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ค ำน ำ 
 
 จำกสถำนกำรณ์ดຌำนปຆำเมຌของประทศเทย฿นอดีตทีไลดลงอยำงตอนืไองตำมนยบำยกำร
พัฒนำดຌำนศรษฐกิจละสังคม ละควำมตຌองกำรทีไดินท ำกินของรำษฎร เดຌสงผล฿หຌพืๅนทีไปຆำเมຌบำง
บริวณถูกตัดขำดกลำยปຓนหยอมปຆำยกสวนออกมำละมีขนำดลใกลง ิHabitat fragmentation) 
ทีไตัๅงบຌำนรือนละสิไงกอสรຌำงอืไน โ กลำยปຓนสิไงปลกปลอมขຌำมำกีดขวำงสຌนทำงสัญจรตำม
ธรรมชำติของสัตว์ปຆำ สงผล฿หຌสัตว์ปຆำบำงชนิดเมสำมำรถขຌำมผำนพืๅนทีไพืไอหำกินละผสมพันธุ์ ซึไง
฿นทำงนิวศวิทยำลຌวท ำ฿หຌมีสวนลดควำมสมบูรณ์ของปัจจัยทีไจ ำปຓนตอกำรด ำรงชีพของสัตว์ปຆำ  กำร
จัดกำรหยอมปຆำดยกำรสรຌำงนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงหยอมปຆำนัๅน ถือปຓนกำรจัดกำรทีไดีละ
มีประสิทธิภำพพืไอลดปัญหำทีไจะกิดตำมมำ ตอยำงเรกใตำมกำรจัดกำรพืๅนทีไดຌวยกำรสรຌำงนว
ชืไอมตอระบบนิวศมีควำมจ ำปຓนตຌองผำนกระบวนกำรศึกษำวิจัยชิงสังคมทีไจะช วยกระตุຌนควำม
ตຌองกำร฿หຌกิดกำรจัดกำรพืๅนทีไดຌวยวิธีนีๅจำกจຌำของพืๅนทีไอง ดังนัๅนจึงจ ำปຓนจะตຌองท ำกำรศึกษำละ
ประมินลักษณะทำงศรษฐกิจ สังคม กำรยอมรับของชุมชน฿นพืๅนทีไ พืไอน ำเปสูผนกำรบริหำร
จัดกำรพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภำพละประสบผลส ำรใจจริง 
 
 ครงกำรศึกษำลักษณะศรษฐกิจ สังคม ละประมินกำรยอมรับของชุมชน฿นกำรจัดท ำนว
ชืไอมตอระบบนิวศระหวำงพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว              
ปຓนครงกำรหนึไงทีไจัดท ำขึๅนพืไอตຌองกำรจัดกำรพืๅนทีไดຌวยกำรสรຌำงนวชืไอมตอระบบนิวศดยผำน
กำรยอมรับของชุมชน ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษำลักษณะทำงศรษฐกิจ สังคม ละควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จของชุมชน ประมินกำรยอมรับของชุมชน ละควำมปຓนเปเดຌ฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอ
ระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว ซึไงจะ
น ำเปสูกำรลดปัญหำควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำตอเป 
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วัตถุประสงค์ 

 
 กำรจัดท ำนวชืไอมตอผืนปຆำพืไอกำรบริหำรจัดกำรปຆำทีไมีประสิทธิภำพละบรรลุ
วัตถุประสงค์กำรสรຌำงนวชืไอมตอผืนปຆำจริง โ จ ำปຓนตຌองผำนกำรยอมรับของชุมชน฿นบริวณทีไ
จะตຌองด ำนินกำร ละชุมชนจะตຌองหในควำมส ำคัญของกำรสรຌำงนวชืไอมตอ ดังนัๅน ครงกำรศึกษำ
ลักษณะศรษฐกิจ สังคม ละประมินกำรยอมรับของชุมชน฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ
ระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว จึงมีวัตถุประสงค์฿น
กำรศึกษำ ดังนีๅ 
 

  แ. พืไอศึกษำลักษณะทำงศรษฐกิจ สังคม ละควำมรูຌควำมขຌำ฿จของชุมชน
บริวณนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก ละอุทยำนหงชำติ
นๅ ำตกหงำว 
 

  โ. พืไอประมินกำรยอมรับของชุมชน ละควำมปຓนเปเดຌ฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอ
ระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ –นำสัก ลอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว พืไอลด
ปัญหำควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำ 
 

 

วิธีการด านินงาน 

 
กิจกรรมศึกษาขຌอมูลดຌานศรษฐกิจละสังคม 
 

 ด ำนินกำรศึกษำสภำพศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนทีไตัๅงอยูดยบริวณพืๅนทีไนวชืไอมตอระบบ
นิวศ ฿นรัศมี 3 กิลมตร มีวิธีกำรดังนีๅ 
 

 ศึกษำขຌอมูลบืๅองตຌน 
   

  ศึกษำขຌอมูลบืๅองตຌนของชุมชน ดยศึกษำจำกขຌอมูลทุติยภูมิ ิSecondary Dataี ทีไ
เดຌมำจำกกำรศึกษำของหนวยงำนตำงโ ชน องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน กรมกำรปกครอง สถำนี
อนำมัย ฯลฯ ละจำกอกสำร หนังสือ ละงำนวจัิย ปຓนตຌน พืไอประมินนวทำงกำรศึกษำละ
ก ำหนดวิธีกำรศึกษำขຌอมูลศรษฐกิจ สังคม ละกิจกรรมของชุมชนทีไชืไอมยงระหวำงชุมชนกับ
ทรัพยำกรปຆำเมຌ ละสัตว์ปຆำ 
 

 ขนำดของกลุมตัวอยำง 
 

  ก ำหนดขนำดของกลุมตัวอยำงจำกประชำกร ินอกพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์฿นรัศมี  
ใ กิลมตรี ดย฿ชຌสูตรกำรค ำนวณของ Taro Yamane ซึไงมีสูตรกำรค ำนวณ ดังนีๅ 
  n   =       N 
           1 + N ิeี² 
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  ดย N  คือ  จ ำนวนประชำกร 
                           n   คือ  จ ำนวนกลุมตัวอยำง 
         e   คือ  ควำมคลำดคลืไอนของกำรสุมตัวอยำง ิก ำหนด฿หຌ e = 0.15ี  
 

 วิธีกำรสุมตัวอยำง 
 

  กำรศึกษำครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีกำรสุมตัวอยำง บบเมอำศัยควำมนำจะปຓน ิNon - 
probability Sampling) ดຌวยวิธีกำรสุมตัวอยำงบบควตຌำ ิQuota Sampling) ซึไงปຓนวิธีกำรกใบ
ขຌอมูลจำกผูຌทีไ฿หຌควำมรวมมือตอบค ำถำม ดยมีกำรก ำหนดสัดสวนของประชำกรตัวอยำง฿นระดับทีไ
ยอมรับเดຌทำงสถิติ 
 

 กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

  ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูล฿ชຌวิธีกำรสัมภำษณ์กึไงครงสรຌำง ิSemi – Structure 
Interviewsี ดยมีกำรสรຌำงนวค ำถำมทีไกีไยวขຌองกับทรัพยำกรปຆำเมຌละสัตว์ปຆำ ละ฿ชຌบบ
สัมภำษณ์ทีไประกอบเปดຌวยประดในทีไกีไยวกับลักษณะพืๅนฐำนทำงประชำกร ลักษณะพืๅนฐำนทำง
ศรษฐกิจ ลักษณะพืๅนฐำนทำงสังคม ลักษณะกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน กำรพึไงพิงทรัพยำกรปຆำเมຌละสัตว์
ปຆำ ควำมคิดหในของชุมชนทีไมีตอทรัพยำกรปຆำเมຌละกำรอนุรักษ์สัตว์ปຆำ ควำมคิดหในของชุมชนทีไมี
ตอกำรจัดกำรพืๅนทีไ฿หຌปຓนนวชืไอมตอผืนปຆำ รวมถึงขຌอสนอนะอืไนโ ทีไจะสงผล฿นทำงบวกตอกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรปຆำเมຌละสัตว์ปຆำ฿นพืๅนทีไปງำหมำย ดยท ำกำรกใบขຌอมูลทุกครัวรือน ิแเเัี ทีไตัๅง
อยู฿นนวชืไอมตอ ละสุมกใบขຌอมูลจ ำนวนครัวรือนดย฿ชຌสูตรกำรค ำนวณของ Taro Yamane 
 

  จำกกำรส ำรวจเมพบครัวรือนทีไตัๅงอยู฿นนวชืไอมตอ ละพบวำมีครัวรือนทีไตัๅงอยู
฿นรัศมี ใ กิลมตรทัๅงหมด  แุโแแ ครัวรือน คือบຌำนสองพรก หมูทีไ 7  บຌำนบำงบอน หมูทีไ 5 ต ำบล
ล ำลียง อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง ละบຌำนบำงกຌว หมูทีไ แ ต ำบลบำงกຌว อ ำภอ ละอุน จังหวัด
ระนอง   ดยจะตຌองท ำกำรสุมกใบขຌอมูลจ ำนวนครัวรือนดย฿ชຌสูตรกำรค ำนวณของ Taro Yamane 
มืไอศึกษำขຌอมูลทุติยภูมิจ ำนวนครัวรือนพบวำ บຌำนสองพรกมีจ ำนวนครัวรือน 5ใ่ ครัวรือน 
บຌำนบำงบอนมีจ ำนวนครัวรือน โ็่ ครัวรือน  ิองค์กำรบริหำรสวนต ำบลล ำลียงุ 2557ี บຌำน
บำงกຌว จ ำนวนครัวรือน ใ้5 ครัวรือน  ิองค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำงกຌวุ 2557ี ดังนัๅนจ ำนวน
กลุมตัวอยำงของครัวรือนทีไตัๅงอยูนอกนวชืไอมตอ฿นรัศมี 3 กิลมตร คือ 
 

   - จ ำนวนครัวรือนบຌำนสองพรก จ ำนวน 5ใ่ ครัวรือน  
   - จ ำนวนครัวรือนบຌำนบำงบอน จ ำนวน โ็่ ครัวรือน  
   - จ ำนวนครัวรือนบຌำนบำงกຌว จ ำนวน ใ้5 ครัวรือน  
   

   จำกกำรค ำนวณตำมสูตรของ Taro Yamane ของบຌำนสองพรก จำกจ ำนวน
ครัวรือนทัๅงหมด 5ใ่ ครัวรือน จะกใบกลุมตัวอยำงพียง ไๆ ครัวรือน  บຌำนบำงบอน จำกจ ำนวน
ครัวรือนกลุมตัวอยำงทัๅงหมด โ็่ ครัวรือน จะกใบกลุมตัวอยำงพียง ไโ ครัวรือน บຌำนบำงกຌว 
จำกจ ำนวนครัวรือนทังหมด ใ้5 ครัวรือน จะกใบกลุมตัวอยำงพียง ไไ ครัวรือน รวมจ ำนวนกลุม
ตัวอยำงของครัวรือนทีไตัๅงอยูนอกนวชืไอมตอ฿นรัศมี 3 กิลมตร คือ แใโ ครัวรือน 
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 กำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

  รวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรศึกษำมำวิครำะห์ดย฿ชຌปรกรมวิครำะห์สถิติทำง
สังคมศำสตร์ ิSPSSี ละน ำสนอขຌอมูล 
 
กิจกรรมการประมินมูลคาความสียหายจากการท าลายพืชผลทางการกษตรของสัตว์ปຆา  
 

 ส ำรวจจงนับควำมสียหำยของพืชผลทำงกำรกษตร บຌำนรือน สิไงของครืไอง฿ชຌ ทีไกิดจำก
กำรกระท ำของสัตว์ปຆำ฿นบริวณพืๅนทีไนวชืไอมตอระบบนิวศ ดยท ำกำรประมินรำคำอຌำงอิงกับ
รำคำตลำด ณ วลำนัๅน โ ทุกครัๅงทีไมีรำยงำนขຌำมำ ิส ำรวจ แเเ%) 
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การตรวจอกสาร 
 

  
แ.ขຌอมูลทัไวเปของพืๅนทีไศึกษา 
 

 แ.แ ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก(ศูนย์ปฏิบัติกำรภูมิสำรสนทศิสุรำษฎร์ธำนีี,2554) 
 

  ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก  ส ำนักงำนตัๅงอยูทีไหมูทีไ  ต ำบลบำงนๅ ำจืด 
อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ่5แแเ   มีนื ๅอทีไ โแแุๆ5เ เร หรือประมำณ ใใ่.ๆไ ตำรำง
กิลมตร มีนื ๅอทีไอยู ฿น โ จังหวัด คือ จังหวัดระนอง ละจังหวัดชุมพร ดย฿นจังหวัดระนอง 
ตัๅงอยู฿นทຌองทีไ ต ำบลนๅ ำจืด ต ำบลมะมุ ต ำบลปำกจัไน อ ำภอกะปอร์ จังหวัดชุมพร  ตัๅงอยู฿นทຌองทีไ 
ต ำบลวิสัย฿ตຌ ต ำบลขำทะลุ ต ำบลทุงระยะ อ ำภอสวี ต ำบลบຌำนนำ อ ำภอมือง จังหวัดชุมพร  
 

 ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก  มีอำณำขตติดตอกับพืๅนทีไตำง โ ดังนีๅ 
 

  ทิศหนือ    จดคลองกุม คลองงอม คลองหิน฿ส ทຌองทีไบຌำนนำ อ ำภอมือง       
    จังหวัดชุมพร   คลองวัน ทຌองทีไ ต ำบล มะมุ อ ำภอ กระบุรี  
    จังหวัดระนอง 
  

  ทิศตะวันออก จดคลองพลึง คลองวิสัย ทຌองทีไต ำบลวิสัย฿ตຌ คลองนๅ ำลอด คลอง
    นๅ ำลอดนຌอย ต ำบลทุงระยะ ต ำบลนำสัก อ ำภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

  ทิศ฿ตຌ  จดอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว อ ำภอละอุน จังหวัดระนอง 
 

  ทิศตะวันตก จดคลองพลุ฿หญ คลองกระบุรี ต ำบลนๅ ำจืดนຌอย คลองบำงบอน  
    คลองบำงนำ คลองล ำลียง คลองพรกดำด ต ำบลล ำลียง อ ำภอ
    กระบุรี จังหวัดระนอง  
 

