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อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง
ที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ

The Direct, Indirect, and Total Influence of buyer of Illegal 
The red-whiskered bulbul in Bangkapi Canton

พันต�ารวจโท พิชศาล พันธุ์วัฒนา1 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงท่ีผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ และ (2) อิทธิพลของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย 
ที่มีต่อการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของผู้ซื้อในพื้นที่เขตบางกะปิ ใช้ระเบียบ 
วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลูจากผูซ้ือ้นกจ�านวน 78 ราย จากการสุ่มตวัอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ผูซ้ือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดงทีผ่ดิกฎหมายเกอืบทัง้หมดเป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 60 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 - 35,000 บาท ผู้ซื้อนกส่วนใหญ่
มีประสบการณ์เลี้ยง 6 - 10 ปี เลี้ยงนกที่บ้านไว้ 6 - 10 ตัว คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมาย
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมายและซื้อนกที่ผิดกฎหมายเป็นประจ�า (2) ราคาเทียบ
นกถกูกฎหมายมอีทิธพิลทางตรงมากทีส่ดุต่อการซ้ือนกปรอดหวัโขนเคราแดงผิดกฎหมาย และ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการซ้ือนกปรอด
หัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายของผู้ซื้อนกในอ�าเภอบางกะปิ

ค�าส�าคัญ : นกปรอดหัวโขนเคราแดง, ผิดกฎหมาย, อ�าเภอบางกะปิ

Abstract
The objectives of this research were to study (1) Demographic 

characteristics of buyers of red-whiskered bulbul which is illegal for trading 
in Bangkapi canton and (2) The influence of Demographic characteristics  
of the buyers, the bird’s behaviors, channels of trade, legal birds’ price 
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comparing to bulbul’s price. This study was conducted by quantitative  
approach, questionnaire was used to collect data from 78 Illegal buyers  
by purposive sampling. The data were analyzed using path analysis. The results  
indicated that (1) Almost of the buyers of red-whiskered bulbul which is  
illegal had male, 41 - 60 years old, bachelor degrees, income 25,001 - 35,000 
per month. Most buyers had experience 6 - 10 years, rear 6 - 10 birds in home, 
think to legal birds’ price lower than bulbul’s price. Often buys illegal bird. 
(2) price comparison between both types of the birds had the most direct
influence,  and demographic characteristics of the buyers had the total and
indirect influence.

Keywords:  The red-whiskered bulbul, Illegal, Bangkapi canton

ที่มาและความส�าคัญ
นกปรอดหัวโขนเคราแดง (Red-Whiskered Bulbul) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  

“Pycnonotus jocosus” เรียกกันทั่วไปว่า “นกกรงหัวจุก” บางคนเรียกว่า “นกหัวจุก” 
เป็นการเรียกตามลักษณะของนกชนิดน้ีท่ีมีจุกท่ีหัวคนไทยต่างพื้นที่เรียกนกชนิดนี้แตกต่างกัน 
คนภาคใต้เรียกนกประเภทน้ีว่า “นกกรงหัวจุก” บางคนเรียกว่า “นกกรง” คนภาคเหนือ 
เรียกนกชนิดนี้ว่า “นกปริ๊ดเหลว” บ้างก็เรียกว่า “นกพิชหลิว” คนภาคกลาง เรียกนกชนิดนี้ว่า  
“นกปรอดหวัจกุ” บางคนเรยีกว่า “นกปรอดหวัโขน” (พชิศาล พนัธุว์ฒันา, 2557, น.105-111) 
ลักษณะโดยทั่วไปของนกชนิดน้ีเป็นนกขนาดเล็กโต มีปากเรียวแหลมปลายปากโค้งเล็กน้อย 
และมีขนสั้นแข็งบริเวณโคนปากขน ที่ตัวมีสีด�าอมน�า้ตาล มีขนจุกที่หัวตั้งตรงปลายจุกที่ติดกับ 
ล�าคอมีสีด�าสนิท ที่แก้มมีขนสีขาวและมีจุดสีแดงที่ข้างตาทั้ง 2 ข้าง โคนหางล่างมีสีแดง 
มีเสียงร้องที่ไพเราะจนได้รับฉายาว่า “The Nightingale of Persia” เนื่องจากมีคุณสมบัติ 
และลักษณะเด่นกว่านกชนิดอื่น ตรงเสียงร ้องท่ีมีท ่วงท�านองสูงต�่า ส้ันยาวลักษณะ 
คล้ายท�านองเพลง มีส�านวนเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ถิ่นอาศัย และน�้าเสียงของนกแต่ละตัว 
จะมีความกลมเกลี้ยงและแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Kamtaeja, Sitasuwan,  
Chomdej, & Mennill, 2012, pp. 31-43) นกชนิดนี้อยู่ในสภาพแวด ล้อมได้หลากหลาย 
เช่น ยอดเขาสูง ป่า ที่ราบต�่า ทุ่งหญ้า ชายป่า และเขตที่ใกล้กับชุมนุมที่อาศัยของมนุษย ์
ชอบอาศัยท�ารังอยู่ในพุ่มไม้เล็ก ต้นไม้พุ่มไม้ระแนง รวมถึงตามระเบียงอาคาร โดยนกชนิดน้ี 
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์อาศัยได้เป็นอย่างดี 
(สีฟ้า ละออง, 2554)



