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คํานํา 

 

หยอมปาท่ีมีขนาดใหญบาง เล็กบางกระจายอยูทามกลางสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีมีการพัฒนาการ
ใชประโยชนของมนุษย อาทิเชนพ้ืนท่ีเพ่ือการเพาะปลูกและปศุสัตว แหลงน้ําถาวรขนาดใหญ ตลอดจนพ้ืนท่ีเพ่ือ
การอยูอาศัยของมนุษยท่ีนํามาสูการสรางถนนหนทาง และสิ่งกอสรางตาง ๆผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทํา
ใหระบบนิเวศโดยรวมของพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม และเปนการเพ่ิมข้ึน
ของระยะหางระหวางหยอมปา, การเปลี่ยนแปลงของรูปรางของหยอมปาทําใหเกิดหยอมปาท่ีมีรูปรางไม
สมํ่าเสมอมีเสนรอบรูปท่ียาวกวาหยอมปาท่ีมีรูปรางเปนวงกลมหรือสี่เหลี่ยม ซ่ึงหยอมปาดังกลาวมีความเสี่ยงตอ
การคุกคามสูง ท้ังตอประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูมักมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุเร็วข้ึน การจัดการหยอมปา
โดยการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางหยอมปานั้น ถือเปนการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ปญหาท่ีจะเกิดตามมา แตอยางไรก็ตามการจัดการพ้ืนท่ีดวยการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศมีความจําเปนตอง
ผานกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงสังคมท่ีจะชวยกระตุนความตองการใหเกิดการจัดการพ้ืนท่ีดวยวิธีนี้จากเจาของ
พ้ืนท่ีเอง ดังนั้นจึงจําเปนจะตองทําการศึกษาและประเมินลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การยอมรับของชุมชนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสูแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จจริง 

โครงการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และประเมินการยอมรับของชุมชนในการจัดทําแนว
เชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงในพ้ืนท่ีกลุม
ปาคลองแสง – เขาสกเปนโครงการหนึ่งท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตองการจัดการพ้ืนท่ีดวยการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ
โดยผานการยอมรับของชุมชน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความ
เขาใจของชุมชน ประเมินการยอมรับของชุมชน และความเปนไปไดในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบ
นิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง ในกลุมปาคลองแสง-เขาสก 
ซ่ึงจะนําไปสูการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 

  การจัดทําแนวเชื่อมตอผืนปาเพ่ือการบริหารจัดการปาท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
การสรางแนวเชื่อมตอผืนปาจริง ๆ จําเปนตองผานการยอมรับของชุมชนในบริเวณท่ีจะตองดําเนินการ และ
ชุมชนจะตองเห็นความสําคัญของการสรางแนวเชื่อมตอ ดังนั้น โครงการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเมินการยอมรับของชุมชนในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและ
เขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงในพ้ืนท่ีกลุมปาคลองแสง – เขาสก จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความเขาใจของชุมชนบริเวณ
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปา
คลองมวงกลวง ในกลุมปาคลองแสง-เขาสก 

2. เพ่ือประเมินการยอมรับของชุมชน และความเปนไปไดในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบ
นิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง ใน
กลุมปาคลองแสง-เขาสก 

3. เพ่ือลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 

กิจกรรมศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม  
ดําเนินการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนท่ีต้ังอยูโดยรอบบริเวณพ้ืนท่ีแนวเชื่อมตอระบบ

นิเวศ ท้ังในเขตและนอกเขตแนวเชื่อมตอ รวมท้ังรอบนอกพ้ืนท่ีแนวเชื่อมตอในรัศมี 3 กิโลเมตร มีวิธีการดังนี้ 
ศึกษาขอมูลเบื้องตน   

 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของชุมชน โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดมา
จากการศึกษาของหนวยงานตางๆ เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน กรมการปกครอง สถานีอนามัย ฯลฯ และ
จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย เปนตน เพ่ือประเมินแนวทางการศึกษาและกําหนดวิธีการศึกษาขอมูล
เศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมของชุมชนท่ีเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร (นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษในรัศมี 3 กิโลเมตร) โดย
ใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ซ่ึงมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

  n   =       N 
        1 + N (e)² 

โดย   N   =    จํานวนประชากร 
        n   =    จํานวนกลุมตัวอยาง 

     e   =    ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (กําหนดให e = 0.15)  
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 วิธีการสุมตัวอยาง 
  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non - probability 
Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงเปนวิธีการเก็บขอมูลจากผูท่ีใหความ
รวมมือตอบคําถาม โดยมีการกําหนดสัดสวนของประชากรตัวอยางในระดับท่ียอมรับไดทางสถิติ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi – Structure Interviews) 
โดยมีการสรางแนวคําถามท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา และใชแบบสัมภาษณท่ีประกอบไปดวย
ประเด็นท่ีเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานทางประชากร ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม 
ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน การพ่ึงพิงทรัพยากรปาไมและสัตวปา ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีตอทรัพยากรปา
ไมและการอนุรักษสัตวปา ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีตอการจัดการพ้ืนท่ีใหเปนแนวเชื่อมตอผืนปา รวมถึง
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีจะสงผลในทางบวกตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยทําการ
เก็บขอมูลทุกครัวเรือน (100%) ท่ีต้ังอยูในแนวเชื่อมตอ และสุมเก็บขอมูลจํานวนครัวเรือนท่ีต้ังอยูนอกแนว
เชื่อมตอรัศมี 3 กิโลเมตรโดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane 

  จากการสํารวจจํานวนครัวเรือนท่ีตั้งอยูในแนวเชื่อมตอ พบวามีครัวเรือนท่ีตั้งอยูในบริเวณ
แนวเชื่อมตอท้ังหมด 18 ครัวเรือน คือบานบางมัน หมูท่ี 1 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดย
จะตองทําการเก็บขอมูลทุกครัวเรือน (100%) และครัวเรือนท่ีต้ังอยูนอกแนวเชื่อมตอในรัศมี 3 กิโลเมตร มี
จํานวน 2 หมูบาน คือบานบางมัน หมูท่ี 1 และบานนาพรุ หมูท่ี 2 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
สุมเก็บขอมูลจํานวนครัวเรือนโดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamaneเม่ือศึกษาขอมูลทุติยภูมิจํานวน
ครัวเรือนพบวา บานบางมันมีจํานวนครัวเรือน 408 ครัวเรือน บานนาพรุมีจํานวนครัวเรือน 406 ครัวเรือน 
(องคการบริหารสวนตําบลนาคา, 2556) ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ีตั้งอยูนอกแนวเชื่อมตอในรัศมี 
3 กิโลเมตร คือ 

- จํานวนครัวเรือนบานบางมัน 408 ครัวเรือน  
           (ตั้งอยูภายในแนวเชื่อมตอ 18 ครัวเรือน) จํานวนครัวเรือนในรัศมี 3 กม.     รวม 796 ครัวเรือน 

- จํานวนครัวเรือนบานนาพรุ 406 ครัวเรือน 
   ตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane  

   จํานวนกลุมตัวอยาง =         N 
                                                1 + N (e)² 
    =          796 

            1+ 796(0.15)² 
       =   42.09   

 เม่ือ  N   =    จํานวนประชากร 
   e   =    ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง ( กําหนดให e = 0.15 )  
จํานวนกลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ีตั้งอยูนอกแนวเชื่อมตอในรัศมี 3 กิโลเมตร คือ 43 ครัวเรือน 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร 
(SPSS) และนําเสนอขอมูล 

กิจกรรมการประเมินมูลคาความเสียหายจากการทําลายพืชผลทางการเกษตรของสัตวปา 

สํารวจแจงนับความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร บานเรือน สิ่งของเครื่องใช ท่ีเกิดจากการ
กระทําของสัตวปาในบริเวณพ้ืนท่ีแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ โดยทําการประเมินราคาอางอิงกับราคาตลาด ณ เวลา
นั้น ๆ ทุกครั้งท่ีมีรายงานเขามา (สํารวจ 100%) 

 

การตรวจเอกสาร 
 

  การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการตรวจเอกสารขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ี ขอมูลแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
และผลการวิจัยท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

๑. ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

    ๑ . ๑  เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ สั ต ว ป า ค ล อ ง น า ค า  ( อ า ง อิ ง
จาก Web3.dnp.go.th/Wildlifenew/animConserveDepViwe.aspx?depId=22. เขาถึงเม่ือ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา สํานักงานต้ังอยูท่ีหมูท่ี 1 บานบางมัน ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนองครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอกะเปอร อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง  และอําเภอบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวนเนื้อท่ีท้ังหมด 331,456 ไร 
 เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    จดบานชาคลี บานบางหิน ตําบลบางหิน บานหวยโก บานเชี่ยวเหลียง   
  ตําบลเชี่ยวเหลียง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

 ทิศตะวันออก    จดเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 ทิศใต     จดเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง อําเภอบานตาขุน จังหวัด 
   สุราษฏรธานี และอุทยานแหงชาติศรีพังงา อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 ทิศตะวันตก    จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 บานบางมัน บานทุงใหญ บานทุงตําเสา ตําบล 
   นาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

ประวัติความเปนมา 
   เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา เปนปาท่ียังไมเคยผานการทําไมมากอน สภาพปายัง
อุดมสมบูรณ และเปนแหลงท่ีมีสัตวปาอาศัยอยูชุกชุม รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษปาไมและ
สัตวปาไว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหรักษาไวเปนปาคุมครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 78 ตอนท่ี 
94 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 และจังหวัดระนองไดประกาศกําหนดใหพ้ืนท่ีปาแหงนี้เปนปาถาวร ตาม
หนังสือจังหวัดท่ี 4842/2506 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2506 ตอมาป พ.ศ. 2511 กองบํารุง กรมปาไม ไดสง
เจาหนาท่ีไปทําการสํารวจสภาพภูมิประเทศ พรรณไม และชนิดของสัตวปา เพ่ือดําเนินการประกาศเปนเขต
รักษาพันธุสัตวปาตอไป จนถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2515 คณะปฏิวัติไดมีประกาศฉบับท่ี 150 กําหนดบริเวณ
ท่ีดินปา คลองนาคาใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 89 ตอนท่ี 82 
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ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2515 มีเนื้อท่ีประมาณ 300,000 ไร ตอมาเม่ือเดือนกันยายน 2534 ไดมีพระราช
กฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา เพิ่มเติมเขาไปในทองที่ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหนา 5 เลม 108 ตอนที่ 162 ลงวันท่ี 
16 กันยายน 2534 มีจํานวนเนื้อท่ีประมาณ 31,456 ไร เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาว ติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา ตามท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 150 มีสภาพเปนเทือกเขาสลับซับซอน เปนพ้ืนท่ี
ปาตนน้ําลําธาร มีแหลงน้ํา แหลงอาหารของสัตวปาอุดมสมบูรณ มีสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองหลายชนิด
อาศัยอยูอยางชุกชุม มีพ้ืนท่ีอยูในทองท่ี ตําบลเชี่ยวเหลียง ตําบลบานนา ตําบลบางหิน ตําบลนาคา ตําบลกํา
พวน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง และตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี รวมเนื้อท่ีของเขต
รักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาท้ังหมดประมาณ 331,456 ไร0  

ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขาสูงชันสลับซับซอน มีพ้ืนท่ีราบนอย พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมี
ความลาดชันต้ังแต  26  องศาข้ึนไป ระดับความสูงของพ้ืนท่ีจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 300 ถึง 500  
เมตร มีเขาท่ีสูงท่ีสุดคือเขาหลังคาตึก ซ่ึงมียอดสูงประมาณ 1,395 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนเขา
แบงเขตแดนจังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากมีเทือกเขาสูงชันสลับซับซอนจํานวนมาก จึงเปนแหลงกําเนิดของ
ลําคลองหลายสาย ไดแก คลองแพรกขวา คลองแพรกซาย คลองเชี่ยวเหลียง คลองกะเปอร คลองบางหิน คลอง
ชาคลี คลองบางมัน คลองบางบอน คลองนาคา คลองกําพวน ซ่ึงคลองเหลานี้จะมีน้ําไหลตลอดป ฤดูฝนมีน้ําไหล
เชี่ยวมาก แตเนื่องจากลําคลองกวางและอยูใกลทะเลอันดามัน จึงทําใหน้ําทะเลไหลลงสูทะเลอยางรวดเร็ว ไมทํา
ใหเกิดน้ําทวมไดงาย 

อุณหภูมิ 
   คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา มีคาเทากับ 27.1 
องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายป มีคาเทากับ 31.4 องศาเซลเซียส และคาอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยรายป
มีคาเทากับ 23.1 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ 
   ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายปในพ้ืนท่ีมีคารอยละเทากับ 77.9 เดือนสิงหาคม เปนเดือน

ท่ีมีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด มีคารอยละเทากับ 85.3 และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตํ่าสุด มีคารอยละเทากับ 
65.5 ในเดือนกุมภาพันธ 