  ประวัติควำมปຓนมำ 
 

   หวัดชุมพร มีหนังสือทีไ ชพ. 0009/33394 วันทีไ 29 ตุลำคม 2534 ฿หຌ
ส ำนักงำนปຆำเมຌขตสุรำษฎร์ธำนีประกำศปຆำสงวนหงชำติ ปຆำทุงระยะ -นำสัก ละปຆำบຌำนขำคำย 
ปຓนอุทยำนหงชำติหรือขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำพรຌอมส ำนำหนังสือ อ ำภอสวี ทีไ 0309/1271 ลงวันทีไ 
15 มีนำคม 2534 จຌงวำปຆำสงวนหงชำติปຆำทุงระยะ ละ ปຆำนำสัก เดຌถูกบุกรุกท ำลำย พืๅนทีไปຆำทีไยัง
หลืออยูมีสภำพปຆำทีไสมบูรณ์ละลຌวนตมีตຌนนๅ ำล ำธำร มีสภำพปຓนภูขำสูง เมหมำะกกำรกษตร 
หำกปลอยเวຌสภำพปຆำจะหมดเป จะท ำ฿หຌล ำนๅ ำ฿นหຌวย ล ำคลอง ละมนๅ ำสวีหຌง หในควรประกำศ 
พืๅนทีไดังกลำวปຓนอุทยำนหงชำติหรือขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ ส ำนักงำนปຆำเมຌขตสุรำษฎร์ธำนี จึงเดຌ
จัดสงจຌำหนຌำทีไออกเปด ำนินกำรส ำรวจขຌอมูลบืๅองตຌนของปຆำหงนีๅ ตำมค ำสัไงส ำนักงำนปຆำเมຌขต    
สุรำษฎร์ธำนี ทีไ 123/2535 ลงวันทีไ 31 มกรำคม 2535 ละรำยงำนวำพืๅนทีไดังกลำวยังมีสภำพปຆำทีไ
สมบูรณ์ ประกอบดຌวยนๅ ำตกหลำยหงละสัตว์ปຆำนำนำชนิด ชน ชຌำง หมี สือ กวำง กຌง สมสรใจ  



6 

วัวปຆำ ชะนี ลิง คำง กระจง ละนกชนิดตำงโ ปຓนจ ำนวนมำก สัตว์ลืๅอยคลำนนำนำชนิด สมควรทีไจะ
รักษำเวຌ ผูຌส ำรวจมีควำมหในวำสมควรประกำศปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ ดยผนวกอำพืๅนทีไบริวณ
อ ำภอละอุน อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง ละอ ำภอ พะตຍะ จังหวัดชุมพรเวຌดຌวย สวนบริวณบຌำน
ขำคำยหในสมควรกันออกพรำะมีรำษฎรอำศัยอยูหนำนน ส ำนักงำนปຆำเมຌ ขตสุรำษฎร์ธ ำนีเดຌ
พิจำรณำลຌว พืไอปຓนกำรอนุรักษ์สัตว์ปຆำละรักษำพืๅนทีไปຆำตຌนนๅ ำล ำธำรของอ ำภอสวี จังหวัดชุมพร 
หในควรประกำศปຆำทุงระยะ ละปຆำนำสัก ปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ ดยผนวกพืๅนทีไบริวณอ ำภอ 
ละอุน อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง ละอ ำภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร ขຌำเวຌดຌวย สวนพืๅนทีไบริวณปຆำ
บຌำนขำคำย หในควรกันออก พรำะมีรำษฎรอำศัยอยูหนำนน ตอมำกรมปຆำเมຌ ดยสวนอนุรักษ์สัตว์
ปຆำ เดຌจัดสงจຌำหนຌำทีไออกเปด ำนินกำรส ำรวจบืๅองตຌน ฿นพืๅนทีไบริวณดังกลำวระหวำงวันทีไ 23 
กรกฎำคม - 20 สิงหำคม 2536 ผลกำรส ำรวจ จຌำหนຌำทีไมีควำมหในวำ มีพืๅนทีไหมำะสมทีไจะประกำศ
฿หຌปຓน ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ ทุงระยะ-นำสัก? นืๅอทีไประมำณ 211,650 เร ิ338.64 ตำรำงกิลมตรี 
฿นทຌองทีไต ำบลนๅ ำจืด ต ำบลมะมุ ต ำบลปำกจัไน ละต ำบลล ำลียง อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง ละ
ต ำบลบຌำนนำ อ ำภอมือง ต ำบลวิสัย฿ตຌ ต ำบลครน ต ำบลทุงระยะ ละต ำบลขำทะลุ อ ำภอสวี 
จังหวัดชุมพร ละเดຌประกำศจัดตัๅงปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสักตำมพระรำชกฤษฎีกำ฿น
รำชกิจจำนุบกษำ หนຌำ 7 ลม 113 ตอนทีไ 26 ก ลงวันทีไ 10 กรกฎำคม 2539 ครอบคลุมพืๅนทีไ
รอยตอ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง ละจังหวัดชุมพร สถำนทีไตัๅงส ำนักงำนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำอยู 
บริวณนๅ ำตกบกกรำย ฿นทຌองทีไ หมูทีไ 8 ต ำบล นๅ ำจืด อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระหวำงกิลมตร
ทีไ 556-557 ถนนทำงขຌำส ำนักงำนขตฯ ปຓนถนนลำดยำง ระยะหำงจำกถนนพชรกษม ประมำณ 
แเ กิลมตร 
 

  ลักษณะภูมิประทศ 
 

   พืๅนทีไมีควำมหมำะสมทีไจะประกำศ฿หຌปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ -
นำสัก มีนืๅอทีไประมำณ 211,650 เร หรือประมำณ 338.64 ตำรำงกิลมตร อยู฿นพืๅนทีไปຆำสงวน
หงชำติ จ ำนวน 4 ปຆำ คือ 
  
    ก. ปຆำสงวนหงชำติ ปຆำทุงระยะละปຆำนำสัก ทຌองทีไต ำบลวิสัย฿ตຌ 
ต ำบลครน ต ำบลทุงระยะ อ ำภอสวี จังหวัดชุมพร สภำพพืๅนทีไปຓนทือกขำสูงชันสลับซับซຌอน มี
รำษฎรบุกรุกขຌำท ำกินบริวณพืๅนทีไรำบปลูกกำฟ ยำงพำรำ ทุรียน กลຌวย เปบຌำงลຌว ขณะนีๅหลือ
ปຆำอุดมสมบูรณ์ ซึไงปຓนปຆำตຌนนๅ ำล ำธำร สวน฿หญของ พืๅนทีไมีควำมลำดชันตัๅงต  25 % ขึๅนเป ระดับ
ควำมสูงของพืๅนทีไทีไจะประกำศ ปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ จำกระดับนๅ ำทะล ฉลีไยประมำณ 100-
500 มตร ยอดขำสูงประมำณ 592 มตร คือ ขำนำง อยูทำงทิศตะวันออกของพืๅนทีไ ล ำหຌวยมีนๅ ำ
ตลอดปทีไ ส ำคัญ 2 สำย คือ คลองวิสัย ละคลองนๅ ำลอด ฿นฤดูฝนนๅ ำเหลชีไยวมำก สวนล ำหຌวยลใกโ 
มีนๅ ำฉพำะฤดูฝน ชน คลองพลึง ปຓนตຌน  
    ข. ปຆำสงวนหงชำติปຆำสียบญวน ละปຆำทำสำร ต ำบลบຌำนนำ 
อ ำภอมือง จังหวัดชุมพร สภำพพืๅนทีไปຓนทือกขำสูงชันสลับซับซຌอน มีรำษฎรบุกรุกขຌำท ำกินบริวณ
พืๅนทีไรำบ ปลูกทุรียน ยำงพำรำ กำฟ พริกกลຌวยละขຌำว ขณะนีๅหลือปຆำอุดมสมบูรณ์ซึไงปຓนปຆำตຌน
นๅ ำ ล ำธำร สวน฿หญของพืๅนทีไมีควำมลำดชัน ตัๅงต 25 % ขึๅนเป ระดับควำมสูงของพืๅนทีไทีไจะประกำศ



7 

ปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำจำก ระดับนๅ ำทะล ฉลีไยประมำณ 200-500 มตร ยอดขำสูงประมำณ 
525 มตร คือ ขำตำถร อยูทำงทิศตะวันออกของพืๅนทีไ ล ำหຌวยมีนๅ ำตลอดป ทีไส ำคัญ 3 สำย คือ 
คลองงอม ละคลองกุม ละคลองหิน฿ส ฿นฤดูฝนนๅ ำเหลชีไยวมำก 
 

     ค. ปຆำสงวนหงชำติ ปຆำนๅ ำจืด ปຆำมะมุ ละปຆำปำกจัไน ทຌองทีไ
ต ำบลนๅ ำจืด ต ำบลมะมุ ต ำบลปำกจัไน อ ำภอกระบุรี จังหวัดระนอง สภำพพืๅนทีไปຓ นทือกขำสูงชัน
สลับซับซຌอน มีรำษฎรบุกรุกขຌำท ำกินบริวณพืๅนทีไรำบ ละทีไลำดชันเมมำกนัก ปลูกกลຌวย มะพรຌำว 
กำฟ ทุรียน มังคุด ยำงพำรำ ลำงสำด พริก ขณะนีๅหลือปຆำอุดมสมบูรณ์ ซึไงปຓนปຆำตຌนนๅ ำ ล ำธำร 
สวน฿หญของพืๅนทีไมีควำมลำดชัน ตัๅงต 25 % ขึๅนเป ระดับควำมสูงของพืๅนทีไทีไจะประกำศปຓนขต
รักษำพันธุ์สัตว์ปຆำจำกระดับนๅ ำทะล ฉลีไยประมำณ 200-600 มตร ยอดขำสูงประมำณ 639 มตร 
คือ ขำผักวน อยูทำงทิศตะวันออกของพืๅนทีไ ล ำหຌวยมีนๅ ำตลอดป ทีไส ำคัญ 1 สำย คือ คลองกระบุรี 
สวนล ำหຌวยลใกโ มีนๅ ำฉพำะฤดูฝน ชน คลองวัน คลองพลุ฿หญ  
     

    ง. ปຆำสงวนหงชำติ ปຆำล ำลียง ทຌองทีไต ำบลล ำลียง อ ำภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง สภำพพืๅนทีไปຓนทือกขำสูงชันสลับซับซຌอน มีรำษฎรบุกรุกท ำกิน บริวณพืๅนทีไรำบ
จ ำนวนมำก ทีไลำดชันมีจ ำนวนนຌอย ปลูกมังคุดยำงพำรำ ทุรียน กำฟ ลำงสำด พริก ขຌำว กลຌวย 
มะพรຌำว ขณะนีๅหลือปຆำอุดมสมบูรณ์ ซึไงปຓนปຆำตຌนนๅ ำล ำธำร สวน฿หญของพืๅนทีไมีควำมลำดชัน ตัๅงต 
25 % ขึๅนเป ระดับควำมสูงของพืๅนทีไทีไจะประกำศปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำจำกระดับนๅ ำทะล ฉลีไย
ประมำณ 100-500 มตร ยอดขำสูงประมำณ 569 มตร คือ ขำนำง อยูทำงทิศตะวันออก ของพืๅนทีไ 
ล ำหຌวยมีนๅ ำตลอดป ทีไส ำคัญ 3 สำย คือ คลองบำงบอน คลองพรกดำด คลองล ำลียง สวนล ำหຌวย
ลใกโ มีนๅ ำฉพำะฤดูฝน ชน คลองบำงหมี 
 

  อุณหภูม ิ
 

   คำอุณหภูมิฉลีไยรำยป฿นพืๅนทีไขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก มีคำ
ทำกับ โ็.ใเ องศำซลซียส คำอุณหภูมิสูงสุดฉลีไยรำยป มีคำทำกับ โ้.ใเ องศำซลซียส ละมี
คำอุณหภูมิตไ ำสุดฉลีไยรำยปมีคำทำกับ โๆ.แ็ องศำซลซียส 
  

  ควำมชืๅนสัมพัทธ์ 
 

   ควำมชืๅนสัมพัทธ์ฉลีไยรำยป฿นพืๅนทีไมีคำรຌอยละ ็้.ใเ ดือน กรกฎำคม 
ปຓนดือนทีไมีคำควำมชืไนสัมพัทธ์ฉลีไยสูงสุด มีคำรຌอยละทำกับ ่ๆ.โ็ ละควำมชืๅนสัมพันธ์ตไ ำสุด มี
คำรຌอยละทำกับ ็เ.่่ ฿นดือน ธันวำคม 
 
 
  สภำพภูมิอำกำศ 
 

   สภำพอำกำศของพืๅนทีไอยู฿นขตมรสุมขตรຌอนซึไงมีอำกำศอยู฿นกณฑ์ชุมชืๅน
ฤดูฝนริไมดือนพฤษภำคม-ดือนตุลำคม ซึไงปຓนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ สวน฿นชวงทีไมี
ฝนตกนຌอย คือ ชวงดือนธันวำคม -ดือนมษำยน ดยเดຌรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ 
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  ลักษณะธรณีวิทยำ 
 

    ลักษณะทำงธรณีวิทยำของพืๅนทีไปຆำหงนีๅ สวน฿หญปຓนภูขำดินมีลักษณะ
ปຓนดินหนียวปนทรำยสีดง สมรรถนะ฿นกำรอุຌมนๅ ำคอนขຌำงสูง 
 

  ทรัพยำกรปຆำเมຌ 
 

    ปຓนปຆำดิบชืๅน  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์มีพรรณเมຌนำนำชนิด เดຌก 
ตะคียนทอง สมอพิภก ซะกอ ตะคียนทรำย ตะคียนซวย ชຌำงหก มะปริง ด ำดง สียดคำง 
อินทนิล สียดชอ สຌำน หลุมพอ ตะคียนหิน มำหลใก ตะบก฿หญ ตำสือ เขขียว หรือ ดหลม 
ยำงนำ กระบำก ยูง คอหຌง กะบียด สัไงท ำ จิกขำ สุหรียญ มังคะ พรมคต สะกสง ซิบ ตุงกิไง 
กฤษณำ กำสำย ลือดควำย สะตอปຆำ ลำงสำดขำ สมพง จ ำปำ นนทรี มะมวงปຆำ รักขำ ทัง 
ทพทำร ตยนะ คำงตຌน ตะก ขีๅหนอน ละคยอดค ำ ส ำหรับพรรณเมຌทีไปຓนอำหำรของสัตว์ปຆำ เดຌ 
ก เทร มะดืไอ กระทຌอนปຆำ พะนียง มะกอกปຆำ หวຌำ ขนุนปຆำ เผผำก ระก ำ ละหวำย เมຌพืๅนลำงตำง 
โ หลำยชนิด ชน ฟຂร์น กลຌวยเมຌ ปำล์มละพุดปຆำ 
 

  ทรัพยำกรสัตว์ปຆำ 
 

    นืไองจำกสภำพปຆำปຓนปຆำดิบชืๅนทีไอุดมสมบูรณ์ ตปัจจุบันปຆำถูกท ำลำยเป
มำก จำกกำรส ำรวจบืๅองตຌนละสอบถำมชำวบຌำน พบสัตว์ปຆำดังนีๅ ลียงผำ หมีคน กวำงปຆำ อีกຌง หมี
ขอ กระทิง วัวดง สมสรใจ สือ อีหใน หมูปຆำ มวดำว สือปลำ ละนกชนิดตำงโ ทำทีไส ำรวจพบ มี
นกปลຌำ นกตบยูง ละนกกวักลิไน สัตว์ลืๅอยคลำนชนิดทีไส ำคัญ เดຌกตะกวด หำชຌำง หีๅย ตะพำบนๅ ำ 
งูชนิดตำงโชน งูขียวตำงโ ชน งูขียวหำงเหมຌ งูกะปะ งูสำยพำน งูหลือม งูขียว ละงูองอำจ ปຓน
ตຌน 
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ภาพทีไ 1  ทีไตัๅงละขอบขตขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก 
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  1.2 อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว (ศูนย์ปฏิบัติกำรภูมิสำรสนทศิสุรำษฎร์ธำนีี,2554) 
 

  อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำวส ำนักงำนตัๅงอยูลขทีไ 76/5 หมูทีไ 1 ต ำบลหงำว 
อ ำภอมือง จังหวัดระนอง 8500 มีพืๅนทีไหมดประมำณ ไแ็ุ5เเ เร หรือ ๆๆ่ ตำรำงกิลมตร 
 

  ประวัติควำมปຓนมำ    
 

   อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว ดิมชืไอ อุทยำนหงชำติคลองพรำ มีประวัติ
กำรจัดตัๅงริไมจำกมืไอ฿นป พ.ศ. 2521 ปຆำเมຌขตสุรำษฎร์ธำนี เดຌมีหนังสือถึงกรมปຆำเมຌจຌงวำ บริวณ
ปຆำสงวนหงชำติปຆำทุงระยะนำสัก ทຌองทีไอ ำภอสวี จังหวัดชุมพร สภำพปຆำละภูมิประทศสวน฿หญ
ปຓนภูขำสลับซับซຌอน มีเมຌมีคำปຓนจ ำนวนมำก ปຓนปຆำตຌนนๅ ำล ำธำร สัตว์ปຆำชุกชุม ธรรมชำติสวยงำม
หมำะกกำรจัดปຓนหลงทองทีไยว฿นลักษณะของอุทยำนหงชำติ หรือขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ ซึไง
กองอนุรักษ์สัตว์ปຆำเดຌส ำรวจลຌวจຌงวำ ปຆำดังกลำวเมหมำะสมทีไจะจัดตัๅงปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์
ปຆำ กองอุทยำนหงชำติเดຌสัไง฿หຌจຌำหนຌำทีไเปส ำรวจบืๅองตຌนเดຌรับรำยงำนวำ พืๅนทีไดังกลำวมีสภำพ
ธรรมชำติทีไหมำะสมทีไจะจัดตัๅงปຓนอุทยำนหงชำติเดຌ ประกอบกับ฿นป พ.ศ. 2524 นำยประมวล  
กุลมำตย์ สมำชิกสภำผูຌทนรำษฎรจังหวัดชุมพร เดຌมีหนังสือกรำบรียน ฯพณฯ พลอกปรม ติณสูลำ
นนท์ นำยกรัฐมนตรี สนอวำ ทีไหมูบຌำนหมูทีไ 13 (ปัจจุบัน หมูทีไ 5) ต ำบลตะก อ ำภอทุงตะก 
จังหวัดชุมพร มีนๅ ำตกสวยงำม นๅ ำเหลตลอดป มีสภำพปຆำอุดมสมบูรณ์ หในควรสงวนเวຌจัดปຓนอุทยำน
หงชำติ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำลຌวมีบัญชำ฿หຌกรมปຆำเมຌรับเปพิจำรณำด ำนินกำรตอเป กอง
อุทยำนหงชำติ จึงเดຌสัไง฿หຌจຌำหนຌำทีไออกเปด ำนินกำรบุกบิกจัดตัๅงอุทยำนหงชำติคลองพรำตัๅงต
ปงบประมำณ 2524 ตตอมำกิดหตุกำรณ์บຌำนมืองเมสงบ นืไองจำกกำรทรกซึมของผูຌกอกำรรຌำย
คอมมิวนิสต์ เมปຓนทีไปลอดภัยตอกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ จึงเดຌระงับผนงำนเวຌปຓนกำรชัไวครำว 
มืไอสถำนกำรณ์ขຌำสูภำวะปกติลຌว ฿นป พ.ศ. 2526 กองอุทยำนหงชำติจึงเดຌ฿หຌจຌำหนຌำทีไออกเป
บุกบิกจัดตัๅงอุทยำนหงชำติคลองพรำอีกครัๅงหนึไง ซึไงจຌำหนຌำทีไเดຌขຌำริไมด ำนินกำรตัๅงต
ปงบประมำณ 2527 ปຓนตຌนมำ  ส ำหรับนๅ ำตกหงำวนัๅน ดิมคือ วนอุทยำนนๅ ำตกหงำว อยู฿นทຌองทีไ
ต ำบลหงำว อ ำภอมือง จังหวัดระนอง มีนวขตตำมนวขตปຆำสงวนหงชำติปຆำขำนๅ ำตกหงำว มี
นืๅอทีไประมำณ 2.93 ตำรำงกิลมตร ปຓนหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงของจังหวัดระนอง อยู฿นควำม
ดูลของส ำนักงำนปຆำเมຌจังหวัดระนองมำตัๅงตป พ.ศ. 2498 จนถึงป พ.ศ. 2524 จึงเดຌอนเปขึๅนกับ
กองอุทยำนหงชำติ ซึไงเดຌ฿หຌหัวหนຌำอุทยำนหงชำติหลมสนมำปຓนผูຌควบคุมดูลวนอุทยำนนๅ ำตก 
หงำวอีกหนຌำทีไหนึไง  ตอมำ฿นป พ.ศ. 2532 เดຌมีกำรผนวกวนอุทยำนนๅ ำตกหงำวขຌำปຓนขตอุทยำน
หงชำติคลองพรำละปลีไยนชืไอมำปຓน อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว มืไอป พ.ศ. 2537  ปัจจุบัน
อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว เดຌรับกำรประกำศ฿หຌปຓนอุทยำนหงชำติตำมพระรำชบัญญัติอุทยำน
หงชำติ พ.ศ. 2504 ลຌว ประกอบดຌวยพืๅนทีไทัๅงหมด 417,500 เร ดยเดຌตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดทีไดินปຆำปຆำละอุน ละปຆำรำชกรูด฿นทຌองทีไต ำบลบำงกຌว ต ำบลละอุน฿ตຌ ต ำบลบำงพระหนือ 
ต ำบลละอุนหนือ อ ำภอละอุน ต ำบลบำงริๅน ต ำบลหำดสຌมปງน ต ำบลหงำว ต ำบลรำชกรูด อ ำภอ
มืองระนอง จังหวัดระนอง ปຆำทุงระยะ ปຆำนำสัก ปຆำขำตังอำ ปຆำคลองชน ปຆำพะตຍะ ปຆำปังหวำน 
ละปຆำปำกทรง ฿นทຌองทีไต ำบลขำคำย อ ำภอสวี ต ำบลชองเมຌกຌว ต ำบลตะก อ ำ ภอทุงตะก 
ต ำบลนำขำ ต ำบลวังตะกอ ต ำบลหำดยำย อ ำภอหลังสวน ละต ำบลปังหวำน ต ำบลพระรักษ์ ต ำบล
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พะตຍะ ต ำบลปำกทรง อ ำภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร ฿หຌปຓนอุทยำนหงชำติ ซึไงประกำศ฿นรำชกิจจำ
นุบกษำ ลม 116 ตอนทีไ 44 ก วันทีไ 2 มิถุนำยน 2542 ปຓนล ำดับทีไ 93 ของประทศ 
 

  ลักษณะภูมิประทศ 
 

   พืๅนทีไของอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว ปຓนพืๅนทีไตຌนนๅ ำมีลักษณะปຓน
ทือกขำสลับซับซຌอน มีทีไรำบนຌอยมำก วำงตัวยำวตำมนวหนือ -฿ตຌ ประกอบดຌวยขำดน ขำ
นมสำว ทีไสูงทีไสุดคือ ยอดขำนมสำว มีควำมสูง 1,089 มตร จำกระดับนๅ ำทะล สันขำทีไปຓนนวยำว
นีๅบงขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรละปຓนหลงตຌนนๅ ำล ำธำรทีไส ำคัญ ชน คลองสวี คลองพรำ 
คลองตะก ละคลองหลังสวน฿นจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหำดสຌมปງน คลองบำง
ริๅน คลองหงำว ละคลองรำชกรูด฿นจังหวัดระนอง  
 

  อุณหภูม ิ
 

   คำอุณหภูมิฉลีไยรำยป฿นพืๅนทีไหนวยควบคุมพืๅนทีไทีไจะประกำศปຓนขตหຌำม
ลำสัตว์ปຆำคลองมวงกลวงมีคำทำกับ 27.1 องศำซลซียส คำอุณหภูมิสูงสุดฉลีไยรำยป มีคำทำกับ 
31.4 องศำซลซียส ละคำอุณหภูมิตไ ำสุดฉลีไยรำยปมีคำทำกับ 23.1 องศำซลซียส 
 

  ภูมิอำกำศ    
 

   สภำพภูมิอำกำศ อยู฿นขตลมมรสุม ฿นฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวำงดือน 
พฤษภำคม - ธันวำคม ชวงทีไหมำะส ำหรับกำรทองทีไยว คือ ฿นชวงระหวำงดือนพฤศจิกำยน – 
มษำยน 
 

  ธรณีวิทยำ 
 

   ลักษณะของดิน฿นขตพืๅนทีไอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว สวน฿หญปຓนดิน
กลุมชุดทีไ 26 ลักษณะดิน ปຓนดินรวนหนียว สีดง พืๅนทีไทีไปຓนภูขำสูง ลักษณะดินอยู฿นกลุมชุดทีไ 53 
ละ 54 (ขຌอมูลจำกสถำนีพัฒนำทีไดินี ดยทีไลักษณะดินดยทัไวเปปຓนดินรวนหนียว ดังนัๅน฿นบริวณ
ทีไปຓนภูขำสูงหรือพืๅนทีไลำดชันจึงมีควำมสีไยงตอกำรกิด Erosion สูง   
 

  ทรัพยำกรปຆำเมຌ 
 

   ทรัพยำกรปຆำเมຌ สภำพปຆำ฿นอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำวกือบทัๅงหมดปຓน
ปຆำดิบชืๅน คิดปຓนรຌอยละ 99.8 ของพืๅนทีไทัๅงหมด มีปຆำหญຌำบริวณยอดขำนๅ ำตกหงำว ละทิวขำดຌำน
ทิศ฿ตຌลงมำ ปຓนหยอมโ มีนืๅอทีไรวมประมำณ 853 เร หรือคิดปຓนรຌอยละ 0.2 ของพืๅนทีไ
ทัๅงหมด  ลักษณะดนของพืๅนทีไ ลักษณะดยทัไวเปปຓนทือกขำสลับซับซຌอนนຌอยมำก ปຓนหลงตຌนนๅ ำ
ล ำธำรทีไส ำคัญ ปຓนจุดก ำนิดหຌวย คลอง ทีไส ำคัญโ ทัๅง฿นขตจังหวัดชุมพร ละระนอง มีพืๅนทีไ 
Sensitive ตอระบบนิวศ หลำยจุด ชน นๅ ำตกหงำว นๅ ำตกคลองพรำ นๅ ำตกบำงริๅน นๅ ำตกหวมวง 
นๅ ำตกหวพรຌำว ฯลฯ คลองตะก คลองพรำ คลองปังหวำน คลองอำ คลองอนก คลองพระ คลองย 
คลองทับขอน ฿นจังหวัดชุมพร คลองบำงกຌว คลองละอุน คลองระวิ คลองหำดสຌมปງน คลองบำงริๅน 
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คลองหงำว ละคลองรำชกรูด ฿นจังหวัดระนอง ปຆำหญຌำละผำหิน฿นอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำวละ
ทิวขำดຌำนทิศ฿ตຌลงมำ  พันธุ์เมຌ มีเมຌมีคำทีไส ำคัญโ ชน พญำเมຌ ตะคียนทอง หลุมพอ จ ำปำ ยำง ยูง 
บุนนำค ตะบก อินทนิล ตะคียนทรำย มะมวงปຆำ เขขียว รักขำ ฯลฯ ชนิดพันธุ์เมຌพืๅนลำงทีไพบ ชน 
หวำยชนิดตำงโ เมຌเผ ฟຂร์น กลຌวยปຆำ ฯลฯ  
 

  ทรัพยำกรสัตว์ปຆำ  
   

   ทรัพยำกรสัตว์ปຆำ฿นอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว  สัตว์ปຆำ มีชຌำงปຆำ 2 ขลง 
ขลงหนึไง 11 ตัว อีกขลงหนึไง 7 ตัว อำศัยอยู฿นปຆำพะตຍะ ฿นขตอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว สัตว์ปຆำ
อืไนโทีไอำศัยอยู ชน สมสรใจ กระทิง หมี กຌง ลิง คำง หมูปຆำ ลียงผำ กระรอก งูหำ งูจงอำง งูหลือม 
ตำ ตะพำบนๅ ำ นกหวຌำ นกกำฮัง นกงือก นกกำงขน นกขำ นกซงซว นกขุนทอง นกกระรำง นก
ขมิๅน นกกระจำบ เกปຆำ ฯลฯ  สัตว์อืไนโ อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว มีสัตว์ฉพำะถิไนทีไมีควำมส ำคัญ
ละมีชืไอสียงทีไทรำบกันทัไวเปอีกอยำงหนึไง นัไนคือ มีกำรคຌนพบ ปูจຌำฟງำ ิPhricotelphusa 
Sirindhon Naijanetr) ปูนๅ ำตกชนิด฿หมของลก พบครัๅงรกทีไบริวณนๅ ำตกหงำว จังหวัดระนอง  
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ภาพทีไ 2  ทีไตัๅงละขอบขตอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว 
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2. ขຌอมูลนวชืไอมตอระบบนิวศ   
 

 ประทีป ิโ55ๆี ฿หຌค ำจ ำกัดควำม นวชืไอมตอระบบนิวศ หมำยถึง พืๅนทีไขนำดลใกดยมำก
มักมีรูปรำงปຓนถบยำวชวยท ำหนຌำทีไตอบสนองควำมตຌองกำรของชนิดฉพำะนัๅน โ ทีไตຌองกำร
คลืไอนทีไระหวำงหยอมปຆำทีไตกตำงกันเดຌ ดยนวชืไอมตอมักมีพืชพรรณคลຌำยกับถิไนอำศัยหลักทีไอยู
฿กลຌคียง ตบทบำทของนวชืไอมตอทีไดนชัดทีไสุด คือ กำรสงสริม฿หຌสิไงมีชีวิตสำมำรถกระจำยละ
คลืไอนตัวเปตำมหยอมทีไอำศัยทีไหำงเกลออกเปเดຌ ท ำ฿หຌกิดควำมสำมำรถ฿นกำรชืไอมตอกันของ
สิไงมีชีวิตระหวำงหยอมปຆำทีไกระจัดกระจำยอยูทัไวเป กลำวคือ ปຓนกำรสงสริมหรือชวยหลือ฿หຌกิด
กำรคลืไอนทีไของสิไงมีชีวิตดยฉพำะสัตว์ปຆำ ซึไงจะชวย฿หຌสิไงมีชีวิตมีอกำสลกปลีไยนพันธุกรรม
ระหวำงประชำกรทีไตกตำงกันมำกขึๅน ดังนัๅน สรุปประยชน์ของนวชืไอมตอเดຌ ดังนีๅ 
 