บทที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      3

นกปรอดหัวโขนเคราแดงเป็นนกท่ีอยู ่ในบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต โดยผู้ขออนุญาต 
จะต้องได้นกปรอดหวัโขนเคราแดงมาโดยถกู ต้องตามกฎหมายคือซือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดง 
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จากผู้ท่ีมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วน�าหลักฐานหนังสือ 
ก�ากับการจ�าหน่ายมาขออนุญาตครอบครองนกตัวน้ันหรือเป็นการครอบครองนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงที่ผู้ครอบครองได้แจ้ง การครอบครองไว้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดให้แจ้ง  
(ราชกิจจานุ เบกษา, 2551) ส่วนนกปรอดหัวโขนเคราแดง ที่ผิดกฎหมายเป็นนกที่ผู้คนเลี้ยงไว้ 
โดยไม่มใีบอนญุาตครอบครองทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั ซึง่สงัเกตได้ง่ายเพราะนกประเภทนี้ 
ส่วนใหญ่จะไม่มีห่วงขาท่ีใช้ระบุตัวของสัตว์ป่า ซ่ึงบนห่วงจะมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อเจ้าของนก 
ชื่อฟาร์มนก หรือแหล่งท่ีมาของนก รวมถึงตัวเลขท่ีบ่งบอกประวัติของพ่อแม่นกตัวนั้น  
(ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2554) แหล่งท่ีมาของนกท่ีผิดกฎหมายได้จากการซื้อที่ร้านขายนก 
ทีผ่ดิกฎหมาย บ้างกซ็ือ้ขายแลกเปลีย่นกบัเพือ่นในแวดวงนก บ้างกด็กัจบันกทีอ่ยูต่ามธรรมชาติ 
หรือแม้แต่ซื้อขายกันออนไลน์ตามเวปไซต์ต่าง ๆ ด้วยเหตุหรือวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อที่ต่างกัน

เมือ่ผูค้นทีน่ยิมเลีย้งนกชนดินีต่้างซือ้นกปรอดหวัโขนเคราตามแต่วตัถปุระสงค์การเลีย้ง 
ที่แตกต่างกัน เช่น เลี้ยงเป็นงานอดิเรก เลี้ยงไว้เป็นสัตว์น�าโชค เลี้ยงเพื่อน�านกเข้าร่วมประกวด 
แข่งขัน เลี้ยงเพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ เลี้ยงเป็นประเพณี เล้ียงเพื่อออนุรักษ์สายพันธุ์นก  
หรือแม้แต่เลี้ยงเพราะตามกระแสนิยม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552) 
ส่งผลให้ตลาดซื้อขายของนกประเภทน้ีเจริญเติบโตกระจายไปบริเวณกว้าง เริ่มจากภาคใต้ 
กระจายสู ่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และท่ีอื่น ๆ ในประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร  
(สีฟ้า ละออง, 2554) ซึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนรามค�าแหง 
แขวงหัวหมาก อ�าเภอบางกะปิท่ีมีกลุ ่มคนภาคใต้ได้เข้าพักอาศัยจ�านวนมากต่างนิยม 
เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงกันอย่างแพร่หลาย พบเห็นได้ตามสนามประกวดแข่งขันนก  
บ้านพักอาศัย ห้องเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอพักนักศึกษา โดยนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ที่พบเห็นในอ�าเภอบางกะป ิจ�านวนมากกว ่าครึ่ ง เป ็นนกที่ ไม ่ผ ่านการขึ้นทะเบียน 
จากหน่วยงานภาครัฐสังเกตได้จากที่ขานกไม่มีห่วงขาระบุรายละเอียดของนก จึงเป็นนก 
ที่ผิดกฎหมายซึ่ งมีที่มาหลากหลายช ่องทาง เช ่น (1) ร ้านขายนกที่ผิดกฎหมาย 
(คมชัดลึกออนไลน์, 2561)ที่เรียกนกประเภทนี้ว่า นกป่าหรือนกเถื่อน (2) ซ้ือขายจากเพื่อน 
ในแวดวงที่เรียกว่านกบ้าน (3) ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต (มติชนออนไลน์, 2560) หรือจากบุคคล 
ที่ประกาศขายนกผ่านเวปไซต์ท่ีเก่ียวกับนก อายุของนกเหล่านี้ไม่สามารถ ระบุได้แน่ชัด 
มีทั้งอยู่ในวัยลูกป้อน ลูกใบ้ นกแก้มแดงจนถึงนกแก่ป่าที่ผู ้ซื้อนกประเภทนี้ต่างคาดหวัง 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงสัญชาติญาณในการด�ารงชีวิตในธรรมชาติของนกที่ต ้องม ี
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ความตื่นตัวสูง มีจิตใจนักสู้ และร้องเปล่งส�านวนไพเราะตามแต่ลักษณะเฉพาะถิ่น โดยการซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในทุกวัยของนกจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านกที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เช่น นกผิดกฎหมายในวัยลูกป้อนราคาขายที่ร้านขายนกจะอยู่ประมาณ 
500 - 700 บาท (จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์, 2555) ขณะที่นกที่มีแหล่งก�าเนิดจากฟาร์มนก 
หรอืนกทีถ่กูต้องตามกฎหมายจะมรีาคาต่อตวัประมาณ 1,000 - 1,500 บาท เป็นเหตปัุจจยัหนึง่ 
ที่ส่งผลให้ผู้เลี้ยงนกกลุ่มหน่ึงนิยมซ้ือนกท่ีผิดกฎหมาย ท้ังที่รู้ว่าการครอบครองนกประเภทนี ้
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  
โดยโทษความ ผิดฝ่าฝืนตามมาตรา 19 ซ่ึงมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ราชกิจจานุเบกษา, 2535, น. 1)

