การสืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" (เช่น บันทึกใบลาน หรือ มติที่ประชุมของชุมชน  ฯลฯ) 
ของกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (ปทัสถาน) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฯ และไม่ขัดกับกฎหมายบ้าน เมือง 
เพ่ือเชื่อมโยงในการอนุรักษ์นกยูงเขียว ของชุมชนท้องถิ่น บ้านกิ่งแก้ว หมู่ 8 ต าบล ห้วยข้าวก่ า อ าเภอ 
จุน จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และมีความขัดแย้งเกิดขั้น 
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในจริยธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม และ
กฎจารีตฯ ก่อให้เกิดข้อผูกมัด ให้สมาชิกในกลุ่มชนปฏิบัติตามแล้ว มีผลส าเร็จจากความสมัครใจการ
กระท า (การอนุรักษ์) โดยผ่าน "คุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนกยูง" (Sacred value) ซึ่งคุณค่าของความ
ศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ (Ecological Spirituality) ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการ
ผูกมัด ชุมชนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น โดยสามารถศึกษาได้จาก Sacred Natural 
Sites:  Guidelines for Protected Area Managers ( IUCN, 2008) 12 ซึ่ ง  "คุณค่า "  ต่ างๆ ในความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
                                                           

12 Wild, R. and McLeod, C. (eds) Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers (Gland, 
Switzerland: IUCN, 2008). 
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ชีวภาพ 1992 (Convention on Biological Diversity, 1992) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย
เช่นกัน13 
  นอกจากมุมมองทางความเชื่อแล้ว ด้านวิทยาศาสตร์ สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ (2552)14 ศึกษาไว้ว่า 
นกสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาได้ โดยให้แนวทางไว้ 3 ประเภทดังนี้ (1) ความหลากหลายชนิด
พันธุ์นก เป็นผลของวิวัฒนาการและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย (2) สภาพแวดล้อม
ถิ่นอาศัย เป็นตัวก าหนดสถานภาพของชนิดพันธุ์  (3) ชนิดพันธุ์นกเด่นในท้องถิ่นเป็นดัชนีบ่งชี้
สภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย  เช่นนี้ ในเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อ นกยูงเขียว (Green Peafowl, Pavo 
muticus) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ และมีความส าคัญ ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าใกล้จะสูญพันธุ์ 
(Endangered species) อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบบความเชื่อท้องถิ่น ยังมีอยู่และปรากฏให้เห็นตาม
ธรรมชาติเรื่อยมา ตั้งแต่อดีต (ก่อนประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พ.ศ. 2537) จนถึงปัจจุบัน ณ 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า กฎจารีตฯ ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยเชื่อมโยงระบบความเชื่อท้องถิ่น 
ในการปกป้องนกยูง มีผลผูกมัด (Legal or moral binding) สมาชิกในชุมชน และมีสภาพบังคับใช้ตาม
ความสมัครใจ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมกฎหมายบ้านเมือง 
 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าการบริหารจัดการสัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนบ้านกิ่ วแก้ว มี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างนกยูงกับชุมชนด้วยการผสมผสาน
ความเชื่อท้องถิ่นกับมาตรการทางกฎหมายบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันอาจเป็น "ต้นแบบ" ใน
การแก้ปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ อนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
อาศัยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ยังถือเป็น "มรดกภูมิปัญญาทางทางวัฒนธรรม"15 อีกประการหนึ่งเช่นกัน 
  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามศึกษาบทเรียนจากชุมชนดังกล่าว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการลด
ข้อจ ากัดตามรูปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง โดยบูรณการกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary 
law) ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์กฎหมายฯ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของกลไก
การควบคุมเชิงสังคม (Social control) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในชุมชนที่เหมาะสมต่อวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันต่อไป  
 
การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกฎหมายไทย (Wildlife regime of Thailand) 

1) แนวคิดและที่มาของระบบกฎหมายทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า  
2) ทัศนคติเชิงพุทธวิถีในการบริหารจัดการสัตว์ป่า 
3) พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓, ๒๕๓๕ 
4) ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายกระแสหลัก กับการอนุรักษ์นกยูงป่า 
5) สรุป 

                                                           

13 Convention on Biological Diversity 1992 at Preamble. 
14 สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ "การใช้ "นก" เป็นตัวช้ีวัดทางนิเวศวิทยา" ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยาน
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552 
15 มาตรา ๔ (๔) ความรู้และการปฎบิัติเกี่ยวกับธรรมชาตและจกรวาล, พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ๒๕๕๙ ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
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 การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกลไกทางกฎหมายเป็นการใช้อ านาจรัฐควบคุมและก ากับการใช้เสรี
ประโยชน์จากสัตว์ป่าของพลเมือง เข้าแทนการบริหารจัดการฯโดยรูปแบบความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ผีขุนน้ า) 
ซึ่งรัฐถือว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของรัฐ (Public property) จึงควรต้องสงวน (Preservation) 
คุ้มครอง (Protection) และอนุรักษ์ (Conservation) มิให้สัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย อันถือ
ได้ว่าเป็นหน้าที่อันชอบธรรมของรัฐโดยจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิของเอกชน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม  
  อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่า (wild animals) โดยลักษณะตามธรรมชาติไม่อาจตกอยู่ ในความ
ครอบครองและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับทรัพย์สินของรัฐทั่วไป (ป่าไม้ เหมืองแร่) เพราะสัตว์
ป่าย่อมด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ หากินเคลื่อนย้ายไปตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์ป่าที่รัฐสงวน/คุ้มครองไป
กระท าละเมิดต่อพืชผลทางการเกษตรอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร เช่น กรณีช้างป่าท าลายไร่
ผลไม้ เสือท าลายปศุสัตว์ และนกยูงป่าเข้าท าลายไร่ข้าวโพด ดังนี้เกษตรกรผู้เสียหายย่อมอ้างหลักการ
ป้องกันทรัพย์สินตนเองได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยา แต่ความเสียหายก็เกิดกับสัตว์
ป่าสงวน/คุ้มครองฯเองและทรัพย์สินเอกชนแล้วเช่นกัน 
  ในบทนี้ผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึง ข้อจ ากัดและช่องว่างของกฎหมายนี้ 
 
1. แนวคิดและท่ีมาของระบบกฎหมายทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า 
  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ (Biodiversity) มีปรากฏอยู่มากมายหลากหลายชนิด
พันธุ์ บางชนิดเพ่ิงถูกค้นพบ บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว หรืออีกหลากหลายชนิดที่ยังไม่มีการค้นพบ แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่คงอาจยืนยันได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกธรรมชาติมีกี่ชนิดพันธุ์  ซึ่งในจ านวนชนิด
พันธุ์ที่มากมายเหล่านี้ต่างก็มีคุณค่าและท าหน้าที่ต่อระบบนิเวศสอดคล้องกันไป ซึ่งคุณค่าของความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆนี้ ได้ถูกมนุษย์ (Homo sapiens) น ามาใช้สอยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
เผ่าพันธุ์ตนเองมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ข้อพิพาทเรื่องการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆระหว่างเอกชน
ด้วยกันเอง เอกชนกับรัฐ รัฐกับรัฐ หรือกรณีอ่ืนๆ ย่อมเกิดขึ้นตามมา ดังนี้กฎเกณฑ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้นและ
ถูกพัฒนาเรื่อยมาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบันกาล ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นแต่ดั้งเดิม ยังไม่มีข้อจ ากัดในด้าน
การสงวนและอนุรักษ์ (กฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่าเพ่ือไม่ให้สูญพันธุ์ เพ่ิงเกิดขึ้นทั่วโลกประมาณ 50 ปี
เท่านั้น) คงมีแต่ประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ (Ownership) เป็นส าคัญ  
  ต่อมาเม่ือสยามประเทศได้ปฏิรูประบบกฎหมายใหม่ และน าเอาแนวคิดของตะวันตกมาเป็นหลัก
ในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์ “สัตว์ป่า” จึงถูก
จัดเป็น “ทรัพย์” ประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์16 ซึ่งสร้างความชัดเจนในเรื่อง
ความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์เพ่ือลดข้อพิพาทระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเท่านั้น แต่รากฐานของระบบ
กฎหมายตะวันตกนั้นมิได้ค านึงถึง “ศีลธรรม” ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าเหล่านั้น เพราะถือเอาหลัก
กรรมสิทธิ์เป็นใหญ่กว่าศีลธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของสัตว์ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในสัตว์ตัวนั้น  
  ในมุมมองทางวัฒนธรรมการใช้งานสัตว์เช่นนี้ นักกฎหมายตะวันตก (Western worldview) จะ
แตกต่างกับตะวันออก (Eastern worldview) ซึ่งนั้นอาจจะหมายความตามที่ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
วิเคราะห์ถึงรากฐานของสังคมกฎหมายในเอเชียที่ยึดโยงอยู่กับศาสนา ศีลธรรม และขนบประเพณี

                                                           

16 ปพพ. ม. 137, และ 1320-1322 
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มากกว่าสังคมตะวันตกที่ยึดแน่นอยู่กับกฎหมายเป็นหลัก17 ดังนั้นกฎหมายด้านสัตว์ป่าของตะวันตก จึง
ถือว่าขาดมิติทางจริยธรรมที่ลึกซึ้งลงไปกว่ากฎหมาย เป็นเหตุให้ระบบกฎหมายตะวันตกต้องมาบัญญัติ
เรื่องจริยธรรมสัตว์ (Animal ethics) หรือ สิทธิสัตว์ (Animal rights) เพ่ิมเติมในยุคปัจจุบันนี้เพ่ืออุด
ช่องว่างในระบบกฎหมายตนเอง (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) 
  ดังนี้เพ่ือความเข้าใจถึงที่มาของระบบกฎหมายทรัพย์แบบตะวันตก ผู้วิจัยขออธิบายว่า ในระบบ
กฎหมาย Civil Law นั้นตั้งแต่อารยะธรรมกฎหมายโรมันโบราณ (Roman’s Property Jurisprudence) 
ได้พยายามแบง่ “สิ่งต่างๆ” (Things) ที่เกิดขึ้นบนโลก เพ่ืออ านวยความเป็นธรรมต่อการใช้สอยประโยชน์
และสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของภายใต้บริบทของค าว่า “Res” หรือ “ทรัพย์” 
โดยกฎหมายโรมันโบราณในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Gaius และ Justinian จัดแบ่งประเภทของ “สิ่งต่างๆ เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ คือ  
  (1) “สิ่งต่างๆของเทพเจ้า” Divini iuris18  
  สิ่งต่างๆของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายนั้นจัดอยู่ในหมวด “สิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์” Res sacrae 
(Sacred things), “สิ่งของทางพิธีกรรม” Res religiosae (Religious things)19 และ สิ่งต่างๆของเทพ
เจ้า Res sanctae (Holy things)20 ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยข้อห้ามและ
กฎหมาย21 
  (2) “สิ่งต่างๆของมนุษย์” Humani iuris 
  สิ่งต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณะ (Public goods) หรือส่วนตัว (Private goods) 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Tangible/corporeal and intangible/incorporeal 
properties)22 ซึ่งได้มาโดยหลักการการยึดถือครอบครอง (Rules of Capture in Common Law or 
the Right of the First Taker in Civil Law) ซึ่งในบริบทการยึดถือสิ่งต่างๆของมนุษย์นี้  Justinian 
แยกแยะลักษณะของ “สิ่งต่างๆ ของเทพเจ้า” ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์ออกเป็น  
  (2.1) Res nullius สิ่งซึ่งไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้ ซึ่งอาจจะถูกหลงลืม ทิ้งร้างแต่
ไม่สามารถถูกครอบครองยึดถือเป็นเจ้าของ (cannot owned or to be abandoned but can be 
captured)  

                                                           

17 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 577-593. 
18 Alan Watson The Law of Property in the Later Roman Republic (Oxford University Press, Oxford, 
1968) at B. 
19 Reinhard Zimmermann the Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition 
(Oxford, Oxford University Press, 1996) p 241.   
20 David J. Bloch Res Sanctae in Gaius and the Founding of the City (2006) 3 A Journal of Ancient 
Medieval and Modern Civil Law p. 48-64 
21 Paul Krueger Justinian’s Institutes: Translated with an Introduction by Peter Birks and Grant McLeod 
(Cornell University Press, NY, 1987) at 55. 
22 Alan Watson The Law of Property in the Later Roman Republic (Oxford University Press, Oxford, 
1968) at B. 
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  (2.2) Res communes สิ่งซึ่งตามธรรมชาติไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้ และเปิดเผย
ให้กับสาธารณชนทุกคนได้ใช้สอยโดยทั่วไป (cannot be owned and is open to everyone in 
general) 
  (2.3) Res publicae สิ่งต่างๆของสาธารณรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลให้ใช้ (owned by the 
public and opened to public by law) 
  (2.4) Res universitatis สิ่งต่างๆ ซึ่งตกเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชนหรือชุมชน (owned by a 
particular group or community) 23  โดยทั่วไปแล้วทรัพย์ประเภทนี้ ในกฎหมายโรมัน ชนชาติโรมัน
เท่านั้นถึงเป็นเจ้าของและมีสิทธิใช้สอย ดังนั้น Res universitatis จึงมักมีเจ้าของเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติ
เดียวกัน หรือถูกห่วงกันไว้ให้ชนชาติเดียวกันได้ใช้สอยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์นั้นจะเป็นส่วนตัว หรือ
สาธารณะก็ตาม24    
  ต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันล้มสลายลง (Dark Ages or Middle Ages)25 องค์ความรู้ด้านการ
ปกครองโดยกฎหมายถูกหลงลืมไปจากยุโรป จนกระทั่งระบบกฎหมายศาสนาจักรครอบง ายุโรปและ
ต่อมาเข้าสู่ยุค Enlightenment จึงเกิดเป็นนิติปรัชญายุโรปสมัยใหม่ขึ้นอย่างที่ทราบกันแล้วนั้น แต่
มุมมองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-anthropocentric) และสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ กลับ
ถูกลดคุณค่า (devalue) จากในยุคเทพนิยายจนกลายเป็น “ทรัพย์” ซึ่งเมื่อผสมผสานแนวคิดวิทยาศาสตร์
ตะวันตกและบริโภคนิยมแล้ว สิ่งมีชีวิตจึงตกเป็น “วัตถุดิบ” เพ่ือใช้ในการผลิต อุปโภคและบริโภค เป็น
ส าคัญเท่านั้น  
 