  1. พิไมอัตรำกำรอพยพขຌำสูพืๅนทีไ คุຌมครอง น ำเปสูกำรพิไมละรักษำควำม
หลำกหลำยของชนิด พิไมขนำดประชำกรของตละชนิด ชวยลดอกำสกำรสูญพันธุ์ ลดกำรผสมพันธุ์
฿นสำยลือดทีไ฿กลຌชิดกัน ด ำรงเวຌซึไงควำมหลำกหลำยของพันธุกรรมภำย฿นประชำกร 
 

  2. พิไมพืๅนทีไ฿นกำรสำะสวงหำอำหำร ปຓนกำรชวย฿หຌชนิดพันธุ์ทีไอยู฿นพืๅนทีไอำศัยทีไ
เมหมำะสมเดຌคลืไอนทีไเปอำศัยอยู฿นพืๅนทีไทีไหมำะสมกวำ 
 

  3. ท ำหนຌำทีไปຓนพืๅนทีไคุຌมภัยส ำหรับชนิดทีไคลืไอนทีไระหวำงหยอมปຆำ 
 

  4. พิไมควำมหลำกหลำยของถิไนทีไอำศัยชวย฿หຌสิไงมีชีวิตตละชวงวัยลือกพืๅนทีไอำศัย
ทีไหมำะสมตำมชวงวลำละวงจรชีวิต 
 

  5. พิไมพืๅนทีไทำงลือกส ำหรับกำรหลบภัย฿หຌกับสิไงมีชีวิต฿นชวงทีไตຌองผชิญกับ
สิไงรบกวนทีไรุนรง ชน เฟปຆำ นๅ ำทวม 
 

  6. กิดพืๅนทีไสีขียว ชวยจ ำกัดกำรติบตของขตมือง พัฒนำทิวทัศน์฿หຌรมรืไนปຓน
กำรพิไมคุณคำทำงอຌอม฿หຌกับพืๅนทีไ 
 

  7. ฿นกรณี฿ชຌหลงนๅ ำปຓนทำงชืไอมจะชวยสงสริมกำรดูลคุณภำพนๅ ำละกำร
จัดกำรหลงนๅ ำทีไดี 
 

 ประยชน์ของนวชืไอมตอทีไมีมำกมำยนีๅยังมีขຌอจ ำกัด฿นกำรจัดท ำ พรำะกำรจัดท ำนว
ชืไอมตอระบบนิวศตຌอง฿ชຌพืๅนทีไบริวณรอบ โ พืๅนทีไอนุรักษ์ทีไจะจัดท ำ ซึไงพืๅนทีไหลำนัๅนอำจปຓนของ
ประชำชนทีไ฿ชຌท ำกินอยูรอบพืๅนทีไอนุรักษ์นัๅน โ ดังนัๅน อุปสรรคส ำคัญของกำรจัดท ำนวชืไอมตอ
ระบบนิวศกใคือกำรยอมรับของประชำชน฿นพืๅนทีไ หำกผำนกำรยอมรับของชุมชนลຌวกำรจัดท ำนว
ชืไอมตอระบบนิวศกใสำมำรถบรรลุปງำหมำย฿นกำรบริหำรจัดกำรปຆำเมຌเดຌ ปຓนเปตำมนวทำงกำร
จัดกำรทีไคณะวนศำสตร์ ิ2555ี กลำวเวຌวำปງำหมำยของกำรจัดกำรนวชืไอมตอผืนปຆำกใพืไอ฿หຌกิด
ควำมมัไนคงของระบบนิวศ กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของกลุมปຆำทำงบกทีไส ำคัญ ดยมี
นวทำงกำรจัดกำร฿น ใ รืไอง คือ ิแี กำรชืไอมตอผืนปຆำ ิโี กำรฟืຕนฟูระบบนิวศ ละ ิใี กำรสรຌำง
ควำมตระหนักละควำมรวมมือจำกประชำชนทຌองถิไนละสำธำรณชน 
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3. ผลการวิจัยทีไผานมา฿นพืๅนทีไศึกษา 
 

 ศูนย์นวัตกรรมอุทยำนหงชำติละพืๅนทีไคุຌมครอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ิ2557ี เดຌท ำกำร
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของปຆำเมຌละสัตว์ปຆำบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศ
ระหวำงอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำวละขตรักษำพันธุ ์สัตว์ปຆ ำทุงระยะ – นำสัก ซึไงถูกบงยก
ออกจำกกันดยทำงหลวงชนบทหมำยลข 5เแแ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษำควำมหลำกชนิด ควำม
มำกมำย ละควำมคลຌำยคลึงกันของสัตว์ปຆำตลอดจนถิไนทีไอยูอำศัย฿นทัๅงสองพืๅนทีไอนุรักษ์ รวมถึง
ปัจจัยคุกคำมทีไมีผลตอกำรด ำรงชีวิตของสัตว์ปຆำ กำรศึกษำดຌำนสัตว์ปຆำ฿ชຌวิธีกำรวำงนวส ำรวจ
จ ำนวน ๆ นว ฿นพืๅนทีไอนุรักษ์ทัๅงสองพืๅนทีไดยมีควำมยำวสຌนส ำรวจสຌนละ ใ กิลมตร ดยบง
กำรกใบขຌอมูลปຓน โ ฤดูกำล พรຌอมทัๅงน ำกลຌองดักถำยอัตนมัติ เปติดตัๅงเวຌ฿นพืๅนทีไศึกษำ น ำขຌอมูล
ทีไเดຌมำประมินกำรปรำกฏ, ควำมชุกชุมของสัตว์ปຆำ ละกำรกระจำยตัวของประชำกรของสัตว์ปຆำ
ตละชนิดทัไวทัๅงพื ๅนทีไปງำหมำย ส ำหรับกำรศึกษำดຌำนนิวศวิทยำปຆำเมຌ฿ชຌวิธีวำงปลงตัวอยำง
ชัไวครำวขนำด   ใเ x ๆเ มตร ฿นพืๅนทีไอนุรักษ์ทัๅงสองพืๅนทีไ ท ำกำรกใบขຌอมูลองค์ประกอบทำง
ชีววิทยำของชนิดพันธุ์ ท ำกำรวิครำะห์ขຌอมูลมิติตำง โ  
 

  ผลกำรศึกษำดຌำนสัตว์ปຆำพบสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมจ ำนวน โ็ ชนิด ทีไมีควำมชุกชุม
มำก฿นพืๅนทีไเดຌก หมูปຆำ ิSus scrofa) กระรอกทຌองดง ิCallosciurus erythraeus) มนหำง
พวง ิAtherurus macrourus) คำงวนถิไน฿ตຌ ิTrachypithecus obscurus) ละลิงสน 
ิMacaca arctoides) ตำมล ำดับ มืไอปรียบทียบดัชนีควำมคลຌำยคลึงของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿น
สองพืๅนทีไพบวำมีควำมคลຌำยคลึง฿นระดับปำนกลำง ิ เ.ไ่ ี ตมืไอพิจำรณำฉพำะสัตว์ลีๅยงลูก
ดຌวยนมขนำด฿หญทีไมีบทบำทส ำคัญตอระบบนิวศปຆำเมຌจ ำนวน ไ ชนิด คือ ลียงผำ ิCapricornis 
sumatraensis) สือดำว ิPanthera pardus) หมูปຆำ ิSus scrofa) ละหมีหมำ ิHelarctos 
malayanus) พบวำมีดัชนีควำมคลຌำยคลึงกันมำก ิเ.็5ี สดง฿หຌหในวำชนิดพันธุ์สัตว์ปຆำ ละ
จ ำนวนสัตว ์ปຆำทีไอำศัยอยู ฿นพื ๅนที ไศึกษำทั ๅงสองพื ๅนที ไนี ๅเมเด ຌตกตำงก ันมำกนัก อีกทั ๅ งม ีกำร
คลื ไอนยຌำยเปมำระหวำงพื ๅนทีไอยำงหในเดຌชัด นอกจำกนี ๅย ังส ำรวจพบนกจ ำนวน 5่ ชนิด 
สัตว์ลืๅอยคลำนจ ำนวน โใ ชนิด สัตว์สะทินนๅ ำสะทินบกจ ำนวน แโ ชนิด สวนกำรศึกษำดຌำน
นิวศวิทยำปຆำเมຌ ปลงตัวอยำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก พบเมຌ฿หญ ๆๆ ชนิด โๆ 
วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิดมำกทีไสุด เดຌก DIPTEROCARPACEAE เมຌหนุมพบ ๆแ ชนิด ใ็ 
วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิดมำกทีไสุด เดຌก PHYLLANTHACEAE ลูกเมຌละกลຌำเมຌพบ โ5 ชนิด 
โเ วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิดมำกทีไสุด เดຌก LAURACEAE มืไอบงชัๅนรือนยอดพบวำ รือน
ยอดชัๅนบน ิ ควำมสูง ≥ ใเ มตร ี มีพันธุ์เมຌดน เดຌก ยำงยูง ิDipterocarpus grandiflorus) 
ขีๅชันจร ิKokoona filiformis) เขขียว ิParashorea stellata) ยำงปำย ิDipterocarpus 
costatus) ร ือนยอดชั ๅนกลำง ิควำมสูง แ่–โ้ มตร ี ม ีพ ันธุ ์เม ຌด น คือ ปลຌำถื ไอน 
ิPtychopyxis javanica) คอลนขำ ิXerospermum laevigatum) กอกขำ ิDacryodes 
rostrata) สวนรือนยอดชัๅนลำง ิ ควำมสูง ‹ แ่ มตร ี มีพันธุ ์เมຌดน คือ ปลຌำถืไอน ิP. 
javanica) ขีๅหนู ิDiospyros borneensis) ลังคຌำว฿บลใก ิDrypetes longifolia) ส ำหรับปลง
ตัวอยำง฿นพืๅนทีไอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว พบเมຌ฿หญ ่โ ชนิด ใแ วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิด
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มำกทีไสุด เดຌก DIPTEROCARPACEAE เมຌหนุมพบ ่โ ชนิด ใ5 วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิด
มำกทีไสุด เดຌก RUBIACEAE ลูกเมຌละกลຌำเมຌพบ โใ ชนิด แ5 วงศ์ ดยวงศ์ทีไพบจ ำนวนชนิดมำก
ทีไสุด เดຌก RUBIACEAE มืไอบงชัๅนรือนยอดพบวำรือนยอดชัๅนบน ิ ควำมสูง ≥ โ็ มตร ี มี
พันธุ ์เมຌดน เดຌก สียด฿บลใก ิPentace curtisii) นำกบุด ิMesua ferrea) ยำงยูง ิD. 
grandiflorus) รือนยอดชัๅนกลำง ิ ควำมสูง แๆ – โๆ มตร ี มีพันธุ์เมຌดน คือ กระบำคำง 
ิHydnocarpus castanea) กำรຌงหิน ิKoilodepas longifolium) ขีๅหนู ิD. borneensis)  
สวนรือนยอดชัๅนลำง ิ ควำมสูง ‹ แๆ มตร ี มีพันธุ์เมຌดน คือ กระบำคำง ิH. castanea)  กำ
รຌงหิน ิK. longifolium) นำกบุด ิM. ferrea) มืไอปรียบทียบทัๅงสองพืๅนทีไ พบวำชนิดพันธุ์เมຌ
ประมำณครึ ไงหนึ ไงของพืๅนทีไหนึ ไงสำมำรถพบเดຌ฿นอีกพื ๅนทีไหนึ ไง ละทัๅงสองพื ๅนทีไมีพันธุ ์เมຌวงศ์ 
DIPTERROCARPACEAE ปຓนพันธุ์เมຌดนชนดียวกัน สดง฿หຌหในวำสังคมพืชทัๅงสองพืๅนทีไนี ๅมี
ควำมคลຌำยคลึงกัน กำรสรຌำงนวชืไอมตอระบบนิวศจึงปຓนนวทำงกำรจัดกำรพืๅนทีไทีไหมำะสม ต
ทัๅงนีๅยังคงตຌองมีกำรประมินกำรยอมรับของชุมชนประกอบเปดຌวย 
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ภาพทีไ 3  ผนทีไสดงตัๅงหมูบຌำนละทีไตัๅงนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ       
             ทุงระยะ- นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว 
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ผลละวิจารณ ์

 

ผล 

 

ลักษณะศรษฐกิจ สังคมของชุมชนบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศ 
 

 จำกกำรศึกษำกีไยวกับทีไตัๅงของหมูบຌำน ปรำกฏวำเมพบครัวรือนทีไตัๅงอยู฿นบริวณนว
ชืไอมตอตอยำง฿ด ละสวน฿นรัศมี ใ กิลมตรของนวชืไอมตอ สำมำรถบงหมูบຌำนออกปຓน 3 
กลุม ิตำรำงทีไ 1ี 
ตารางทีไ แ รำยชืไอทีไตัๅงหมูบຌำนทีไท ำกำรศึกษำ 

ชืไอบຌาน ทีไตัๅง จ านวน
ครัวรือน 

จ านวนบบสอบถาม
ทีไกใบ ิชุดี 

หมายหตุ 

หมูทีไ ต าบล อ าภอ จังหวัด 

บຌำนบำงกຌว 
บຌำนชองบอน 
บຌำนสองพรก 

แ 
5 
7 

บำงกຌว 
ล ำลียง 
ล ำลียง 

ละอุน 
กระบุร ี
กระบุร ี

ระนอง 
ระนอง 
ระนอง 

395    
278 
538          

ไไ 
ไโ 
ไๆ 

 

 

 ฿นกำรศึกษำลักษณะทำงศรษฐกิจ สังคม ละควำมรู ຌควำมขຌำ฿จของชุมชน พืไอ
ประมินกำรยอมรับละควำมปຓนเปเดຌ฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์
สัตว์ปຆำทุงระยะ – นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว ฿ชຌขຌอมูลของกลุมตัวอยำงครัวรือนทีไตัๅงถิไน
ฐำนอยู฿นบริวณรัศมี ใ กิลมตร ของนวชืไอมตอระบบนิวศ จ ำนวน แใโ  ครัวรือน รำยละอียด
ดังนีๅ 
    