ผู้วจิยัประสงค์ศกึษาว่าตวัแปรหรือปัจจยัส�าคญัใดท่ีส่งผลให้ผูเ้ลีย้งนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ในอ�าเภอบางกะปิซื้อนกที่ผิดกฎหมาย จึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกประเด็น 
ที่น่าสนใจและมีความส�าคัญใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาจ�านวน 4 ตัว ประกอบด้วย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบ 
นกถูกกฎหมาย เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรงทางอ้อม และผลโดยรวมต่อการซื้อ
นกผดิกฎหมายของผูเ้ลีย้ง และผลทีไ่ด้ในแต่ละตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตแุละผลกบัการ 
ซื้อนกผิดกฎ หมายของผู้เลี้ยงท่ีเป็นตัวแปรตามอย่างไร เพื่อได้ทราบล�าดับความส�าคัญ 
ของตัวแปรที่ก่อให้เกิดการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผู้เลี้ยง

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง

ที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ
2. เพ่ือศกึษาอทิธพิลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ พฤตกิรรมนก การเข้าถงึ

แหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมายที่มีต่อการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผู้ซื้อในอ�าเภอบางกะปิ

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยมีขอบเขตแบ่งได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านพื้นที่: ศึกษาการซื้อนก 

ที่ผิดกฎหมายของผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงเฉพาะที่อาศัยในอ�าเภอบางกะป ิ
(2) ด้านเนื้อหา: ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ปรากฏในกรอบแนวความคิดจ�านวน 5 ตัวแปรเท่านั้น
(3) ด้านประชากร: ผู ้ซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงเป็นประชากรเป้าหมายเท่านั้น และ
(4) ด้านเวลา: ศึกษาต้นเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
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นิยามศัพท์
นกปรอดหัวโขนเคราแดง หมายถึง นกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีผู้เลี้ยงหรือซ้ือไว้เพื่อครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
หน่วยงานภาครัฐ

นกผิดกฎหมาย หมายถึง นกที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคน 
ในแวดวงนกใช้ค�าเรียก ว่า นกเถื่อน หรือนกป่า

การซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย หมายถงึ การทีผู่เ้ลีย้งซือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดง โดยทีน่กนัน้ 
ไม่ได้รับใบ อนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ

ผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดง หมายถึง บุคคลที่เล้ียงนกปรอดหัวโขนเคราแดง  
ไว้ในสถานที่อาศัยส่วนตัวในเขตพื้นที่บางกะปิ

อ�าเภอบางกะปิ หมายถึง เขตท่ีตั้งอยู ่ตอนกลางของฝั่งพระนคร เป็นเขตที่แบ่ง 
การปกครองย่อย 2 แขวง ประกอบด้วยคลองจั่น และหัวหมาก

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือ การที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าจากทางเลือก 
ที่มีตั้งแต่สองเลือกขึ้นไปโดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 
ทัง้ด้านจติใจ (ความรู้สกึนกึคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกจิกรรมทัง้ทางด้านจติใจ 
และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ท�าให้เกิดการซื้อโดยผ่าน 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process of consumer) ที่ประกอบด้วย  
(1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ และ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Haubl, & Trifts, 1999, pp.19-24)

แนวคิดการกระท�าผิดซ�้า
ก๊อตเฟสสัน (Gottfredson) กล่าวว่าผู้กระท�าผิดติดนิสัย (Persistence offender) 

โดยทั่วไปหมายถึง ผู้ที่กระท�าผิดซ�้าซากหรือกระท�าความผิดบ่อยครั้ง จนถือว่าติดเป็นนิสัย  
ซึ่งแต่เดิมจะใช้ค�าว่าผู้กระท�าผิดโดยสันดาน ผู้ที่กระท�าผิดติดนิสัยพิจารณาจากการที่ผู้น้ัน 
กระท�าผดิซ�า้ซาก คอื การกระท�าผดิซ�า้หลาย ๆ   ครัง้  ถ้ากระท�าผดิซ�า้เพยีงครัง้เดยีวหรอืกระท�าผดิ 
ครั้งที่สองยังไม่ถือเป็นการกระท�าผิดติดนิสัย เพราะอาจพลาดพล้ังได้ แต่ถ้ากระท�าผิดตั้งแต ่
สามครั้งขึ้นไป ควรจะถือได้ว่ากระท�าความผิดซ�า้ซาก (Gottfredson, 1996, p.37-39)
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กรอบแนวความคิดและสมมติฐาน

     

ภาพที่ 1  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย
 จากภาพที่ 1 พบว่าในงานวิจัยมีตัวแปรท้ังสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบด้วย|ตัวแปรตาม  
1 ตวั คอื การซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย และตวัแปรอสิระอกี 4 ตวั ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซ้ือ และ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย ซึ่งจากภาพ 1  
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relationship) มีทิศทางของความสัมพันธ์ 
เป็นเส้นตรงเชิงบวก (positive relationship) ได้แก่ ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผูซ้ือ้กบัพฤตกิรรมนก หรอืตวัแปรการเข้าถงึแหล่งซือ้กบัราคาเทยีบนกถกูกฎหมายเป็นต้น 
(Gogtay & Thatte, 2017, pp.78-81) โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดในภาพสามารถอธิบายได้ว่า  
(1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซ้ือขึ้นอยู ่กับพฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ  
ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย และการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย (2) พฤติกรรมนกขึ้นอยู ่กับ 
ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย การเข้าถึงแหล่งซ้ือ และการซ้ือนกที่ผิดกฎหมาย (3) การเข้าถึง 
แหล ่งซื้อขึ้นอยู ่กับราคาเทียบนกถูกกฎหมาย และการซื้อนกที่ ผิดกฎหมาย และ  
(4) ราคาเทียบนกถูกกฎหมายขึ้นอยู ่กับการซื้อนกที่ผิดกฎหมายซ่ึงสามารถเขียนเป็น 
สมมติฐานได้ 4 ชุดดังนี้