สภาพภูมิอากาศ 
   เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูระหวางฝงทะเลอันดามันและอาวไทย จึงไดรบผลกระทบจากลม
มรสุมเปนประจํา ท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกชุกเกือบตลอดป  
ฤดูฝนจะมีฝนตกตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ตอจากนั้นก็เปนฤดูแลงซ่ึงมีอากาศรอนอบอาวเปนสวน
ใหญ ฤดูหนาวไมมี เพียงแตอากาศเย็นลงกวาปกติเทานั้น 

สภาพธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา 
   ดินเปนชนิดดินรวนปนทรายและดินเหนียว ที่เกิดจากการสลายตัวของหินชั้นหรือ
หินแปร รวมท้ังดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนดินจากลําน้ําท่ีมีความลึกมาก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดถึง 
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กรดจัด ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติของดินคอนขางตํ่า ภูเขาคอนขางสูงชัน ทําใหเกิดการพังทลายของดิน 
ดังเชนเม่ือป 2541 บริเวณพ้ืนท่ีตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทรัพยากรปาไม 
   เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาจํานวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบตลอดป จึง
ทําใหมีสภาพปาหลายชนิดอยูในพ้ืนท่ี ปาสวนใหญจะเปนปาดงดิบชื้นและปาเบญจพรรณอยูทั่วไป นอกนั้นก็
มีทุงหญาเปนหยอมๆ พรรณไมท่ีพบจํานวนมากไดแก ยางยูง ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก จําปาปา เสียด
ชอ ตาเสือ อินทนิล และกอ สวนไมพ้ืนลางมีพวก ไผ ปาลม เตาราง หมากปา ระกํา หวาย เฟรน และเถาวัลย
ตางๆ พรรณไมท่ีเปนอาหารของสัตวปามี เหรียง สะตอ มะขามปอม มะกอก มะไฟ คอแลน ไทร ฯลฯ  

ทรัพยากรสัตวปา 
   ปาคลองนาคาเปนปาท่ียังคงความอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหารของสัตวปาเปนอยาดี 
ทําใหมีสัตวปาอาศัยอยูหลายชนิด เชน ชางปา สมเสร็จ เลียงผา กระทิง วัวแดง หมี เสือโครง เสือลายเมฆ 
เสือดาว กวาง เกง กระจง คาง ลิง ชะนี ไกปา และนกชนิดตาง ๆ จํานวนมาก เชน นกเงือก นกหวา 
นกแซวสวรรค นกขุนแผน นกพญาไฟใหญ ฯลฯ 

ทรัพยากรน้ํา  
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา เปนพ้ืนท่ีใหกําเนิดลําหวย ลําคลองหลายสาย เชน 

คลองแพรกขวา คลองแพรกซาย คลองเชี่ยวเหลียง คลองกะเปอร คลองบางหิน คลองชาคลี คลองบางมัน 
คลองบางบอน คลองนาคา คลองกําพวน  
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ภาพท่ี 1  แผนท่ีตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา 
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1.2 หนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปน 5เขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง 5(อางอิง
จากWeb3.dnp.go.th/Wildlifenew/animConserveDepViwe.aspx?depId=187. เขาถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 
2556) หนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 120 หมูที่ 1 
ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120 แบงเปนพื้นที่ปาบก 12,500 ไร พ้ืนท่ีปาชายเลน 
44,400 ไร พ้ืนท่ีน้ํา 25,000 ไร 
  หนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงมีอาณาเขตติดตอกับ
พ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดอุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง 
  ทิศใต  จดเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน 
  ทิศตะวันออก จดท่ีทํากินของราษฎร  
  ทิศตะวันตก เขตอุทยานแหงชาติแหลมสน 

ประวัติความเปนมา 
   ในอดีตการทําอุตสาหกรรมตางๆ เปนตนวา ปาไมประมง เหมืองแร ฯลฯ ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดระนองจะเห็นไดวาวัตถุดิบท่ีใชในงานอุตสาหกรรมลวนมาจากธรรมชาติท้ังสิ้นปจจุบันทรัพยากรเหลานั้น
เริ่มลดนอยลงทําใหอุตสาหกรรมหลายประเภทตองหยุดกิจการลง เชน เตากลั่นไม เหมืองแร เตาเผาถาน
ประกอบกับนโยบายและกฎหมายตางๆ ของภาครัฐก็หันมาเนนในเรื่องสิ่งแวดลอมและกระแสการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติก็มากข้ึนปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองมวงกลวงและปาแหลมหนาทุง ทองท่ีตําบลมวงกลวง
ตําบลกะเปอร ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร ตําบลนาคา ตําบลกําพวน กิ่งอําเภอสุขสําราญจังหวัดระนอง 
เปนอีกผืนปาหนึ่งท่ีผานการใชประโยชนมาแลวสภาพปจจุบันจึงเปนผืนปาท่ีกําลังรอการฟนตัวตามธรรมชาติ
รวมถึงการฟนฟูจากมนุษย สวนอนุรักษสัตวปารวมกับสํานักงานปาไมจังหวัดระนองไดเล็งเห็นความสําคัญ
ดานการอนุรักษจึงไดสงเจาหนาท่ีใหเขาไปดําเนินการควบคุมพ้ืนท่ี สํารวจหาขอมูล และประกาศเปนเขตหามลา
สัตวปาคลองมวงกลวง 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
   หนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงต้ังอยูในบริเวณ
ตอนใตของจังหวัดระนองชายฝงทะเลอันดามันซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบไปดวย
ปาบกปาชายเลนและพ้ืนน้ําจึงทําใหมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาตามไปดวย เชน พ้ืนท่ีปาบกจะมีลักษณะ
เปนดินรวนปนทรายซ่ึงเหมาะตอการเจริญเติบโตของพันธุไมนานาชนิด หินเปนหินชั้นและหินแปรรวมทั้งหิน
อัคนีขนาดใหญซ่ึงมีอยูท่ัวไปตามภูเขา สวนพ้ืนท่ีปาชายเลนก็มีความอุดมสมบูรณเหมาะท่ีจะเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ําวัยออนจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหมีสัตวทะเลชุกชุมในบริเวณทะเลในหรืออาวกะเปอร 

อุณหภูมิ 
   คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปในพ้ืนท่ีหนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
คลองมวงกลวงมีคาเทากับ 27.1 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายป มีคาเทากับ 31.4 องศาเซลเซียส 
และคาอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 23.1 องศาเซลเซียส 
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ภูมิอากาศ 
   เนื่องจากพ้ืนท่ีหนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจึงทําใหมีฤดูฝนยาวนาน เริ่มจากเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤศจิกายน
และอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายนจึงทําใหมีฝนตกนอยในชวง
ดังกลาว 

ธรณีวิทยา 
   หนวยควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงต้ังอยูในบริเวณ
ตอนใตของจังหวัดระนองชายฝงทะเลอันดามัน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบไปดวย
ปาบกปาชายเลน และพ้ืนน้ําจึงทําใหมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาตามไปดวย เชน พ้ืนท่ีปาบกจะมีลักษณะ
เปนดินรวนปนทรายซึ่งเหมาะตอการเจริญเติบโตของพันธุไมนานาชนิด หินเปนหินชั้นและหินแปรรวมทั้ง
หินอัคนีขนาดใหญซ่ึงมีอยูท่ัวไปตามภูเขา สวนพ้ืนท่ีปาชายเลนก็มีความอุดมสมบูรณ  

ทรัพยากรปาไม 
   จากการสํารวจพ้ืนท่ีปาสวนใหญเปนปาดิบชื้น มีพรรณไมท่ีสําคัญประมาณ 60 ชนิด 
เชน ไมตะเคียน จําปา ไขเขียว ตาเสือ เสียดชอ ยาง สะตอ กะบาก ฯลฯ รวมทั้งหวายชนิดตาง ๆ สําหรับ
ปาชายเลนมีชนิดไมท่ีสําคัญ 10 สกุล ประมาณ 31 ชนิด เชน สกุลโกงกาง สกุลไมประสัก สกุลไมโปรง สกุลไม
แสม ลําพู ลําแพน ตะบูน ตีนเปด เหงือกปลาหมอ ไมฝาด เปง ปรงทะเล เปนตน สวนไมพ้ืนลางมีประมาณ 12 
ชนิด เชน เฟรน กลวยไมตาง ๆ มอส สาหราย ไลเคนส เปนตน นอกจากนี้ยังพบหญาทะเลท่ีจะเปนอาหารของ
พะยูน และเตาทะเล ไดแก หญาชะเงาใบยาวหรือหญาอําพันหางหมู และหญาใบมะกรูดหรือหญาใบกลม 

ทรัพยากรสัตวปา 
   จากการสํารวจพบของเจาหนาท่ีโดยการเห็นตัว รอยเทา มูล และรองรอยตางๆ ของ
สัตวปาพบวามีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประมาณ 20 ชนิด เชน เกง หมูปา ลิง คาง ชะนี กระจง ฯลฯ นกประมาณ 
71 ชนิด เชน นกเหยี่ยวแดง นกกวัก นกยางกรอกพันธุจีน นกเขาหลวงนกบั้งรอก นกกาน้ําเล็ก นกเงือก 
และนกออก เปนตน สัตวเลื้อยคลานประมาณ 28 ชนิด สัตวสะเทือนน้ําสะเทือนบก 6 ชนิด แมลง 14 ชนิด และ
ปลาประมาณ 54 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการพบพะยูนบริเวณชายฝงระนอง จากชายฝงอําเภอเมืองถึงกิ่งอําเภอ
สุขสําราญ ซ่ึงมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบโลมาในบริเวณใกลเคียงอีกดวย 
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ภาพท่ี 2  แผนท่ีตั้งเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง 
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   2. ขอมูลแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 

    แ น ว เ ชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  ( อ า ง อิ ง
จาก http://www.lookforest.com/00_newlook/module/person/Frame_1.php?choice=39 . เขาถึง
เม่ือ 14 สิงหาคม 2557 ) หมายถึง พ้ืนท่ีขนาดเล็กโดยมากมักมีรูปรางเปนแถบยาวชวยทําหนาท่ีตอบสนองความ
ตองการของชนิดเฉพาะนั้น ๆ ท่ีตองการเคลื่อนท่ีระหวางหยอมปาท่ีแตกตางกันได โดยแนวเชื่อมตอมักมีพืช
พรรณคลายกับถ่ินอาศัยหลักท่ีอยูใกลเคียง แตบทบาทของแนวเชื่อมตอท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ การสงเสริมใหสิ่งมีชีวิต
สามารถกระจายและเคลื่อนตัวไปตามหยอมท่ีอาศัยท่ีหางไกลออกไปได ทําใหเกิดความสามารถในการเชื่อมตอ
กันของสิ่งมีชีวิตระหวางหยอมปาท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวไป กลาวคือ เปนการสงเสริมหรือชวยเหลือใหเกิดการ
เคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตวปา ซ่ึงจะชวยใหสิ่งมีชีวิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวางประชากรท่ี
แตกตางกันมากข้ึน ดังนั้น สรุปประโยชนของแนวเชื่อมตอได ดังนี้ 

1. เพ่ิมอัตราการอพยพเขาสูพ้ืนท่ีคุมครอง นําไปสูการเพ่ิมและรักษาความ
หลากหลายของชนิด เพ่ิมขนาดประชากรของแตละชนิด ชวยลดโอกาสการสูญพันธุ ลดการผสมพันธุในสายเลือด
ท่ีใกลชิดกัน ดํารงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุกรรมภายในประชากร 

2. เพ่ิมพ้ืนท่ีในการเสาะแสวงหาอาหาร เปนการชวยใหชนิดพันธุท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีอาศัยท่ีไมเหมาะสมไดเคลื่อนท่ีไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกวา 

3. ทําหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีคุมภัยสําหรับชนิดท่ีเคลื่อนท่ีระหวางหยอมปา 
4. เพ่ิมความหลากหลายของถ่ินท่ีอาศัยชวยใหสิ่งมีชีวิตแตละชวงวัยเลือก

พ้ืนท่ีอาศัยท่ีเหมาะสมตามชวงเวลาและวงจรชีวิต 
5. เพ่ิมพ้ืนท่ีทางเลือกสําหรับการหลบภัยใหกับสิ่งมีชีวิตในชวงท่ีตองเผชิญ

กับสิ่งรบกวนท่ีรุนแรง เชน ไฟปา น้ําทวม 
6. เกิดพ้ืนท่ีสีเขียว ชวยจํากัดการเติบโตของเขตเมือง พัฒนาทิวทัศนใหรม

รื่นเปนการเพ่ิมคุณคาทางออมใหกับพ้ืนท่ี 
7. ในกรณีใชแหลงน้ําเปนทางเชื่อมจะชวยสงเสริมการดูแลคุณภาพน้ําและ