 1.1 ขຌอมูลทัไวเปของครัวรือน พบวำชุมชน฿นบริวณรัศมี ใ กิลมตร รอบนวชืไอมตอ มี
จ ำนวนสมำชิก฿นครัวรือนฉลีไย 4 คนตอครัวรือน ผูຌตอบบบส ำรวจสวน฿หญ  ิรຌอยละ 94.75ี 
มีชวงอำยุอยู฿นวัยสูงอำยุ ละวัยรงงำนรຌอยละ 5้.้ใ ละมีสมำชิกของครอบครัวทีไอยู฿นวัย
ดใกใไ.่แ ประชำกรนับถือศำสนำพุทธทัๅงหมด  ฿นสวนของระดับกำรศึกษำรำษฎรสวน฿หญจบ
กำรศึกษำระดับประถมตຌน คือรຌอยละ 60.60 รองลงมำ คือ จบกำรศึกษำระดับมัธยมปลำย  รຌอยละ 
แโ.ไแ ละเมรียนพียงรຌอยละ 4.10  ิตำรำงทีไ โี รำษฎรรຌอยละ แ้.่ มีภูมิล ำนำอยูดิม ดย
สวน฿หญยຌำยมำจำกถิไนอืไนถึงรຌอยละ ่เ.โเ ิตำรำงทีไ 3ี 
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ตารางทีไ 2  ขຌอมูลทัไวเปของราษฎรทีไอาศัยอยูบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี 3 กิลมตร 
 

ชืไอบຌาน 

สถานภาพ ิรຌอยละี ศาสนา  
ิรຌอยละี ระดับการศึกษา ิรຌอยละี 

หัวหนຌา
ครัวรือน 

คูสมรส บุตร 
พุทธ อิสลาม 

เม
รียน 

ประถม
ตຌน 

ประถม
ปลาย 

มัธยม
ตຌน 

มัธยม
ปลาย 

ปวช./
ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตร ี สุงกวา

ปริญญาตร ี อืไนโ 

บຌานบางกຌว ไ5.00 แเ.เเ แ5.เเ แเเ.เเ - - - 5โ.5เ โ.5เ โ.เเ แโ.5เ - ไ.แไ - - 

บຌานชองบอน ๆๆ.ๆ็ โ้.ๆใ ใ.็เ แเเ.เเ - ใ.็เ ๆใ.เเ - แ่.5เ - ็.ไเ ็.ไเ - - - 

บຌานสองพรก 55.5ๆ ใ็.เไ ็.ไแ แเเ.เเ - ใ.็เ ไโ.่แ โ้.ไแ ็.ไแ แโ.้ๆ ใ.็เ - - - - 

รวมบຌานนวชืไอมตอฯ 5ไ.5ไ ใๆ.ไแ ้.5ไ แเเ.เเ - เ.่ ๆใ.ๆแ แโ.ไแ ่.ใเ แโ.ไแ ็.ไเ ็.ไเ ไ.แไ - - 
หมำยหตุ  หนวย : รຌอยละของครัวรือนทีไปຓนกลุมตัวอยำง ิn = 100 คนี 
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หมำยหตุ  หนวย : รຌอยละของครัวรือนทีไปຓนกลุมตัวอยำง ิn = 100 คนี 

 

 

ตารางทีไ ใ  ประวัติกำรตัๅงถิไนฐำนของรำษฎรทีไอำศัยอยูบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี ใ กิลมตร 

ชืไอบຌาน 

การตัๅงถิไนฐาน การยຌายถิไนฐาน฿นอนาคต 

ภูมิล านาดิม ยຌายขຌา ตຌองการยຌายออก เมตຌองการยຌายออก เมน฿จ 

บຌานบางกຌว 
ไเ.เเ ๆเ.เเ - ้เ.เเ แเ.00 

บຌานชองบอน 
โโ.โโ ็็.็่ - - - 

บຌานสองพรก 
ใ.็เ ้ๆ.ใเ - - - 

รวมบຌานภายนอกนวฯ แ้.่เ ่เ.โเ - ้เ.เเ - 
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 1.2 ลักษณะพืๅนฐำนทำงศรษฐกิจ พบวำอำชีพหลักของครัวรือนกลุมตัวอยำง    บຌำนบำง
กຌว ทีไท ำกำรส ำรวจรຌอยละ ้5.เเ มีอำชีพท ำกำรกษตรกรรม รองลงมำคือ มีอำชีพรับจຌำงทัไวเป 
ละอำชีพคำขำยรຌอยละ 5.เเ ฿นสวนของอำชีพรองนัๅน พบวำสวน฿หญ ิรຌอยละ็็.5เี เมมีอำชีพ
สริม รำยเดຌฉลีไยจำกอำชีพหลักของครัวรือนตัวอยำง฿นรอบปทีไผำนมำจะอยู฿นชวง  5เุเเแ-
แเเุเเเ   บำทตอป ละมีรำยเดຌจำกอำชีพสริมฉลีไยจะอยู฿นชวง เ – 5เุเเเ บำทตอป ละ
ผลจำกกำรส ำรวจบงบอกวำครัวรือนตัวอยำงสวน฿หญถึงรຌอยละ ไเ.เเ มีรำยเดຌพียงพอกับ
รำยจำยตเมมีงินออม มีพียงรຌอยละ 5.00 ทำนัๅนทีไมีรำยเดຌพียงพอกับรำยจำยละมีงินออม฿น
รอบปทีไผำนมำ ส ำหรับบຌำนชองบอน พบวำอำชีพหลักของครัวรือนกลุมตัวอยำง   ทีไท ำกำรส ำรวจมี
อำชีพท ำกำรกษตรกรรมทัๅงหมด  ฿นสวนของอำชีพรองนัๅน พบวำสวน฿หญ ิรຌอยละ่่.่้ี เมมี
อำชีพสริม รำยเดຌฉลีไยจำกอำชีพหลักของครัวรือนตัวอยำง฿นรอบปที ไผ ำนมำจะอยู ฿นชวง  
แเเุเเแ - โเเุเเเ   บำทตอป ละมีรำยเดຌจำกอำชีพสริมฉลีไยจะอยู ฿นชวง 5เุเเเ -
แเเุเเเ บำทตอป ละผลจำกกำรส ำรวจบงบอกวำครัวรือนตัวอยำงสวน฿หญถึงรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ 
มีรำยเดຌพียงพอกับรำยจำยตเมมีงินออม มีพียงรຌอยละ ใ.็เ ทำนัๅนทีไมีรำยเดຌพียงพอกับ
รำยจำยละมีงินออม฿นรอบปทีไผำน   ละ฿น   สวนของบຌำนของพรก  ลักษณะพืๅนฐำนทำง
ศรษฐกิจ พบวำอำชีพหลักของครัวรือนกลุมตัวอยำง    ทีไท ำกำรส ำรวจรຌอยละ ้ๆ.ใเ มีอำชีพท ำ
กำรกษตรกรรม รองลงมำคือ มีอำชีพรับรำชกำร อำชีพรับจຌำงทัไวเป ใ.็เ ฿นสวนของอำชีพรองนัๅน 
พบวำสวน฿หญ ิรຌอยละ็เ.ใ็ี เมมีอำชีพสริม รำยเดຌฉลีไยจำกอำชีพหลักของครัวรือนตัวอยำง฿น
รอบปทีไผำนมำจะอยู฿นชวง  5เุเเแ-แเเุเเเ   บำทตอป ละมีรำยเดຌจำกอำชีพสริมฉลีไยจะอยู
฿นชวง เ – 5เเุเเเ บำทตอป ละผลจำกกำรส ำรวจบงบอกวำครัวรือนตัวอยำงสวน฿หญถึงรຌอย
ละ ใใ.ใใ มีรำยเดຌพียงพอกับรำยจำยตเมมีงินออม มีพียงรຌอยละ 3.75 ทำนัๅนทีไมีรำยเดຌ
พียงพอกับรำยจำยละมีงินออม฿นรอบปทีไผำนมำ ิตำรำงทีไ ไ ละ ตำรำงทีไ 5ี 
 

 แ.3 กำรพึไงพิงทรัพยำกรธรรมชำติ พบวำครัวรือนกลุมตัวอยำงบຌำนบำงกຌวจ ำนวนรຌอยละ 
70  เมมีควำมตຌองกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกร฿นปຆำ ละรຌอยละ 30 ยังคงตຌองกำรขຌำเป฿ชຌ
ประยชน์ละพึไงพิงทรัพยำกรจำกปຆำ ดยรຌอยละ ๆเ ทีไมีประสบกำรณ์ขຌำเปกใบหำของปຆำ ละกำร
ขຌำเป฿ชຌประยชน์ทรัพยำกรปຆำเมຌรຌอยละ  ๆโ.5เ   สวน฿หญจะขຌำเปกใบหำของปຆำพืไอ฿ชຌ฿น
ครัวรือนรຌอยละ ่เ  ละ฿ชຌพืไอคຌำขำยพียงรຌอยละ โเ สวนกลุมตัวอยำงบຌำนชองบอน จ ำนวนรຌอย
ละ 96.30  เมมีควำมตຌองกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกร฿นปຆำ ละรຌอยละ 3.70 ยังคงตຌองกำร
ขຌำเป฿ชຌประยชน์ละพึไงพิงทรัพยำกรจำกปຆำ ดยรຌอยละ ่5.แ้ ทีไมีประสบกำรณ์ขຌำเปกใบหำของ
ปຆำ ละกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์ทรัพยำกรปຆำเมຌรຌอยละ  แ็.แไ  สวน฿หญจะขຌำเปกใบหำของปຆำพืไอ฿ชຌ
฿นครัวรือนรຌอยละ ่5.แ้  ละ฿ชຌพืไอคຌำขำยพียงรຌอยละ แไ.่แ ละกลุมตัวอยำงบຌำนสองพรก 
จ ำนวนรຌอยละ 20.37  เมมีควำมตຌองกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกร฿นปຆำ ละรຌอยละ แ.่5 
ยังคงตຌองกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์ละพึไงพิงทรัพยำกรจำกปຆำ ดยรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ ทีไมีประสบกำรณ์ขຌำ
เปกใบหำของปຆำ ละกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์ทรัพยำกรปຆำเมຌรຌอยละ  โ5.เๆ  สวน฿หญจะขຌำเปกใบ
หำของปຆำพืไอ฿ชຌ฿นครัวรือนรຌอยละ ่5.แ้  ละ฿ชຌพืไอคຌำขำยพียงรຌอยละ แโ.้ๆ ิตำรำงทีไ ๆี 
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  1.4 กำรรับรูຌขຌอมูลขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์ ดยกลุมตัวอยำงสำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอ 
พบวำ ครัวรือนกลุมตัวอยำงมีกำรรับรูຌขຌอมูลขำวสำรผำนชองทำงตำง โ ดังนีๅ เดຌรับรูຌขຌอมูลขำวสำร
ดຌำนกำรอนุรักษ์ จำกทรทัศน์ รຌอยละ 50.21 จำกจຌำหนຌำทีไของรัฐ /จຌำหนຌำปຆำเมຌ รຌอยละ 42.10   
พืไอนบຌำน/ญำติพีไนຌอง รຌอยละ 16.50 ก ำนัน/ผูຌ฿หญบຌำน/สมำชิกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล รຌอยละ 
5.20 ิตำรำงทีไ 7 ละตำรำงทีไ ่) 
  

 แ.5 ทัศนคติของชุมชนทีไมีตอกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พบวำกลุมครัวรือนตัวอยำงมี
ทัศนคติทีไดีตอกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มีควำมรูຌควำมขຌำ฿จวำปຆำมีประยชน์ตอกำรด ำรงชีวิต 
ปຓนหลงของตຌนนๅ ำล ำธำรทีไส ำคัญตอกำรด ำรงชีวิต ตยังรับรูຌทษจำกกำรบุกรุกท ำลำยปຆำ ยังมีกำร
ตอบเมน฿จ฿นขຌอค ำถำมทีไกีไยวกับควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกฎระบียบอุทยำนหงชำติ หรือกฎระบียบ
ปຆำเมຌ อีกทัๅงยังมีควำมคิดวำกำรอนุรักษ์ปຆำปຓนรืไองส ำคัญตยังคงปຓนรืไองยำกทีไชำวบຌำนจะขຌำมำมี
สวนรวมเดຌ นืไองจำกกำรหำรำยเดຌลีๅยงปำกทຌองทีไมีควำมส ำคัญกวำิตำรำงทีไ ้ี 
 

 แ.ๆ ควำมคิดหในตอกำรบริหำรจัดกำรพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์ดยกำรมีสวนรวม พบวำกลุมตัวอยำง
รຌอยละ   ๆโ.็้  เมหในดຌวยกับประดในควำมคิด ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำมี
จຌำหนຌำทีไพียงพอเมตຌองอำศัยควำมรวมมือกับชำวบຌำน฿นกำรดูลรักษำ  ละ กำรทีไจะปกปງองปຆำ
เวຌเดຌ จຌำหนຌำทีไตຌองปฏิบัติงำนอยำงขຌมขใงละจับกุมผูຌกระท ำควำมผิดอยำงขຌมงวด ฿นสวนของ
ประดในอืไน โ ชน จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดีกับชำวบຌำน , จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌตຌอง
ประชำสัมพันธ์฿หຌควำมรูຌกีไยวกับกำรอนุรักษ์ปຆำเมຌ฿หຌชำวบຌำนรับรูຌดຌวย , กำรปງองกันละปรำบปรำม
ควรด ำนินกำรเปพรຌอมกับกำรท ำมวลชนสัมพันธ์ ปຓนตຌน พบวำรຌอยละ แเเ ของกลุมตัวอยำงหใน
ดຌวย ิตำรำง แเี 
 

 แ.็ ควำมคิดหในละกำรยอมรับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ พบวำ กลุมตัวอยำงสวน
฿หญ ิรຌอยละ ้้.โเี หในดຌวยละยอมรับ฿นกำรจัดท ำสรຌำงนวชืไอมตอระบบนิวศทีไตຌองผำนกำร
ยอมรับจำกชุมชน รຌอยละ เ.เ่ เมหในดຌวยกับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศิตำรำงทีไ แแี   
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ตารางทีไ  4  อำชีพหลักละอำชีพรองของรำษฎรทีไอำศัยอยูบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี ใ กิลมตร 

ชืไอบຌาน 

อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ท าสวน ประมง คຌาขาย รับจຌาง ขຌาราชการ ชางยนต์ อืไนโ ประมง คຌาขาย รับจຌาง ขຌาราชการ ท าสวน 
เมมีอาชีพ

รอง อืไน โ 

บຌานบางกຌว ้5.เเ - โ.5เ โ.5เ - - - - แ5.เเ 5.เเ - - ็็.5เ โ.5เ 

บຌานชองบอน 100.00 - - - - - - - 3.70 - 3.70 ใ.็เ 88.89 - 

บຌานสองพรก ้ๆ.ใเ - - แ.่5 แ.่5 - - - แๆ.ๆ็ แแ.แแ - แ.่5 - ็.ใ็ 

รวม ้ๆ.็แ - เ.่แ แ.็เ แ.่5 - - - 13.22 13.20 3.70 0.81 76.93 โ.่5 

 
หมำยหตุ หนวย :  รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn = 100 คนี 
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ตารางทีไ 5 รำยเดຌทัๅงหมด ปัญหำจำกกำรประกอบอำชีพ ละสำหตุทีไท ำ฿หຌรำยเดຌเมพอกับรำยจำย฿นรอบปทีไผำนมำ  
 