เพศ สูง

ราคาเทียบ

นกถูกกฎหมาย

พฤติกรรมนก
การเข้าถึง

แหล่งซื้อ

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ฯ 

ของผู้ซื้อ

การซื้อนก

ที่ผิดกฎหมาย

ปานกลาง ต�่า

ร้องไพเราะ มีความตื่นตัว มีจิตใจนักสู้ ร้านขาย บ้านเพื่อน อินเทอร์เน็ต

อายุ

การศึกษา

รายได้ เป็นประจ�า

บางครั้ง
ประสบการณ์

เลี้ยงนก

จ�านวนนก

ที่เลี้ยง
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
หมายเหตุ : β คือ ค่าเบต้าหรือค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (Standardized  
regression coefficients)

วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยใช้แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ประชากรในงานวิจัยชิ้นนี้  
คือ ผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงท่ีผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
แบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ด้วยการเดินทางไปยังสถานที่เล้ียงนกปรอด 
หัวโขนเคราแดง ซึ่งมีท้ังผู้เข้าไปเยี่ยมชมและผู้ท่ีประสงค์จะหาซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
จากนั้นสอบถามว่าผู้ก�าลังดูนกปรอดหัวโขนเคราแดงอยู่นั้นมีความประสงค์ จะซื้อนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงหรือไม่ ถ้ามีความประสงค์ ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้แบบสอบถามที่เขียนขึ้น 
โดยก�าหนดกลุม่ตวั อย่างจ�านวน 78 คน (Mesa, Chica, Duquia, Bonamigo, & Bastos, 2016,  
pp.326-330) การเก็บข้อมูลใช้การเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างค�าถาม 
เป็นข้อความเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนค�าถามมีการแบ่งค�าถามเป็นหมวดหมู่ตามตัวแปร 

ราคาเทียบนก

ถูกกฎหมาย

PRICEB

β
1

β
2 β

7

β
8

β
9

β
5

β
4

β
3 β

10

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ฯ 

DOMOGC

พฤติกรรมนก

BEHAVIO

การซื้อนก

ที่ผิดกฎหมาย 

NLEGALB

การเข้าถึงแหล่งซื้อ 

SOURCE
β

6
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ทีศ่กึษาเพือ่ให้เกดิความสะดวกและครอบคลมุทกุประเดน็ของการศกึษา มกีารทดสอบรายการ 
ข้อค�าถาม (Pretest) กบัประชากรทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงประชากรเป้าหมายก่อนเข้าสู่สนามจรงิ  
(Caspar, 2016) แบบสอบถามได้ผ่านการวดัความเชือ่มัน่ของความคงตวั (Stability Reliability) 
ใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันกับผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงระยะเวลาห่างกันช่วงหนึ่ง 
หรอืทีเ่รยีกว่าวธิกีารทดสอบซ�า้ (Test–Retest Method) (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown,  
Ferrara, & Macciocchi, 2013, pp. 506-511) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประชากร 
เป้าหมายวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อก�าหนดน�้าหนักปัจจัย (Factor Loading) 
ของแต่ละรายการ โดยยืนยันความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการว่าได้วัดในสิ่งท่ีต้องการจากการพิจารณาเรื่องความถูกต้องได้แก่  
ความถกูต้องในตวัสร้าง (construct validity) (Besnoy, Dantzler, Besnoy, & Byrme, 2016,  
pp.3-22) ความถูกต้องในเนื้อหา (content validity) (Lafave, Tyminski, Riege, Hoy, &  
Dexter, 2015, pp.89-92) ความถูกต้องที่เกี่ยวกับมาตรฐาน (criterion-related validity)  
(Arthur, Day, McNelly, & Edens, 2006, pp.125-154) ความถกูต้องผิวหน้า (face validity)  
(Sato, & Ikeda, 2015, pp.1-16) ความถูกต้องด้านบรรจบ (convergent validity)  
ความถูกต้องด้านจ�าแนก (discriminant validity) (Engellant, Holland, & Piper, 2016,  
pp.37-50) วัดค่าความสอดคล้องภา ยใน (Internal Consistency Method) ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อถือได้แต่ละรายการมาตรวัด หาค่าครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) 
(ตารางที่ 2) ที่ส�าคัญ คือการตรวจสอบสภาพข้อมูลว่ามีการละเมิดข้อสมมติหรือไม ่
ก่อนน�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สถิติ พิจารณาตัวแปรอิสระต้องไม่สัมพันธ์สูง (Muticollinearity) 
การกระจายปกติตัวแปรเดียว (Univariate Normality) ความเป็นเส้นตรง (Linearity) 
ความเหมือนกันของการผันแปร (Homoscedasticity) และการกระจายปกติหลายตัวแปร 
(Multivariate Normality) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2558, น.18-24) หลังเสร็จสิ้น 
กระบวนการข้างต้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จ รูป SPSS for Windows 
ใช้สถติพิรรณนาโดยใช้อตัราส่วนร้อย ค่าต�า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้  
และค่าความโด่ง อธิบายสภาพทั่วไปของตัวแปรเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1  
ส ่วนการวิเคราะห ์อิทธิพลตัวแปรอิสระทั้ ง  4 ตัวที่มีต ่อการซื้อนกที่ ผิดกฎหมาย 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  
พิสูจน์ว่าตัวแปรอิสระใดท่ีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายของผู้ซื้อที่อาศัยในอ�าเภอบางกะปิ
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ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 1 