การจัดการแหลงน้ําท่ีดี 
    ประโยชนของแนวเชื่อมตอท่ีมีมากมายนี้ยังมีขอจํากัดในการจัดทํา เพราะการ
จัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศตองใชพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ พ้ืนท่ีอนุรักษท่ีจะจัดทํา ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานั้นอาจเปนของ
ประชาชนท่ีใชทํากินอยูรอบพ้ืนท่ีอนุรักษนั้น ๆ ดังนั้น อุปสรรคสําคัญของการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศก็คือ
การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี หากผานการยอมรับของชุมชนแลวการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศก็
สามารถบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการปาไมได เปนไปตามแนวทางการจัดการท่ีคณะวนศาสตร (2555) 
กลาวไววาเปาหมายของการจัดการแนวเชื่อมตอผืนปาก็เพ่ือใหเกิดความม่ันคงของระบบนิเวศ การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพของกลุมปาทางบกท่ีสําคัญ โดยมีแนวทางการจัดการใน 3 เรื่อง คือ (1) การเชื่อมตอผืนปา 
(2) การฟนฟูระบบนิเวศ และ (3) การสรางความตระหนักและความรวมมือจากประชาชนทองถ่ินและ
สาธารณชน 
   3. ผลการวิจัยท่ีผานมาในพ้ืนท่ีศึกษา 

   ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง จังหวัดสุราษฎรธานี (2555) ไดทํา
การวิจัยโครงการศึกษาและสํารวจความหลากชนิดของสัตวปาบริเวณแนวเชื่อมตอปาเขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง พบวาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพ้ืนท่ี 

http://www.lookforest.com/00_newlook/module/person/Frame_1.php?choice=39
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คอนขางมีนอยแตมีการสํารวจพบสัตวใหญท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศอยูหลายชนิด อีกท้ังบางชนิดเปนสัตว
ปาท่ีอยูในภาวะถูกคุกคามและมีถ่ินอาศัยเฉพาะ โดยสํารวจพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 อันดับ 14 วงศ 17 ชนิด 
และพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญท่ีมีบทบาทตอระบบนิเวศ เชน หมีควาย (Ursus thibetanus) เลียงผา
(Capricornis sumatraensis) กวางปา (Rusa unicolor) เกง (Muntiacus muntjak) และหมูปา 
(Sus scrofa), นก สํารวจพบท้ังสิ้น 32 วงศ 86 ชนิด เชน ไกจุก 1(Rollulus rouloul) นกกก (Buceros 
bicornis) นกแตวแลวลาย (Pitta guajana) นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) นกหวา (Argusianus 
argus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกอินทรีสีน้ําตาล (Aquila rapax) เหยี่ยวแดง (Haliastur 
Indus) และเหยี่ยวรุง1 (Spilornis cheela), สัตวเลื้อยคลาน สํารวจพบท้ังสิ้น 4 วงศ 4 ชนิด คือ ก้ิงกาบินคอแดง 
(Draco blanfordii) ตะกวด (Varanus bengalensis) ตุกแกปาลายจุด (Cyrtodactylus peguensis) งูเขียว
หางไหมทองเขียวใต (Trimeresurus [Popeia] fucatus Vogel) 

ดานความหลากหลายของระบบนิเวศพบวาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาไดเปนอยางดี ท้ังในดานอาหารพบวามีพรรณไมท่ีเปนอาหารของสัตวปาคอนขาง
หลากหลายและการกระจายอยูท่ัวบริเวณ ในสวนของเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงสวนใหญเปนปาชายเลน
และพ้ืนน้ํา สังคมพืชสวนใหญเปนพืชปาชายเลน ทําใหอาหารของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีเฉพาะชนิดพันธุนั้น ๆ แต
เปนแหลงอาหารและแหลงหลบภัยท่ีดีของสัตวปาขนาดเล็ก การสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศจึงเปนแนว
ทางการจัดการพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแตท้ังนี้ยังคงตองมีการประเมินการยอมรับของชุมชนประกอบไปดวย 
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ภาพท่ี 3  แผนท่ีตั้งหมูบานและท่ีตั้งแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง 
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ผลและวิจารณ 
 

ผลการศึกษา 
 ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับท่ีต้ังของหมูบาน ท้ังท่ีต้ังอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอ และในรัศมีของแนว
เชื่อมตอระยะทาง 3 กิโลเมตร สามารถแบงหมูบานออกเปน 3 กลุม (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 รายชื่อและท่ีต้ังหมูบานท่ีทําการศึกษา 
 

ชื่อบาน 
ท่ีต้ัง จํานวนครัวเรือน 

จํานวนแบบสอบถาม หมายเหตุ 
  หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด ท่ีเก็บ (ชุด) 

บานบางมัน 1 นาคา สุขสําราญ ระนอง 18 18 ภายในแนว Corridor 
บานบางมัน 1 นาคา สุขสําราญ ระนอง 390  

            43 
ภายนอกแนว Corridor 

บานนาพร ุ 2 นาคา สุขสําราญ ระนอง 406 ภายนอกแนว Corridor 
                

ในการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความเขาใจของชุมชนเพ่ือประเมิน
การยอมรับและความเปนไปไดในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวาง
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง ในกลุมปาคลองแสง-เขาสก จะสรุปผล
การศึกษาในภาพรวมแยกตามพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

1. ชุมชนภายในบริเวณแนวเชือ่มตอระบบนิเวศ 
ราษฎรในกลุมนี้ตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ มีจํานวน 18 ครวัเรือน

รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน พบวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญ 5 คนตอ

ครัวเรือน ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีชวงอายุอยูในวัยแรงงานถึงรอยละ 77.77 และวัยสูงอายุรอยละ 
22.23 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 66.67 และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 33.33 ในสวนของระดับการศึกษา
ราษฎรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมตน คือรอยละ 33.33 รองลงมารอยละ 22.22 จบการศึกษาระดับ
มัธยมตน และไมเรียน โดยจบการศึกษาสูงสุดในระดับอาชีวศึกษา รอยละ 5.66 (ตารางท่ี 2) อีกท้ังราษฎร
สวนใหญรอยละ 66.67 มีภูมิลําเนาอยูท่ีตําบลนาคามาแตเดิมเพียงรอยละ 33.33 ท่ียายมาจากถ่ินอ่ืน และ
ราษฎรรอยละ 88.89 ไมมีความคิดท่ีจะยายถ่ินฐานออกจากพ้ืนท่ีนี้ในอนาคต มีเพียงรอยละ 5.56 เทานั้นท่ี
มีความคิดจะยายถ่ินฐาน อีกรอยละ 5.54 ยังไมแนใจ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

                

ชื่อบาน 

ชวงวัย (คน) ศาสนา (รอยละ) ระดับการศึกษา (รอยละ) 

เด็ก (แรกเกิด
ถึง 15 ป) 

แรงงาน(16-
60 ป) 

ผูสูงอาย ุ
(มากกวา 60 ป) พุทธ อิสลาม ไมเรียน ประถม

ตน 
ประถม
ปลาย มัธยมตน มัธยม

ปลาย 
ปวช./
ปวส. 

อนุปริญญ
า 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญา

ตรี 
อื่นๆ 

บานบางมัน  - 77.77 22.23 66.67 33.33 22.22 33.33 11.11 22.22  - 5.56  -  -  - 5.56 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของครวัเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 100 คน) 
 
ตารางท่ี 3  ประวัติการต้ังถิ่นฐานของราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

      
ชื่อบาน 

การต้ังถิ่นฐาน การยายถิ่นฐานในอนาคต 

ภูมิลําเนาเดิม ยายเขา ตองการยายออก ไมตองการยายออก ไมแนใจ 

บานบางมัน 66.62 33.33 5.56 88.89 5.55 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของครวัเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 100 คน) 
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  1.2 ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พบวาอาชีพหลักของครัวเรือนกลุมตัวอยางท่ีทํา
การสํารวจ พบวา รอยละ 50.00 ทําสวน รองลงมาคือ ทําประมง รับราชการ รอยละ 27.78, 11.10 ตามลําดับ 
สวนนอยประกอบอาชีพรับจาง และชางยนตคือ รอยละ 5.56 ในสวนของอาชีพรองนั้น พบวาสวนใหญ รอยละ 
50.00 ไมมีอาชีพรอง (ตารางท่ี 4) รายไดเฉลี่ยจากอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอยางในรอบปท่ีผานมา เทากับ 
71,611.11 บาทตอป โดยมีรายไดจากอาชีพเสริมเฉลี่ยเทากับ 17,388.89 บาทตอป และผลจากการสํารวจบง
บอกวาครัวเรือนตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 55.56 มีรายไดเพียงพอกับรายจายแตไมมีเงินออม มีเพียงรอยละ 
33.33 เทานั้นท่ีมีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีเงินออมในรอบปท่ีผานมา 
    1.3 การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 50.00 
ไมมีความตองการเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรในปา มีเพียงรอยละ 38.89 เทานั้นท่ีมีความตองการเขาไปใช
ประโยชนและพ่ึงพิงทรัพยากรจากปา โดยในสวนนี้มีเพียงรอยละ 16.67 ท่ีมีประสบการณเขาไปเก็บหาของปา
และจากการสํารวจครั้งนี้พบวากลุมครัวเรือนตัวอยางสวนใหญไมตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับการเขาไปใช
ประโยชนทรัพยากรปาไม (ตารางท่ี 5) 
    1.4 การรับรู ข อ มูลข าวสารด านการอนุ รั กษ และทัศนคติของชุมชน ท่ี มีต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางรอยละ 83.33 ไมรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษเลย และ
ครัวเรือนกลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 16.67 เทานั้นท่ีมีการรับรูขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และในจํานวนนี้มีการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ เพ่ือนบานรอยละ 77.22, เจาหนาท่ีปาไมรอย
ละ 55.60, โทรทัศนรอยละ 44.44 และผูใหญบานรอยละ 11.10 โดยกลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
(ตารางท่ี 6) โดยผลจากการสํารวจพบวาแหลงขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดดีท่ีสุดคือ เจาหนาท่ี
ของรัฐ คือ เจาหนาท่ีปาไมรอยละ 38.89, ผูใหญบานรอยละ 16.66, กํานันรอยละ 5.56 และเพ่ือนบานรอยละ 
11.11 (ตารางท่ี 7)  
     ในสวนของทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติพบวา 
กลุมครัวเรือนตัวอยางมีทัศนคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีความรูความเขาใจวาปามีประโยชนตอ
การดํารงชีวิต แตยังรับรูโทษจากการบุกรุกทําลายปานอย ยังมีการตอบไมแนใจในขอคําถามท่ีเก่ียวกับภัยแลง
และน้ําทวมมีสาเหตุมาจากการทําลายปาไม อีกท้ังยังมีความคิดวาการดูแลรักษาปาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปา
ไมเทานั้น ชุมชนไมจําเปนตองเขามามีสวนรวมในการดูแลอีก (ตารางท่ี 8) 
    1.5 ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดตั้ง และการดําเนินงานการบริหารจัดการปา
อนุรักษ พบวารอยละ 88.88 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยในการประกาศจัดต้ังเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลา
สัตวปาในพ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณ อีกท้ังรอยละ 94.44 คิดวาการจัดต้ังเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสัตวปา ชวย
รักษาคุมครองปาท่ีสมบูรณใหคงอยูได และรอยละ 83.33 เห็นดวยวาเม่ือประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหาม
ลาสัตวปา ชวยสรางรายไดและความเจริญใหกับชุมชน แตการจัดตั้งปาอนุรักษดังกลาวทําใหเกิดปญหาดานท่ีดิน
กับชาวบาน และปญหาสิ่งแวดลอมท่ีตามมาจากการทองเท่ียว (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 4  อาชีพหลักและอาชพีรองของราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
                                  

ชื่อบาน 
อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ทําสวน ประมง คาขาย รับจาง ขาราชการ ชางยนต อ่ืนๆ ประมง คาขาย รับจาง ขาราชการ ไมมีอาชีพรอง อ่ืนๆ 

บานบางมัน   50.00  27.78  - 5.56 11.10 5.56  - 11.11 16.67 11.11 16.11 50.00  - 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

        
ตารางท่ี 5  การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ, ประสบการณการเก็บหาของปาและความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรในพ้ืนท่ีของราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

           
ชื่อบาน 

ความตองการพ่ึงพิงทรัพยากร ประสบการณการเก็บหาของปา ความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

ไมตองการ ตองการ ไมตอบ ไมเคย เคย ไมตอบ มีมาก/หางาย ลดลง/หายากขึ้น เทาเดิม ไมตอบ 

บานบางมัน 50.00 38.89 11.11 38.89 16.67 44.44 16.66 22.22 5.56 55.56 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 6  การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

 
ชื่อบาน 

แหลงขอมลูขาวสาร 1/
 

เจาหนาท่ีของรัฐ องคกร
เอกชน 

โทรทัศน หนังสือ
พิมพ เพ่ือนบาน 

หอกระจาย
ขาว 

ปาย
ประกาศ 

ใบปลิว อื่นๆ ไมไดรับ 
จนท.ปาไม ผูใหญบาน กํานัน อบต. อําเภอ/จังหวัด 

บานบางมัน 55.60 11.10  -  -  -  - 44.44  - 77.22  -  -  -  - 83.33 

               หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
                           1/ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

        
ตารางท่ี 7  แหลงขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเขาถึงชุมชนไดดีท่ีสุด 