 

รายชืไอหมูบຌาน 

รายเดຌทัๅงหมด฿นรอบปีทีไผานมา ปัญหาจากการประกอบอาชีพ สาหตุหลักทีไท า฿หຌรายเดຌเมพอจาย 

เ-

แเเุเเเ 

แเเ.เเแ-

โเเุเเเ 

โเเุเเแ-

ใเเุเเเ 

ใเเุเเแ-

ไเเุเเเ 

มากกวา 
ไเเุเเเ 

นวขต
เม

ชัดจน 

พืชผล
ราคา
ตกตไ า 

ทีไดินเมมี
อกสาร
สิทธิ ์

คาครอง
ชีพสูง 

ศรษฐกิ
จตกตไ า 

อืไน โ ท าสวน ฿ชຌจาย฿น
ครัวรือน 

สง
บตุร
รียน 

ศรษฐกิ
จตกตไ า 

สรຌางทีไ
อยูอาศัย 

อืไน โ 

บຌานบางกຌว ไเ.เ แ็.5เ โโ.5เ แโ.5เ ็.5เ ็.5เ แโ.5เ โโ.5เ โเ.เเ ใโ.5เ 5.เเ โ็.็่ ็.ไแ แ.่5 โโ.โโ - ไเ.็ไ 

บຌานชองบอน ใใ.ใโ ไ่.แใ แ็.่เ - ใ.็เ แแ.แแ แ่.5โ ใใ.ใใ ใ็.เไ - - 5แ.่5 แไ.่แ - ใ.็เ - โ้.ๆใ 

บຌานสองพรก ใ็.เไ โ5.้โ แ่.5โ 5.55 แโ.้โ แๆ.ๆ็ แไ.่แ ้.โๆ โ็.็่ โ5.้ใ 5.5ๆ ใเ.เเ โ.5เ โ.5เ แ็.5เ โ.5เ ไ5.เเ 

รวม ใ่.เเ โ่.เเ แ้.เเ ๆ.็เ แเ.5เ แโ.ไแ แไ.้โ แ้.เเ โ็.ใเ โโ.ใใ ไ.แ5 ใใ.้เ ็.ไแ แ.็เ แ5.็แ โ.5เ ไเ.5เ 

 

หมำยหตุ หนวย :  รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn = 100 คนี 
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ตารางทีไ 6  กำรพึไงพิงทรัพยำกรธรรมชำติ, ประสบกำรณ์กำรกใบหำของปຆำละควำมรูຌสึกตอปริมำณทรัพยำกรนอกพืๅนทีไของรำษฎรทีไอำศัยอยูบริวณรอบนวชืไอมตอ  
               ระบบนิวศรัศมี ใ กิลมตร 

 

ชืไอบຌาน 

ความตຌองการพึไงพิงทรัพยากร ประสบการณ์การกใบหาของปຆา ความรูຌสึกตอปริมาณทรัพยากร฿นพืๅนทีไ 

เมตຌองการ ตຌองการ เมตอบ เมคย คย เมตอบ มีมาก/หางาย ลดลง/หายากขึๅน ทาดิม เมตอบ 

บຌานบางกຌว 27.27 71.90 0.83 33.06 61.98 4.96 4.96 ่็.ๆเ ไ.แใ แ.ๆ5 

บຌานชองบอน ใ.็เ ้ๆ.ใเ - แไ.่แ ่5.เแ - แแ.แแ ่แ.ไ่ ใ.็เ ใ.็เ 

บຌานสองพรก โเ.ใ็ ็็.็่ แ.่5 ใแ.ไ่ ๆๆ.ๆ็ แ.่5 ้.โๆ ็้.ๆใ ใ.็เ ็.ไเ 

รวม แ้.่เ ็้.ใแ เ.่แ โ่.แเ ๆ่.ๆ5 5.เ5 ็.ไเ ่ไ.ใแ ไ.แเ ไ.โ5 

หมำยหตุ  หนวย : รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn = 100 คนี 
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ตารางทีไ 7  กำรรับรูຌขຌอมูลขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนทีไอำศัยอยูนอกบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี ใ กิลมตร 
 

ชืไอบຌาน 

หลงขຌอมูลขาวสาร1/
 

จຌาหนຌาทีไของรัฐ 

องค์กร
อกชน 

ทรทัศน์ 

หนังสือ 

พิมพ์ 
พืไอน
บຌาน 

หอกระจาย
ขาว 

ปງาย
ประกาศ 

฿บปลิว อืไนโ เมเดຌรับ 
จนท.ปຆาเมຌ ผูຌ฿หญบຌาน ก านัน อบต. อ าภอ/

จังหวัด 

บຌานบางกຌว 40.50 - 1.65 3.31 - - 45.63 - 21.49 - - - - - 

บຌานชองบอน 21.50 29.63 - 22.22 - - 51.85 - 7.41 - - - - - 

บຌานสองพรก แ.่5 ๆแ.แแ แ.่5 – – – 33.33 - 1.85 - - - - - 

รวม 42.10 42.41 3.50 1.70 - - 50.21 - 16.50 - - - - - 

หมำยหตุ หนวย : รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn=100คนี 
                      1/ตอบเดຌมำกกวำ 1 ขຌอ 
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ตารางทีไ ่ หลงขຌอมูลขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทีไขຌำถึงชุมชนเดຌดีทีไสุด  

 
 

ชืไอบຌาน 
หลงขຌอมูลขาวสาร 

ก านัน/ผูຌ฿หญบຌาน/
อบต. 

จຌาหนຌาทีไปຆาเมຌ ทรทัศน์/วิทย ุ พืไอนบຌาน เมตอบ 

บຌานบางกຌว ใเ.แ5 โ็.5ไ ใโ.5เ แ่ โ.แ5 

บຌานชองบอน ไเ.เแ โๆ.เแ ไแ.แเ โ้.ๆใ แ.่5 

บຌานสองพรก 51.11 21 63.19 1.85 1.85 

รวม 40.42 24.85 45.59 16.49 1.95 

หมำยหตุ หนวย :  รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn= 100 คนี 
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      หมำยหตุ  หนวย : รຌอยละของผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ ิn = 100 คนี 

 

 

ตารางทีไ 9  ทัศนคติของชุมชนทีไมีตอทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

ประดในความคิดหใน 
ระดับความคิดหในภาพรวม 

หในดຌวย เมน฿จ เมหในดຌวย 

1. กำรมีปຆำเมຌทีไอุดมสมบูรณ์ จะท ำ฿หຌมีนๅ ำละดินทีไอุดม
สมบูรณ์ 

่ๆ.ๆเ โ.5เ แแ.ๆแ 

2. ทรัพยำกรปຆำเมຌสำมำรถกิดขึๅนเดຌองตำมธรรมชำติ ฿ชຌ
อยำงเรกใเมหมด พรำะสำมำรถขึๅนมำทดทนเดຌอยำง
รวดรใว 

โ็.ใแ โเ.็เ 5โ.โ5. 

3. ปຆำเมຌปຓนหลงตຌนนๅ ำล ำธำรทีไส ำคัญละสงผลตอชีวิตควำม
ปຓนอยูของทุกคน 

้5.้แ ใ.ใเ .เ่ 

4. กำรบุกรุกท ำลำยปຆำเมຌปຓนสำหตุอยำงหนึไงของภัยลຌงหรือ
นๅ ำทวมทีไกิดขึๅน 

่่.ไแ ้.แเ โ.5็ 

5. ปຆำเมຌละสัตว์ปຆำมีประยชน์อนกอนันต์จนเมสำมำรถ
ประมินคำเดຌ ่่.ไแ ๆ.ๆเ 5.เเ 

6. ทรัพยำกรปຆำเมຌปຓนสมบัติสำธำรณะ ทุกคนยอมมีสิทธิ฿ชຌ
ประยชน์เดຌอยำงสร ี

ไใ.เเ โใ.แเ ใใ.้เ 

7. กำรดูล รักษำ ละปງองกันปຆำเมຌ ปຓนจຌำทีไปຆำเมຌ/รำชกำร
อยูลຌว ทำนเมจ ำปຓนจะตຌองเปขຌำรวมรับผิดชอบอีก โแ.5เ แๆ.5เ ๆโ.เเ 

8. กำรอนุรักษ์ปຆำเมຌปຓนรืไองส ำคัญตคงยังปຓนรืไองยำกทีไ
ชำวบຌำนจะตຌองมีสวนรวมเดຌนืไองจำกกำรหำรำยเดຌลีๅยงปำก
ทຌองมีควำมส ำคัญกวำ 

ใ้.็เ ไแ.ใเ แ้.เเ 

9. กำรผยพร ละกำรประชำสัมพันธ์กีไยวกับรักษำปຆำเมຌปຓน
สิไงจ ำปຓน นืไองจำกชวยสรຌำงควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง
฿หຌกคน฿นทຌองถิไน 

้เ.้เ 5.่เ ใ.ใเ 

10. กำรตัดเมຌเมมีผลอยำง฿ดตอสัตว์ปຆำ พรำะสัตว์ปຆำสำมำรถ
หลบหนีละคลืไอนยຌำยถิไนทีไอยูอำศัยเดຌ โแ.5เ แ่.โแ ๆเ.ใเ 

11. สัตว์฿นปຆำยังคงมีอยูมำกละขยำยพันธ์ุเดຌอยำงตอนืไอง จึง
ควร฿หຌมีกำรลำพืไอน ำมำลีๅยงปำกลีๅยงทຌอง โ5.ๆเ โไ.่แ ไ้.ๆไ 

12. ทำนรับรูຌละขຌำ฿จ฿นกฎระบียบอุทยำนหงชำติ หรือกฏ
ระบียบปຆำเมຌ ปຓนอยำงดี ดยสำมำรถปฏิบัติตำมเดຌอยำงเม
คยผิดระบียบ 

ใใ.แเ 5็.เเ ้.้เ 

13. หำกสิไง฿ดสิไงหนึไง฿นปຆำ ชน ดิน หรือตຌนเมຌ หรือสัตว์ปຆำ หรือ
หิน ปຓนตຌน ถูกท ำลำยท ำ฿หຌกิดผลกระทบตอกำรท ำลำยสิไง
อืไน โ ฿นปຆำตำมมำเดຌ 

่้.โเ ่.ใ0 2.50 

14. คนสวน฿หญขຌำเปกใบหำพืช ิหใน หนอเมຌ ผักี ละของปຆำ
฿นปຆำ หำกทำนจะท ำบຌำงกใเมกอ฿หຌกิดควำมสียหำยพิไมขึๅน 
พรำะเมเดຌปຓนกำรท ำลำยปຆำ 

80.20 17.41 2.50 

แ5. ทำนเดຌรับประยชน์จำกปຆำมำกกวำสียประยชน์ 95.90 3.30 0.80 
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ตารางทีไ แเ ควำมคิดหในของชุมชนทีไอำศัยอยูบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี ใ  
                กิลมตร ตอกำรบริหำรจัดกำรปຆำบบมีสวนรวมของรำษฎรรอบพืๅนทีไปຆำอนุรักษ ์ 
 

ประดใน 

ระดับความคิดหใน 

หในดຌวย
อยางยิไง หในดຌวย 

เม 
หในดຌวย 

เม 
หในดຌวย
อยางยิไง 

1.กำรทีไจะปกปງองปຆำเวຌเดຌจຌำหนຌำทีไตຌองปฏิบัติงำนอยำง
ขຌมขใงละจับกุมผูຌกระท ำควำมผิดอยำงขຌมงวดทำนัๅน 13.95 27.91 58.14 - 

2.ขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำมีจຌำหนຌำทีไ
พียงพอเมตຌองอำศัยควำมรวมมือกับชำวบຌำน฿นกำรดูล
รักษำปຆำ 

4.65 32.56 62.79 - 

3.จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดีกับชำวบຌำน 27.91 58.14 13.95 - 

4.จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌตຌองท ำหนຌำทีไประชำสัมพันธ์฿หຌควำมรูຌ
กีไยวกับกำรอนุรักษ์฿หຌชำวบຌำนเดຌรับรูຌดຌวย 27.91 58.14 13.95 - 

5.กำรบริหำรงำนของขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำละขตหຌำมลำ
สัตว์ปຆำทีไเม฿หຌควำมส ำคัญกับคนมักจะท ำ฿หຌกิดควำม
ขัดยຌง 

30.23 53.49 16.28 - 

6.ชุมชนสำมำรถอยู฿นขตปຆำเดຌหำกมีกำรจัดกำรทีไหมำะสม 25.58 58.14 16.28 - 

7.กำรปງองกันละปรำบปรำมควรด ำนินเปพรຌอมกับมวลชน
สัมพันธ์ 

27.91 58.14 13.95 - 

8.ขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำควรปຂด
อกำส฿หຌชำวบຌำน อบต. ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองขຌำมำมี
สวนรวม฿นกำรดูลรักษำ ละจัดกำรปຆำ 

23.25 60.47 16.28 - 

9.NGO มีสวนชวยพิไมอ ำนำจกำรตอรอง฿หຌกับชำวบຌำน - 44.18 55.82 - 
10.กำรมีปຆำนวกันชนจะชวยลดกำรขຌำเป฿ชຌประยชน์฿น
ขตพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์เดຌ 13.95 51.16 34.89 - 
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ตารางทีไ แแ ควำมคิดหในละกำรยอมรับของชุมชน฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ ของรำษฎร 
      ทีไอำศัยบริวณรอบนวชืไอมตอระบบนิวศรัศมี ใ กิลมตร  
 

ชืไอหมูบຌาน หในดຌวย เมหในดຌวย 

บຌานบางกຌว 99.20 0.08 

บຌานชองบอน 100 - 

บຌานสองพรก 100 - 

รวม 99.20 0.08 

     
  

การประมินมูลคาความสียหายจากการท าลายพืชผลทางการกษตรของสัตว์ปຆา 
 

  จำกกำรประมินมูลคำควำมสียหำยจำกกำรท ำลำยพืชผลทำงกำรกษตรของสัตว์ปຆำ 
ดยกำรส ำรวจจงนับควำมสียหำยทีไกิดจำกกำรท ำลำยของสัตว์ปຆำ พบวำเมมีรำยงำนควำมสียหำย
จำกกำรท ำลำยพืชผลทำงกำรกษตร บຌำนรือน สิไงของครืไอง฿ชຌ ทีไกิดจำกกำรกระท ำของสัตว์ปຆำ฿น
บริวณพืๅนทีไนวชืไอมตอระบบนิวศบริวณนีๅ ดังนัๅน ฿นบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว เมมีควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำ 
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วิจารณ์ 
 