ทัศนคติเชิงพุทธวิถีในกรณีสัตว์ป่า 
  “องค์ความรู้” (wisdoms) ในการเฝ้าระวังรักษา “ทรัพย์สินร่วมกัน” (Commons) เช่น แม่น้ า 
ล าธาร ป่าไม้สัตว์ป่าของสังคมไทยดั้งเดิมที่ได้ส่งผ่านกันมารุ่นต่อรุ่นในรูปแบบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ 
และพุทธศาสนา ไม่เคยแบ่งแยกมนุษย์และสัตว์ออกจากกันอย่างชัดเจน ดั่งจะเห็นได้จากชาดกต่างๆ ที่
กล่าวเล่าว่าในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสัตว์หลากหลายชนิด26 เมื่อศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย ทัศนคติเชิงพุทธประเพณี วิถีความเชื่อต่างๆ จึงถูกน ามาปรับใช้เป็นกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขของสังคม เช่นการใช้หลักเมตตาธรรมต่อสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏในศีล ๕ ข้อ ๑ เป็นต้น ซึ่งอาจจะ
ถือได้ว่าสังคมไทยมิได้มองว่าสิ่งมีชีวิตเป็นทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังยึดโยงกับศีลธรรมด้วย  
  ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ฯ  ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติเชิงพุทธวิถีที่น่าสนใจในประเด็นวิจัยนี้ เช่น “หลัก
เมตตาธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะ” กับ “สิทธิของผู้มาก่อนของพระเทวทัต” กรณี “ชิงหงส์” ซึ่งหากถือ
ตาม ปพพ. ๑๓๒๒ แล้ว พระเทวทัตผู้ยิงหงส์ป่าบาดเจ็บแล้วติดตามไป ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในหงส์ตัวนั้น แต่
กรณีพุทธประวัตินี้ถือความยุติธรรมตามหลักเมตตาธรรม ดังนั้น เมื่อทุกชีวิตต่างมีคุณค่า “ผู้รักษาชีวิต
ย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าของ มากกว่าผู้ที่พยายามฆ่าชีวิต”27 หากสังคมยึดถือแต่เพียงหลักกรรมสิทธิ์เด็ดขาด
                                                           

23 Krueger, above n 427, at [55-57]. 
24 At 55. 
25 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก (พิมพ์ครั้งท่ี 6 กรุงเทพ 
ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, 2552) น. 68-70 
26 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต คนไทยกับสัตว์ป่า (พิมพ์ครั้งท่ี 2  กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม, 2542) น. 39-41 
27 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 588 
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ตามบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ข้อพิพาทจะไม่สามารถถูกยุติด้วยธรรมที่แท้จริงได้เลย เหตุผลของใน
การใช้หลักเมตตาธรรมกับความเป็นเจ้าของสัตว์ป่านั้น มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าหลักกรรมสิทธิ์
เพียงอย่างเดียว หากส่งเสริมน ามาใช้ให้สอดคล้องกันจะอ านวยประโยชน์สูงสุด 
   แต่เดิมนั้นกฎหมายฯก าหนดลักษณะทรัพย์บางชนิดไว้โดยเฉพาะ เพ่ือน าไปสู่การตีความโดยใช้
หลักเมตตาธรรมกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ด้วย โดยมิได้มองแต่เพียงให้ “สิ่งต่างๆ” เป็น ทรัพย์ วัตถุสิ่งของ 
หรือ สินค้า (Commodity) แต่เพียงเพ่ือรองรับระบบการค้าพาณิชย์เท่านั้น แต่แบ่งแยกเพ่ือให้เห็น 
“คุณค่าของสิ่งซึ่งมีชีวิต” ด้วย อันได้แก่ (๑) “วิญญาณกะทรัพย์” (Living things) หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณ 
และ (๒) “อวิญญาณกะทรัพย์” (Non-living things) หรือทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ ซึ่งทรัพย์มีวิญญาณใน
บริบทโบราณ หมายความรวมถึงทั้งมนุษย์ (ทาส) และสัตว์28 แต่ต่อมาถูกยกเลิกไป ซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์  
ปิวาวัฒนพานิช ได้อ้างอิงความเห็นของ โรแบร์ แลงกาต์ ว่าเป็นการแบ่งแยกที่ให้คุณค่าไปในทางศาสนา
และศีลธรรม ไม่ค่อยมีผลในทางกฎหมาย29 และอาจจะด้วยเหตุที่ว่าไม่มีที่ให้ใช้เพราะการยกเลิกระบบ
ทาสได้ปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนให้เป็น “ไท” เท่าเทียมกัน 
  ทั้งนี้ถึงแม้กฎหมายจะก าหนดให้ “สัตว์ป่า” เป็น “ทรัพย์” แต่ลักษณะของสัตว์ป่านั้นไม่เหมือน
วัตถุไร้วิญญาณทั่วไป เพราะมีสัญชาตญาณป่าโดยก าเนิด สามารถหลุดหนีจากเจ้าของและกลับสู่สถานะ
แห่งความเป็นอิสระได้ด้วยตัวเอง   ซึ่ง “สัตว์ป่า” ก็อาจเป็น “ไท” ในตัวเองได้เช่นกัน หากพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นหลักทั่วไปนั้น มาตรา 1320 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่ง
กฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้น...สัตว์ป่าไม่มีเจ้าของตราบเท่าท่ียังอิสระ...”  ซึ่งค าว่า “อิสระ” 
ในบริบทนี้คงตีความแต่เพียงการไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของเหนือสัตว์ตัวนั้นๆ เท่านั้น หาก
เจ้าของไม่ได้ท าสัญญาลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของไว้ ย่อมเกิดความสับสนและอาจก่อให้เกิดการแย่ง
การครอบครองได้เช่นกัน ในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เหนือสัตว์ป่าที่เป็นอิสระ (Wild-animals) ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้ในมาตรา 132230  โดยน า “หลักการยึดถือครอบครอง” (Property 
Law based on Common law of Rule of Capture)  หรือ “สิทธิของผู้มาก่อน”  (the Right of the 
First Taker) มาตีความบังคับใช้ ดังนั้นหากเอกชนจะถือครองเป็นเจ้าของสัตว์ป่าจ าต้อง “เข้ายึดถือ” 
(completeness) และ“สามารถที่จะหวงกัน” (exclusivity) และ “โอนสิทธิ-ส่งมอบ” (transferability)  
กรณีตามมาตรานี้คือการท าร้ายให้บาดเจ็บและติดตามเข้าถือครอง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ดินของผู้อ่ืน ผู้ท า
ร้ายสัตว์บาดเจ็บย่อมอวดอ้างสิทธิของตนเองได้  
   ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค านิยามของ “สัตว์ป่า” ของสหรัฐอเมริกา31 ในระบบ Case law มีการ
แบ่งแยกโดยพิจารณาถึงอุปนิสัยและสัญชาตญาณป่า (Wilderness) ได้แก่ (๑) สัญชาตญาณป่าแต่ก าเนิด 
(Wild) (๒) เถื่อน (Feral) (๓) เชื่อง (Tamed) (๔) สัตว์เลี้ยง (Domesticated) เพ่ือประโยชน์ต่อความ
ยุติธรรมในประเด็นที่ว่า “สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ป่าหรือไม่?” อันเป็นประเด็นระหว่างเอกชนกับรัฐ มิใช่มุ่ง
                                                           

28 ทรัพย์ท่ีมีวิญญาณ ได้แก่ สัตวต์่างๆ แต่ในสมัยโบราณมรีะบบทาส ดังนั้น ทาสจึงจัดเป็นทรัพย์มีวิญญาณ สามารถซื้อ
ขายไดต้ามกฎหมายตราสามดวง พระอัยการลักษณะทาส 
29 ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, พุทธศาสตรแ์ละนติิศาสตร:์ ศึกษาเปรยีบเทียบในเชิงนิติวิธีและหลักค าสอน, (2549) 35 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 น. 588 
30 มาตรา ๑๓๒๒ บุคคลใดท าใหส้ัตว์บาดเจ็บแล้ว ติดตามไปและบคุคลอื่นจับสตัว์นั้นได้กด็ี หรือสัตว์นั้นตายในที่ดินของ
บุคคลอื่นก็ดี ท่านว่าบุคคลแรกเปน็เจ้าของสัตว ์
31 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องสัตว์ป่า แบ่งเป็น Case Law และ Statute Law ซึ่ง the Endangered 
Species Act 1973 จัดเป็นกฎหมายเฉพาะ  
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ถกเถียงแต่เพียงว่า “สัตว์ตัวนี้เป็นของใคร?” อันเป็นข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้น ศาลอาจ
วิเคราะห์ได้จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมานี้ ซึ่งหากสัตว์ป่าชนิดใดไม่สามารถท าให้เชื่องได้โดยสัญชาตญาณ
ของตัวเอง สัตว์ชนิดนั้นย่อมมีอิสระและไม่อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของใดๆ แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยก
ชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะเดียวกันให้ออกจากกันตามพฤติกรรมของสัตว์ป่าชนิดนั้น เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การที่มนุษย์จะน าสัตว์ป่าไปใช้สอย32  เช่น ไก่ป่า-ไก่เถื่อน-ไก่บ้าน หรือ แมวป่า-แมวเถื่อน-แมวบ้าน เป็น
ต้น ดังนี้ สัตว์ที่อิสระย่อมไม่มีเจ้าของ ใครจับได้ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้น แต่ด้วยเพราะบริบท
เช่นนี้ การปล่อยเสรีล่าสัตว์ป่าภายใต้พื้นฐานเสรีนิยมและการค้าเสรี (the laissez faire) ของอเมริกัน
ชนในยุคสร้างชาติจึงท าให้ปริมาณสัตว์ป่าหลากหลายชนิดพันธุ์ในประเทศสหรัฐฯ ลดจ านวนลงเข้าขั้น
วิกฤต (กรณี American Bison Bison bison เป็นต้น) จนรัฐบาลกลาง (Federal Government) ต้อง
แทรกแซงโดยประกาศใช้กฎหมาย the Endangered Species Act 1973 เพ่ือห้ามล่าและสงวนรักษา
ชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
  ในมาตรา 1321 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวถึงหลักแดนกรรมสิทธิ์ (อธิปไตย
เหนือเขตแดน) ซึ่งเจ้าของเขตแดนต้องแสดงถึงความหวงห้าม มิให้มีการจับสัตว์ป่าในที่ดินตนเอง อันเป็น
การตัดสิทธิของผู้มาท าร้ายก่อน ทั้งนี้ความนัยมาตรานี้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเช่นกัน  
  โดยสรุปแล้วทั้ง 3 มาตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งถูกจ ากัดไว้
ภายใต้กฎหมายเฉพาะ33 โดยมุ่งพิจารณาประเด็นสิทธิครองครองและความเป็นเจ้าของในสัตว์ป่าตามหลัก
กรรมสิทธิ์และระบบกฎหมายทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว มิได้ค านึงถึงการอนุรักษ์ สงวนและรักษา
ทรัพยากรสัตว์ป่าอันควรถือเป็นทรัพย์สินรวมกัน (Public/Common property) ซึ่งเป็นการแบ่งแยก
ประเภททรัพย์ที่ไม่ครบถ้วนและสนับสนุนการถือครองทรัพย์สินส่วนตัวเกินสมควร (โปรดอ่าน
ข้อเสนอแนะในบทต่อไป) 
  การล่าสัตว์ป่า (Hunting-gathering) เพ่ือการด ารงชีพ การพาณิชย์และพาหนะ ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ไทยเรื่อยมา ซึ่งแต่เดิมก็ยึดถือตามหลักทั่วไป (สิทธิของผู้มาก่อน) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติ
ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว “เรื่อง
เสดจประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ รวม ๔ คราว”  ทรงเสด็จทอดพระเนตรการดัก
นกชัน (นกอัญชันป่าขาแดง Red-legged Crake) ทรง “ตะครุบจับเอาตัวหนึ่ง” และน ามาเลี้ยงไว้34  แต่
หลักทั่วไปนี้ (สิทธิของผู้มาก่อน)  มีข้อยกเว้นในสัตว์ป่าบางชนิด โดยรัฐอาจเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องจัดเก็บ
ภาษี หรือห้ามการจับล่า เช่น ช้างป่าตาม พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
ซึ่งหากพิจารณาจากหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ เล่ม ๒ ได้กล่าวถึงการค้าหนังสัตว์ไว้ ใน
หมวดปักษชาติทวีพันธุ์มากในกรุงสยาม ว่า  
  “...แม้ไปพบศพกวางที่สัตว์ร้ายกัดทิ้งไว้ ถึงเปนเวลาที่ชาวสยามอดอยากก็ยังมิพักปรารถนาจะกิน 
แต่ที่ชาวสยามฆ่าเนื้อกวางและสัตว์สี่เท้า เขื่องๆ อื่นๆ ก็ชั่วแต่ต้องการจะขายหนังแลเขาแก่พ่อค้ าวิลันดา 
                                                           

32 Dale D. Goble and Eric T. Freyeogle Wildlife Law: Cases and Materials (New York, University Press, 
2002) p.1-5.   
33 ยืนหยัด ใจสมุทร, ค าอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสตัว์ปา่, (พิมพ์ครั้งท่ี 4, กรุงเทพฯ นิติธรรม,2556) น.
280-281 
34 สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนงัสือที่ระลึก “ปิยมหาราชานสุรณ์” พุทธศักราช 
๒๕๕๐ พระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ ๕ เร่ืองเสดจประพาสแหลมมลายู, พิมพ์ครั้งท่ี 1 โรงพิมพ์เดอืนตุลา กรุงเทพฯ 
๒๕๕๐ น. ๕๐  
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ฮอลันดา หรือ เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบัน) ผู้ตั้งรับซื้อสินค้าเหล่านั้นมากมาย ส าหรับส่งไปขายเมืองญี่ปุ่น ”35 
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในการฆ่าสัตว์เพื่อการค้าก็มีมาอยู่แต่เดิม 
  กรณีการจับ/คล้องช้างป่า ปรากฏตามพระราชประเพณีและพระราชก าหนดการล่าช้างป่า 
(Wild-Elephant) ตั้งแต่สมัยสุโขทัยปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามค าแหง บันทึกไว้ว่า “กูไปตี
หนังวังช้าง กูเอามาแก่พ่อกู”36 และต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา37 ได้
ทรงริเริ่มคล้องช้างเพ่ือการค้าขาย38 เรื่อยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปัญหาการจับช้างป่ามีมากขึ้นและผู้
เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงรักษาได้ดี ท าให้ช้างล้มตาย ทั้งส่งผลกระทบกับจ านวนช้างป่าในธรรมชาติ รัฐจึงตรา
กฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการจับช้างป่า อันอาศัยหลักอธิปไตยเหนือดินแดน มีผลให้ช้างโขลง หรือช้าง
เถื่อนที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรตกเป็นของหลวงส าหรับแผ่นดิน  
  จะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า ในกฎหมายไทยโบราณนั้น ถือได้ว่ามี
มิติความก้าวหน้ากว่าชาติตะวันตกในยุคสมัยนั้นและมีมุมมองด้านการอนุรักษ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว 39 เช่น
ความในมาตรา ๘ กฎหมายก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ (สมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการฯ) ในการส ารวจ
ประมาณช้างป่าในพ้ืนที่เขตตน มากน้อยเพียงใดเพ่ืออนุญาตให้จับช้างป่าได้ โดยบัญญัติว่า “...ให้อนุญาต
ให้จับแต่พอเท่าจ านวนที่ช้างจะเกิดเพ่ิมเติมขึ้นทัน อย่าได้จับมากจนเป็นเหตุให้พืชพันธุ์ช้างป่าในมณฑล
และจังหวัดนั้นลดน้อยไป...”40 โดยหากเปรียบเทียบกับหลักสากลก็คือ “หลักการใช้อย่างยั่งยืน” 
(Sustainable use) และหลักความพอเพียง (Sufficiency) ในปัจจุบัน  
  นอกจากจะมีกฎหมายในการควบคุมการจับ/คล้องช้างป่าแล้ว สังคมไทยโบราณยังใช้จารีต
ประเพณีตามความเชื่อทั้งพราหมณ์และพุทธวิถี เป็นเครื่องมือทางสังคม (Social norms) อีกประเภทหนึ่ง
ในการช่วยยับยั้งการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างไร้จิตส านึกได้พอสมควร ดังจะสังเกตได้จาก “ค าฉันท์
ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง” หรือ “การกล่อมช้าง” ที่ประกอบด้วยบทพรรณนาต่างๆ อันกล่าวถึงค าขออนุญาต
จับช้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของช้างป่า บทปลอบโยนให้ช้างคลายความอาลัย และบทขับ
                                                           