    
ชื่อบาน 

แหลงขอมลูขาวสาร 
   จนท. ปาไม กํานัน ผูใหญบาน เพ่ือนบาน ไมตอบ 
      

บานบางมัน 38.89 5.56 16.66 11.11 27.78 

    
หมายเหตุ  หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 8  ทัศนคติของชุมชนบานบางมันท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
   

    
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1. การท่ีมีปาไมอุดมสมบูรณ จะทําใหมีนํ้าและดินท่ีอุดมสมบูรณ 88.88 5.56 5.56 

2. ทรัพยากรปาไมสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติใชอยางไรก็ไมหมด เพราะ
สามารถข้ึนมาทดแทนเองไดอยางรวดเร็ว 

11.11 22.22 66.67 

3. ปาไมเปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีสาํคัญและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของทุกคน 88.89 11.11  - 

4. การบุกรุกทําลายปาไมเปนสาเหตุอยางหน่ึงของภัยแลงหรือนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึน 88.89 11.11  - 

5. ปาไมละสตัวปามีประโยชนเอนกอนันตจนไมสามารถประเมินคาได 88.89 11.11  - 

6. ทรัพยากรปาไมเปนสมบัตสิาธารณะทุกคนยอมมสีิทธ์ิใชประโยชนไดอยางเสร ี 38.89 16.67 44.44 

7. การดูแลรักษาและปองกันปาไมเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไม/ราชการอยูแลว
ทานไมจําเปนเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบอีก 

55.56 16.67 27.77 

8. การอนุรักษปาไมเปนเรื่องสําคญัแตยังคงเปนเรื่องยากท่ีชาวบานจะมีสวนรวม
ไดเน่ืองจากการหารายไดเลีย้งปากทองมีความสําคัญกวา 
 

61.11 11.11 27.78 

9. การเผยแพรและการประชาสมัพันธเก่ียวกับรักษาปาไมเปนสิ่งจําเปน
เน่ืองจากจะชวยสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกคนในทองถ่ิน 

94.44 5.56  - 

10. การตดัไมไมมีผลอยางใดตอสตัวปาเพราะสัตวปาสามารถหลบหนีและ
เคลื่อนยายถ่ินท่ีอยูอาศยัได 

5.56 11.11 83.33 

11. สัตวในปายังคงมีอยูมากและขยายพันธุอยางตอเน่ืองจึงควรใหมกีารลาเพ่ือ
นํามาเลีย้งปากเลีย้งทอง 

5.56 11.11 83.33 

12. ทานรับรูและเขาใจในกฎระเบียบอุทยานแหงชาติ หรือกฎระเบียบปาไม 
เปนอยางดีโดยสามารถปฏิบัติตามไดอยางไมเคยผิดระเบียบ 

5.56 44.44 50.00 

13. หากสิ่งใดสิ่งหน่ึงในปา เชน ดิน หรือ ตนไมหรือสตัวปา หรือ หนิ เปนตนถูก
ทําลายจะกอใหเกิดผลการกระทบตอการทําลายสิ่งอ่ืน ๆ ในปาตามมาได 

83.33 11.11 5.56 

14. คนสวนใหญเขาไปเก็บหาพืช (เห็ด หนอไม ผัก )และของปาในปา หากทาน
จะทําบางก็ไมกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึนเพราะไมไดเปนการทําลายปา 

33.33 22.23 44.44 

15. ทานไดรับประโยชนจากปา มากกวาเสียประโยชน 94.44 5.56  - 

 
หมายเหตุ  หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 9  ความคิดเห็นของชุมชนบานบางมันตอการจัดต้ัง/การดําเนินงานการบริหารจัดการปาอนุรักษ 

     
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1.พ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณควรจะจัดตั้งเปนเขตรักษาพันธุสตัว
ปา/เขตหามลาสตัวปา 27.77 61.11 5.56 5.56 

2.การจัดตั้ง/ดําเนินงานทําใหพ้ืนท่ีปาดังกลาวไดรับการ
คุมครอง และสมบูรณข้ึน 11.11 83.33 5.56  - 

3.การจัดตั้ง/ดําเนินงานเปนการเพ่ิมรายไดใหกับคนใน
ชุมชนทองถ่ิน 5.56 77.77 11.11 5.56 

4. การจัดตั้งดําเนินงานสรางความเจริญใหกับชุมชน 5.56 77.77 11.11 5.56 

5.การจัดตั้ง/ดําเนินงานเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหาม
ลาสตัวปาทําใหเกิดปญหาดานท่ีดนิ 5.56 77.77 5.56 11.11 

6. การจัดตั้ง/ดําเนินงานทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียว 5.56 66.67 22.21 5.56 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

  
    1.6 มาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษแบบมีสวนรวม พบวา รอยละ 100 
ของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับมาตรการการใหชุมชุนเขามามีสวนรวมในการดูแลปา เชน การกําหนดปาชุมชนให
ชุมชนดูแล การกําหนดกฎเกณฑการควบคุมการลาสัตว/การเก็บหาของปา การจัดใหมีอาสาสมัครปองกันไฟปา 
เปนตน มีเพียงมาตรการหามใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากเทานั้นท่ีมีกลุมตัวอยางรอยละ 5.56 ไมเห็นดวยกับ
มาตรการนี้ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10  ความคิดเห็นของชมุชนบานบางมันตอการกําหนดมาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษ 

      

มาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1.การกําหนดพ้ืนท่ีปาเพ่ือเปนปาชุมชนเพ่ือใหชุมชนดูแล 16.67 83.33 -  -   

2. การกําหนดมาตรการในการควบคุมการลาสตัวและเก็บหา
ของปา 

5.56 94.44  -  -   

3.การสงเสริมการปลูกพืชทองถ่ินเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
ทดแทนการเก็บหาของปา 

11.11 88.89  -  -   

4. การกําหนดหาแนวทางการปองกันไฟปาและการให
ประชาชนมีสวนรวมในการเปนอาสาสมัครปองกันไฟปา 

22.22 77.78  -  -   

5. การกําหนดบรเิวณและเวลาในการเผาขยะ ก่ิงไมเศษไม 
วัชพืชตาง ๆ เพ่ือปองกันไฟปา 

16.67 83.33  -  -   

6.การควบคุมและปองกันไมใหเขาไปในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม
เพ่ือใหเกิดการฟนตัวตามธรรมชาติหรือทําการปลูกเสรมิใน
พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมน้ัน 

16.67 83.33  -  -   

7. การหามไมใหใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก 22.22 72.22 5.56  -   

8. การสงเสริมการทําเรือนเพาะชํากลาไมในชุมชน 27.78 72.22  -  -   

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

 
    1.7 ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษโดยการมีสวนรวม พบวา
กลุมตัวอยางรอยละ 33.34 ไมเห็นดวยกับประเด็นความคิด “การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงาน
อยางเขมแข็งและจับกุมผูกระทําผิดอยางเขมงวดเทานั้น” และ “เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปามี
เจาหนาที่ไมตองอาศัยความรวมมือกับชาวบานในการดูแลรักษาปา” ในสวนของประเด็นอื่น ๆ เชน 
เจาหนาที่ปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน, เจาหนาท่ีปาไมตองประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการ
อนุรักษปาไมใหชาวบานรับรูดวย, การปองกันและปราบปรามควรดําเนินการไปพรอมกับการทํามวลชนสัมพันธ 
เปนตน พบวารอยละ 100 ของกลุมตัวอยางเห็นดวย (ตาราง 11) 
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ตารางท่ี 11  ความคิดเห็นของชมุชนบานบางมันตอการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาแบบมีสวนรวมของราษฎรรอบพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวยอยาง
ย่ิง 

1.การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง
และจับกุมผูกระทําความผิดอยางเขมงวดเทาน้ัน 

5.56 61.11 27.78 5.56 

2.เขตรักษาพันธุสตัวปาและเขตหามลาสัตวปามีเจาหนาท่ี
เพียงพอไมตองอาศัยความรวมมือกับชาวบานในการดูแลรักษา
ปา 

 - 66.66 33.34  - 

3.เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน 16.67 83.33  -  - 

4.เจาหนาท่ีปาไมตองทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ
การอนุรักษใหชาวบานไดรับรูดวย 

11.11 88.89  -  - 

5.การบริหารงานของเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสตัว
ปาท่ีไมใหความสําคญักับคนมักจะทําใหเกิดความขัดแยง 

5.56 94.44  -  - 

6.ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการจัดการท่ีเหมาะสม 11.11 88.89  -  - 

7.การปองกันและปราบปรามควรดําเนินไปพรอมกับมวลชน
สัมพันธ 

16.67 83.33  -  - 

8.เขตรักษาพันธุสตัวปาและเขตหามลาสัตวปาควรเปดโอกาสให
ชาวบาน อบต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมใน
การดูแลรักษา และจัดการปา 

33.33 67.67  -  - 

9.NGO มีสวนชวยเพ่ิมอํานาจการตอรองใหกับชาวบาน 16.67 61.11 11.11 11.11 

10.การมีปาแนวกันชนจะชวยลดการเขาไปใชประโยชนในเขต
พ้ืนท่ีปาอนุรักษได 

22.22 77.78  -  - 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

    1.8 ความคิดเห็นและการยอมรับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ พบวา มากกวา
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางไมมีความรูเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (รอยละ 66.67), ไมรับทราบถึงประโยชน
ของแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (รอยละ 61.11), ไมเห็นดวยกับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (รอยละ 77.78) 
แตรอยละ 94.44 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศท่ีตองผานการยอมรับจากชุมชน 
ในสวนของการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลาสัตวปา
คลองมวงกลวง รอยละ 88.89 ไมเห็นดวย และรอยละ 55.56 ไมเห็นดวยในการจัดทําแนวเชื่อมตอแนวนี้แมวา
จะมีการตรวจสอบและหมายแนวเขตท่ีชัดเจนแลวก็ตาม (ตารางท่ี 12)  
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ตารางท่ี 12  ความคิดเห็นและการยอมรับของชุมชนบานบางมนัตอการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
 

  ความคิดเห็นและการยอมรับ 

ประเด็น เห็นดวยอยาง
ย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

  อยางย่ิง 
1.ทานเคยไดรับความรูเรื่องแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 5.56 27.77 11.11 55.56 

2.ทานทราบถึงประโยชนของแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 5.56 33.33 11.11 50.00 

3.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาความสมบูรณ 5.56 66.66 22.22 5.56 
ของปาไมได         

4.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาสัตวปาใหคงอยู 5.56 61.11 22.22 11.11 
และมมีากข้ึนได         

5.ทานไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชนจากการสราง 5.56 22.22 55.56 16.66 
แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ         

6.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 5.56 16.66 50.00 27.78 

7.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศแมนวา 16.67 11.11 55.56 16.66 
ทานตองเสียประโยชนบาง         

8.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศจําเปนตองผานการ 44.44 50.00  - 5.56 
ยอมรับของชุมชนในพ้ืนท่ี         

9.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษา 27.77 16.67 38.89 16.67 
พันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง         
เกิดข้ึนไดหากเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบและหมายแนวเขตท่ี         
ชัดเจน         

10.ทานยอมรับการจดัทําแนวเขตเช่ือมตอระบบนิเวศ 11.11  -  - 88.89 
ระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสตัวปา         
คลองมวงกลวงในกลุมปาคลองแสง – เขาสก         
          
 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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2. ชุมชนภายนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
ราษฎรในกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ แตอยูในรัศมี 

3 กิโลเมตร มีจํานวน 43 ครัวเรือนรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน พบวาบานบางมันมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 

4 คนตอครัวเรือน ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (รอยละ 84.85) มีชวงอายุอยูในวัยแรงงาน และวัย
สูงอายุรอยละ 12.12 และมีสมาชิกของครอบครัวท่ีอยูในวัยเด็กเพียงรอยละ 3.03 ประชากรนับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 24.24 และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 75.76 ในสวนของระดับการศึกษาราษฎรสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมตน คือรอยละ 42.42 รองลงมา คือจบการศึกษาระดับมัธยมตนและไมเรียนรอยละ 
22.22 และจบการศึกษาสูงสุดในระดับอาชีวศึกษา รอยละ 5.66 บานนาพรุมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 90 มีชวงอายุอยูในวัยแรงงาน เพียงรอยละ 10 เทานั้น
อยูในวัยผูสูงอายุ ประชากรนับถือศาสนาพุทธรอยละ 90 และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 10 ประชากร
สวนใหญ (รอยละ 60) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อีกรอยละ 20 จบการศึกษาระดับมัธยม (ตาราง
ท่ี 13) ราษฎรรอยละ 76.74 มีภูมิลําเนาอยูท่ีตําบลนาคามาแตเดิม เพียงรอยละ 23.26 ท่ียายมาจากถ่ินอ่ืน 
และราษฎรรอยละ 93.02 ไมมีความคิดท่ีจะยายถ่ินฐานออกจากพ้ืนท่ีนี้ มีเพียงรอยละ 6.98 เทานั้นท่ียังไม
แนใจ (ตารางท่ี 14) 