 จำกผลกำรศึกษำครัๅงนีๅ ท ำ฿หຌทรำบถึงลักษณะศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน฿นพืๅนทีไวำปຓนชุมชนทีไ
มีกำรพึไงพงิทรัพยำกรธรรมชำตินຌอย อีกทัๅงยังปฏิสธกำรตอบค ำถำมทีไกีไยวขຌองกับปริมำณละกำรขຌำเป
฿ชຌประยชน์จำกปຆำอนุรักษ์ปຓนสวน฿หญ ทัๅงนีๅอำจปຓนพรำะกำรท ำงำนของจຌำหนຌำทีไปຆำเมຌทีไท ำงำนดຌำน
กำรปງองกันปรำบปรำมปຓนหลัก เมท ำกำรประชำสัมพันธ์฿หຌควำมรูຌ ท ำควำมขຌำ฿จ กับชุมชนควบคูเปดຌวย 
ดยฉพำะ฿นพืๅนทีไทีไเกลออกเปจำกทีไตัๅงของทีไท ำกำรฯ ซึไงจะหในเดຌวำกำรรับรูຌขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนสวน฿หญมำกจำกก ำนัน/ผูຌ฿หญบຌำนหำกกำรท ำงำนดຌำนกำรดูลปຆำอนุรักษ์
สำมำรถดึงชุมชนขຌำมำมีสวน฿นกำรฝງำระวังดูล กับหนวยงำน/ครือขำยชุมชน฿นพืๅนทีไนัๅน โ จะชวยลด
ควำมขัดยຌงระหวำงจຌำหนຌำทีไปຆำเมຌกับชำวบຌำน รวมถึงจะท ำ฿หຌปຆำคงอยูตอเปเดຌพรำะจำกกำรศึกษำจะ
หในเดຌวำชุมชนมีควำมรูຌ ละรับรูຌถึงควำมส ำคัญปຆำ ประยชน์ของปຆำอยูลຌว ละสวน฿หญหในดຌวยกับ
กำรจัดตัๅงปຆำทีไอุดมสมบูรณ์ปຓนปຆำอนุรักษ์ หำกตศรษฐกิจของชุมชนนีๅเมดีมำกนัก ิจำกรำยเดຌครัวรือน
ฉลีไย/ปี จึงท ำ฿หຌรำษฎร฿นชุมชนตຌองนຌนรืไองกำรท ำงำนลีๅยงปำกทຌอง ละเมมีวลำ฿นกำรขຌำมำมีสวน
รวม฿นกำรดูลรักษำปຆำ  
 ละยอมรับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก ละ
อุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว  ปຓนพรำะรำษฎรมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จรืไองนวชืไอมตอระบบนิวศมำกขึๅน   
ดยรวมหในถึงควำมส ำคัญละควำมจ ำปຓน฿นกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ อีกทัๅงหในวำกำรจัดท ำ
นวชืไอมตอระบบนิวศนีๅจะท ำ฿หຌกิดประยชน์ทีไชุมชน ละจะปຓนกำรรักษำควำมหลำกหลำยทำง
ธรรมชำติของสัตว์ปຆำตอเป  
 พืๅนทีไนีๅเมมีควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำ กำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ จึงตอบสนอง
ควำมตຌองกำรของสัตว์ปຆำ ดยกำรจัดท ำนวชืไอมตอมักจะมีควำม฿กลຌคียงกับถิไนทีไอยูอำศัยดิม ชน มี
พืชพรรณทีไ฿กลຌคียง   อีกทัๅงประชำกรทัๅงสองพืๅนทีไมีควำมขຌำ฿จละหในถึงควำมส ำคัญของกำรสรຌำงนว
ชืไอมตอระบบนิวศ  พรำะจะสงผลตอควำมหลำกหลำยทำงพันธุ์กรรมของสัตว์ปຆำ ละพรรณเมຌนำนำ
ชนิด฿นภำยภำคหนຌำ   
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สรุปละขຌอสนอนะ 

 

สรุป 

 

 จำกกำรศึกษำลักษณะศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน฿นพืๅนทีไกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ
ระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว พบวำ 

  1. บຌำนบำงกຌว ปຓนชุมชนทีไนับถือศำสนำพุทธ ประชำกรสวน฿หญทีไตอบบบสอบถำม 
จะปຓนหัวนຌำครัวรือน เดຌรับกำรศึกษำพียงภำคบังคับ มีอำชีพท ำสวนปຓนอำชีพหลัก คຌำขำย ละรับจຌำง
ทัไวเปปຓนอำชีพสริม รำยเดຌของครัวรือนฉลีไย/ป เมกิน 100,000 บำท/ปประชำกร฿นพืๅนทีไมีควำมพึไง
ทรัพยำกรหรือ฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกร฿นพืๅนทีไอนุรักษ์นຌอยมำก ประชำกร฿นพืๅนทีไสวน฿หญรับรูຌ
ขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์จำกจຌำหนຌำทีไปຆำเมຌ มีควำมรูຌควำมขຌำ฿จรืไองควำมส ำคัญของปຆำ ประยชน์ของ
ปຆำปຓนอยำงดี หในดຌวยหำกจะจัดตัๅงพืๅนทีไปຆำทีไสมบูรณ์ปຓนปຆำอนุรักษ์ ตมีควำมสน฿จขຌำรวม฿นกำร
บริหำรจัดกำรปຆำบบมีสวนรวมนຌอย ยังคงคิดพียงกำรท ำมำหำกินลีๅยงครอบครัวพียงอยำงดียว มี
ควำมรูຌรืไองนวชืไอมตอระบบนิวศ ละยอมรับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ฿นพืๅนทีไ 
  2. บຌำนชองบอน  ปຓนชุมชนทีไนับถือศำสนำพุทธ ประชำกรสวน฿หญ มีลักษณะทำง
ศรษฐกิจ สังคม หมือนกับบຌำนบำงกຌว หำกตมีรำยฉลีไยครัวรือนทีไสูงกวำ  รำยเดຌฉลีไยครัวรือนมำก
กกวำ แ00ุ000 บำท/ป   ฿นสวนของกำรรับรูຌขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์สวน฿หญมำจำกก ำนัน ละ
ผูຌ฿หญบຌำนตำมล ำดับ ชุมชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นรืไองควำมส ำคัญของปຆำ ประยชน์ของปຆำ หในดຌวยกับ
กำรประกำศจัดตัๅงพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์฿นพืๅนทีไปຆำทีไสมบูรณ์ หในดຌวยวำกำรอนุรักษ์ปຆำตຌอง฿ชຌกำรปງองกัน
ปรำบปรำมควบคูเปกับกำรท ำมวลชนสัมพันธ์ ตมีควำมสน฿จขຌำรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรปຆำบบมีสวน
รวมนຌอย ยังคงคิดพียงกำรท ำมำหำกินลีๅยงครอบครัวพียงอยำงดียว มีควำมรูຌรืไองนวชืไอมตอระบบ
นิวศ ยอมรับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ 

  3. บຌำนสองพรก  ปຓนชุมชนทีไนับถือศำสนำพุทธ ประชำกรสวน฿หญมีลักษณะทำง
ศรษฐกิจ สังคม หมือนกับบຌำนบำงกຌว มีรำยเดຌของครัวรือนฉลีไย/ป เมกิน 100,000 บำท/ป กำรรับรูຌ
ขำวสำรดຌำนกำรอนุรักษ์สวน฿หญมำจำกก ำนัน/ผูຌ฿หญบຌำน ประชำกร฿หຌควำมส ำคัญ/หในควำมส ำคัญ
ของปຆำ ขຌำ฿จกำรบริหำรจัดกำรพืๅนทีไอนุรักษ์ ยอมรับกำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ฿นพืๅนทีไ
ชนดียวกับสองชุมชนขຌำงตຌน 

  4. ทัๅง 3 ชุมชนทีไท ำกำรศึกษำ เมเดຌรับควำมดือนรຌอน, กำรรบกวน หรือผลกระทบจำก
สัตว์ปຆำ฿นพืๅนทีไ ดังนัๅนจึงเมมีควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำกิดขึๅน฿นพืๅนทีไนีๅ  
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ขຌอสนอนะ 
 

 จำกกำรศึกษำลักษณะทำงศรษฐกิจ สังคม ละประมินกำรยอมรับของชุมชน ตอกำร
จัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก  ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตก 
หงำวครัๅงนีๅ ท ำ฿หຌทรำบถึงควำมคิดหในของคน฿นชุมชนทีไอยู฿กลຌพืๅนทีไปຆำ ละสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนทำงดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทัๅง฿นดຌำนกำรท ำงำนดຌำนกำรอนุรักษ์ควรมีกำร
ท ำงำนดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ ฿หຌควำมรูຌขຌอมูลตำง โ ควบคูเปกับกำรปງองกันรักษำปຆำ 
 

  แ. พืไอ฿หຌชุมชนขຌำ฿จควำมส ำคัญ/ควำมจ ำปຓนตอกำรจัดตัๅงปຆำอนุรักษ์ ขຌำ฿จกำรท ำงำน
ของจຌำหนຌำทีไ ขຌำถึงชุมชน฿หຌมำกกวำนีๅ พืไอน ำเปสูกำรท ำงำนบบบูรณำกำรกำรมีสวนรวม 
 

   โ. กำรประมินกำรยอมรับของชุมชนกอนกำรด ำนินกำรจัดท ำนว ชืไอมตอระบบ
นิวศปຓนสิไงทีไจ ำปຓนตຌองท ำพืไอลดปัญหำกำรขัดยຌง ตอยำงเรกใตำมกำร฿หຌควำมรูຌละท ำควำมขຌำ฿จ
รืไองนวชืไอมตอระบบนิวศตอชุมชนนัๅน โ จะมีสวนชวยพิไมนวนຌมกำรยอมรับของชุมชนเดຌ 
 

  ใ. กำรจัดท ำนวชืไอมตอระบบนิวศ ควรจัดท ำ฿นพืๅนทีไทีไมีควำมคุຌมทุนสูง มืไอจัดท ำ
ลຌวควรลดปัญหำควำมขัดยຌงระหวำงคนกับสัตว์ปຆำเดຌจริง ลดปัญหำดຌำนถิไนทีไอยูอำศัยของสัตว์ปຆำเดຌจริง  
 

  ไ. นวชืไอมตอระบบนิวศระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก  ละอุทยำน
หงชำตินๅ ำตกหงำว จะตຌองมีกำรศึกษำกำรยอมรับ พืไอ฿ชຌปຓนกรณีศึกษำ กำรสรຌำงถนนตัดผำนพืๅนทีไปຆำ
อนุรักษ์ ควรมีกำรออกบบถนน฿หຌมีลักษณะสัมพันธ์กับภูมิประทศ พืไอกำรอืๅอเปมำของสัตว์ปຆำ อันจะ
ปຓนกำรชวยรักษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของสัตว์ปຆำตอเป 
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อกสารอຌางอิง 

  
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยกษตรศำสตร์. 2555. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ครงกำรศึกษำควำมหมำะสม฿น

กำรจัดท ำนวชืไอมตอทำงนิวศวิทยำของผืนปຆำ฿นกลุมปຆำทีไส ำคัญของประทศเทย. ผนกำรจัดกำร
นวชืไอมตอผืนปຆำ฿นกลุมปຆำทีไส ำคัญของประทศเทย ลมทีไ 2 : ผนกำรจัดกำรระดับประทศ พ.ศ. 
โ55ๆ-โ5ๆ5. หนຌำ 5-5. 

 

ประทีป ดຌวงค. โ55ๆ. นวชืไอมตอคืออะเร ิออนเลน์ี. หลงทีไมำ : 
 http://www.lookforest.com/เเ_newlook/module/person/Frame_แ.php?choice=ใ้
 แไ สิงหำคม โ55็. 
 

ศูนย์นวัตกรรมอุทยำนหงชำติละพืๅนทีไคุຌมครอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี. 2555. ครงกำรศึกษำละส ำรวจ
 ควำมหลำกชนิดของสัตว์ปຆำบริวณทำงชืไอมตอปຆำขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ ละขตหຌำม
 ลำสัตว์ปຆำคลองมวงกลวง. รำยงำนวิจัยอุทยำนหงชำติ ปทีไ ้ ฉบับทีไ ไ5. กรมอุทยำนหงชำติ 
 สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช. แเ็ หนຌำ. 
 

ศูนย์นวัตกรรมอุทยำนหงชำติละพืๅนทีไคุຌมครอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี. โ55็. ครงกำรศึกษำละส ำรวจ
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของปຆำเมຌละสัตว์ปຆำบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศ ระหวำง  
 ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก ละอุทยำนหงชำตินๅ ำตกหงำว. รำยงำนวิจัยอุทยำน  
 ปทีไ แแ ฉบับทีไ ใใ. กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช. ่เ หนຌำ. 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรภูมิสำรสนทศิสุรำษฎร์ธำนีี. โ55ไ. ขຌอมูลพืๅนฐำน฿นขตพืๅนทีไอนุรักษ์. ส ำนักบริหำร
 พืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ ไ ิสุรำษฎร์ธำนีี. โ5ไ หนຌำ. 
 

องค์กำรบริหำรสวนต ำบลล ำลียง จังหวัดระนอง. 2557. ขຌอมูลพืๅนฐำนิออนเลน์ี. หลงทีไมำ : 
 http://www.lumliang.go.th/ html/new-menu-1.asp. โเ กันยำยน โ55็. 
 

องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำงกຌว จังหวัดระนอง. โ55็. ขຌอมูลพืๅนฐำนิออนเลน์ี. หลงทีไมำ : 
 http://www.bangkaew.go.th/html/menu-2.asp. 20 กันยำยน 2557. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lumliang.go.th/%20เข้าถึง
http://www.bangkaew.go.th/
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บบสอบถาม 

การส ารวจลักษณะศรษฐกิจ สังคม ละการประมินการยอมรับของชุมชน 

 ฿นการจัดท านวชืไอมตอระบบนิวศระหวางขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาทุงระยะ-นาสักละ
อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว   

 

    ชืไอผูຌ฿หຌสัมภำษณ์..................................................................................................................... 
สถำนภำพ    หัวหนຌำครัวรือน      คูสมรส                พอ/ม 
   บุตร   อืไน โ ระบุ............................... 
ซืไอผูຌกใบขຌอมูล...............................................วันทีไกใบขຌอมูล............................ 
 
พศ    ชำย     หญิง 
ศำสนำ    อิสลำม  พุทธ    คริสต์   อืไน โ ระบุ 
อำยุ  .............................. ป 
ชำติพันธ์ุ    เทย   อืไน โ ระบุ …………………........................................................ 
ระดับกำรศึกษำ............................... 
จ ำนวนสมำชิก฿นครัวรือน ิรวมผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ี .............................. คน 
ภูมิล ำนำดิมของทำน  

  กิด฿นต ำบลนีๅ ชืไอหมูบຌำน .................................................................................................. ................. 
 ยຌำยถิไนมำจำกทีไอืไน ิระบุป พ.ศ. ทีไยຌำยมำตัๅงหลักหลง฿นทีไอยูปัจจุบัน สำหตุกำรยຌำยถิไน ละต ำบล 

อ ำภอ ละจังหวัดทีไอยูดิมกอนกำรยຌำยถิไนี...................................................................................... 
บຌำนลขทีไ...........................................หมูทีไ..............................................หมูบຌำน...................................... 
ต ำบล.................................................อ ำภอ............................................จังหวัด................ ....................... 