ส่วนผลที่ได้จากการ ศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปรากฏในตารางที่ 4  
รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาสภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษา (n=78)

รายการที่ใช้วัด อัตราส่วนร้อย

เพศ ชาย 92.5

อายุ ต�่ากว่า 20 ปี 7.3

21 - 40 ปี 33.7

41 – 60 ปี 41.4

มากกว่า 60 ปี 17.6

การศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี 40.6

ปริญญาตรี 47.7

ปริญญาโท 11.7

รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 12.8

15,001 - 25,000 บาท 31.6

25,001 - 35,000 บาท 35.3

มากกว่า 35,000 บาท 20.3

ประสบการณ์เลี้ยงนก ไม่เกิน 1 ปี 7.3

1 - 5 ปี 21.6

6 - 10 ปี 42.3

มากกว่า 10 ปี 28.8

จ�านวนนกที่เลี้ยง 1 - 5 ตัว 17.0

6 - 10 ตัว 45.6

มากกว่า 10 ตัว 37.4
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รายการที่ใช้วัด อัตราส่วนร้อย

ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย สูง 9.7

ปานกลาง 13.0

ต�่า 77.3

การซื้อนกที่ผิดกฎหมาย เป็นประจ�า 59.0

บางครั้ง 41.0

จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ทีผ่ดิกฎหมายเกอืบทัง้หมดเป็นเพศชาย (92.5) อายรุะหว่าง 41 - 60 ปี (41.4) ส�าเรจ็การศกึษา 
ในระดับปริญญาตรี (47.7) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 - 35,000 บาท (35.3)  
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนก 6 - 10 ปี (42.3) เลี้ยงนกที่บ้านไว้ 6 - 10 ตัว (45.6) ผู้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงส่วนใหญ่คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมายต�่ากว่าเม่ือเทียบกับนก 
ที่ถูกกฎหมาย  (77.3) ซ่ึงผู้เลี้ยงนกปรอดหัว โขนเคราแดงที่อาศัยอ�าเภอเขตบางกะปิซื้อนก 
ที่ผิดกฎหมายเป็นประจ�า (59.0)  

ตารางที่ 2 พฤติกรรมและการเข้าถึงแหล่งซื้อนกป่า

รายการที่ใช้วัด
ค่าต�่า

สุด

ค่า

สูงสุด
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบนฯ

ค่า

ความ

เบ้

ค่า

ความ

โด่ง

พฤติกรรมนกป่า

      มีเสียงร้องไพเราะ 1 9 6.76 2.84 .34 .17

      มีความตื่นตัวสูง 4 10 8.24 3.86 .09 .26

      มีจิตใจนักสู้ 3 10 7.79 3.12 .51 -.16

การเข้าถึงแหล่งซื้อนกป่า

      ร้านขาย 1 10 8.17 3.76 .79 .56

      บ้านเพื่อน 3 9 7.46 3.26 1.07 .88

      อินเทอร์เน็ต 3 9 7.59 3.37 .57 .69
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 จากตารางที ่2 พบว่า พฤตกิรรมนกป่าหรอืนกทีผ่ดิกฎหมายทีแ่สดงออกโดดเด่นมากทีส่ดุ 
คือ นกมีความตื่นตัวสูง (8.24 จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาได้แก่ มีจิตใจนักสู้และร้องไพเราะ 
ล�าดับท้าย (6.76) ส่วนช่องทางในการเข้าถึงแหล่งซ้ือนกของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ซ้ือผ่านร้านขายนก (8.17 จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาได้แก่ 
ซื้อทางอินเทอร์เน็ต และซ้ือจากบ้านเพื่อนเป็นล�าดับท้าย (7.46) สรุปความได้ว ่า  
ผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ซื้อนกผ่านร้านขายนกที่เปิดผิดกฎหมาย 
เหตุที่ซื้อเพราะนกมีพฤติกรรมที่ตื่นตัวสูง 
 การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระได้แก่ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซ้ือ ราคาเทียบนก 
ถกูกฎหมายทีม่ต่ีอการซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย ก่อนน�าข้อมลูเข้าสู่การวเิคราะห์ทางสถติ ิต้องตรวจ 
ข้อมูลก่อนว่ามีการละเมิดข้อสมมติท่ีก�ากับเทคนิควิธีหรือไม่ โดยตรวจสอบข้อสมมติ 
(assumptions) อย่างน้อย 4 ข้อได้แก่ การกระจายปกตติวัแปรเดยีว (univariate normality) 
ความเป็นเส้นตรง (linearity) ความเหมือนกันของการผันแปร (homoscedasticity)  
ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์สูง (muticollinearity) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556, น.90-99) 
ก่อนน�าไปใช้วิเคราะห์สถิติระดับกลางหรือระดับสูง (ตารางที่ 3) และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  
SPSS ท�าการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ให้เป็นตัวแปรหุ่น (dummy  
variable) ส�าหรับใช้วิเคราะห์ถดถอย (กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  
2558, น.16)