  2.2 ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พบวาอาชีพหลักของครัวเรือนกลุมตัวอยางบาน
บางมันท่ีทําการสํารวจรอยละ 78.79 ทําสวน รองลงมาคือ ทําประมง คาขาย รอยละ 6.06 ในสวนของอาชีพ
รองนั้น พบวาสวนใหญ (รอยละ 51.52) ไมมีอาชีพเสริม รายไดเฉลี่ยจากอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอยางในรอบ
ปท่ีผานมา เทากับ 71,272.73 บาทตอป โดยมีรายไดจากอาชีพเสริมเฉลี่ยเทากับ 26,060.61 บาทตอป และ
ผลจากการสํารวจบงบอกวาครัวเรือนตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 54.55 มีรายไดเพียงพอกับรายจายแตไมมี
เงินออม มีเพียงรอยละ 24.24 เทานั้นที่มีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีเงินออมในรอบปท่ีผานมา สําหรับ
บานนาพรุพบวาประชากรมีอาชีพทําสวนเปนอาชีพหลักถึงรอยละ 80.00 อีกรอยละ 20.00 นั้นมีอาชีพรับจาง
ท่ัวไป และรอยละ 80.00 ของประชากรไมมีอาชีพเสริม รายไดเฉลี่ยจากอาชีพหลักของครัวเรือนในรอบปท่ีผาน
มาเทากับ 120,800 บาทตอป โดยมีรายไดจากอาชีพเสริมเฉลี่ยเทากับ 20,800 บาทตอป และผลจากการสํารวจ
บงบอกวาครัวเรือนตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 50.00 มีรายไดเพียงพอกับรายจายแตไมมีเงินออม มีเพียง
รอยละ 40.00 เทานั้นที่มีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีเงินออมในรอบปท่ีผานมา อีกรอยละ 10.00 นั้น
รายไดไมเพียงพอกับรายจายตองมีการกูยืม (ตารางท่ี 15) 
    2.3 การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางบานบางมันจํานวน
รอยละ 87.88 ไมมีความตองการเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรในปา มีเพียงรอยละ 6.06 เทานั้นท่ีมีความ
ตองการเขาไปใชประโยชนและพ่ึงพิงทรัพยากรจากปา โดยในสวนนี้มีเพียงรอยละ 9.09 ท่ีมีประสบการณเขาไป
เก็บหาของปา และจากการสํารวจครั้งนี้พบวากลุมครัวเรือนตัวอยางสวนใหญไมตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับการ
เขาไปใชประโยชนทรัพยากรปาไม สําหรับบานนาพรุสํารวจพบวากลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 90.00 ไมตองการ
เขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรในปาเลย มีเพียงรอยละ 10 เทานั้นท่ีตองการแตท้ังหมดไมเคยมีประสบการณ
เขาไปเก็บหาของปาเลย เชนเดียวกับบานบางมันประชากรสวนใหญไมตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับการเขาไปใช
ประโยชนปาไม (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 13  ขอมลูท่ัวไปของราษฎรท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 
   

                

ชื่อบาน 

ชวงวัย (คน) ศาสนา (รอยละ) ระดับการศึกษา (รอยละ) 

เด็ก (แรกเกิด
ถึง 15 ป) 

แรงงาน(16-
60 ป) 

ผูสูงอาย ุ
(มากกวา
60 ป) 

พุทธ อิสลาม ไมเรียน ประถม
ตน 

ประถม
ปลาย มัธยมตน มัธยม

ปลาย 
ปวช./
ปวส. อนุปริญญา ปริญญา

ตรี 

สุงกวา
ปริญญา

ตรี 
อื่นๆ 

บานบางมัน 3.03 84.85 12.12 24.24 75.76  - 42.42 27.27 15.15 9.09  -  - 3.03  - 3.03 
บานนาพรุ   -  90.00 10.00 90.00 10.00 10.00 10.00 50.00 10.00 10.00   -    -    -    -  10.00 
รวมบานภายนอกแนวฯ 2.33 86.02 11.65 39.53 60.47 2.33 34.88 32.56 13.95 9.30  -  - 2.33  - 4.65 
 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของครวัเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 100 คน) 

            
ตารางท่ี 14  ประวัติการต้ังถิ่นฐานของราษฎรท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศม ี3 กิโลเมตร 

      
ชื่อบาน 

การต้ังถิ่นฐาน การยายถิ่นฐานในอนาคต 

ภูมิลําเนาเดิม ยายเขา ตองการยายออก ไมตองการยายออก ไมแนใจ 

บานบางมัน 78.79 21.21  - 90.91 9.09 
บานนาพรุ 70.00 30.00  - 100.00  - 
รวมบานภายนอกแนวฯ 76.74 23.26  - 93.02 6.98 
 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของครวัเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 15  อาชีพหลักและอาชพีรองของราษฎรท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 
   

              
ชื่อบาน 

อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ทําสวน ประมง คาขาย รับจาง ขาราชการ ชางยนต อ่ืนๆ ประมง คาขาย รับจาง ขาราชการ ไมมีอาชีพรอง อ่ืน ๆ 

บานบางมัน 78.79 6.06 6.06 3.03 3.03  - 3.03 18.18 12.12 9.09 9.09 51.52  - 

บานนาพรุ 80.00  -  - 20.00  -  -  -  - 10.00  - 10.00 80.00  - 

รวมบานภายนอกแนวฯ 79.07 4.65 4.65 6.98 2.33  - 2.33 13.95 11.63 6.98 9.30 58.14  - 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

           
ตารางท่ี 16  การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ, ประสบการณการเก็บหาของปาและความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรนอกพ้ืนท่ีของราษฎรท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

                แตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 
        

           

ชื่อบาน 
ความตองการพ่ึงพิงทรัพยากร ประสบการณการเก็บหาของปา ความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

ไมตองการ ตองการ ไมตอบ ไมเคย เคย ไมตอบ มีมาก/หางาย ลดลง/หายากขึ้น เทาเดิม ไมตอบ 

บานบางมัน 87.88 6.06 6.06 78.79 9.09 12.12  - 3.03 3.03 93.94 

บานนาพรุ 90.00 10.00  - 100.00  -  -  -  -  - 100.00 

รวมบานภายนอกแนวฯ 88.37 6.98 4.65 83.73 6.98 9.30  - 2.33 2.33 95.35 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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    2.4 การรับรู ข อ มูลข าวสารด านการอนุ รั กษ และทัศนคติของชุมชน ท่ี มีต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางบานบางมันมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทั้ง
รอยละ 100 และในจํานวนนี้มีการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ เจาหนาท่ีปาไมรอยละ 30.30, 
ผูใหญบานรอยละ 21.21, โทรทัศนรอยละ 18.18 และเพ่ือนบานรอยละ 6.06, โดยกลุมตัวอยางสามารถตอบได
มากกวา 1 ขอ สําหรับบานนาพรุนั้น มีประชากรไมรับทราบขอมูลขาวสารเพียงรอยละ 10.00 เทานั้น โดยรับรู
ผานเจาหนาท่ีปาไม, หนังสือพิมพ, เพ่ือนบานรอยละ 30.00, ผูใหญบานรอยละ 20.00 (ตารางท่ี 17) โดยผลจาก
การสํารวจพบวาแหลงขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดดีท่ีสุดคือ เจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังกํานัน และ
ผูใหญบานถือเปนแหลงขาวท่ีดีท่ีสุดของชุมชนนี้ (ตารางท่ี 18)  
     ในสวนของทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติพบวา 
กลุมครัวเรือนตัวอยางมีทัศนคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีความรูความเขาใจวาปามีประโยชนตอ
การดํารงชีวิต แตยังรับรูโทษจากการบุกรุกทําลายปานอย ยังมีการตอบไมแนใจและไมเห็นดวยในขอคําถามท่ี
เก่ียวกับภัยแลงและน้ําทวมมีสาเหตุมาจากการทําลายปาไมถึงรอยละ 58.81 อีกท้ังยังมีความคิดวาการดูแล
รักษาปาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไมเทานั้น ชุมชนไมจําเปนตองเขามามีสวนรวมในการดูแลอีก ท้ังชาวบาน
รอยละ 79.07 ยังเห็นการทํางานเลี้ยงปากทองมีความจําเปนและสําคัญกวาการเขามามีสวนรวมในการดูแล
รักษาปา (ตารางท่ี 19) 
    2.5 ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดต้ัง และการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ปาอนุรักษพบวารอยละ 72.09 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยในการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา/
เขตหามลาสัตวปาในพ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณ อีกท้ังรอยละ 69.76 คิดวาการจัดต้ังเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลา
สัตวปา ชวยรักษาคุมครองปาท่ีสมบูรณใหคงอยูได แตมีประชากรรอยละ 30.24 ไมเห็นดวยกับการรักษาปาให
สมบูรณโดยการจัดตั้งปาอนุรักษ และรอยละ 83.72 เห็นวาการจัดตั้งปาอนุรักษดังกลาวทําใหเกิดปญหา
ดานที่ดินกับชาวบาน และรอยละ 55.81 ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่ตามมาจากการทองเที่ยวอีกดวย 
(ตารางท่ี 20) 
    2.6 มาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษแบบมีสวนรวม พบวาประชากร
สวนใหญของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับมาตรการการใหชุมชุนเขามามีสวนรวมในการดูแลปา เชน การกําหนดปา
ชุมชนใหชุมชนดูแล การกําหนดกฎเกณฑการควบคุมการลาสัตว/การเก็บหาของปา การจัดใหมีอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา การหามใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก (ตารางท่ี 21) 
    2.7 ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยการมีสวนรวม พบวากลุม
ตัวอยางรอยละ 58.14 ไมเห็นดวยกับประเด็นความคิด “การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานอยาง
เขมแข็งและจับกุมผูกระทําผิดอยางเขมงวดเทานั้น” และรอยละ 62.79 ไมเห็นดวยกับประเด็น “เขตรักษาพันธุ
สัตวปา และเขตหามลาสัตวปามีเจาหนาท่ีไมตองอาศัยความรวมมือกับชาวบานในการดูแลรักษาปา” ในสวนของ
ประเด็นอ่ืน ๆ เชน เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน, เจาหนาท่ีปาไมตองประชาสัมพันธให
ความรูเก่ียวกับการอนุรักษปาไมใหชาวบานรับรูดวย, การปองกันและปราบปรามควรดําเนินการไปพรอมกับ
การทํามวลชนสัมพันธ เปนตน พบวาประชากรสวนใหญของกลุมตัวอยางเห็นดวย (ตาราง 22) 
 
     
 



28 
 

ตารางท่ี 17  การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 
   

               

ชื่อบาน 

แหลงขอมลูขาวสาร1/
 

เจาหนาท่ีของรัฐ 
องคกร
เอกชน 

โทรทัศน 
หนังสือ 

เพ่ือนบาน 
หอ

กระจาย
ขาว 

ปาย
ประกาศ 

ใบปลิว อ่ืนๆ ไมไดรับ จนท.ปา
ไม ผูใหญบาน กํานัน อบต. 

อําเภอ/
จังหวัด 

พิมพ 

บานบางมัน 30.30 21.21 - - - 3.03 18.18 9.09 6.06 3.03 6.06 - - - 

บานนาพรุ 30.00 20.00 - - - - 20.00 30.00 30.00 - 10.00 - - 10.00 

รวมบานภายนอกแนวฯ 30.23 20.93 - - - 2.33 18.60 13.95 11.63 2.33 6.98 - - 2.33 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
          1/ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

             ตารางท่ี 18  แหลงขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเขาถึงชุมชนไดดีท่ีสุด 

      

ชื่อบาน 

แหลงขอมลูขาวสาร 

จนท. ปาไม กํานัน ผูใหญบาน เพ่ือนบาน ไมตอบ 

บานบางมัน 6.06 45.46 12.12 18.18 18.18 

บานนาพรุ  - 20.00 40.00 20.00 20.00 

รวมบานภายนอกแนวฯ 4.65 39.55 18.60 18.60 18.60 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 19  ทัศนคติของชุมชนท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชือ่มตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตรท่ีมีตอ 
                ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็นภาพรวม 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1. การท่ีมีปาไมอุดมสมบูรณ จะทําใหมีนํ้าและดินท่ีอุดมสมบูรณ 67.44 20.93 11.63 
2. ทรัพยากรปาไมสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติใชอยางไรก็ไมหมด 
เพราะสามารถข้ึนมาทดแทนเองไดอยางรวดเร็ว 39.53 39.53 20.94 

3. ปาไมเปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีสาํคัญและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของทุก
คน 69.77 16.28 13.95 

4. การบุกรุกทําลายปาไมเปนสาเหตุอยางหน่ึงของภัยแลงหรือนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึน 44.19 41.86 13.95 
5. ปาไมละสตัวปามีประโยชนเอนกอนันตจนไมสามารถประเมินคาได 51.16 37.21 11.63 
6. ทรัพยากรปาไมเปนสมบัตสิาธารณะทุกคนยอมมสีิทธ์ิใชประโยชนไดอยาง
เสร ี

41.86 27.91 30.23 

7. การดูแลรักษาและปองกันปาไมเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไม/ราชการอยู
แลวทานไมจาํเปนเขาไปมสีวนรวมรับผดิชอบอีก 39.54 30.23 30.23 