35 ลา ลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดาร คร้ังกรุงศรีอยุธยา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร หอสมดุแห่งชาติ, 2513) 
น. 131 
36 ธัญญา สังขพันธานนท์ วรรณคดีสีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย, ส านักพิมพ์นาคร 
ปทุมธานี ๒๕๕๖, น. ๒๖๑.  
37 ลา ลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดาร คร้ังกรุงศรีอยุธยา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร หอสมดุแห่งชาติ, 2513) 
น. 153 
38 รศ. ดร. นรศิ ภูมภิาคพันธ์ “การจัดการช้างป่าในเขตอุทยานฯ Wild Elephant Management in National Park” 
(19 เมษายน 2556) <https://kuservice.ku.ac.th/Attach_Files/20130423140303.pdf> 
39 กรณีการอนุรักษ์ช้างไทยแต่โบราณราชประเพณีจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีหงส์ขาวของ
อังกฤษ  the Case of Swans, King Bench: 7 Co.Rep.15b, 77Eng. Rep.435 (1592) หรือความต้องการขนหมีใน
ยุ โ ร ปท า ให้ หมี สู ญพั น ธุ์  Curry-Lindahl.  K, the Brown Bear (Ursus arctos)  in Europe:  decline, present 
distribution, biology and ecology, Panel 1:  the Ecology, Population Characteristics, Movements and 
Natural History of Bears และการล่าควายไบซัน (the American Bison) ของอเมริกาเหนือ เป็นต้น 
40 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ มาตรา ๘ ให้สมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด
ส ารวจดูจ านวนช้างป่าที่มีอยู่ในมณฑล และจังหวัดที่ตนปกครอง ประมาณมากน้อยเท่าใด การที่จะอนุญาตให้จับช้างป่า 
ให้อนุญาตให้จับแต่พอเท่าจ านวนที่ช้างจะเกิดเพิ่มเติมขึ้นทัน อย่าให้จับมากจนเป็นเหตุให้พืชพันธ์ุช้างป่า ในมณฑล และ
จังหวัดนั้นลดน้อยไป แต่การที่จะอนุญาตให้จับช้างต้องหารือกระทรวงมหาดไทย* เสียก่อนทุกคราวไป ถ้า
กระทรวงมหาดไทย*เห็นว่า ไม่เป็นการขัดข้องอย่างใดแล้ว จึงจะอนุญาตให้จับได้ 
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กล่อมให้ช้างมีความสุขสบาย เมื่อเข้ามาอยู่ในวัง เป็นต้น41  ซึ่งการที่มนุษย์ (สัตว์ประเสริฐ) หรือสังคมไทย
โบราณยกย่องถึงความศักดิ์สิทธิ์ของช้างป่า ผ่านผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดินเช่นนี้ แสดงออกให้เห็นถึง
ความเคารพในคุณค่าของสิ่งมีชีวิต (respect of life) ที่ไม่ปรากฏในสังคมตะวันตกมากนัก 
  นอกเหนือจากช้างป่าแล้ว ทัศนคติเชิงพุทธวิถีของผู้มีอ านาจฯ ยังมีให้เห็นใน พระราชหัตถเลขาฯ 
เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จทอดพระเนตรวิธีการเก็บรังนก ก็ทรงบันทึกว่า “...ให้ดูตามวิธีที่เก็บรังนก 
ครั้นจะพรรณนาให้ฟังละเอียดก็จะยึดยาวนักไป น่าดูมากเพราะเปนการประหลาดไม่เคยเห็น แต่น่า
สงสารนกมากเหมือนกัน ด้วยลูกเล็กๆ ที่ยังบินไม่ไหวต้องตกรังมาก”42  ซึ่งทัศนคติต่อสัตว์ป่าที่ค านึงถึง
ความเมตตาธรรมลักษณะนี้ ไม่มีในระบบกฎหมายทรัพย์ของตะวันตก และในระบบศีลธรรมตะวันตกก็ไม่
เป็นที่นิยม 
 ดังนี้ถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามใดๆ แต่โดยพ้ืนฐานทางสังคมไทยแต่เดิมนั้นก็มิได้ถือว่าสัตว์ป่าเป็นวัตถุ
สิ่งของที่ไม่มีชีวิต แต่จ าแนกไว้เป็นเฉพาะ “ทรัพย์มีวิญญาณ” ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของเท่านั้น ดังนั้นการปฏิบัติต่อสัตว์ป่าในบริบทพุทธวิถีจึงละเอียดกว่ากฎหมายสมัยใหม่ที่มองว่าสัตว์
ป่าเป็นวัตถุสิ่งของดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว 
    
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๓๕ 
  เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากสัตว์ป่าถูก
ท าให้เป็น “ทรัพย์”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ในทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักถือว่าเป็น 
“สินทรัพย์ธรรมชาติ” (Natural assets) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์ป่าจึงเพ่ิมทวีคูณ อีกทั้งไม่ผิดกฎหมายและสอดรับกับหลักทั่วไป (สิทธิของผู้มาก่อน) ผนวกกับอาวุธ
ปืนที่ทันสมัยมากขึ้น การล่าจับสัตว์ป่าจึงกลายเป็นนันทนาการและธุรกิจที่มีผลก าไรสูง ไปอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ สืบมาจนถึงปัจจุบัน   
  เมื่อหลักการพุทธวิถีถูกลดทอนและความศักดิ์สิทธิ์ของป่าถูกท าให้เสื่อมค่าลง43 สังคมเกษตรวิธี
ธรรมชาติดั้งเดิมถูกเปลี่ยนเป็นจากการเกษตรที่เคารพสักการะธรรมชาติสู่สังคมเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรม และการขายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือน าเงินตรามา
แก้ไขความยากจน (โดยเฉพาะในยุค “the Green Revolution”44) ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถานการณ์
สัตว์ป่าไทยและพ้ืนที่ป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง  
  หมอบุญส่ง เลขะกุล กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ของ Jeffrey A. McNeely ในหนังสือเรื่อง Soul of 
the Tiger (1988) ว่า 

 “… the real problem is not that we have too many 
people, or that the starving poor are clearing the 

                                                           

41 ธัญญา สังขพันธานนท์ วรรณคดสีีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดไีทย, ส านักพิมพ์นาคร 
ปทุมธานี ๒๕๕๖, น. ๒๖๕. 
42 สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนงัสือท่ีระลึก “ปิยมหาราชานสุรณ”์ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ พระราชหตัถเลขา ในรัชกาลที่ ๕ เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู, พิมพ์ครั้งท่ี 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา กรุงเทพฯ 
๒๕๕๐ น. ๗ 
43 พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต คนไทยกับสัตว์ป่า (พิมพ์ครั้งท่ี 2  กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม, 2542) น. 39-41 
44 Per Pinstrup-Andersen, Peter B.R. Hazell “The Impact of the Green Revolution and Prospects for 
the Future” 1(1) (1985) Food Reviews International p. 1-25.  
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forest. The problem is that we want the money that 
comes from selling our resources overseas, but the 
cost is our forests and wildlife, and that is making us 
poorer.” 45   
 (ผู้วิจัยแปล) “ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเรามีประชากร
เพ่ิมขึ้นและคนที่หิวโหยเหล่านั้นก าลังตัดไม้ท าลายป่า แต่
เพราะเราต้องการเงินที่ได้มาจากการขายทรัพยากรฯของเราให้
ต่างชาติ แต่เราไม่ค านึงว่าทุนที่เราต้องเสียไปนั้นคือป่าไม้และ
สัตว์ป่าของเรา และสิ่งนี้ต่างหากท่ีท าให้เรายากจนลง” 

  ภายใต้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาสมัยนั้น (หมอบุญส่งฯ) กระบวนการทางกฎหมาย
ด้านสงวนและคุ้มครองปกป้องสัตว์ป่าจึงเกิดขึ้นในสังคมไทย และถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดยุคของการปล่อยเสรี
การล่าสัตว์ป่า 
  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ รัฐบาลจ าต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายบ้านเมืองเพ่ือยับยั้งการล่าเสรี
(แบบตะวันตก) อย่างเร่งด้วยและเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองรักษา สงวนและอนุรักษ์สัตว์ป่า  (ซึ่งจะสังเกตได้ว่า
กฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆที่ผ่านมา ต้องอาศัยอ านาจเด็ดขาดในการตราเป็นกฎหมายทั้งสิ้น)  โดย
เหตุผลหลักในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ คือขยายมาตรการ
ทางกฎหมายห้ามล่าให้ครอบคลุมชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้มากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสัตว์ป่า
ที่มุ่งเน้นมาตรการห้ามล่าและสงวนคุ้มครองอย่างเข้มข้นที่สุด (Preservation and Protection)46 โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นลักษณะนี้ มาจากความหมายของค าศัพท์ที่นัก
นิยมธรรมชาติ คงใช้กันอย่างสับสนไปมาอยู่ด้วยกัน 3 ค า คือ Preservation (การสงวน), Protection 
(การปกป้อง), and Conservation (การอนุรักษ์) โดยผลของความเข้าใจที่ต่างกันนี้ของผู้ตรากฎหมาย
และผู้ปฏิบัติ น ามาซึ่งการใช้มาตรการกฎหมายที่แตกต่างกันไปด้วย  
  D.E. Fisher แยกแยะไว้อย่างละเอียดว่าทั้งสามค านั้นมีความหมายทั่วไปใกล้เคียงกันมาก แต่มี
ความแตกต่างกันที่อย่างมีนัยยะที่ส าคัญ คือ ความเข้มข้นในการใช้ตามลักษณะของสิ่งๆต่างกันตาม
เหตุผล โดยสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้าง รูปแบบ และภาษา47 ซึ่งกรณีนี้ได้แก่ to protect หากเป็น
กริยานั้นหมายความว่า “keep safe from harm or danger.”48 (ผู้วิจัยแปล: ปกป้องให้ปลอดภัยจาก
อันตรายที่คุกคาม) ส่วนค าว่า to preserve เป็นกริยาแปลว่า “not only to protect but also to 
maintain a state or circumstance or retain a certain condition.”49 (ผู้วิจัยแปล: ไม่เพียงปกป้อง
ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามเท่านั้น แต่ยังรักษาให้ยั่งยืนคงอยู่ในลักษณะเดิม)  สุดท้ายคือค าว่า to 

                                                           

45 Jeffrey A. McNeely and Paul Spencer Sochaczewski, Soul of the Tiger: Searching for nature's 
answers in Southeast Asia, (University of Hawaii Press, 1995) p. 9 
46 D.E. Fisher, Legal Reasoning in Environmental Law: A Study of Structure, Form and Language 
(Edward Elgar, Cheltenham, 2013) p. 10-12.  
47 D.E. Fisher, Michael I. Jeffery, Jeremy Firestone, and Karen Bubna-Litic (ed.) Biodiversity 
Conservation, Law+Livelihoods: Bridging the North-South Divide (the IUCN Academy of Environmental 
Law Research Studies, Cambridge University Press, 2008) p. 98. 
48 อ้างแล้ว. 
49 อ้างแล้ว. 
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conserve เป็นกริยาแปลว่า “not only to protect but also to do so particularly with intent of 
later use.” 50 (ผู้วิจัยแปล: ไม่เพียงปกป้องให้ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามเท่านั้น แต่ยังรักษาไว้เพ่ือใช้
ในภายหลัง) 
  ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ถูกยกเลิกไปและประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก (CITES) โดยเพ่ิมแนวทางการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่ (In-situ และ Ex-situ conservation) หมวด 5 มาตรา 29 และ หมวด 6 
มาตรา 33 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการทางกฎหมายดังกล่าวฯ มีการแก้ไขผ่อนคลายความเข้มข้นในเชิง
ปกป้องลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่รัฐอนุญาตในเพาะพันธุ์
และครอบครองได้นอกถิ่นที่อยู่ ซึ่งอาจถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่า แนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวนี้มุ่งสนับสนุน
การขยายพันธุ์สัตว์ป่าเฉพาะชนิดพันธุ์หากยาก ( Individual species protection) หรือชนิดพันธุ์ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่าการให้น้ าหนักในการอนุรักษ์เชิงนิเวศ (Ecosystem management) อัน
อาจเป็นผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและจ านวนสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ลดลง51 ซ่ึงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ผ่านมา แม้ว่าการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือป้องกันมิให้สูญพันธุ์จะเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท า แต่
สังคมไทยทั่วไปยังคงคุ้นเคยกับการล่าเสรีเพ่ือยังชีพก็มิได้เข้าใจไปในบริบทเดียวกันทั้งหมด ความสับสนใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐอาศัยมาตรการบังคับใช้กฎหมายฯ โดยการ
ปกป้องพ้ืนที่แบบเข้มข้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางกลับจ านวนคดีบุกรุกท าลายป่าไม้และคดีลักลอบ
ล่า/ค้าสัตว์ป่าที่มีจ านวนสูงขึ้น52 และจ านวนธุรกิจสวนสัตว์เอกชนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 
ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายกระแสหลัก กับการอนุรักษ์นกยูงป่าในธรรมชาติ  

หากจะพิจารณาจากเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ 
2535 กฎหมายสัตว์ป่าทั้งสองฉบับนี้มุ่งเน้นการสงวนและคุ้มครอง (Preservation and Protection) 
สัตว์ป่าตามบัญชีรายชื่อทั้งในถิ่นที่อยู่และนอกถิ่นที่อยู่เป็นสาระส าคัญ เพ่ือเร่งรัดขยายพันธุ์สัตว์ป่าและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ (CITES) โดยรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายคือการปกป้องให้
ปลอดภัยจากภยันตรายที่คุกคามและรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นด้วยอาศัยอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน รัฐ
จึงใช้อ านาจผ่านกฎหมายในการจ ากัดเสรีภาพของพลเมืองโดยการห้าม “ล่า”53 สัตว์ตามบัญชีรายชื่อและ
ก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอนุรักษ์อ่ืนขึ้นมาเพ่ือปกป้องถิ่นอาศัย  
  ข้อจ ากัดในการบังคับใช้ฯ คือ การใช้รูปแบบการลงโทษเชิงเดียวซึ่งไม่เหมาะสมต่อการส่งเสริม
และคุ้มครองสัตว์ป่า ดังจะเห็นจากบทก าหนดโทษทางอาญา ตามมาตรา 4754 ที่เป็นมาตรการหลักเพียง
อย่างเดียวในการปกป้องสัตว์ป่าจากภยันตรายจากมนุษย์ที่คุกคาม แต่อย่างไรก็ดียังไม่ประสิทธิภาพต่อ
                                                           

50 อ้างแล้ว. 
51 นิรกุล สุธรรมกิจ, รศ. "เอกสารประกอบค าสอน วิชา ศ. 375 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น: ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาตไิทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2556) 
52 ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ปี ๓ ฉบับท่ี ๑๖ กุมภาพันธุ-์มนีาคม ๒๕๕๓ 
53 มาตรา 4 พระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 
54 มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสี่ปี หรือปรับไมเ่กินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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การรักษาชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่ให้ยั่งยืนได้ เพราะกฎหมายไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการ “ล่า” สัตว์ของ
มนุษย์ได้โดยเด็ดขาด เป็นแต่เพียงการใช้บทลงโทษทางอาญามาข่มขู่ก าราบให้เข็ดขยาดเท่านั้น 
(Deterrence) เนื่องด้วยเพราะมิได้ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง (serious crimes) และไม่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อสังคมมนุษย์ส่วนรวม ประกอบกับเป็นดุลยพินิจของผู้พิพากษาในการก าหนดอัตราโทษจ าคุก 
(ไม่น้อยกว่า 4 ปี) การใช้มาตรการทางอาญาแต่เ พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ควรน าทฤษฎีการ
ลงโทษอ่ืนๆมาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น การลงโทษเพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูจิตใจ (Rehabilitation) หรือ
บทลงโทษที่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดได้ เช่น การท างานรับใช้สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งในปัญหาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ สาเหตุเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายห้ามล่า
สัตว์ป่านี้มีการพัฒนาอย่างจริงจังเพียงแค่ 32 ปีเท่านั้น (พ.ศ. 2503-2535) ซึ่งมาตรการต่างที่เกี่ยวข้องจึง
อิงอยู่กับฐานนิติปรัชญาทางความคิดเดิมๆ ที่มองคุณค่าในตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากกว่าจะปกป้อง
คุ้มครองสรรพชีวิตอ่ืน เช่นนี้การจะลงโทษอาญาขั้นรุนแรงเพียงแค่การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งตัว คงขัด
ต่อความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชนส่วนมากซ่ึงมีพ้ืนฐานเสรีในการล่าสัตว์เพ่ือยังชีพมาแต่โบราณ (ซึ่งประเด็น
นี้อยู่นอกเหนือหัวข้อวิจัยชิ้นนี้) 
   อนึ่ง ในการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ภัทราวรรณ (2558) 55 กล่าว
ว่า "กฎหมายไม่ควรยึดถือเฉพาะ 'แบบ' ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตายตัว บีบคั้นสังคมเกินกว่าที่จะ
ช่วยสังคมเป็นระเบียบ"56 แต่ได้เสนอว่าแนวคิดในการใช้กฎหมายอย่างอ่อน (Soft law) หรือ ปทัสถาน 
(Norms) (กฎเกณฑ์ที่ยังมิได้ผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตราเป็นกฎหมายบ้านเมือง แต่มีการถือ
ปฏิบัติและบังคับใช้ในพื้นที่นั้นๆ) สามารถพัฒนาส่งเสริมให้กฎหมายที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้  ซึ่งใน
กรณีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านั้น ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ เจ้าหน้าที่ และสภาพภูมิประเทศ 
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบ เช่นนี้หากรัฐสนับสนุนและรับรอง "คุณค่าของ
ปทัสถานท้องถิ่น"  ให้มีผลทางกฎหมายโดยยอมรับ "สิทธิชุมชน" โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนนั้นย่อมยากที่จะปฏิเสธ "ความรับผิดชอบร่วมกัน" 
(common responsibility) ต่อภาระหน้าที่ในการอนุรักษ์ฯ ของชาติ ด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
ชุมชนมักจะเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลพิทักษ์สัตว์ป่า ด้วยอาจมองว่าเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมกฎจารีตฯให้สอดรับกับกฎหมายบ้านเมืองจึงเหมาะสม
และจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบกฎหมายสัตว์ป่าต่อไป ในกรณีนี้สามารถเห็นได้จากรายงานการศึกษาเรื่อง 
Review of Statutory and Customary Law in the Xe Champhone, Ramsar Site, ในพื้นที่ประเทศ 
Lao PDR ซึ่งมีวัฒนธรรม ความเชื่อพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อดั้งเดิมของไทย  ( IUCN, 
2013)57  
   
สรุป 

                                                           

55 ภัทราวรรณ รตันเกษตร "บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อนกับการพฒันากฎหมายในอนาคต (Role of soft law and 
the development of law)" พะเยาวิจัย 4 (มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) หน้า 1110  
56 อ้างแล้ว ข้อท่ี 2 หน้า 1110 
57 Moore, P., Pholsena, M., Phommachanh, K., and Glémet, R. Review of Statutory and Customary 
Law in the Xe Champhone Ramsar Site, Lao PDR: Implications for a rights-based approach to 
conservation (Vientiane, Lao PDR: IUCN, 2013). 
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  รัฐอาศัยหลักอธิปไตยเหนือทรัพยากรฯเพียงเพ่ือผูกขาดการบริหารจัดการฯไว้ที่ตัวเองเท่านั้น ซ่ึง
การผูกขาดนี้รัฐก็มิได้มุ่งสงวนและรักษาไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น แต่ใช้สอยเอาประโยชน์จากสัตว์
ป่าด้วยเช่นกัน การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยกฎหมายกระแสหลักถูกครอบง าด้วยแนวคิดทุนนิยม โดยการ
เปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อในสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นวัตถุเพ่ือการซื้อขายรองรับเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่
มิได้ให้คุณค่ากับเหตุผลเชิงนิเวศวิทยาและศีลธรรมจรรยาเท่าที่ควร  ถึงแม้ว่าตัวบทกฎหมายสัตว์ป่าจะ
พยายามให้เหตุผลเชิงคุณค่าต่อระบบนิเวศ แต่กฎหมายฯไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมที่
สนับสนุนทุนนิยมได้ การลักลอบล่าสัตว์ป่าจึงไม่สามารถหมดไปได้ โดยเฉพาะแนวคิดในการใช้อาญา
แผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กระท าความผิดได้ 
    
 การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยหลักพันธสัญญาธรรมชาติ (Ecological Covenant)  
 
 เนื้อหาในส่วนนี้มุ่งศึกษาคติความเชื่อตามแนวคิดวิญญาณนิยม (Animism) และหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนกยูงทองซึ่ง
ปรากฏในเอกสารทางพุทธศาสนาและถูกถ่ายทอดเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
ของชุมชนและสังคม เพ่ือน ามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ (ที่อยู่ในรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ) ในรูปแบบ “พันธสัญญาทางธรรมชาติ” (Ecological Covenant) ที่ผูกมัด
ปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกันบนความเชื่อมั่นศรัทธาอันก่อเกิดเป็นภาระหน้าที่ ที่ต้องกระท าการใด ไม่กระท า
การใด หรือละเว้นต่อสิ่งใด พันธสัญญาดังกล่าวนี้สมบูรณ์ มีผลบังคับจากการปฏิบัติสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น 
ตราบเท่าที่ความเชื่อม่ันศรัทธานั้นๆ จะถูกเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์นั้นไป พันธะฯนั้นย่อมระงับไป  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าโดยหลักพันธสัญญาธรรมชาติเป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมาแต่
ดั้งเดิมเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินรวม (Common 
properties) ให้เหมาะสมและยั่งยืน  
   
ความเชื่อตามคติวิญญาณนิยม Animism (Graham Harvey, 2013) 
  ความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แต่ความเชื่อมั่นงมงายนั้นโง่เขลา มนุษย์ (ศาสนา) ใช้
ประโยชน์จากความเชื่อทางจิตวิญญาณเพ่ือสร้างสรรค์และท าลายมาอย่างยาวนาน ในสังคมไทยหาก
กล่าวถึงคติความเชื่อเรื่องจิตวิญาณ ความศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดโยงกับความงมงายคงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หาก
กล่าวถึงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณต่างๆ ที่ยึดโยงกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติอาจเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ (Original contribution) ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ องค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมที่ส่ ง เสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  ( traditional knowledge of 
environment)58 มีความหมายเชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ที่มีกฎหมายรับรองให้เป็น 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”59 ที่สืบต่อกันมาของไทย  

                                                           

58 Linda Hogan “We call it tradition” in Graham Harvey (ed.) in The Handbook of Contemporary 
Animism (Routledge, NY, 2013) p. 19-20. 
59 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ก ราชกิจจา
นุเบกษา ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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  หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญญาณ
นิยม (Animism) ถูกน าเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)60 นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ
ในยุค ‘90 ที่กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณเป็นของ
ตนเอง61 Tylor มิได้มองจิตวิญญาณนิยมที่ปะปนน าเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) แต่ได้
ศึกษาผ่านระบบความเชื่อของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ที่มีรูปแบบพิธีกรรมและขนบธรรมเนียม
ทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้มองสรรพชีวิตเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แต่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง 
(Subject) ซึ่ง Tylor ได้อธิบายไว้ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒนธรรม” “Culture,… is that complex 
whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, customs and any other 
capabilities, and habits acquired by [a human] as a member of society”62 ซึ่งในยุคปัจจุบัน
มุมมองของ Tylor ได้ถูกน ามาผสมผสานกับแนวคิดเชิงนิเวศ (Environmentalism) โดยเฉพาะในกลุ่ม
นิเวศเชิงลึก (Deep Ecology)63 ที่มองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้
เป็นวัตถุที่แตกแยกจากกัน ซึ่งจิตวิญญาณเชิงนิเวศ (Ecological spirituality)64 นี้มิได้หมายความถึง
ความรู้สึก (Sensitivity) ที่ถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์เท่านั้น แต่มองถึง องค์รวมของระบบนิเวศทุกๆ
ระบบโลกท่ีอาจไม่มีความรู้สึกแต่มีชีวิต มีคุณค่าในตัวเอง 
 
พันธสัญญาทางธรรมชาติ –ผี- โองการแช่งน้ า-แช่งน้ าพระพัทธ์ 
                                                           

มาตรา ๓ “มรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบตัิ หรือทักษะ ทาง
วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรบัและรู้สกึเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของตน 
มาตรา ๔ มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสรมิและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมลีักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๖) การเล่นพ้ืนบา้น กีฬาพ้ืนบ้าน และศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
(๗) ลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
60 Edward B. Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Art, and Custom Volumes 2 (London: John Murry, 1871)   
61 Graham Harvey, Animism Respecting the Living World (Columbia University Press, New York, 2006) 
p. 180-183. 
62 James L. Peacock, the Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus (2 eds., Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001) p. 3. 
63 Arne Naess, Ecology, community and lifestyle: Outline of an Ecosophy in translated by David 
Rothenberg (Cambridge University Press, 1989).   
64 David R. Kinsley, Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-cultural Perspective (Prentice 
Hall, 1995).  
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  “พันธสัญญา” (Covenant) เป็น “ข้อตกลง” (Convention) ที่เก่าแก่ก่อนที่จะมีค าว่า “สัญญา” 
(Contract)65 ซึ่งยึดโยงกับศาสนา พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรมที่ต้องกระท าการใด
หรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใด ตามที่ได้แสดงเจตจ านงไว้ โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือ
ปฏิบัติในสังคมต่างๆ นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน   

“ covenant is a morally informed agreement or pact based on 
voluntary consent and mutual oaths or premises, witnessed by the 
relevant higher authority, between peoples or parties having 
independent though not necessarily equal status, that provides for 
joint action or obligation to achieve defined ends ( limited or 
comprehensive) under conditions of mutual respect which protect 
the individual integrities of all the parties to it.”66 [ผู้วิจัยแปล: พันธ
สัญญาเป็นการประกาศโองการหรือค าปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้า
ร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือกระท าการใดๆด้วยใจสมัครโดยประกอบด้วยการกล่าว
สัจจะสาบานหรือค ามั่นสัญญาร่วมกันโดยอ้างอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน 
พันธสัญญาเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายอย่างอิสระไม่จ ากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อ
พันธสัญญาก่อให้เกิดการกระท าหรือความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพ่ือยุติหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น) 
ภายใต้เงื่อนไขในการเคารพซึ่งกันและกัน (กัลยาณมิตร)เพ่ือปกป้องความ
มั่นคงสามัคคีของสมาชิกและของกลุ่ม]  
 

   ดังนั้นหากกล่าวโดยสรุป “พันธสัญญา” (Covenant) อาจจะเป็นค าประกาศโองการ หรือ ค า
ปฏิญาณ ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ านงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม 
เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมโดยอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ  ซึ่ง Covenant มีนัยยะที่
แตกต่างกับการก่อเกิดของหลักสัญญาทั่วไป (Legal contract) ที่เปิดเสรีในการเข้าสัญญาโดยอาศัยการ
แสดงค าเสนอและค าสนองเท่านั้น โดยอิสระไม่มีข้อจ ากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของ
หลักการเข้าท าสัญญาด้วยความสมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมาย  Civil Law จึงแก้ไขโดยการตรากฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างดังกล่าว (เช่น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙67 เป็นต้น)  

                                                           