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรที่ใช้ศึกษา

Variables NLEGALB DOMOGC BEHAVIO SOURCE PRICEB

NLEGALB 1.00 .51 .37 .62 .26

DOMOGC 1.00 .66 .31 .19

BEHAVIO 1.00 .28 .34

SOURCE 1.00 .47

PRICES 1.00

Tolerance - .76 .84 .71 .78

VIF - 1.37 1.28 1.44 1.31

K-S Test .11 .07 .09 .07 .08
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Min 1 2 1 1 1

Max 2 6 3 3 3

X 1.49 4.14 1.71 1.93 2.13

SD. .78 1.96 .87 .79 .91

Skewness .57 .89 -.37 .22 1.21

Kurtosis .43 1.17 .67 -.19 .91

หมายเหตุ : Kaiser – Meyer Olkin = .632,  Sig. F  = .000,  F test = 1.437

 จากตารางที่ 3 ผู ้วิจัยตรวจสอบตัวแปรท้ังหมดที่ศึกษาพบว่ามีการกระจายปกติ 
พจิารณาจากค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าทีไ่ด้จาก K - S test  
พบว่า ตวัแปรอสิระทกุตวักระจายปกต ิและเมือ่ทดสอบ linearly เพือ่ตรวจสอบความเป็นเส้นตรง 
พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย (NLEGALB) 
ที่เป็นตัวแปรตาม (F test = 1.437 มีนัยส�าคัญทางสถิติ) อีกทั้งพิจารณาจากค่า VIF และ  
Tolerance พบว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูง รวมถึงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัว 
ไม่เกิน .75 ค่า KMO อยู่เกณฑ์ปกติ และค่า Sig F. เพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงก็ได้ค่าปกต ิ
สรุปได้ว่าภาพรวมตัวแปรที่จะใช้วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ละเมิดข้อสมมติแต่ประการใด
 การวิเคราะห์เส ้นทางเพื่อหาอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่ มีต ่อ 
การซื้อนกที่ผิดกฎหมายเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปรากฏสมการโครงสร้าง 1 - 4 
และภาพที่ 3 ดังนี้

DOMOGC = ƒ (.727 BEHAVIO + 7.06 SOURCE + 7.91 PRICEB + .674 NLEGALB)….(1) 

 R = .611  R2 = .407 F = 14.136 Sig.F = .000

BEHAVIO = ƒ (.497 PRICEB + .734 SOURCE + .741 NLEGALB)…................………(2) 

 R = .491  R2 = .314 F = 12.861 Sig.F = .000

SOURCE = ƒ (.817 PRICEB + .616 NLEGALB)…………………………….......………(3) 

 R = .564  R2 = .437 F = 13.426 Sig.F = .001

PRICEB = ƒ (.834 NLEGALB)…………………………..………….....…………..…………(4) 

 R = .517  R2 = .324 F = 13.217 Sig.F = .000
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  (path diagram)  โดยที่ 
β

1
 = .727,  β

2
 = .706,  β

3
 = .791,  β

4
 = .674,  β

5
 = .497,  β

6
 = .734,  β

7
 = .741,  

β
8
 = .817,  β

9
 = 616,  β

10
 = .834

ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่มีต่อการซ้ือนก 
ทีผิดกฎหมาย  

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ (DOMOGC)   .674 1.421 2.095

พฤติกรรมนก (BEHAVIO) .741 .866 1.607

การเข้าถึงแหล่งซื้อ (SOURCE) .616 .681 1.297

ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย (PRICEB) .834 - .834

หมายเหตุ :  (1) อิทธิพลทางอ้อมของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อได ้จาก  
(.727 x .734 x .616) + (.706 x .616) + (.791 x .834) = 1.421 และผลรวมได้จาก  
.674 + 1.421 = 2.095 (2) อิทธิพลทางอ้อมของพฤติกรรมนกได้จาก (.734 x .616) +  
(.497 x .834) = .866 และผลรวมได้จาก .741 + .866 = 1.607 และ (3) อิทธิพลทางอ้อม 
ของการเข้าถึงแหล่งซื้อได้จาก .817 x .834 = .681 และผลรวมได้จาก .616 + .681 = 1.297