8. การอนุรักษปาไมเปนเรื่องสําคญัแตยังคงเปนเรื่องยากท่ีชาวบานจะมีสวน
รวมไดเน่ืองจากการหารายไดเลี้ยงปากทองมีความสําคญักวา 79.07 4.65 16.28 

9. การเผยแพรและการประชาสมัพันธเก่ียวกับรักษาปาไมเปนสิ่งจําเปน
เน่ืองจากจะชวยสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกคนในทองถ่ิน 79.07 9.30 11.63 

10. การตดัไมไมมีผลอยางใดตอสตัวปาเพราะสัตวปาสามารถหลบหนีและ
เคลื่อนยายถ่ินท่ีอยูอาศยัได 25.58 37.21 37.21 

11. สัตวในปายังคงมีอยูมากและขยายพันธุอยางตอเน่ืองจึงควรใหมกีารลาเพ่ือ
นํามาเลีย้งปากเลีย้งทอง 34.88 37.21 27.91 

12. ทานรับรูและเขาใจในกฎระเบียบอุทยานแหงชาติ หรือกฎระเบียบปาไม 
เปนอยางดีโดยสามารถปฏิบัติตามไดอยางไมเคยผิดระเบียบ 30.23 58.14 11.63 

13. หากสิ่งใดสิ่งหน่ึงในปา เชน ดิน หรือ ตนไมหรือสตัวปา หรือ หนิ เปนตน
ถูกทําลายจะกอใหเกิดผลการกระทบตอการทําลายสิ่งอ่ืน ๆ ในปาตามมาได 41.86 44.18 13.96 

14. คนสวนใหญเขาไปเก็บหาพืช (เห็ด หนอไม ผัก )และของปาในปา หากทาน
จะทําบางก็ไมกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึนเพราะไมไดเปนการทําลายปา 48.83 37.21 13.96 

15. ทานไดรับประโยชนจากปา มากกวาเสียประโยชน 44.18 37.21 18.61 
 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 20  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศม ี3 กิโลเมตร 
                ตอการจัดต้ังปาอนุรักษ 

    
     

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นภาพรวม 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1. พ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณควรจะจัดตั้งเปนเขตรักษาพันธุสตัวปา/
เขตหามลาสตัวปา 

20.93 51.16 27.91  - 

2. การจัดตั้ง/ดําเนินงานทําใหพ้ืนท่ีปาดังกลาวไดรับการ
คุมครอง และสมบูรณข้ึน 

13.95 55.81 27.91 2.33 

3. การจัดตั้ง/ดําเนินงานเปนการเพ่ิมรายไดใหกับคนใน
ชุมชนทองถ่ิน 

6.98 46.51 46.51  - 

4. การจัดตั้งดําเนินงานสรางความเจริญใหกับชุมชน 4.65 51.16 44.19  - 

5. การจัดตั้ง/ดําเนินงานเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลา
สัตวปาทําใหเกิดปญหาดานท่ีดิน 

11.63 72.09 16.28  - 

6. การจัดตั้ง/ดําเนินงานทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียว 

2.33 53.48 44.19  - 

 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 21  ความคิดเห็นตอการกําหนดมาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษของชมุชนท่ีอาศัยอยู 
                นอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 

      

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นภาพรวม 

เหตุผล เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1. การกําหนดพ้ืนท่ีปาเพ่ือเปนปาชุมชนเพ่ือใหชุมชนดูแล 9.30 79.07 11.63  - 
  

2. การกําหนดมาตรการในการควบคุมการลาสตัวและเก็บ
หาของปา 

9.30 74.42 16.28  - 
  

3. การสงเสริมการปลูกพืชทองถ่ินเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
ทดแทนการเก็บหาของปา 

13.95 58.14 27.91  - 
  

4. การกําหนดหาแนวทางการปองกันไฟปาและการให
ประชาชนมีสวนรวมในการเปนอาสาสมัครปองกันไฟปา 

13.95 55.82 30.23  - 

  
5. การกําหนดบรเิวณและเวลาในการเผาขยะ ก่ิงไมเศษไม
วัชพืชตาง ๆ เพ่ือปองกันไฟปา 

6.98 51.16 41.86  - 
  

6. การควบคุมและปองกันไมใหเขาไปในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม
เพ่ือใหเกิดการฟนตัวตามธรรมชาติหรือทําการปลูกเสรมิใน
พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมน้ัน 

9.30 55.81 34.89  - 

  
7. การหามไมใหใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก 16.28 69.77 13.95  - 

  
8. การสงเสริมการทําเรือนเพาะชํากลาไมในชุมชน 16.28 60.47 23.25  - 

  
 

หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 
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ตารางท่ี 22  ความคิดเห็นของชมุชนท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชือ่มตอระบบนิเวศแตอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร 
                ตอการบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมของราษฎรรอบพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1.การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานอยาง
เขมแข็งและจับกุมผูกระทําความผดิอยางเขมงวดเทาน้ัน 

13.95 27.91 58.14  - 

2.เขตรักษาพันธุสตัวปาและเขตหามลาสัตวปามีเจาหนาท่ี
เพียงพอไมตองอาศัยความรวมมือกับชาวบานในการดูแล
รักษาปา 

4.65 32.56 62.79  - 

3.เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน 27.91 58.14 13.95  - 

4.เจาหนาท่ีปาไมตองทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหความรู
เก่ียวกับการอนุรักษใหชาวบานไดรับรูดวย 

27.91 58.14 13.95  - 

5.การบริหารงานของเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลา
สัตวปาท่ีไมใหความสําคัญกับคนมกัจะทําใหเกิดความ
ขัดแยง 

30.23 53.49 16.28  - 

6.ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการจัดการท่ี
เหมาะสม 

25.58 58.14 16.28  - 

7.การปองกันและปราบปรามควรดําเนินไปพรอมกับ
มวลชนสัมพันธ 

27.91 58.14 13.95  - 

8.เขตรักษาพันธุสตัวปาและเขตหามลาสัตวปาควรเปด
โอกาสใหชาวบาน อบต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามามี
สวนรวมในการดูแลรักษา และจัดการปา 

23.25 60.47 16.28  - 

9.NGO มีสวนชวยเพ่ิมอํานาจการตอรองใหกับชาวบาน  - 44.18 55.82  - 

10.การมีปาแนวกันชนจะชวยลดการเขาไปใชประโยชนใน
เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษได 

13.95 51.16 34.89  - 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

 

    2.8 ความคิดเห็นและการยอมรับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 90.70) ไมมีความรูเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ, รอยละ 90.69 ไมรับทราบถึง
ประโยชนของแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ, รอยละ 93.02 ไมเห็นดวยกับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ  
แตรอยละ 88.37 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศท่ีตองผานการยอมรับจาก
ชุมชน ในสวนของการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลา
สัตวปาคลองมวงกลวง รอยละ 86.04 ไมเห็นดวย และรอยละ 51.17 ไมเห็นดวยในการจัดทําแนวเชื่อมตอแนวนี้
แมวาจะมีการตรวจสอบและหมายแนวเขตท่ีชัดเจนแลวก็ตาม (ตารางท่ี 23)  
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ตารางท่ี 23  ความคิดเห็นและการยอมรับของชุมชนท่ีอาศัยอยูนอกบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแตอยูในรัศม ี3 กิโลเมตร 
                ตอการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ประเด็น 

ความคิดเห็นและการยอมรับ 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1.ทานเคยไดรับความรูเรื่องแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 4.65 4.65 81.39 9.31 

2.ทานทราบถึงประโยชนของแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 6.98 2.33 83.71 6.98 

3.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาสัตวปาใหคงอยูและมมีาก
ข้ึนได 

4.65 20.93 72.09 2.33 

4.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาสัตวปาใหคงอยูและมมีาก
ข้ึนได 

6.98 9.31 83.71  - 

5.ทานไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชนจากการสรางแนวเช่ือมตอ
ระบบนิเวศ 

2.33 6.98 83.71 6.98 

6.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 2.33 4.65 65.12 27.90 

7.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศแมนวาทานตองเสีย
ประโยชนบาง 

2.33 6.98 81.38 9.31 

8.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศจําเปนตองผานการยอมรับของชุมชน
ในพ้ืนท่ี 

32.56 55.81 11.63  - 

9.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลอง
นาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงเกิดข้ึนไดหากเจาหนาท่ีทํา
การตรวจสอบและหมายแนวเขตท่ีชัดเจน 

32.56 16.27 46.52 4.65 

10.ทานยอมรับการจดัทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลองนาคาและเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงในกลุมปาคลอง
แสง – เขาสก 

11.63 2.33 41.86 44.18 

 
หมายเหต ุ หนวย : รอยละของผูใหสัมภาษณ (n = 100 คน) 

  3. การประเมินมูลคาความเสียหายจากการทําลายพืชผลทางการเกษตรของสัตวปา 
   จากการประเมินมูลคาความเสียหายจากการทําลายพืชผลทางการเกษตรของสัตวปา 
โดยการสํารวจแจงนับความเสียหายที่เกิดจากการทําลายของสัตวปา พบวาไมมีรายงานความเสียหายจาก
การทําลายพืชผลทางการเกษตร บานเรือน สิ่งของเครื่องใช ที่เกิดจากการกระทําของสัตวปาในบริเวณพื้นท่ี
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แนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณนี้ ดังนั้น ในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลอง
นาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงไมมีความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา 

วิจารณผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนในพ้ืนท่ีวาเปนชุมชน
ท่ีมีการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาตินอย อีกท้ังยังปฏิเสธการตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับปริมาณและการเขาไปใช
ประโยชนจากปาอนุรักษเปนสวนใหญ ท้ังนี้อาจเปนเพราะการทํางานของเจาหนาท่ีปาไมท่ีทํางานดานการ
ปองกันปราบปรามเปนหลัก ไมทําการประชาสัมพันธใหความรู ทําความเขาใจ กับชุมชนควบคูไปดวย 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไปจากท่ีต้ังของท่ีทําการฯ ซ่ึงจะเห็นไดวาการรับรูขาวสารดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสวนใหญมากจากกํานัน/ผูใหญบานหากการทํางานดานการดูแลปาอนุรักษ
สามารถดึงชุมชนเขามามีสวนในการเฝาระวังดูแล หรือมีการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงาน/เครือขายชุมชน
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จะชวยลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีปาไมกับชาวบาน รวมถึงจะทําใหปาคงอยูตอไปไดเพราะ
จากการศึกษาจะเห็นไดวาชุมชนมีความรู และรับรูถึงความสําคัญปา ประโยชนของปาอยูแลว และสวนใหญ
เห็นดวยกับการจัดต้ังปาท่ีอุดมสมบูรณเปนปาอนุรักษ หากแตเศรษฐกิจของชุมชนนี้ไมดีมากนัก (จากรายได
ครัวเรือนเฉลี่ย/ป) จึงทําใหราษฎรในชุมชนตองเนนเรื่องการทํางานเลี้ยงปากทอง และไมมีเวลาในการเขามามี
สวนรวมในการดูแลรักษาปา  
  สําหรับการไมยอมรับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลอง
นาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง เปนเพราะราษฎรโดยรวมไมเคยรับรูหรือมีความรูเรื่องแนวเชื่อมตอ
ระบบนิเวศ ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ อีกท้ังการกลัววาการจัดทําแนว
เชื่อมตอระบบนิเวศนี้จะทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีทํากิน เกิดปญหาเรื่องท่ีดินทํากินตามมา ดังนั้นการประชาสัมพันธจึง
เปนกลไกท่ีสําคัญอีกกลไกหนึ่งท่ีจะทําใหชุมชนมีความรูเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ เห็นความสําคัญของการ
จัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ และประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับภายหลังจากการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศซ่ึง
จะนําไปสูการยอมรับของชุมชนในการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณนี้ได 
  พ้ืนท่ีนี้ไมมีความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา อีกท้ังสองพ้ืนท่ีนี้มีความแตกตางกันในเรื่องของ
จํานวนและชนิดของสัตวปาท่ีอาศัยอยูท้ังยังแตกตางกันในดานพ้ืนท่ีอาศัย แหลงอาหาร ดังนั้นการเคลื่อนยาย
ของสัตวปาระหวางสองพ้ืนท่ีจึงเกิดข้ึนนอยมาก และเม่ือมาศึกษาประเมินการยอมรับของชุมชนผลออกมาเปน
ลบแลว เห็นไดชัดเจนวาไมควรดําเนินการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางสองพ้ืนท่ีนี้ เพราะหากมองผล
ของการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศเพ่ือเพ่ิมการกระจายพันธุของสัตวปาและพันธุไมคงไมคุมคา 

สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนในพื้นที่การจัดทําแนวเชื ่อมตอระบบนิเวศ
ระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวง พบวา 
  1. บานบางมัน (ในแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ) เปนชุมชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ประชากรสวนใหญ 
อยูในวัยแรงงาน ไดรับการศึกษาเพียงภาคบังคับ มีอาชีพทําสวนเปนอาชีพหลัก ทําประมง คาขาย และรับจาง
ท่ัวไปเปนอาชีพเสริม รายไดของครัวเรือนเฉลี่ย/ป ไมเกิน 100,000 บาท/ป ไมเคยเขาไปเก็บหาของปาหรือใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ ประชากรในพื้นที่สวนใหญรับรู ขาวสารดานการอนุรักษจาก
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เจาหนาท่ีปาไม มีความรูความเขาใจเรื่องความสําคัญของปา ประโยชนของปาเปนอยางดี เห็นดวยหากจะจัดต้ัง
พ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณเปนปาอนุรักษ แตมีความสนใจเขารวมในการบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมนอย ยังคงคิด
เพียงการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเพียงอยางเดียว และไมมีความรูเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ไมยอมรับ
การจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 
  2. บานบางมัน (นอกแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ) เปนชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ประชากร
สวนใหญ มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม เหมือนกับบานบางมัน (ในแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ) หากแตมีรายเฉลี่ย
ครัวเรือนท่ีสูงกวา (รอยละ 18.18 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนมากกกวา 200,000 บาท/ป) ในสวนของการรับรู
ขาวสารดานการอนุรักษสวนใหญมาจากกํานัน และผูใหญบานตามลําดับ ชุมชนมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ความสําคัญของปา ประโยชนของปา เห็นดวยกับการประกาศจัดต้ังพ้ืนท่ีปาอนุรักษในพ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณ เห็น
ดวยวาการอนุรักษปาตองใชการปองกันปราบปรามควบคูไปกับการทํามวลชนสัมพันธ แตมีความสนใจเขารวมใน
การบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมนอย ยังคงคิดเพียงการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเพียงอยางเดียว และไมมี
ความรูเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ไมยอมรับการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเชนเดียวกับบานบางมัน 
(ในแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ) 
  3. บานนาพรุ เปนชุมชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ประชากรสวนใหญมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
เหมือนกับบานบางมัน หากแตมีรายเฉลี่ยครัวเรือนท่ีสูงกวา (รอยละ 10 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนมากกวา 
200,000 บาท/ป) การรับรูขาวสารดานการอนุรักษสวนใหญมาจากผูใหญบาน เปนชุมชนที่ใหความสําคัญ/
เห็นความสําคัญของปา เขาใจการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษมากกวา 2 ชุมชนขางตน แตไมยอมรับการจัดทํา
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเชนเดียวกับสองชุมชนขางตน 
  4. ท้ัง 3 ชุมชนท่ีทําการศึกษา ไมไดรับความเดือนรอน, การรบกวน หรือผลกระทบจากสัตวปา
ในพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงไมมีความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนี้  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประเมินการยอมรับของชุมชนตอการจัดทํา
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงครั้งนี้ 
ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีปา และสามารถนาํไปใชในการปฏิบัติงานทางดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท้ังในดานการทํางานดานการอนุรักษควรมีการทํางานดานการประชาสัมพันธ 
ใหความรูขอมูลตาง ๆ ควบคูไปกับการปองกันรักษาปา เพ่ือใหชุมชนเขาใจความสําคัญ/ความจําเปนตอการ
จัดตั้งปาอนุรักษ เขาใจการทํางานของเจาหนาท่ี เขาถึงชุมชนใหมากกวานี้ เพ่ือนําไปสูการทํางานแบบบูรณาการ
การมีสวนรวม และคนจะอยูรวมกับปาไดจริง, การประเมินการยอมรับของชุมชนกอนการดําเนินการจัดทํา
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศเปนสิ่งท่ีจําเปนตองทําเพ่ือลดปญหาการขัดแยง แตอยางไรก็ตามการใหความรูและทํา
ความเขาใจเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศตอชุมชนนั้น ๆ จะมีสวนชวยเพิ่มแนวโนมการยอมรับของชุมชนได, 
การจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ควรจัดทําในพ้ืนท่ีท่ีมีความคุมทุนสูง เม่ือจัดทําแลวควรลดปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับสัตวปาไดจริง ลดปญหาดานถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปาไดจริง อีกท้ังตองเกิดปญหาดานท่ีดินทํากิน
ของราษฎรนอยท่ีสุดเชนกัน และทายท่ีสุดแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและ
เขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงหากมีการจัดทําเกิดข้ึนจริง นอกจากจะตองมีการศึกษาการยอมรับจากชุมชน
และผานการประเมินการยอมรับจากชุมชนในพ้ืนท่ีแลว การศึกษานิเวศวิทยาบริเวณรอยตอของปาเปนสิ่งท่ี
จําเปนมาก เพราะจะทําใหเราทราบถึงชนิดพันธุด้ังเดิมของบริเวณนั้น และจะไดนําชนิดพันธุบริเวณรอยตอ
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เหลานั้นมาทําการปลูกเสริมในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศที่จะจัดทําขึ้นนั่นเอง เพราะการคัดเลือกพันธุไม
ที่จะตองนํามาปลูกในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศนั้น ตองพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ดวย 
เพราะการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมมีผลตอการต้ังตัว และอัตราการรอดตายของกลาไมในพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะ
ลักษณะอากาศจําเพาะของทองถ่ิน (micro climate) นั้น ๆ 
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เอกสารอางอิง 
  
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2555. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ

จัดทําแนวเชื่อมตอทางนิเวศวิทยาของผืนปาในกลุมปาท่ีสําคัญของประเทศไทย. แผนการจัดการแนว
เชื่อมตอผืนปาในกลุมปาท่ีสําคัญของประเทศไทย เลมท่ี 2 : แผนการจัดการระดับประเทศ พ.ศ. 2556-
2565. หนา 5-5. 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง จังหวัดสุราษฎรธานี. 2555. โครงการศึกษาและสํารวจความ
หลากชนิดของสัตวปาบริเวณทางเชื่อมตอปาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา และเขตหามลาสัตวปา
คลองมวงกลวง 

องคการบริหารสวนตําบลนาคา. 2556. แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 – 2559 . หนา 6. 
http://www.lookforest.com/00_newlook/module/person/Frame_1.php?choice=39 . เขาถึงเม่ือ  

14 สิงหาคม 2557 
Web3.dnp.go.th/Wildlifenew/animConserveDepViwe.aspx?depId=22.  เขาถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 2556 
Web3.dnp.go.th/Wildlifenew/animConserveDepViwe.aspx?depId=187.  เขาถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 2556 
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แบบสอบถาม 

การสํารวจลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และการประเมินการยอมรับของชุมชน 
 ในการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและ 

เขตหามลาสัตวปาคลองมวงกลวงในพ้ืนที่กลุมปาคลองแสง – เขาสก   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................... 
สถานภาพ    หัวหนาครัวเรือน      คูสมรส                พอ/แม 
   บุตร   อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
บานเลขท่ี...............................หมูท่ี.....................หมูบาน........................................................... 
ตําบล...........................อําเภอ..............................จังหวัด.......................................................... 
การใหขอมูล    ดีมาก   ปานกลาง   ไมดี 
 
ซ่ือผูเก็บขอมูล...............................................วันท่ีเก็บขอมูล................................................. 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับครัวเรือนและลักษณะทางสังคมของประชากร 

 
 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
 
2. อายุ  .............................. ป 
 
3. ระดับการศึกษา   ไมไดเรียนหนังสือ     ประถมตน 
     ประถมปลาย      มัธยมตน 
     มัธยมปลาย      อาชีวศึกษาหรือเทียบเทา 
     อนุปริญญาหรือเทียบเทา    ปริญญาตร ี
     สูงกวาปริญญาตร ี     อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 
 
4. ศาสนา    อิสลาม  พุทธ    คริสต   อ่ืน ๆ ระบุ ….................. 
 
5. ชาติพันธุ    ไทย   อ่ืน ๆ ระบุ …………………........................................................ 
 
6. สถานภาพสมรส   โสด       แตงงานและอยูดวยกัน  

  แตงงานแตแยกกันอยูโดยไมหยาราง   มาย/หยาราง  
 
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมผูใหสัมภาษณ) .............................. คน 
 
8. ภูมิลําเนาเดิมของทาน  
  เกิดในตําบลน้ี ช่ือหมูบาน .......................................................................................................................... 

 ยายถ่ินมาจากท่ีอ่ืน (ระบุป พ.ศ. ท่ียายมาตั้งหลักแหลงในท่ีอยูปจจุบัน สาเหตุการยายถ่ิน และตําบล อําเภอ และ
จังหวัดท่ีอยูเดิมกอนการยายถ่ิน)............................................................................................... 

 
9. ความตองการในการยายถ่ินในอนาคตของทาน 

 ตองการ เหตุผล ................................................................................................................................ 
  ไมตองการ   เหตุผล.................................................…............................................................................ 
  ไมแนใจ เหตุผล ................................................................................................................................. 
 
 

ตอนท่ี 2  ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 
 
10. อาชีพ 
 10.1 อาชีพหลัก  ............................................................................................................................................... 
 10.2 อาชีพรอง  ................................................................................................................................................. 
 10.3  ชวงเวลาท่ีวางงานในรอบป (โดยประมาณ) ระบุเดือน.............................................................................. 
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11. รายไดของครัวเรือนตอป (ประเมนิจากรอบปท่ีผานมา) 
 11.1  รายไดรวมจากอาชีพหลัก ............................................................... บาท 
 11.2  รายไดรวมจากอาชีพอ่ืน ๆ .............................................................. บาท 
 11.3  รายไดรวมท้ังหมดในปท่ีผานมา...................................... ................. บาท 
 
12. ปญหาจากการประกอบอาชีพ 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)  ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 3)  ………………………………………………………………...……………………………………...……………………………………… 
 
13. เปรียบเทียบรายไดและรายจายในรอบปท่ีผานมา 

  พอใชและมีเงินออม   พอใชแตไมมีเงินออม   ไมพอใชและไมกูยืม  
 ตองกูยืม จํานวนหน้ีสินรวม..........................................................................บาท 

        สาเหตุหลักท่ีทําใหรายไดไมพอจาย คือ .................................................................................................... 
 
14. ความตองการท่ีจะเปลีย่นไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพท่ีประกอบอยูในปจจุบัน 
   ไมตองการ 
   ตองการ  เพราะ........................................................................................................................................... 
 อาชีพท่ีตองการจะเปลี่ยนไปประกอบ........................................................................................................ 
 ความรูท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพท่ีตองการจะเปลี่ยนไปประกอบ     มี               ไมม ี
 
 

ตอนท่ี 3  การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
15. ทานมีความตองการพ่ึงพิงทรัพยากรปาไม (เก็บหาของปา ตัดไม ลาสัตว) ในปาบริเวณหมูบานของทานหรือไม 
  ไมตองการ เพราะ.................................................................................................................................. 
  ตองการ เพราะ.................................................................................................................................. 
 
16. ทานเคยเขาไปเก็บหาของปา เชน พืช ผัก สัตว และไม ใน “ปา” บางหรือไม 
  ไมเคยเขาไปเก็บหา  (ขามไปขอท่ี 21)  

 เคยเขาไปเก็บหา .....................ครั้ง ตอ สัปดาห หรือ เดือน หรือ ป 
 
17. ระยะการเดินทางจากหมูบานเขาไปยังแหลงเก็บหามรีะยะหางจากหมูบานประมาณ.................................กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



42 
 
18. การใชทรัพยากรปาไม (พืช/ผัก สัตว ไม) โปรดระบุรายละเอียดทรพัยากรในตาราง 
 

ทรัพยากร/ของปา 
(ระบุชนิด) 

ปริมาณท่ีเก็บหา 
(หนวย) 

ใชในครัวเรือน ใชในครัวเรือน 
และขาย 

ขาย 
เพียงอยาง

เดียว 

ชวงเดือนท่ี
เขาไปใช
ทรัพยากร 

ของปา (ผลิตผลจากปาทุกชนิดยกเวนไม)      
      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
สัตวปา      

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
ไม (รวมสวนประกอบของไม)      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
อ่ืน ๆ      
1.      
2.      
3.      

 
19. ความรูสึกของทานท่ีมีตอการหาทรัพยากรปาไมจากบริเวณรอบ ๆ บานเรือนของทานเพ่ือมาใชสอย 
   มีมากและหาไดงาย     มีลดลงและหาไดยากข้ึน 
   เทาเดิม      อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................... 
 
 
ตอนท่ี 4  การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษและทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
20. ทานเคยไดรับความรูหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษปาไมหรือไม ถาเคยกรณุาระบุแหลงท่ีมา (ตอบไดมากกวา 1 

แหลง) 

 เจาหนาท่ีของรัฐ (    )  เจาหนาท่ีปาไม        
(    )  ผูใหญบาน   
(    )  กํานัน 
(    )  องคการบริหารสวนตําบล 
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(    )  หนวยงานปกครอง (อําเภอ  จังหวัด  ฯ) 
(    )  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................... 