65 Daniel J. Elazar, Covenant and Civil Society: The Constitutional Matrix of Modern Democracy, the 
Covenant Tradition in Political Volume IV (Transaction Publishers, New Brunswick, 1998) p. 8-10. 
66 Ibid., p 8-10. 
67 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ราชกจิจานุเบกษา ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (ข้อสังเกต: กรณเีกษตรพันธสัญญานั้น หากเกิดขึ้น
จากความสมัครใจและก าหนดข้อความที่มุ่งเน้นศีลธรรม เช่น มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมอาชีพ โดย
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  หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรม
ลัทธิฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ที่ส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียม
โบราณราชประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัทธ์ (ถือน้ าพระพัทธ์ -แช่งน้ าพระพัทธ์) 
ซึ่งเป็นพิธีกระท าสัตย์สาบาลต่อกษัตริย์ ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปรากฏจารึกที่กรอบประตูศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา68  โดยพิธีสา
บาลนี้ ถูกจารึกเป็นภาษาสันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญา”  (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ์ได้
ถอดความหมายว่า “พัทธ” แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับค าไทยที่ใช้
เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธาประติชญา” หรือแปลรวมว่า “ค าสาบาลผูกมัด”69 ซึ่งการกล่าวโอการ
สาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ “ธรรมะ” อันถือเป็นอ านาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  
  “ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ” เมื่อใช้กับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจักรวาลวิทยา เป็น “กฎ
นิรันดร” ที่ก าหนดบังคับมนุษย์ให้ด าเนินตาม70 (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ตื่นและหลับ 
เป็นกฎนิรันดร ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรือเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ซึ่ง ประภัสสร เธียรปัญญา ได้
อธิบายในมิติจักรวาลวิทยา ว่า  ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรที่บ ารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่า
โลกด าเนินไปตามกฎระเบียบบางอย่างที่ยั่งยืนและบ ารุงรักษาโลกไว้ กฎระเบียบนี้เป็นหลักที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และมีเทพทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย์ประพฤติตนให้
สอดคล้องกับระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่งต่างๆก็จะได้รับผลที่ดีในโลกหน้าที่เขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก 
หากเขาปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะเป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหน้า”71   ดังนั้น
เมื่อกล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยินยอม สมัครใจ) ประภัสสรฯ ชี้ว่า ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่
ผูกพันทุกคนที่ต้องการให้การกระท าของเขามีผล ยอมอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ซึ่ งครอบครองจักรวาลและจะ
น าทางชีวิตของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเขา”72 
   ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อหลัก “ธรรมะ” ได้ผ่านวัฒนธรรม
ฮินดู-พราหมณ์-มอญ เข้ามาสู่วัฒนธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์”73 
เช่นนี้แนวคิดเรื่อง “ธรรม” ได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท”74 โดยอาจเปรียบได้กับ 
“รัฐธรรมนูญ” ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผู้ปกครองรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประภัสสรฯ 
วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงที่มาคล้ายคลึงกับฮินดูว่า
เป็นกฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แต่พระธรรมศาสตร์ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือ

                                                           

ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินควร เช่นนี้ ข้อตกลงนี้อาจมีลักษณะเป็นพันธสัญญา (covenant) ตาม
ความหมายทีไ่ด้กล่าวมานี้)  
68 จิตร ภูมิศักดิ์ โองการแช่งน้ าและข้อคิดใหม่ในประวัตศิาสตรไ์ทย ลุม่น้ าเจ้าพระยา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรงุเทพฯม ฟ้า
เดียวกัน, 2547) น. 4-5 
69 อ้างแล้ว น. 5 
70 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๔๘-๑๖๖. 
71 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๕๐. 
72 อ้างแล้ว 
73 อ้างแล้ว น. ๑๕๘. 
74 สถาบันปรีดี พนมยงค์, กฎหมายตรา ๓ ดวง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ, ๒๕๔๘) น. ๗ 
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มาศาสนาพุทธ และพระไตรปิฎก ดังนั้นหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” จึงยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์แบบฮินดู
แต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาล ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่ ง ประภัสสรฯ เห็นว่านั้นคือ “หลัก
กรรม”75 โดย “หน้าที่ หรือภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะของ
กษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา”76 หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม77   
  ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นว่า วาทกรรมธรรมราชานี้เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนทั้งสังคมบ้านเมืองและทางธรรมชาติ 
เพราะทุกสรรพชีวิตต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็นกระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนว
พุทธ78 หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ”79 อย่างชัดเจน 
  หากพิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ” เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏใน
กฎหมายตราสามดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม, หลักอคติ ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศีล ๘ และ
หลักเมตตากรุณา เป็นต้น80 ซึ่งร่องรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏหลงเหลือในกฎหมายสมัยปัจจุบันแต่
ประการใด ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กฎหมายกระแสหลัก (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. 
๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของรัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ 
หรือ หลักธรรมชาติ” โดยความจริงแล้วหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่
เบียดเบียน หลักความเมตตา ต่างๆ เหล่านี้เป็นพ้ืนฐานความดีงามที่สังคมถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่
กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแต่ตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายที่แข็งกระด้างเหล่านั้นเป็นแต่เพียงข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการ
ปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อพลเมืองของรัฐไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิน
ขึ้นตามมา  
  การละเว้นการฆ่า ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัติในหมู่นักบวช แต่เมื่อมีการ
เผยแพร่ต่อผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธา กฎศีลธรรมกลายเป็น “กฎจริยธรรม”81 นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้นั้น
สมัครใจกระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือ งดเว้นต่อสิ่งใด        
  
ความสัมพันธ์ระหว่างนกยูงกับวัฒนธรรมล้านนา 
  ล้านนาเป็นดินแดนที่มีความทับซ้อนของวัฒนธรรมที่หลากหลายมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามร่องรอยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนกยูงที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังสามารถเห็นได้เป็นที่ประจักษ์  โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนกยู งที่ถูกถ่ายทอดผ่าน

                                                           

75 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๕๘. 
76 อ้างแล้ว น. ๑๕๙. 
77 ธัญญา สังขพันธานนท์, วรรณคดีสีเขียว (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์นาคร, ๒๕๕๖) น. ๑๕๒-๑๕๓. 
78 ธัญญา สังขพันธานนท์, วรรณคดีสีเขียว (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์นาคร, ๒๕๕๖) น. ๑๖๕. 
79 อ้างแล้ว น.๑๖๘. 
80 ประภสัสร เธียรปญัญา “ธรรมมะ ในฐานะหลักการของกฎหมายตราสามดวง” (๒๕๕๒) ดลุพาห เลม่ ๒ ปีท่ี ๕๖ 
พฤษภาคม-สิงหาคม น. ๑๖๒-๑๖๓. 
81 กฎจริยธรรม (Code of Conduct) คือกฎเกณฑ์ที่ยึดถือโดยไม่จ าเป็นต้องมีสถานะเป็นนักบวช  
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มิติเชิงประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นย้อนหลังกลับไปถึงหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมจีน 82 และ
อินเดียโบราณ (ราชวงศ์โมริยะ Maurya Dynasty)83 ที่ถูกส่งผ่านทางวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง 
พุทธศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม โดยผ่านการยึดถือปฏิบัติของกลุ่มชาติ พันธุ์ต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากจีน/อินเดีย/พม่า และได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนา84 ตั้งแต่การก่อก าเนิด
ราชอาณาจักร85 เช่นมีร่องรอยทางโบราณวัตถุ คือ ลวดลายนกยูงที่ปรากฏใน “ไหเขียนลายสีด าใต้
เคลือบ” ศิลปะล้านนา (พ.ศ. 20-21) ณ เตาเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์วัดศรี
โคมค า จ. พะเยา หรือร่องรอยทางจิตรกรรมรูปนกยูง ในศิลปะจีน ปรากฏภายในอุโมงค์ที่ 1 วัดอุโมงค์ 
เชียงใหม่86 ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าว ถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของล้านนา และลวดลายของจิตรกรรมสะท้อนให้
เห็นถึงการผสมผสานของศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หยวน-หมิง และลวดลายศิลปะพม่า87  
 
นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อทางศาสนา 
   นกยูงผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ ตามคติความเชื่อทางศาสนามาแต่โบราณ ซึ่งล้านนาได้รับอิทธิพล
ความเชื่อนี้มาโดยผ่านต านานทางพุทธศาสนา88 แบบอินเดีย-ลังกาโบราณ ซึ่งนกยูงแสดงถึงอ านาจบารมี 
ร่ ารวยมั่งคั่ง เปรียบดุจดั่งแสงแรงกล้าขององค์พระอาทิตย์89  ความส าคัญของ “พญานกยูงทอง” ตาม
พุทธประวัติปรากฏเป็นอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา โมรชาดกที่ ๙ และ
มหาโมรชาดก90 (ซึ่งทั้งสองบทมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและการอธิบายประเด็นส าคัญๆ) ที่สร้าง
อิทธิพลความเชื่อต่อนกยูงทองศักดิ์สิทธิ์และผู้ศรัทธาชาวพุทธล้านนาเป็นมาก ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ต่างๆ ในลักษณะพระเครื่องสืบต่อกันเรื่อยมา91 หรือในคติความเชื่อท้องถิ่นในแบบศิลปะพม่า-ไทใหญ่ จะ
พบปรากฏในเครื่องรางของขลัง ที่เรียกว่า “มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดือน ขุนตะวัน”92  

                                                           

82 Li Xianyao and Luo Zhewen, China’s Museums (Cambridge University Press, Cambridge, 2010) p 
193. 
83 John McLeod, The History of India (Greenwood Histories of Modern Nation, Westport, Praeger, 
2002) p. 1-2: Chandragupta Maurya (c. 324–300 BCE), Bindusara (c.300–272 BCE) and Asoka (c.272–233 
BCE). 
84 อุดม รุ่งเรื่องศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2546) น. 7 
85 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 101-104  
86 สุรชัย จงจิตงาม, ล้านนา Art & Culture (นนทบุรี : อมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์ จ ากดั, 2555, น. 33   
87 อ้างแล้ว น. 32 
88 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 7. 
89 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นกยูง : พุทธสัญลักษณล์้านนา (2559) <http://www.sri.cmu.ac.th.> 
90 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บทสวดพระปริตรเพ่ือชีวิตที่เป็นมงคล (กรุงเทพฯ : มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ
สังคม, ๒๕๕๙) น. ๔๓. 
91 เช่น บทสวดคาถาผญานกยูงทอง โมระปริตร, พระปดิตาเกีย่วทรัพย์ หลังนกยูง ครูบาศรี วัดบ้านเป้า อ.บ้านเป้า จ.
ล าปาง, นกยูงทองเรียกทรัพย์ ครบูาสิทธิ อภิวัณโณ วัดต้นเดื่อ อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่, เหรยีญนกยูงทอง หลวงพ่อ
ไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโย อ.เมอืง จ.พะเยา, เหรียญนกยูง โมรปรติร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, 
เหรียญพระอาจารยม์ั่น ภูริทตโฺต ปลุกเสกโดยหลวงพ่อสิม พุทธาจาโร ส านักสงฆ์ถ้ าผาปล่อง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 
92 มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดือน ขุนตะวัน  (เหน่มินละมินเซ) พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินทวณฺโณ วัดทุ่งโป่ง(พระเจ้าระแข่ง) 
อ. เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

http://www.sri.cmu.ac.th/
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   เอกสารที่บ่งบอกถึงลักษณะของนกยูงทอง คงมีร่องร่อย ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (2326) พระ
ยาธรรมปรีชา (แก้ว) ชี้ไว้ในเอกสารโบราณนี้ มีใจความกล่าวพรรณนาลักษณะของนกยูงว่า “...มีพรรณ
อร่ามเรืองเหลืองเป็นสีทอง ระหว่างปีกทั้งสองนั้นวิจิตรไปด้วยสีแดงดังแสงชาด เนตรทั้งสองนั้นแดง
ประหลาดแลดังผลมะกล่ า จะงอยปากนั้นแดงก่ าดังสีแก้วประพาฬ ดูไหนงามนั้น... ”93  และนกยูงทอง
ดังกล่าวนี้ได้รับการน ามาเปรียบเทียบกับการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ “ที่ดิน” ปรากฏในต าราดู
ลักษณะทีด่ินล้านนาด้วยเช่นกัน คือ “ดินที่ใด สัณฐานดังผิวนกยูง อยู่ที่นั่นมีข้าวของเงินฅ าสัมปัตติมาก เต
ชะยศศักดิ์มาก จักได้เมียเจ็ดคน”94    
 
นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครองในยุคพม่า 
  นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ปกครองชาวพม่าที่ปกครองล้านนา ตามประวัติศาสตร์เมื่อล้านนาตก
อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า (พ.ศ. 2101-2317)95 โดยเฉพาะช่วงที่ 2 พ.ศ. 2207-2317 ซึ่งราชส านัก
พม่ามิได้ปล่อยให้เจ้านายล้านนาปกครองกันเองอย่างเช่นแต่เดิม แต่ได้ส่งผู้ปกครองชาวพม่ามาปกครอง
แทน โดยอิทธิพลทางการเมืองและการปกครองของผู้ปกครองชาวพม่าในยุคนี้เป็นการก ากับบังคับบัญชา 
ซึ่งขยายไปทั่วล้านนาแม้แต่หัวเมืองเล็กด้วย เช่น สมัยกษัตริย์ปินดาเลได้แต่งตั้ง “แมน 5 คนพ่ีน้อง” ไป
ปกครองเมืองพะเยา เมืองพาน เมืองเทิง เมืองซลาวและเมืองลอ96 
  สรัสวดี อ๋องสกุล อธิบายถึงการที่ราชส านักพม่าก าหนดนโยบายส่งขุนนางพม่ามาปกครองในทุก
ระดับ ได้แก่  เมียวหวุ่น เชคคาย นาซ้าย นาขวา 97 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พม่าปกครองล้านนานั้น 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับนกยูงได้ถูกเผยแพร่หยั่งรากลงดินแดนล้านนามากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก วัดที่มีศิลปะ
พม่าหรือเจ้านายพม่าสร้างไว้จะมีสัญลักษณ์นกยูงปรากฏเหนือวิหาร เช่น วิหารวัดพันเตา ต.ศรีภูมิ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่าที่ใช้แสดงถึงผู้ปกครอง ซึ่งสัญลักษณ์รูปนกยูงต่างๆที่ปรากฏตาม
วัดและวิหารดังเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลากว่า ๑๐๐ ปี ที่พม่าปกครองล้านนาน่าจะมีอิทธิพลต่อ
คติความเชื่อท่ียกย่องนกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจ ความรุ่งเรือง98  
 
การอนุรักษ์นกยูงภายใต้คติความเชื่อ 
  กลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย บ้านกิ่วแก้ว ก่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างมีส่วนร่วมและด้วยความ
สมัครใจ ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายอายุและอาชีพ ประมาณ 40 คน ได้แก่ พระสงฆ์ (พระประจักษ์ 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม) ผู้น าชุมชน (ครูบุย วัชระ ศรีค าตัน) หัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เยาวชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองและลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงที่ลงมาจากเขตป่าอนุรักษ์ฯและชุมชน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยริเริ่มบริหารจัดการพ้ืนที่บางส่วนของสมาชิกเพ่ือกันเป็นเขตกันชน 

                                                           