NLEGALB

SOURCE

DOMOGC

BEHAVIO

.674 
.741 .706 

.817 .497 .616.727

.734

PRICEB .834
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สรุปและอภิปรายผล
 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ที่ศึกษาสภาพทั่วไปของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ  
สามารถสรุปความได้ว่า ผู ้ซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะป ิ
ที่เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 
ต่อเดอืนเฉลีย่ 25,001 - 35,000 บาท มปีระสบการณ์ในการเลีย้งนก  6 - 10 ปี เลีย้งนกทีบ้่านไว้   
6 - 10 ตัว โดยผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงส่วนใหญ่คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมาย 
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมาย เช่นนี้ผู ้ เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่อาศัย 
ในอ�าเภอบางกะปิจงึซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายเป็นประจ�าซ่ึงการทีผู่เ้ลีย้งส่วนใหญ่ซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย 
เป็นประจ�าเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีกระท�าผิดซ�้าซากหรือกระท�าความผิดบ่อยครั้ง 
จนถือว่าติดเป็นนิสัย หากเป็นกรณีท่ีผู้เลี้ยงซ้ือโดยรู้ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายก็จัดอยู่ในประเภทผู้กระท�าผิดโดยสันดาน (Gottfredson, 1996, p.23)  
ผู ้ เลี้ยงนกกลุ ่มนี้ควรปรับปรุงพฤติกรรมการซ้ือของตนโดยประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้กล่าวคือ ผู้เลี้ยงควรเลือกซื้อนกตามฟาร์มเพาะพันธุ์นกที่ได้รับ 
ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ จึงสามารถครอบครองนกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 อย่างไรก็ดีผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงหรือนกป่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าพฤติกรรม 
ของนกป่าทีแ่สดงออกโดดเด่น คอื มคีวามตืน่ตวัสงู รองลงมาได้แก่ มจีติใจนกัสู้ และร้องไพเราะ 
เป็นล�าดับท้าย สอดคล้องกับผลการ ศึกษาพฤติกรรมนกป่าของนักการศึกษาไทยที่ระบุว่า 
นกที่ได้มาจากป่าจะมีสัญชาติญาณการอยู่ในป่าหากินในที่กว้าง เมื่อน�ามาเลี้ยงที่จ�ากัด 
นกจะตื่นกลัวและพยายามบินหนีตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีคนเข้าใกล้ (ตื่น ตัวสูง) 
โดยนกที่โตจากป่าเกือบทุกตัวจะมีจิตใจที่สู้เต็มร้อย เพราะผ่านการต่อสู้กับภยันตรายมากมาย 
ในธรรมชาติเพื่อรักษาชีวิต อีกทั้งนกป่าที่ถูกดักจับจากธรรมชาติมักเป็นนกหนุ่มที่ร้องเพลง 
ได้ไพเราะตามแต่แหล่งถิน่อาศยั (สฟ้ีา ละออง, 2554) เป็นลกัษณะทีโ่ดดเด่นทีน่กเพาะจากฟาร์ม 
หรือนกที่ถูกกฎหมายไม่มี จึงเป็นที่มาประการหนึ่งของการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย
 ส่วนช่องทางในการเข้าถึงแหล่งซื้อนกของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย 
ส่วนใหญ่ซื้อผ่านร้านขายนก รองลงมาได้แก่ ซ้ือทางอินเทอร์เน็ตและซื้อจากบ้านเพื่อน 
เป็นล�าดบัท้าย โดยร้านขายนกดงักล่าวมทีัง้ในอ�าเภอบางกะปิทีม่จี�าหน่าย 4 ร้านเป็นอย่างน้อย 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2558; ตระเวนข่าวออนไลน์, 2558) รวมถึงบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่ลักลอบ 
เปิดขายอกีหลายร้าน ซึง่ร้านขายนกทีเ่ป็นแหล่งซือ้ขายรายใหญ่ของกรุงเทพอยูท่ีต่ลาดสวนจตุจักร 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560; มติชนออนไลน์, 2560) ส่วนการซื้อทางอินเทอร์เน็ตจะปรากฏ 
ตามเวปไซต์ที่เกี่ยวกับนกปรอดหัวโขนเคราแดง (คมชัดลึกออนไลน์, 2561) หรือตามเฟสบุ๊ค 
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ส่วนตัวของผู ้ลักลอบขายนกผิดกฎหมาย และการซ้ือจากบ้านเพื่อน ในที่นี้หมายรวมถึ 
งบ้านเพื่อนของเพื่อน หรือบ้านเพื่อนของพรรคพวกในแวดวงนกที่ผ่านการแนะน�าจากผู้อื่น 
ที่ผู้ซื้ออาจไม่รู้จักมักคุ้นก็เป็นได้
 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 ที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย 
ทีม่ต่ีอการซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายของผูซ้ือ้ในอ�าเภอบางกะปิ สามารถสรปุความได้ว่าราคาเทยีบนก 
ถูกกฎหมายมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดต่อการซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย หรือ 
กล่าวอย่างง่ายได้ว่านกผดิกฎหมายซือ้ขายในราคาไม่แพง อทิธพิลรองลงมา ได้แก่ พฤตกิรรมนก 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ และการเข้าถึงแหล่งซื้อเป็นล�าดับท้าย อย่างไรก็ดี 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ทีป่ระกอบด้วยเพศ อาย ุการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ 
เลี้ยงนก และจ�านวนนกท่ีเลี้ยง มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการซื้อนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย 
 การที่ราคาขายนกที่ผิดกฎหมายหรือนกป่ามีอิทธิพลทางตรงสูงต่อการที่ผู ้ ซ้ือ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงนิยมซื้อนกผิดกฎหมายเนื่องจากนกที่ผิดกฎหมายมีต้นทุนของราคา 
ต�่ากว่านกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือนกที่มีต้นก�าเนิดจากฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ที่ต้องผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจากมนุษย์ ใช้ต้นทุนสูงกว่า ส่งผลให้ราคาค่าตัวนกเกิดความ 
แตกต่างกนัพอสมควร ผูเ้ลีย้งกลุม่หนึง่โดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้น้อยจงึนยิมซือ้นกผดิกฎหมาย 
มาเลี้ยง สอดคล้องกับข้อมูลประชากรเป้าหมายท่ีเกือบครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 
25,000 บาท และส่วนใหญ่นิยมซ้ือนกป่าเป็นประจ�าและการที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู ้ซื้อที่ประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์การเลี้ยงนก และ 
จ�านวนที่เลี้ยงนก มีอิทธิพลทางอ้อมและโดยรวมเป็นอย่างมากต่อการซื้อนกปรอดหัวโขน 
เคราแดงที่ผิดกฎหมายสามารถอธิบายแยกประเด็นได้ดังนี้ 
 อายุหรือวัยเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท�าให้บุคคลแตกต่างกัน บุคคลที่มีอายุต่างกัน 
จะมีความรับผิดชอบ ความรอบรู้ ประสบการณ์ ความสนใจ ความคิด วุฒิภาวะด้านต่าง ๆ 
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับเรื่องการศึกษาท่ีมีอิทธิพลท�าให้คนแตกต่างกัน โดยผู้ที่ได้รับ 
การศึกษาดีจะเป็นคนมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น 
กว่าเดมิ (จรญิาภรณ์ ช่วยเรอืง และชนชิา ปิยชยนัต์, 2555) เช่นนีอ้ายแุละการศกึษาของบคุคล 
มอีทิธพิลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายกล่าวคอื ผูเ้ลีย้งทีจ่ะซือ้นก 
ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงจะตัดสินใจซื้อนกที่ผิดกฎหมายในระดับที่ต�่ากว่าผู้เลี้ยงที่จะซื้อนก 
ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิระดับต�่า (Moorhouse, Balaskas, D’Cruze, & Macdonald, 2017,  
pp.337-345) เรื่องของรายได้ต่อเดือนท่ีเป็นตัวแปรประกอบเรื่องหนึ่งของลักษณะทาง 
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ประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ทีม่อีทิธพิลทัง้ทางอ้อมและผลรวมต่อการซ้ือนกปรอดหวัโขนเคราแดง 
ที่ผิดกฎหมายของกลุ ่มประชากรเป้าหมายพบว่าไม่มีนัยส�าคัญมากนัก เนื่องจากผู ้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายทั้งที่มีรายได้ต่อเดือนไม่สูง (ไม่เกิน 15,000 บาท) 
หรือมีรายได้ต่อเดือนสูง (มากกว่า 35,000 บาท) นิยมซื้อนกที่ผิดกฎหมายไม่แตกต่างกัน  
โดยให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่าตัวละ 200 - 300 บาท หากซื้อก็ไม่กระทบกับค่าใช้จ่าย 
ประจ�าเดือนของตนหรือครอบครัว 
 ประเด็นที่น ่าสนใจเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงและจ�านวนที่เ ล้ียงของผู ้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนที่ผิดกฎหมาย พบว่า ผู ้ซื้อนกผิดกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการเล้ียง 
มากกว่า 6 ปี และมจี�านวนนกทีเ่ลีย้งในบ้านพกัอาศยัมากกว่าตัง้แต่ 6 ตวัขึน้ไป จะมคีวามต้องการ 
ซื้อนกผิดกฎหมายมากกว่าผู้ซื้อนกผิดกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการเล้ียงต�่ากว่า 6 ปี  
และมีจ�านวนนกที่เลี้ยงในบ้านพักอาศัย 1 - 5 ตัว เหตุเพราะนกผิดกฎหมายที่ซื้อส่วนใหญ ่
จะเป็นนกป่าทีไ่ม่เชือ่งกบัผูค้น จะดิน้มากขณะทีค่นเข้าใกล้กรงไม่กล้าร้อง ฝึกฝนให้นกเชือ่งได้ยาก 
จึงไม่เป็นที่นิยมกับกลุ่มผู้ซ้ือท่ีมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไม่มากนัก ขณะที่เรื่องจ�านวนนก 
ที่เลี้ยงที่บ้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนกผิดกฎหมายโดยผู้ซ้ือหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่า 
ซื้อเพื่อเลี้ยงไว้เป็นทางเลือกโดยนกผิดกฎ หมายที่ซื้อไม่ต้องพิถีพิถันกับการเลี้ยงเฉกเช่นนก 
ที่เกิดจากฟาร์มเพาะพันธุ์ หากจะต้องเลี้ยงนกเพิ่มก็ไม่มีปัญหา อย่างมากก็เพิ่มกล้วย 
วันละลูกเท่านั้น และหากนกที่ซื้อตายก็ไม่เสียดายนักเพราะเป็นนกป่าที่ซื้อมาในราคาไม่สูง