 องคกรพัฒนาเอกชน (    )  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................... 
 องคกรเอกชน  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................... 
  โทรทัศน     เพ่ือนบาน / ญาติพ่ีนอง    หอกระจายขาว 
  หนังสือพิมพ      ปายประกาศ/ปายโฆษณา   ใบปลิว / โบวชัวร 
 อ่ืน ๆ ระบุ...................................   ไมไดรับ 
 

21. ทานคิดวาแหลงท่ีใหขาวสารท่ีสามารถเขาถึงชุมชนไดดีท่ีสุด คือ............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

22. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับขอความตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

ประเด็นความคดิเห็น 
 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1. การมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ จะทําใหมีนํ้า และดินท่ีอุดมสมบูรณ    
2. ทรัพยากรปาไมสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติ  ใชอยางไรก็ไมหมด เพราะ

สามารถข้ึนมาทดแทนเองไดอยางรวดเร็ว 
   

3. ปาไมเปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีสําคญัและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ 
ทุกคน 

   

4. การบุกรุกทําลายปาไมเปนสาเหตอุยางหน่ึงของภัยแลงหรือนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึน    
5. ปาไมและสัตวปามีประโยชนเอนกอนันตจนไมสามารถประเมินคาได    
6. ทรัพยากรปาไมเปนสมบัติสาธารณะ  ทุกคนยอมมสีิทธ์ิใชประโยชนไดอยางเสร ี    
7. การดูแล รักษา และปองกันปาไม เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไม/ราชการอยูแลว 

ทานไมจําเปนจะตองเขาไปรวมรับผิดชอบอีก 
   

8. การอนุรักษปาไมเปนเรื่องสําคญัแตยังคงเปนเรื่องยากท่ีชาวบานจะมีสวนรวมได
เน่ืองจากการหารายไดเลี้ยงปากทองมีความสําคญักวา 

   

9. การเผยแพร และการประชาสมัพันธเก่ียวกับรักษาปาไมเปนสิ่งจําเปน เน่ืองจากจะ
ชวยสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกคนในทองถ่ิน 

   

10. การตัดไมไมมผีลอยางใดตอสตัวปา เพราะสัตวปาสามารถหลบหนีและเคลื่อนยายถ่ิน
ท่ีอยูอาศัยได 

   

11. สัตวในปายังคงมีอยูมากและขยายพันธุอยางตอเน่ือง จึงควรใหมีการลาเพ่ือนํามา
เลี้ยงปากเลี้ยงทอง 

   

12. ทานรับรู และเขาใจในกฎระเบียบอุทยานแหงชาติ หรือกฎระเบียบปาไม เปนอยางดี 
โดยสามารถปฏิบัตติามไดอยางไมเคยผิดระเบียบ 

   

13. หากสิ่งใดสิ่งหน่ึงในปา เชน ดิน หรือ ตนไม หรือ สัตวปา หรือ หิน เปนตน ถูก
ทําลายจะกอใหเกิดผลกระทบตอการทําลายสิ่งอ่ืน ๆ ในปาตามมาได 

   

14. คนสวนใหญเขาไปเก็บหาพืช (เห็ด หนอไม ผัก) และของปาในปา หากทานจะทําบาง
ก็ไมกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน เพราะไมไดเปนการทําลายปา 

   

15. ทานไดประโยชนจากปา มากกวาเสียประโยชน 
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ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นของประชาชนดานการจัดต้ัง, การดําเนินงาน, การบริหารจัดการปาอนุรักษ 
 

            
23.ความคิดเห็นของประชาชนดานการจัดตั้งปาอนุรักษ 

 
 

ประเด็น 
ระดับความเห็น  

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางย่ิง 

เหตุผล 

1.พ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณควรจะจัดตั้งเปนเขตรักษาพันธุสตัว
ปา/เขตหามลาสตัวปา 

     

2.การจัดตั้ง/ดําเนินงานทําใหพ้ืนท่ีปาดังกลาวไดรับการ
คุมครอง และ สมบูรณข้ึน 

     

3.การจัดตั้ง/ดําเนินงานเปนการเพ่ิมรายไดใหกับคนใน
ชุมชนทองถ่ิน 

     

4.การจัดตั้ง/ดําเนินงานสรางความเจรญิใหกับชุมชน 
 

     

5.การจัดตั้ง/ดําเนินงานเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลา
สัตวปา ทําใหเกิดปญหาดานท่ีดิน 

     

6.การจัดตั้ง/ดําเนินงาน ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียว 

     

 
24.  ความคิดเห็นตอการกําหนดมาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษ 
  

 
มาตรการในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษ 

 

ระดับความเห็น  

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางย่ิง 

เหตุผล 

1.การกําหนดพ้ืนท่ีปาเพ่ือเปนปาชุมชนเพ่ือใหชุมชนดูแล      
2.การกําหนดมาตรการในการควบคุมการลาสตัวปา และ
เก็บหาของปา 

     

3.การสงเสริมการปลูกพืชทองถ่ินเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
ทดแทนการเก็บของปา 

     

4.การกําหนดแนวปองกันไฟปา และใหประชาชนมีสวน
รวมในการเปนอาสาสมัครปองกันไฟปา 

     

5.การกําหนดบริเวณและเวลาในการเผาขยะ ก่ิงไม เศษไม 
วัชพืชตางๆเพ่ือปองกันไฟปา 

     

6.การควบคุมและปองกันไมใหเขาไปใชพ้ืนท่ีปาเสื่อม
โทรมเพ่ือใหปาเกิดการฟนตัวตามธรรมชาติ หรือทําการ
ปลูกเสริมในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมน้ัน 

     

7.การหามมิใหใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก      
8.การสงเสริมการทําเรือนเพาะชํากลาไมในชุมชน      
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25. ความคิดเห็นตอการบริหารจดัการพ้ืนท่ีปาแบบมีสวนรวมของราษฎรท่ีอาศัยอยูรอบพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง 

 

1. การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานอยาง
เขมแข็งและจับกุมผูกระทําความผดิอยางเขมงวด
เทาน้ัน 

     

2. เขตรักษาพันธุสตัวปา และเขตหามลาสัตวปา มี
เจาหนาท่ีเพียงพอไมตองอาศัยความรวมมือกับ
ชาวบานในการดูแลรักษาปา 

     

3. เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน      
4. เจาหนาท่ีปาไมตองทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหความรู

เก่ียวกับการอนุรักษใหชาวบานไดรับรูดวย 
     

5. การบริหารงานของเขตรักษาพันธุสัตวปา และเขต
หามลาสัตวปาท่ีไมใหความสําคญักับคนมักจะทําให
เกิดความขัดแยง 

     

6. ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการจัดการท่ี
เหมาะสม 

     

7. การปองกันและปราบปรามควรดําเนินไปพรอมกับ
มวลชนสัมพันธ 

     

8. เขตรักษาพันธุสตัวปา และเขตหามลาสัตวปาควรเปด
โอกาสใหชาวบานอบต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขา
มามีสวนรวมในการดูแลรักษา และจัดการปา 

     

9. NGO มีสวนชวยเพ่ิมอํานาจการตอรองใหกับชาวบาน 
 

     

10.  การมีปาแนวกันชนจะชวยลดการเขาไปใชประโยชน
ในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษได 

     

 
 
ตอนท่ี 6  การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีอนุรักษ 
 
 
26. ทางเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสตัวปา เคยจดัประชุม/จดักิจกรรมเก่ียวกับการจัดพ้ืนท่ีอนุรักษรวมกับชาวบานบาง

หรือไม 
 เคย ความถ่ี........................ครัง้/ป 
 ไมเคย (ตอบขอ 31) 
 ไมทราบ (ตอบขอ 31) 

27. ทานทราบไดอยางไรวามีการจัดประชุม/จัดกิจกรรมเพ่ือการจดัการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสตัวปา                             
(ตอบไดหลายขอ) 

 จากเจาหนาท่ี      จากการประกาศภายในชุมชน 
 จากผูนําชุมชน      จากเพ่ือนบาน 
 จากสื่อทองถ่ิน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพทองถ่ิน  จดหมายเชิญ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ.....................................) 



46 
 
 
28. ทานเคยเขารวมประชุม/รวมกิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรกัษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสัตวปา บางหรือไม 

 เคย ความถ่ี......................ครั้ง/ป (ถามตอขอ 29)   
 ไมเคย (ถามตอขอ 30) 
 

29. ถาเคยทานมเีหตผุลอะไรท่ีเขาไปมีสวนรวมในการประชุม/กิจกรรมเพ่ือการจดัการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา/                                      
      เขตหามลาสตัวปา (ตอบไดหลายขอ) 
   มีความสนใจสวนตัว    เขาใจหนาท่ี และความรับผดิชอบท่ีตองทํา 
   มีกลุม/หรือแกนนํา    หนวยงานของรัฐ/เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ/เขตหามลาสตัวปาใหการ       
                                                                  สนับสนุน 

  ทําใหเหมือนเพ่ือนบานคนอ่ืน                              
  ผูนําชุมชนบอกใหทํา 
  อ่ืนๆ (ระบุ..........................................) 

 
30. ถาไมเคย เหตุผลใดท่ีทําใหทานไมเขาไปมสีวนรวมในการประชุม/รวมกิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสตัวปา/ 
      เขตหามลาสตัวปา (ตอบไดหลายขอ) 

  ไมทราบวาตองทําอะไรบางในการมีสวนรวม             ไมทราบจดุประสงคของการประชุม/กิจกรรม 
  ไมเห็นความสําคญั       ไมมีเวลา 
  ไมไดรับผลประโยชน      ไมมีโอกาส 
  อ่ืนๆ (ระบุ..........................................) 
 

31. ชุมชนของทานเองมีการจัดประชุม/กิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสตัวปา/เขตหามลาสัตวปา บางหรือไม 
  เคย ความถ่ี...................ครั้ง/ป     ไมเคย 

 
32. ทานไดเขารวมประชุม/รวมกิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา / เขตหามลาสตัวปา กับชุมชนของทาน                     
      บอยแคไหน 

  ทุกครั้ง        บอยๆ 
  บางครั้งบางคราว**      ไมบอย** 
  ไมเคยเขาเลย 

 
33. ในกรณีท่ีทานเขารวมประชุม/กิจกรรมเปนบางครั้งบางคราวหรอืไมบอยน้ัน** เน่ืองจากสาเหตุใด (ตอบไดหลายขอ) 

  ไมมีเวลา        ไมทราบวามีการประชุม/กิจกรรม 
  ไมมีความสนใจท่ีจะเขารวมประชุม/กิจกรรม    ไดรับผลประโยชนนอย 
  อ่ืนๆ (ระบุ............................................) 
 

34. หากทานตองการมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตรักษาหามลาพันธุสตัวปาทานจะเขารวมโดยวิธีใด 
  ทางตรง โดยเขารวมข้ันตอนในการประชุม     ทางออม โดยเลือกตัวแทนเพ่ือเขารวมประชุม                             

                                                                                          รวมวางแผน 
 
35. ชุมชนของทานจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีปาอนุรักษรวมกับหนวยงานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  กรมปาไม 
  สถาบันการศึกษา(ระบุ) ……………………………………… 
  หนวยงานราชการอ่ืน (ระบุ)....................................... 
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   มูลนิธิ / สมาคม อ่ืน ๆ (ระบุ)………………….………………….…………  

  บริษัท/โรงงาน อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
  องคกรเอกชน/ NGO’s อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................  

 
ตอนท่ี 7  ความคิดเห็นและการยอมรับของชมุชนในการจัดทําแนวเขตเชื่อมตอระบบนิเวศ 
  
นิยาม 
 แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ หมายถึง พ้ืนท่ีขนาดเล็กโดยมากจะมีรูปรางเปนแถบยาว ชวยทําหนาท่ีตอบสนองความ
ตองการเคลื่อนท่ี (สัตวปา,พืชพรรณ) ระหวางหยอมปาท่ีแตกตางกันได โดยแนวเช่ือมตอมักมีพืชพรรณใกลเคียงกับถ่ินอาศัยหลัก
ท่ีอยูใกลเคียง 
 

 
ประเด็น 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1.ทานเคยไดรับความรูเรื่องแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ     

2.ทานทราบถึงประโยชนของแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ     

3.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาความสมบูรณ
ของปาไมได 

    

4.ทานคิดวาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศชวยรักษาสัตวปาใหคงอยู 
และมมีากข้ึนได 

    

5.ทานไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชนจากการสรางแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศ 

    

6.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ     

7.ทานเห็นดวยกับการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศแมนวา
ทานตองเสียประโยชนบาง 

    

8.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศจําเปนตองผานการยอมรับ
ของชุมชนในพ้ืนท่ี 

    

9.การจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตว
ปาคลองนาคาและเขตหามลาสตัวปาคลองมวงกลวง เกิดข้ึนได
หากเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ และหมายแนวเขตท่ีชัดเจน 

    

10.ทานยอมรับการจดัทําแนวเขตเช่ือมตอระบบนิเวศระหวาง
เขตรักษาพันธุสตัวปาคลองนาคาและเขตหามลาสตัวปาคลอง
มวงกลวง ในกลุมปาคลองแสง – เขาสก 
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ภาพท่ี 4  การปฏิบัติงานสํารวจขอมูลจากครัวเรือนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี 