93 พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ไตรภมูโิลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี 2 เลม่ 1,  หน้า 200 
94 สนั่น ธรรมธิ ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพส์ง่เสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๗) 
น.๒๐ 
95 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 223-252 
96 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2544) น. 245 
97 อ้างแล้ว น. 246. 
98 อุดม รุ่งเรืองศรี, ศ.ดร., วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗) น. ๙. 
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(Buffer zones) ซึ่งได้จัดให้มีแหล่งน้ าและอาหารเพ่ือกระชับพื้นที่มิให้นกยูงกระจายการหากินไปในพ้ืนที่
อ่ืนๆ อันจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
  จากการลงพ้ืนที่วิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มสมาชิกมีความเชื่อเดียวกันว่านกยูงที่
ป่าแห่งนี้เป็นลูกหลานของนกยูงของพญาลอ จ้าวเมืองเวียงลอในอดีตจึงเป็นนกยูงศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดท า
ร้ายหรือฆ่าจะมีภยันตรายแก่ผู้นั้นและครอบครัว คติความเชื่อเรื่องอ านาจศักดิ์สิทธิ์นี้ ได้รับการสนับสนุน
และถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา เช่น ซอพระลอเดินดง เป็นบทที่กล่าวถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตป่าระหว่างเมืองลอกับเมืองสรอง99 (อุดม รุ่งเรืองศรี:2547.565-567) หรือ คร่าวซอ 
(ค่าว) หงส์หิน ใน “บทชมป่า” ซึ่งพรรณนาถึงนกชนิดต่างๆ และนกยูงด้วยเช่นกัน100(อุดม รุ่งเรืองศรี:
2547.503-504) 
 คติความเชื่อล้านนาเรื่องอ านาจ “ผี” ในที่นี้หมายความถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีอารักษ์ ดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นสภาพบังคับก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ  เช่น การเลี้ยงผีขุนน้ า เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ (สนั่น ธรรมธิ:2557.38) 
 
สรุป    

“หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่า
ของชุมชนเป้าหมายถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏตามค าสาปแช่ง
เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งเห็นว่า อ านาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง  
 
อภิปรายสรุปผลการวิจัย 
  ในการศึกษานี้คติความเชื่อตามแนวคิดวิญญาณนิยม Animism เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ (traditional knowledge of environment)[28] มี
ความหมายเชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ที่มีกฎหมายรับรองให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม”[29] ที่สืบต่อกันมาของไทย  
  หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญญาณ
นิยม (Animism) ถูกน าเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)[30] นักมานุษยวิทยาชาว
อังกฤษในยุค ‘90 ที่กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณ
เป็นของตนเอง[31] Tylor มิได้มองจิตวิญญาณนิยมที่ปะปนน าเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) 
แต่ได้ศึกษาผ่านระบบความเชื่อของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ที่มีรูปแบบพิธีกรรมและ
ขนบธรรมเนียมทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้มองสรรพชีวิตเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แต่มีจิตวิญญาณ
เป็นของตัวเอง (Subject) ซึ่ง Tylor ได้อธิบายไว้ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒนธรรม” ดังนี้  [ผู้วิจัยแปล: 
วัฒนธรรม...คือ องคาพยพที่สลับทับซ้อนกัน ซึ่งรวมทั้ง องค์ความรู้ , คติความเชื่อ, ศิลปะ, คุณธรรม, 
กฎหมาย, ขนบธรรมเนียมต่างๆ และศักยภาพทางช่างฝีมือทั้งหลาย , ทักษะความช านาญที่ถูกหลอม
รวมกัน [โดยมนุษย์] อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม] [32] ซึ่งในยุคปัจจุบันมุมมองของ Tylor ได้ถูกน ามา
ผสมผสานกับแนวคิด เชิ งนิ เวศ (Environmentalism)  โดยเฉพาะในกลุ่ มนิ เวศเชิ งลึก (Deep 

                                                           

99 อ้างแล้ว น.๕๖๕-๕๖๗. 
100 อ้างแล้ว น. ๕๐๓-๕๐๔. 
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ecology)[33] ที่มองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้เป็นวัตถุที่แตกแยก
จากกัน ซึ่ งจิตวิญญาณเชิงนิ เวศ (Ecological spirituality) [34]  นี้มิ ได้หมายความถึงความรู้สึก 
(Sensitivity) ที่ถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์ (Animal rights) เท่านั้น แต่ยังมองถึงองค์รวมของระบบนิเวศ
ทุกๆระบบของโลกท่ีอาจไม่มีความรู้สึกแต่มีชีวิตและมีคุณค่าในตัวเอง (Intrinsic value) ด้วย  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นขึ้นในลักษณะ “พันธ
สัญญา” (Covenant) ซึ่งเป็น “ข้อตกลง” (Convention) ที่เป็นบ่อเกิดของหลักการสัญญาต่างๆก่อน
อิทธิพลของระบบตัวอักษรหรือ“สัญญา” (Contract) [35] ตามระบบกฎหมายที่จ าต้องอาศัยหลักฐาน
เพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี  
  ดังนั้นลักษณะเด่นของการใช้ประโยชน์จากพันธสัญญานั้นจึงครอบคลุมรองรับข้อตกลงต่างๆ ได้
มากกว่าหลักสัญญาทางกฎหมาย กล่าวคือ หลักพันธสัญญาซึ่งยึดโยงกับคติความเชื่อศาสนา อ านาจ
ศักดิ์สิทธิ์ หลักศีลธรรม ความดีงาม และบังคับใช้โดยค าสาปแช่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เจนในวัฒนธรรม
สยามโบราณ คือ “โองการแช่งน้ า-แช่งน้ าพระพัทธ์” หรือค ากล่าวสัจจะสาบานตามหลักศาสนาต่างๆก่อน
สืบพยาน เป็นต้น  พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรม (ความภักดี กตัญญู) ที่ต้องกระท าการ
ใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใด ตามที่ได้แสดงเจตจ านงไว้  โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือ
ปฏิบัติในสังคมต่างๆ นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน  
  การใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญามิได้มีแต่ในวัฒนธรรมสยามเท่านั้น แต่ปรากฏในวัฒนธรรม
การเมืองตะวันตกด้วยเช่นกัน 

Daniel J. Elazar ให้ความหมายว่า [ผู้วิจัยแปล: พันธสัญญาเป็นการประกาศโองการหรือค า
ปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้าร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือกระท าการใดๆด้วยใจสมัครโดย
ประกอบด้วยการกล่าวสัจจะสาบานหรือค ามั่นสัญญาร่วมกันโดยอ้างอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน พันธ
สัญญาเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายอย่างอิสระไม่จ ากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อพันธสัญญาก่อให้เกิดการกระท า
หรือความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพ่ือยุติหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น) ภายใต้เงื่อนไขในการเคารพซึ่งกันและกัน (กัลยาณมิตร)เพ่ือปกป้องความมั่นคงสามัคคีของ
สมาชิกและของกลุ่ม] [36] 
   ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “พันธสัญญา” (Covenant) อันจะเป็นค าประกาศโองการ หรือ ค า
ปฏิญาณ ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ านงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม 
เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน (Common ground) ที่
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางศีลธรรมโดยอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ  ซึ่ง 
Covenant มีนัยยะที่แตกต่างกับการก่อเกิดของหลักสัญญาทั่วไป (Legal contract) ที่เปิดเสรีในการเข้า
สัญญาโดยอาศัยการแสดงค าเสนอและค าสนองอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจ ากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าผลลัพธ์ของหลักการเข้าท าสัญญาด้วยความสมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย  Civil Law จึงแก้ไขโดยการตรากฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างดังกล่าว (เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. 2559 [37] เป็นต้น)  
  หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรม
ลัทธิฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ที่ส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียม
โบราณราชประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัทธ์ (ถือน้ าพระพัทธ์ -แช่งน้ าพระพัทธ์) 



 Lan Rak  Khuang Nok Yoong : Model of  Thai Green Peafowl Conservation | 110 

ซึ่งเป็นพิธีกระท าสัตย์สาบาลต่อกษัตริย์ ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปรากฏจารึกที่กรอบประตูศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา[38] โดยพิธี 
“สาบาล”นี้ ถูกจารึกเป็นภาษาสันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญา”  (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิ
ศักดิ์ได้ถอดความหมายว่า “พัทธ” แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับค า
ไทยที่ใช้เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธาประติชญา” หรือแปลรวมว่า “ค าสาบาลผูกมัด” ซึ่งการกล่าวโอ
การสาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ “ธรรมะ” อันถือเป็นอ านาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด (จิตร ภูมิศักดิ์: 
2547.4-5) 
  “ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ” เมื่อใช้กับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจักรวาลวิทยา เป็น “กฎ
นิรันดร” ที่ก าหนดบังคับมนุษย์ให้ด าเนินตาม[39] (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ตื่นและหลับ 
เป็นกฎนิรันดร ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรือเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ประภัสสร เธียรปัญญา ได้อธิบายใน
มิติจักรวาลวิทยา ว่า  ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรที่บ ารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่าโลก
ด าเนินไปตามกฎระเบียบบางอย่างที่ยั่งยืนและบ ารุงรักษาโลกไว้ กฎระเบียบนี้เป็นหลักท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ของสิ่งต่างๆ และมีเทพทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย์ประพฤติตนให้สอดคล้องกับ
ระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่งต่างๆก็จะได้รับผลที่ดีในโลกหน้าที่เขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก หากเขา
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะเป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหน้า”[40]  ดังนั้นเมื่อ
กล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยินยอม สมัครใจ) ประภัสสรฯ ชี้ว่า ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่
ผูกพันทุกคนที่ต้องการให้การกระท าของเขามีผล ยอมอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ซึ่งครอบครองจักรวาลและจะ
น าทางชีวิตของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเขา” (ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.148-
166) 
  ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อหลัก “ธรรมะ” ได้ผ่านวัฒนธรรม
ฮินดู-พราหมณ์-มอญ เข้ามาสู่วัฒนธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์” 
เช่นนี้แนวคิดเรื่อง “ธรรม” ได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท” โดยอาจเปรียบได้กับ 
“รัฐธรรมนูญ” ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผู้ปกครองรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประภัสสรฯ 
วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงที่มาคล้ายคลึงกับฮินดูว่า
เป็นกฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แต่พระธรรมศาสตร์ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือ
มาศาสนาพุทธประกอบพระไตรปิฎก แต่อย่างไรก็ตามหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” ก็ยังคงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์แบบฮินดูแต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาลให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งประภัสสรฯ เห็น
ว่านั้นคือ “หลักกรรม” โดย “หน้าที่ หรือภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เฉพาะตัวของกษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา” หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (ประภัสสร 
เธียรปัญญา:2552.158-159)  
  ซึ่งมิตินี้ ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นชัดเจนว่า คติความเชื่อเรื่อง “ธรรมราชา” นี้
เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและ
พฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนทั้งสังคม
บ้านเมืองและทางธรรมชาติ เพราะทุกสรรพชีวิตต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็น
กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวพุทธ[41] หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ” อย่างชัดเจน หาก
พิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ” เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม, หลักอคติ ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศีล ๘ และหลักเมตตากรุณา 
[42] เป็นต้น ซึ่งร่องรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏหลงเหลือในกฎหมายสมัยปัจจุบันแต่ประการใด ซึ่งจากที่
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ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กฎหมายกระแสหลัก (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของรัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ หรือ หลักธรรมชาติ” 
โดยความจริงแล้วหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน หลักความเมตตา 
ต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานความดีงามที่สังคมถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแต่ตัว
บทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายที่แข็งกระด้าง
เหล่านั้นเป็นแต่เพียงข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อพลเมืองของรัฐไม่
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิดขึ้นตามมา  ดังนั้นการละเว้นการฆ่า ไม่
เบียดเบียนสัตว์ เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัติในหมู่นักบวช แต่เมื่อมีการเผยแพร่ต่อผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธา กฎ
ศีลธรรมกลายเป็น “กฎจริยธรรม” นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้นั้นสมัครใจกระท าการใด ไม่กระท า
การใด หรือ งดเว้นต่อสิ่งใด 
 ความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสาน
ระหว่างหน้าที่พลเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ศีลธรรม เป็นข้อพันธะสัญญาหรือภาระหน้าที่
ตามธรรมชาติที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้ น “พันธสัญญา
เชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือปกป้องหวง
กันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งสิ่งของส าคัญเหล่านั้นอยู่เกินกว่าการบังคับใช้
กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะดูแลทั่วถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
ถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค าสาปแช่ง” เป็นสภาพ
บังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า 
อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้ความ
รับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิตนี้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน 
และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพปัญหาเรื่องข้ อจ ากัดด้าน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตามส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law 
School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ที่มิได้ปฏิเสธจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิงมีส่วนช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เพราะหากประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศไทยย่อมมี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียง
เพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐาน 
เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วย
หลักธรรมตามศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพ
บังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่ง
คณะผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชน
กับอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการอนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือ
เป็นมรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมุติฐานของผู้วิจัย พันธสัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย  
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ตามหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ (Ecological Covenant) ที่ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้น พบว่า
ได้รับความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงจะกล่าวได้ว่า แม้มนุษย์มีความเข้าใจใน
กฎธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และการศึกษาชีววิทยา (Ecology) เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และชี้วัด
ดุลยภาพของระบบนิเวศต่างๆได้ก็ตาม แต่การอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธิ์เพ่ือก่อให้เกิดสภาพบังคับนั้นยังคงมี
ความส าคัญ ซึ่งความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ผี ในเชิงอนุรักษ์ทรัพย์สินร่วมนี้ ยังคงมีอิทธิพลภายใต้
ส านึกทางกฎหมายจารีตประเพณีแบบไทย ซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันกับ ส านึกทางกฎเกณฑ์ จารีต
ประเพณี “นิติส านึก” (Legal Consciousness)101 
  พันธสัญญาเชิงนิ เวศ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ( Human-natural 
relationship) เป็นความสัมพันธ์เชิงนิเวศ หรือชีววิทยา (Ecology) ซึ่งมนุษย์มีความส าคัญเป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบนิเวศที่ตนเองหรือชุมชนตั้งอาศัยอยู่ ซึ่งความสัมพันธ์เชิงนิเวศนี้ก่อก าเนิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
ภายใต้ระบบนิเวศโลก กล่าวคือ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นวงจรชีวิตที่ซับซ้อน เป็น
เครือข่ายใยของระบบนิเวศ102 ผลของความมั่นคงทางนิเวศนี้ (Ecological Integrity) ก่อให้เกิดอากาศ
บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ Oxygen และน้ าจืด (Flash water) อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เกื้อกูลชีวิต เป็นข้อผูกมัด
ระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศนี้เกิดขึ้นและมีผลตามกฎเกณฑ์ทางนิเวศ  (กฎธรรมชาติ)  ต่อมาเมื่อมนุษย์
มีความสามารถเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเองมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ตนเองและชาติพันธุ์ของตน มนุษย์จึงมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และท าลายระบบนิเวศได้พร้อมๆกัน 
ดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ทุกๆคน ระบบนิเวศธรรมชาติจึงถือเป็น 
“คุณค่าร่วมกัน” ของทุกคน (Common goods) เช่น แหล่งน้ าสะอาด หรือทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ซึ่ง
กระบวนการก ากับดูแลทรัพย์สินร่วมให้มีความยั่งยืนและสมบูรณ์เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ส าคัญ อัน
ประกอบด้วยความรู้และวิธีการต่างๆ  (Multidisciplinary) มิใช่อาศัยแต่เพียงกฎหมายและโทษแต่เพียง
อย่างเดียว ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการก ากับดูแลที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมคือการสถาปนสิ่งนั้นให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ืออาศัยความเคารพย าเกรงเป็นเครื่องมือในการปกป้องตัวเอง ดังนั้น ก่อนที่จะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพย์สินร่วมเหล่านี้ ถูกก ากับดูแลภายใต้บริบทความ
เชื่อเชิงนิเวศ เช่น หลักศีล 5 กล่าวคือเมื่อบุคคลหรือสมาชิกชุมชนละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ตามหลักศีล
ซึ่งเป็นกฎศาสนา บาปบุญคุณโทษ และความเชื่อถือในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของนกยูง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเชิง
สัญลักษณ์ทางปกครองที่ส่งผ่านกันต่อเนื่องมา การล่าก็ลดน้อยลง เมื่อนกยูงมีคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ ใน
ตัวเองแล้ว ถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่อาศัยจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเช่นกัน ความเกี่ยวเนื่องกัน
นี้เป็นทัศนคติเชิงบวกต่อการอนุรักษ์และปกครองความหลายหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่ (In-situ 
conservation) มากกว่าการเพาะขยายพันธ์นกยูงในกรงเลี้ยง (Ex-situ conservation) ลักษณะเช่นนี้จึง
สนับสนุนการบังตับใช้กฎหมายบ้านเมืองโดยปริยาย เมื่อความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม 
คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสานระหว่างหน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
หน้าที่ศีลธรรม จึงเกิดเป็นข้อพันธสัญญาหรือภาระหน้าที่ตามธรรมชาติที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย   