ข้อเสนอแนะ
 แม้ว่าราคาของนกท่ีผิดกฎหมายเม่ือเทียบกับนกที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีอิทธิพล 
ทางตรงสูงและเป็นที่ดึงดูดความสนใจต่อการตัดสินใจซ้ือก็ตาม แต่สิ่งส�าคัญที่ผู้ซื้อควรต้อง 
ตระหนกัคอื ผูค้รอบครองนกประเภทนีม้คีวามผดิตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 
ฐานฝ่าฝืนมาตรา 19 ซึ่งมีบทก�าหนดโทษมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับ 
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ เช่นน้ีก่อนท่ีผู้เลี้ยงตัดสินใจซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ผิดกฎหมายควรพิจารณาอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ประกอบด้วย  
(1) การรับรู้ปัญ หา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ  
(Sumi, & Kabir, 2010, pp.2-9) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะซื้อนกผิดกฎหมายที่ยังอาย ุ
และประสบการณ์ไม่มากหรอืมรีะดบัการศกึษาไม่สงู จ�าต้องพจิารณาอย่างมากด้วยความถีถ้่วน 
ก่อนตัดสินใจซื้อนกประเภทนี้  
 กรณผีูเ้ลีย้งเคยซ้ือนกผดิกฎหมายและปัจจบุนัได้ครอบครองอยู ่สามารถสอบถามข้อมลู 
ในการขอยื่นค�าขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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พ.ศ.2535 (แบบ สป.9 และแบบ สป.14) เพื่อรับใบอนุญาตการครอบครอง (สป.15) 
โดยผู ้อยู ่กรุงเทพมหานครติดต่อที่ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป ่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป ่า 
และพันธุ์พืช ส่วนผู้อยู่ท้องที่อื่นติดต่อที่ส�านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ ตามสถานที่
เลี้ยงสัตว์ป่านั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
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