                                                           

101 David M. Engel, “Globalization and Legal Consciousness,” วารสารนิติสังคมศาสตร์ 5 
(2555): 8-9.   
102 Fritjof Capar, Web Of Life (London, Flamingo, 1997). 
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  ดังนั้น “พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย 
“อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือปกป้องหวงกันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย เป็นการก ากับดูแลโดยอาศัย
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้ว ทรัพย์สินสาธารณะ หรือทรัพย์สินร่วม เป็นสิ่งของส าคัญท่ี
ยากในการควบคุมดูแลให้ทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งในกรณีวิจัยนี้องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูง
ไทยในพ้ืนที่ชุมชน ถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค า
สาปแช่ง” เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้าย
นกยูง ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพ
ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว กฎจารีตประเพณีดังกล่าว
เป็นไปตามแนวคิดส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School
) ที่มิได้ปฏิเสธกฎจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีผลดีในส่วนช่วยเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
บ้านเมือง เพราะประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศย่อมมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า
ผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตนอยู่บ้าง (การล่าเสรี) ก็เพราะกฎหมายนั้นมีความชอบ
ธรรม (legitimacy) และเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อ จารีตและศีลธรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐานที่ทุกคนต่างรับรู้ เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่
แท้จริงในตัวเอง  
 การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วยหลัก
ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ ตามลัทธิความเชื่อและศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัด
ด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพบังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อ
ท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” 
(Covenant of ecological spirituality) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบ
ทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชนกับอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) 
อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือเป็นมรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมติฐานของผู้วิจัย พันธ
สัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไร
ก็ตามพันธสัญญาฯนี้ ไม่มีสถานะเป็นกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary rules) เพราะไม่ได้
รับการจัดท าให้อยู่รูปแบบเอกสาร (Codification) หรือนิติวิถีใด 
 
 สรุป 
  นกยูงเป็นสัตว์ป่ามีความส าคัญเชิงคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมกลุ่มชุมชนล้านนา พม่า 
และไทใหญ่สืบมาแต่ดั้งเดิม การควบคุมก ากับการใช้ประโยชน์จากนกยูงจึงถูกจ ากัดไว้ด้วยอ านาจทาง
ปกครองและอ านาจความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือมิให้หมดไป เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
กลุ่มชุมชนนั้น มิให้ท าลายท าร้ายนกยูง เกิดเป็นข้อผูกมัดโดยหลักการพันธสัญญาเชิงนิเวศ (Eco-
Covenantal Governance) ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิมเพ่ือใช้อนุรักษ์ปกป้อง
นกยูงอันเป็นเสมือนทรัพย์สินรวม (Common properties) ให้เหมาะสมและยั่งยืนเชิงนิเวศ ดังนั้น “พันธ
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สัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อ านาจศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือ
ปกป้องหวงกันสิ่งส าคัญของชุมชนมิให้ถูกท าลาย ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งสิ่งของส าคัญเหล่านั้นอยู่เกินกว่า
การบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะดูแลทั่วถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชน
บ้านกิ่วแก้วถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค าสาปแช่ง” 
เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้
ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าลายชีวิตนี้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับ
ชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่งหากพิจารณาสภาพปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตามส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law 
School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ที่มิได้ปฏิเสธจารีตประเพณีโดยสิ้นเชิงมีส่วนช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เพราะหากประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในประเทศไทยย่อมมี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ ตน ก็เพียง
เพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพ้ืนฐาน 
เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง  
  การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วย
หลักธรรมตามศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพ
บังคับด้วยสัจจะสาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้เป็นข้อผูกมัดที่สืบทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชนกับ
อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญานกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและความ
รับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการอนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถือเป็น
มรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมุติฐานของผู้วิจัย พันธสัญญาฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ชีวภาพในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามพันธสัญญาฯนี้ ไม่มีสถานะเป็นกฎจารีต
ประเพณีท้องถิ่น  (Local customary rules)  เพราะไม่ ได้ รั บการจัดท า ให้อยู่ รู ปแบบเอกสาร 
(Codification) หรือนิติวิถีใดๆ 
 
กระบวนการมีส่วนร่วมปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย(ป่าวียงลอ)” มีข้ันตอนดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าถึง
ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็น 

เป็นการเริ่มต้นสร้างความเข้าใจกับเจ้าของครอบครองพ้ืนที่เกษตร ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากปัญหานกยูงลงมาท าลายพืชผลทางการเกษตร จ านวน ๔ 
พ้ืนที่ (บ้านกิ่วแก้ว บ้านห้วยข้าวก่ า บ้านเชี้ย บ้านศรีดอนชัย) เช่น ปัญหา
การชดเชยค่าเสียหายจากภาครัฐ และเปิดเวทีย่อยให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในข้อมูล และการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่าน
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ขั้นตอนที่ 2 การ
ตัดสินใจเข้าร่วม 

เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างสมัครใจในการศึกษา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู้มีส่วนร่วมเดินทางดูงาน บ้าน
สามขา และ บ้านลี้ ล าพูน 
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ขั้นตอนที่ 3 
กระบวนการมีส่วน
เกี่ยวข้อง และสร้าง
ความร่วมมือ  

ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่
ขัดแย้งให้เป็น “ข่วง” เพ่ือจัดกิจกรรมดูนก 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
เครือข่าย 

ชุมชนและภาครัฐร่วมกันพิจารณา “ร่างปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย(ป่าวียงลอ)”  

ขั้นตอนที่  5 ลงนาม
ปฏิญญา 

ชุมชนและภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องร่วมลงนาม “ปฏิญญา ข่วงนกยูงไทย         
(ป่าเวียงลอ)” ต่อสาธารณะ ในงานเทศกาลนับนกยูงไทย ณ ป่าเวียงลอ ครั้ง
ที่ ๑ 

 
ปฏิญญาฯ เป็นเอกสารฝ่ายเดียวที่แสดงถึงเจตจ านงค์ในการเข้าร่วมกัน เพ่ืออนุรักษ์นกยูงไทย

แห่งป่าเวียงลอ ซึ่งข้อตกลงตามปฏิญญานี้ ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายจึงไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
อันจะเรียกร้องได้ตามกฎหมายบ้านเมือง หากแต่เป็นข้อผูกมัดทางสังคมที่แสดงโดยเปิดเผยในการเข้า
ร่วมกันอย่างสมัครใจ และบันทึกไว้ต่อหน้าสักขีพยานผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูง 
และงานเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นหลักฐานให้รู้ทั่วกัน ซึ่งหากต่อไปภายหน้า 
สมาชิกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติม หรือ ถอนตัวจากข้อผูกมัดนี้ ย่อมท าได้อย่างเป็นอิสระ  
โดยมีรายนามดังเสนอในภาคผนวก 
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บทที่ 5 

บทสรุป ข้อเสนอแนะ  
 

งานวิจัยเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในจังหวัดพะเยา เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ที่มีการ  
บูรณาการในด้านวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์และการจัดการทางการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

5.1 บทสรุป 

   1) บริบทเกี่ยวกับนกยูงไทย ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา  

นกยูงเขียว เป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก นกยูงเป็นนกที่มีคุณค่า
และหายาก ซึ่งทั่วโลกมีจ านวนนกยูง (Pavo spp.) ถึง 3 ชนิดส าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกยูง
ถูกแบ่งออกย่อยตามลักษณะสีขนและถิ่น การกระจายได้ 3  subspecies คือ นกยูงเขียวชวา 
(Javanese green peafowl , P. muticus muticus) นกยูงเขียวอินโดจีน ( Indo-Chinese green 
peafowl, P. muticus imperator)  และนกยูงเขียวพม่า (Burmese green peafowl, P. muticus  
specifer) ในประเทศไทยพบ 2 ชนิดย่อยคือ นกยูงเขียวชวา หรือเรียกว่า นกยูงใต้ (Pavo  muticus  
muticus Linnaeus) และนกยูงเขียวอินโดจีน หรือเรียกว่า นกยูงเหนือ หรือ (Pavo  muticus 
imperator Delacour)1  
 นกยูงเขียวจัดเป็นนกขนาดใหญ่ ตัวผู้มีสีเขียวสด บริเวณปีกสีน  าเงิน ปลายปีกสีน  าตาลเข้ม หัว
มีหงอนขนงอกชี ขึ นเป็นกระจุกสีเขียวมันวาว ด้านบนศีรษะตั งแต่ด้านหลังจนถึงหน้าผากจรดโคน
จะงอยปากมีขนละเอียดขดเป็นปุ่มเล็กๆอัดกันแน่นสีน  าเงินเข้มเป็นมัน ใบหน้าทั งสองข้างเป็นแผ่นหนัง
มีสีฟ้าและสีเหลืองล้อมลูกตาและหูตามล าดับ ขนคลุมหางด้านบนยาวมาก ที่ปลายมีแผ่นขนแบนๆเป็น
วงกลมหรือที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะใช้ส าหรับร าแพนเกี ยวตัวเมีย และจะหลุดร่วงหลังฤดูผสมพันธุ์แล้ว
งอกขึ นมาใหม่  ส่วนตัวเมียเต็มวัยมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่สีเป็นมันวาวน้อยกว่า แผ่นขนคล้ายเกล็ดที่
ปกคลุมบริเวณคอ อกและหลังมีขนาดเล็กกว่า ขาสั นกว่า ขนคลุมหางสั นกว่ามากยาวไม่เกินขนหาง
และไม่มีแววมยุรา นกยูงใต้มีขนาดเล็กกว่านกยูงเหนือ หนังบริเวณหูและแก้มมีสีเหลืองสดกว่า ลูก
นกยูงมีขนบริเวณคอละเอียดและอ่อน นุ่มสีเหลืองครีม ส่วนปีกมีขน primary สีน  าตาลอ่อน จะงอย
ปากและแข้งมีสีเนื อน  าตาลอ่อน 

สถานะตามกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าที่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าของไทย (ที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์)2 และจัดอยู่ในบัญชี Red-List สัตว์ป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ในปี 2013 (endangered species) ของ IUCN3 และจัดเป็นสัตว์ป่าในบัญชี 2 (Appendix 

                                                           

1 Green Peafowl (Pavo muticus)(2015) <http://www.hbw.com/species/green-peafowl-pavo-
muticus> 
2 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
3 BirdLife International, Pavo muticus The IUCN Red List of Threatened Species, (IUCN, 2013) 
<http://www.iucnredlist.org/details/22679440/0>. 
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II) แห่ง the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES)4 

ถิ่นอาศัยและอาหาร พบตั งแต่ประเทศอินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะชวาใน
อินโดนีเซีย ส าหรับถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพะเยา ได้รับความร่วมมือกับ
ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เป็นอย่างดี โดยมีการท างานร่วมกันในการส ารวจและการวิจัย
เชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น าชุมชน สรุปผลการส ารวจพบว่า พื นที่อัน
เป็นจุดที ่สามารถพบเห็น นกยูงไทยลงมาหาอาหาร ส่วนใหญ่อยู ่ในพื นที ่อันเป็นจุดเชื ่อมต่อ
ระหว่างเขตพื นที่อนุรักษ์ และพื นที่ชุมชน โดยสรุปแล้วมีจ านวนทั งสิ  น 21 แห่ง ที่พบจ านวน
ประชากรนกยูงไทยอยู่หนาแน่น  ทั งนี ในการศึกษาครั งนี  ก าหนดจ านวนนกยูงไทยที่พบ มีจ านวน
ตั งแต่ 5 ตัวขึ นไปในแต่ละครั งที่พบเห็น แหล่งที่พบมากท่ีสุด คือ อ าเภอจุน   จ านวน 13 จุด  อ าเภอ
เชียงค า  จ านวน 2 จุด  อ าเภอปงจ านวน 1 จุด  อ าเภอดอกค าใต้   จ านวน 3 จุด  อ าเภอเชียงม่วน
จ านวน 2 จุด 
 

2) บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน และนกยูงไทย ทั้งด้านระบบความเชื่อดั้งเดิม จารีต ประเพณีล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายบ้านเมืองท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อสมมุติฐานภายใต้กรอบคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Legal Analysis) ในงานวิจัยครั งนี  คือ กฎ
จารีตประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั งเดิมท่ีเก่ียวกับการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ จะมีผลท าให้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นจริง
หรือไม่  หากเป็นจริงกฎหมายฯ ควรส่งเสริมคุณค่าของกฎจารีตฯ หรือข้อปฏิบัติตามความเชื่อท้องถิ่น
ที่สอดคล้องและไม่ขัดกับการอนุรักษ์ฯ และควรรับรองกฎจารีตฯเหล่านั น (ถ้ามี) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสัตว์ป่า  กรณีศึกษา นกยูงเขียว : Green peafowl (Pavo muticus) ณ ข่วง
นกยูงของชุมชนในเขต อ.จุน จ.พะเยา  งานวิจัยนี มุ่งศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับสัตว์ป่าด้วย “หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Ecological covenant) โดยถอดองค์ความรู้เชิง
นิเวศวัฒนธรรมจากชุมชนเป้าหมายที่มีคติความเชื่อเรื่อง “นกยูงศักดิ์สิทธิ์” สืบมาแต่ดั งเดิมจึงเป็น
สาเหตุให้ชุมชนหลีกเลี่ยง ไม่ลักลอบ ล่า ท าร้าย ถึงแม้นกยูงป่าจะออกมานอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอและสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพื นที่ครอบครองของตน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อจ านวนนกยูงมีมากขึ นทุกปี ความเสียหายยิ่งรุนแรง และบทบัญญัติกฎหมายสัตว์ป่ามิได้ก าหนด
ความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายไว้เฉพาะ จึงเป็นเพียงมาตรการแก้ไขเชิงนโยบายทั่วไปที่ไม่
แน่นอน ซึ่งกรณีนี เป็นปรัชญาปัญหาหลักของส านักความคิดกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ที่
มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายโดยปฏิเสธขนบธรรมเนียมความเชื่อโดยเด็ดขาด เป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ 
  จากการศึกษา พบว่า องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชนเป้าหมายถูกผูกโยงไว้กับ
คติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏตามค าสาปแช่งเป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งเห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดย
สมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี ความรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ท าร้ายสัตว์ 
                                                           

4 CITES, Checklist of CITES Species (visited on 2015) 
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ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่า
ภาครัฐด้วย หากพิจารณาสภาพปัญหาตามแนวคิดธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และ
ประวัติศาสตร์ (Historical School) ประชาชนย่อมมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผล
แห่งการปฏิบัติตามนั นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียงเพราะกฎหมายนั นสอดคล้องกับหลักศีลธรรม
จรรยาตามจารีตประเพณีที่เป็นพื นฐานร่วมกัน เช่นนี การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริง
ในตัวเอง  ดังนั นกรณีศึกษานี ชี ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกยูงป่าไม่ได้ขึ นอยู่กับมาตรการ
ควบคุมและบังคับตามกฎหมายเท่านั น แต่เพราะสอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น  จึงควรจัดท าธรรมนูญ
ท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์นกยูงให้ยั่งยืนสืบต่อไป 
 

3) สรุปผลการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา   
 เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีการติดต่อประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือ
ในการด าเนินการ/เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั ง การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื นที่
อนุรักษ์จังหวัดพะเยาโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน(community-based ecotourism) ที่เกิดขึ นในพื นที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการโดยองค์กรชุมชนซึ่งมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตนเองทั งทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีการน าเอาทรัพยากรอันมีคุณค่าเหล่านั นมา
จัดการในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเป็นรายได้เสริมจากการท าเกษตรกรรมหรือ
อาชีพหลัก องค์ประกอบส าคัญที่ควรน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป คือ 
 

3.1) ด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน 
มีต้นทุนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ มีความอุดมสมบูรณ์ 

และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ/หรือชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่สามารถน ามาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการที่กล่าวมามีความ
สอดคล้องกับพื นที่ศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื นที่ที่ต่างอยู่ในเขตที่ติดต่อกับพื นที่อนุรักษ์ซึ่งมี
ธรรมชาติเป็นต้นทุนส าคัญและมีวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณีท่ีมีความสัมพันธ์กับนกยูงไทย ใน
ส่วนการสัมภาษณ์และประชุมหารือทั งผู้บริหารภาครัฐ และผู้น าท้องถิ่น สรุปได้ว่า การก าหนดขอบเขต
พื นที่ศึกษาควรมีการก าหนดจุดและลงพื นที่ชุมชน มีเป้าหมายให้ชุมชนร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว โดยมีการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ โดยอาศัยจารีตประเพณี
สอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ น ในเบื องต้นจากการส ารวจพบจุดที่นกยูงไทยมาลง
หาอาหาร จ านวนทั งสิ น 21 แห่ง ซึ่งแต่ละพื นที่มีบริบทที่แตกต่างกันไป ทั งนี  ในระยะแรกของ
การศึกษาก าหนดพื นที่หลักเพียง 2 แห่ง คือ ข่วงนกยูงกิ่วแก้ว(ชุมชนบ้านกิ่วแก้ว) และ ข่วงนกยูงม่อน
ทานตะวัน(ชุมชนบ้านป่าซาง) ซึ่งมีแนวคิดการจัดการที่แตกต่างกัน แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายบางประการที่ภาครัฐให้มีการยกเลิกกิจกรรมการพัฒนาบริเวณข่วงนกยูงม่อนทานตะวันพร้อม
ทั งห้ามบุคคลใดเข้าพื นที่ จึงท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปศึกษาได้  แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมามีชุมชน
ที่ขอเข้าร่วมโครงการวิจัยฯเนื่องจากชุมชนเดือนร้อนจากการที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตร 
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และประสงค์จะท าข่วงนกยูงเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก 3 จุด จึงท าให้เกิดเครือข่ายชุมชน
รักษ์นกยูงไทยทั งสิ น 4 ข่วง 5 ชุมชน ได้แก่ 

- ข่วงนกยูงก่ิวแก้ว  บ้านกิ่วแก้ว 
- ข่วงนกยูง 69  บ้านร่องหาด และบ้านห้วยหลวง 
- ข่วงนกยูงบ้านเซี๊ยะ บ้านเซี๊ยะ 
- ข่วงนกยูงศรีเมืองชุม บ้านศรีเมืองชุม 

 

3.2 ) ด้านองค์กรชุมชน เน้น การมีส่วนร่วม /การบูรณาการทุกภาคส่วนทั งภายในและ 
ภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้องส่วนอื่นๆ ทั งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม โดยมีการจัดการที่เน้น 
การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน้อยหรือต่ า หรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น จนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอื อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั งเกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่นและกระจาย
รายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต  ทั งนี  ในการด าเนินการด้านองค์กรชุมชน 
ควรมีการจัดตั งในรูปแบบเครือข่าย “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ควรกระจายไปทั งจังหวัด ไม่ใช่แค่ในพื นที่
ใดพื นที่หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกันไปในวงกว้าง ทั งนี ทุกฝ่ายเห็นว่า จะต้องก าหนดให้การ
ท่องเที่ยวคู่กับการอนุรักษ์ โดยชุมชนอยู่ได้  และนอกจากการพัฒนาด้านเครือข่ายลานรักษ์ ข่วงนกยูง 
แล้ว กลุ่มเป้าหมายยังได้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
และต้องการให้มีการศึกษาดูงานในพื นที่ข่วงนกยูงภายในเครือข่ายลานรักษ์ข่วงนกยูง จังหวัดพะเยา 
รวมทั งนอกพื นที่ โดยเฉพาะการเรียนรู้บทเรียนและ    สถานการณ์การอนุรักษ์นกยูงในพื นที่ชุมชนแม่
ป้อก อ าเภอลี  จังหวัดล าพูน ซึ่งมีการอนุรักษ์นกยูงโดยประชาชนท้องถิ่น และองค์กรอนุรักษ์ภายนอกที่
เข้ามา ภายใต้แนวคิด (Neo-Liberal Conservation)  
 

        3.3) ด้านการบริการ กิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้
มาเยือนได้สัมผัสเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ รวมทั งศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั งในส่วนของชาวบ้าน
และผู้มาเยือน จุดเน้นที่มาจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายคือ จะต้องมีการจัดการพื นที่ดูนกยูงไทย
เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกยูง  ก าหนดแนวทางการจัดการในพื นที่ กิจกรรม การ
บริการ การสื่อความหมาย เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยังมีการการจัดเทศกาลนับนกยูงทั ง
เครือข่ายฯ ซึ่งมีการก าหนดช่วงเวลาในการนับ รวบรวมข้อมูลจ านวนนกยูง ตัวผู้และตัวเมีย ร่วมกับ
นักศึกษาและชุมชน โดยมีแนวทางการจัดการพื นที่ให้กับเขตอนุรักษ์ฯ มีรูปแบบกิจกรรม การบริการ 
การสื่อความหมาย  

 

3.4) ด้านการตลาด การสื่อความหมาย และประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว การวิจัยครั ง
นี  ได้มีการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”เพ่ือแสดงคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน ในการศึกษาครั งนี จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและเกิดผลในเชิง
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รูปธรรม อาทิเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
ได้แก่   -สื่อวีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั น หนังโฆษณา และสารคดี 

-คู่มือน าเที่ยว “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ในรูปแบบสื่อแผ่นพับ 
-งานสัมมนาเปิดตัวต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
 

1. ผลผลิต หรือตัวช้ีวัด 

โครงการวิจัยฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการจัดการของพื นที่ทางธรรมชาติ 
และพื นที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดังนั นจึงมีหน่วยงานส าคัญท่ีเป็น
หน่วยงานหลัก และให้การสนับสนุนงานวิจัยครั งนี  อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ส านักงานทรัพยากรและธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวพะเยา รวมทั งสมาคมอนุรักษ์
นกแห่งประเทศไทย  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีการประสานความร่วมมือร่วมกัน  ผลที่เกิดจากงานวิจัยครั งนี 
มุ่งสู่ ผลผลิต(output) ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์(outcome)และผลกระทบ
(impact)ที่ได้รับตามประเภท ผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่ง 3 ประเภท(1+2+3 หรือ P+I+G) 
อธิบาย ดังนี  

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ คือ เป็นงานวิจัย
เชิงส ารวจและอันจะได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่ ส าคัญได้แก่  

- ชุดความรู้ด้าน ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจายพันธุ์นกยูงไทยในพื นที่ศึกษา                    
- บทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยในพื นที่อนุรักษ์จังหวัดพะเยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และนกยูงไทย ทั งด้านระบบความเชื่อดั งเดิม จารีต
ประเพณี 

              ล้านนาที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
- รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบนพื นฐานการอนุรักษ์นกยูงไทยใน
พื นที่                    

 

 2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง ( intermediate results) เนื่องจาก งานวิจัยครั งนี ถือ
เป็นการต่อยอดมาจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ศึกษาเกียวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านนกยูงไทยในพื นที่ ได้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร(2539) ระบุว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีอาณาเขตรับผิดชอบผืนป่าจ านวนมากถึง 769,479 ไร่ 
หรือ 1,231 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีรายงานระบุว่าพบนกยูงไทยจ านวนมากร้อยกว่าตัวในปี 2539 ต่อมา
ใน ปี ค.ศ. 2000 Philip D. Rould ประมาณการว่า ไทยมีนกยูงเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 500 - 700 
ตัว โดยมีประชากรราว 200 ตัว กระจายอยู่ระหว่างตอนเหนือ ของ อุทยานแห่งชาติแม่ยม กับ ตอนใต้ 
ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  โดยล่าสุด Ghan Saridniruna , Wina Meckvichaib , Pongchai 
Dumrongrojwatthanab(2015)ได้ศึกษาถึ ง Distribution of Green Peafowl Pavo muticus in 
Dry Season in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Northern Thailand อันเป็นการยืนยันได้ว่า พื นที่
อนุรักษ์ทั ง3 (อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยภูนางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ) มี
การกระจายพันธุ์ของนกยูงไทยอยู่จริง โดยในพื นที่เองก็ได้มีความพยายามในการอนุรักษ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั งนี  การศึกษาเรื่อง “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง ” : ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทย สู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนใน จังหวัดพะเยา จึงถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยทีเป็น
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วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สู่การวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและเกิดผลในเชิง
รูปธรรม อาทิเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
ได้แก่ 

-สื่อวีดีทัศน์ ในรูปแบบหนังสั น หนังโฆษณา และสารคดี 
-คู่มือน าเที่ยว “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”ในรูปแบบของแผ่นพับ 
-งานเปิดตัวกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” 
สื่อต่างๆเหล่านี เป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่ ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) 

 

2. ระบ ุG หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ คือ การศึกษาครั ง 
นี เป็นการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ท าให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพะเยา ให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพ่ิมขึ นด้วย 
เส้นทาง กิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

  1. หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เป็นการบูรณการคติความเชื่อของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่
โบราณเพ่ือการอนุรักษ์ฯและปกป้องสัตว์ป่าอันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกัน แต่หลักการดังกล่าว
จ าเป็นต้องจัดท าตามหลักนิติบัญญัติ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั งหมด ทั งนี เพ่ือเป็น
หลักประกันในความยั่งยืนของระบบนิเวศธรรมชาติ เพราะว่าศักยภาพของชุมชนในแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน การที่รัฐยอมสละอ านาจอธิปไตยบางส่วนเพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ ของชุมชนได้นั น ชุมชนเองย่อมต้องยึดมั่นบนกฎจารีตประเพณีชุมชนอย่างที่กล่าวไว้
เบื องต้น หากชุมชนใดไม่มีกฎจารีตประเพณีดังกล่าวเป็นพื นฐานแล้ว การมีส่วนร่วมอาจน าไปซึ่งการ
รวมกลุ่ม และกระท าที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้เช่นกัน เมื่อคติความเชื่อจารีตประเพณีอาจก่อให้เกิด
สิทธิต่างๆ ชุมชนก็ย่อมต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชนไว้ในลักษณะ “ธรรมนูญท้องถิ่น” 
ด้วยเช่นกัน 
  2. การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยพันธสัญญาเชิงนิเวศ มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเชิงนโยบาย
และก ากับดูแล เพราะไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆชุมชน โดยมุ่งเน้นที่ 
“คุณค่าความศักดิ์สิทธิ์” ตามความเชื่อของชุมชนนั นๆ เป็นหลักพื นฐานส าคัญ  
  3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เพ่ือมาสนับสนุนส่งเสริมท านุบ ารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป 
  4. หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เป็นการบูรณการคติความเชื่อของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่
โบราณเพ่ือการอนุรักษ์ฯและปกป้องสัตว์ป่าอันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกัน ในลักษณะลายลักษ์
อักษร ค าสัตย์ปฏิญาณ หรือในงานวิจัยนี เรียกว่า “ปฏิณญา” แต่อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าว
จ าเป็นต้องจัดท าในรูปแบบนิติวิธี  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั งหมด ทั งนี เพ่ือเป็น
หลักประกันในความยั่งยืนของข้อตกลงต่อไป 

5. การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยพันธสัญญาเชิงนิเวศ มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเชิงนโยบาย 
เพราะไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ ชุมชน โดยมุ่งเน้นที่ “คุณค่าความ
ศักดิ์สิทธิ์” ตามความเชื่อของชุมชนนั นๆ เป็นหลักพื นฐานส าคัญ  
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6.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เพ่ือมาสนับสนุนส่งเสริมท านุบ ารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป จะอยู่ภายใต้ “เครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทย 
พะเยา”เพ่ือน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูและสนับสนุนกฎจารีตประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนต่อไป 
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