 
 

  ลักษณะพืๅนฐานทางศรษฐกิจ 

 
1.   อำชีพ 
 1.1 อำชีพหลัก  ............................................................................................................................. ......... 

1.2 อำชีพรอง  .............................................................................. .......................................................... 
 แ.ใ ชวงวลำทีไวำงงำน฿นรอบป ิดยประมำณี ระบุดือน........................................................................  

 
2.  รำยเดຌของครัวรือนตอป (ประมินจำกรอบปทีไผำนมำี 
 แ.แ  รำยเดຌรวมจำกอำชีพหลัก ............................................................... บำท 

1.2 รำยเดຌรวมจำกอำชีพอืไน โ .............................................................. บำท 
แ.ใ  รำยเดຌรวมทัๅงหมด฿นปทีไผำนมำ...................................... ................. บำท 
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3.  ปัญหำจำกกำรประกอบอำชีพ 

 1)........................................................................................................................... ...................................... 
โี  ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..                                                                                                                    
ใี  ………………………………………………………………...……………………………………...………………………………… 

ไ. ปรียบทียบรำยเดຌละรำยจำย฿นรอบปทีไผำนมำ 
  พอ฿ชຌละมีงินออม   พอ฿ชຌตเมมีงินออม   เมพอ฿ชຌละเมกูຌยืม  
 ตຌองกูຌยืม จ ำนวนหนีๅสินรวม..........................................................................บำท 

        สำหตุหลักทีไท ำ฿หຌรำยเดຌเมพอจำย คือ ............................................................................................  
 

        การพึไงพิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ทำนมีควำมตຌองกำรพึไงพิงทรัพยำกรปຆำเมຌ ิกใบหำของปຆำ ตัดเมຌ ลำสัตว์ี ฿นปຆำบริวณหมูบຌำนของทำนหรือเม 
  เมตຌองกำร พรำะ........................................................................................................................ . 
  ตຌองกำร พรำะ........................................................................................................... ............... 
ๆ. ทำนคยขຌำเปกใบหำของปຆำ ชน พืช ผัก สัตว์ ละเมຌ ฿น “ปຆา บຌำงหรือเม 
  เมคยขຌำเปกใบหำ    

 คยขຌำเปกใบหำ .....................ครัๅง ตอ สัปดาห์ หรอื ดือน หรือ ปี 
7. กำร฿ชຌทรัพยำกรปຆำเมຌ ิพืช/ผัก สัตว์ เมຌี ปรดระบุรำยละอียดทรัพยำกร 
 ของปຆำ....................................................................................................................... ................................. 
 สัตว์ปຆำ........................................................................................................................................................ 
 เมຌ ิรวมสวนประกอบของเมຌี.................................................................................................... .................. 
 อืไน โ...........................................................................................................................................................  
่. กำร฿ชຌประยชน์  ฿ชຌ฿นครัวรือน   ฿ชຌ฿นครัวรือนละขำย   ขำยพียงอยำงดียว 
 ชวงดือนทีไขຌำเป฿ชຌทรัพยำกร......................................................................................................................  
้. ควำมรูຌสึกของทำนทีไมีตอกำรหำทรัพยำกรปຆำเมຌจำกบริวณรอบ โ บຌำนรือนของทำนพืไอมำ฿ชຌสอย 
   มีมำกละหำเดຌงำย     มีลดลงละหำเดຌยำกขึๅน 
   ทำดิม      อืไน โ ิระบุี........................................................................    
 
การรับรูຌขຌอมูลขาวสารดຌานการอนุรักษ์ละทัศนคติของชุมชนทีไมีตอทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
10. ทำนคยเดຌรับควำมรูຌหรือขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำรอนุรักษ์ปຆำเมຌหรือเม ถຌำคยกรุณำระบุหลงทีไมำ (ตอบเดຌมำกกวำ 1 

หลง) 

 จຌำหนຌำทีไของรัฐ    จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌ        ผูຌ฿หญบຌำน   ก ำนัน 
 องค์กำรบริหำรสวนต ำบล    หนวยงำนปกครอง ิอ ำภอ  จังหวัด  ฯี 
 อืไน โ ระบุ................................................................................................... 
 องค์กรพัฒนำอกชน (    )  อืไน โ ระบุ........................................................................................  
 องค์กรอกชน  (    )  อืไน โ ระบุ........................................................................................ 
  ทรทัศน์     พืไอนบຌำน / ญำติพีไนຌอง    หอกระจำยขำว 
  หนังสือพิมพ์      ปງำยประกำศ/ปງำยฆษณำ   ฿บปลิว / บว์ชัวร ์
 อืไน โ ระบุ...................................   เมเดຌรับ 
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11. ทำนคิดวำหลงทีไ฿หຌขำวสำรทีไสำมำรถขຌำถึงชุมชนเดຌดีทีไสุด คือ................................................................. 
แโ.  ทำนมีควำมคิดหในอยำงเรกับขຌอควำมตำง โ ดังตอเปนีๅ  

ประดในควำมคิดหใน 
 

หในดຌวย เมน฿จ เมหในดຌวย 

1. กำรมีปຆำเมຌทีไอุดมสมบูรณ์ จะท ำ฿หຌมีนๅ ำ ละดินทีไอุดมสมบูรณ์    
2. ทรัพยำกรปຆำเมຌสำมำรถกิดขึๅนเดຌองตำมธรรมชำติ  ฿ชຌอยำงเรกใเมหมด 

พรำะสำมำรถขึๅนมำทดทนองเดຌอยำงรวดรใว 
   

3. ปຆำเมຌปຓนหลงตຌนนๅ ำล ำธำรทีไส ำคัญละสงผลตอชีวิตควำมปຓนอยูของ 
ทุกคน 

   

4. กำรบุกรุกท ำลำยปຆำเมຌปຓนสำหตุอยำงหนึไงของภัยลຌงหรือนๅ ำทวมทีไ
กิดขึๅน 

   

5. ปຆำเมຌละสัตว์ปຆำมีประยชน์อนกอนันต์จนเมสำมำรถประมินคำเดຌ    
6. ทรัพยำกรปຆำเมຌปຓนสมบัติสำธำรณะ  ทุกคนยอมมีสิทธ์ิ฿ชຌประยชน์เดຌ

อยำงสร ี
   

7. กำรดูล รักษำ ละปງองกันปຆำเมຌ ปຓนหนຌำทีไของจຌำหนຌำทีไปຆำเมຌ/
รำชกำรอยูลຌว ทำนเมจ ำปຓนจะตຌองขຌำเปรวมรับผิดชอบอีก 

   

8. กำรอนุรักษ์ปຆำเมຌปຓนรืไองส ำคัญตยังคงปຓนรืไองยำกทีไชำวบຌำนจะมี
สวนรวมเดຌนืไองจำกกำรหำรำยเดຌลีๅยงปำกทຌองมีควำมส ำคัญกวำ 

   

9. กำรผยพร ละกำรประชำสัมพันธ์กีไยวกับรักษำปຆำเมຌปຓนสิไงจ ำปຓน 
นืไองจำกจะชวยสรຌำงควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿หຌกคน฿นทຌองถิไน 

   

10. กำรตัดเมຌเมมีผลอยำง฿ดตอสัตว์ปຆำ พรำะสัตว์ปຆำสำมำรถหลบหนีละ
คลืไอนยຌำยถิไนทีไอยูอำศัยเดຌ 

   

11. สัตว์฿นปຆำยังคงมีอยูมำกละขยำยพันธ์ุอยำงตอนืไอง จึงควร฿หຌมีกำรลำ
พืไอน ำมำลีๅยงปำกลีๅยงทຌอง 

   

12. ทำนรับรูຌ ละขຌำ฿จ฿นกฎระบียบอุทยำนหงชำติ หรือกฎระบียบปຆำ
เมຌ ปຓนอยำงดี ดยสำมำรถปฏิบัติตำมเดຌอยำงเมคยผิดระบียบ 

   

13. หำกสิไง฿ดสิไงหนึไง฿นปຆำ ชน ดิน หรือ ตຌนเมຌ หรือ สัตว์ปຆา หรือ หิน ปຓน
ตຌน ถูกท ำลำยจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอกำรท ำลำยสิไงอืไน โ ฿นปຆำ
ตำมมำเดຌ 

   

14. คนสวน฿หญขຌำเปกใบหำพืช (หใด หนอเมຌ ผัก) ละของปຆำ฿นปຆำ หำก
ทำนจะท ำบຌำงกใเมกอ฿หຌกิดควำมสียหำยพิไมขึๅน พรำะเมเดຌปຓนกำร
ท ำลำยปຆำ 

   

15. ทำนเดຌประยชน์จำกปຆำ มำกกวำสียประยชน์ 
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  13. ควำมคิดหในตอกำรบริหำรจัดกำรพืๅนทีไปຆำบบมีสวนรวมของรำษฎรทีไอำศัยอยูรอบพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์ 

 
ประดใน ระดับความคิดหใน หตุผล 

หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหใน
ดຌวย 

เมหในดຌวย
อยางยิง 

 

1. กำรทีไจะปกปງองปຆำเวຌเดຌจຌำหนຌำทีไตຌองปฏิบัติงำน
อยำงขຌมขใงละจับกุมผูຌกระท ำควำมผิดอยำง
ขຌมงวดทำนัๅน 

     

2. ขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำ มี
จຌำหนຌำทีไพียงพอเมตຌองอำศัยควำมรวมมือกับ
ชำวบຌำน฿นกำรดูลรักษำปຆำ 

     

3. จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดีกับ
ชำวบຌำน 

     

4. จຌำหนຌำทีไปຆำเมຌตຌองท ำหนຌำทีไประชำสัมพันธ์฿หຌ
ควำมรูຌกีไยวกับกำรอนุรักษ์฿หຌชำวบຌำนเดຌรับรูຌดຌวย 

     

5. กำรบริหำรงำนของขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ ละขต
หຌำมลำสัตว์ปຆำทีไเม฿หຌควำมส ำคัญกับคนมักจะท ำ
฿หຌกิดควำมขัดยຌง 

     

6. ชุมชนสำมำรถอยู฿นขตปຆำเดຌหำกมีกำรจัดกำรทีไ
หมำะสม 

     

7. กำรปງองกันละปรำบปรำมควรด ำนินเปพรຌอม
กับมวลชนสัมพันธ์ 

     

8. ขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำควร
ปຂดอกำส฿หຌชำวบຌำนอบต. ละหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรดูลรักษำ ละ
จัดกำรปຆำ 

     

9. NGO มีสวนชวยพิไมอ ำนำจกำรตอรอง฿หຌกับ
ชำวบຌำน 

     

10.  กำรมีปຆำนวกันชนจะชวยลดกำรขຌำเป฿ชຌ
ประยชน์฿นขตพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์เดຌ 
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การมีสวนรวมของชุมชน฿นการอนุรักษ์ปຆาเมຌละพืๅนทีไอนุรักษ์ 

 

แไ.  ทำงขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ/ขตหຌำมลำสัตว์ปຆำ คยจัดประชุม/จัดกิจกรรมกีไยวกับกำรจัดพืๅนทีไอนุรักษ์รวมกับ
ชำวบຌำนบຌำงหรือเม 

 คย ควำมถีไ........................ครัๅง/ป 
 เมคย ิตอบขຌอ ใ1ี 
 เมทรำบ ิตอบขຌอ ใ1ี 
 

 
แ5.  ชุมชนของทำนองมีกำรจัดประชุม/กิจกรรมพืไอกำรจัดกำรพืๅนทีไขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ/ขตหຌำมลำสัตว์ปຆำ  
       บຌำงหรือเม 

  คย ควำมถีไ...................ครัๅง/ป     เมคย 
 
แๆ.   ทำนเดຌขຌำรวมประชุม/รวมกิจกรรมพืไอกำรจัดกำรพืๅนทีไขตรักษำพันธ์ุสัตว์ปຆำ / ขตหຌำมลำสัตว์ปຆำ กับชุมชนของ  

ทำนบอยคเหน 
  ทุกครัๅง        บอยโ 
  บำงครัๅงบำงครำวึึ      เมบอยึึ 
  เมคยขຌำลย 

 
แ็.   ชุมชนของทำนจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ปຆำเมຌละพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์รวมกับหนวยงำน฿ด ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

  กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธ์ุพืช 
  กรมปຆำเมຌ 
  สถำบันกำรศึกษำิระบุี ………………………………………………………. 
  หนวยงำนรำชกำรอืไน ิระบุี.......................................................... 
  มูลนิธิ / สมำคม อืไน โ ิระบุี………………….………………….…………  
  บริษัท/รงงำน อืไน โ ิระบุี.......................................................... 
  องค์กรอกชน/ NGO’s อืไน โ ิระบุี.............................................  
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ความคิดหในละการยอมรับของชุมชน฿นการจัดท านวขตชืไอมตอระบบนิวศ 

  

นิยาม 

 นวชืไอมตอระบบนิวศ  หมำยถึง  พืๅนทีไขนำดลใกดยมำกจะมีรูปรำงปຓนถบยำว ชวยท ำ
หนຌำทีไตอบสนองควำมตຌองกำรคลืไอนทีไ ิสัตว์ปຆำุพืชพรรณี  ระหวำงหยอมปຆำทีไตกตำงกันเดຌ ดยอนว
ชืไอมตอมักมีพืชพรรณ฿กลຌคียงกับถิไนอำศัยหลักทีไอยู฿กลຌคียง 
 ผลกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของปຆำเมຌละสัตว์ปຆำบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศ
ระหวำงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำทุงระยะ-นำสัก  ทຌองทีไต ำบลล ำลียง อ ำภอกระบุรี ชวงหลักกิลมตรทีไ ้-
แแ ของทำงหลวงชนบทหมำยลข 5เแแ ดຌำนสัตว์ปຆำ ฿ชຌวิธีวำงสຌนส ำรวจ฿นนวหนือ฿ตຌจำกถนนลึกขຌำ
เป ใ กิลมตร ดยตละสຌนหำงกัน ใเเ มตร  จ ำนวนฝัດงละ ๆ สຌนส ำรวจ รวมระยะทำง ใๆ กิลมตร 
ท ำกำรส ำรวจ โ ซๅ ำ ฿นฤดูฝน พบวำทัๅง โ ฝัດงมีคำดัชนีควำมคลຌำยคลึงของสัตว์ลีๅยงลูกนมตำมวิธีของ 
Jaccard 0.48  หรือ ไ่ %  มีสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมทีไพบทัๅง โ ชนิด พืๅนทีไ แใ ชนิด จำกทีไพบ฿นฝัດงทุง
ระยะ- นำสัก แ็ ชนิด มีควำมชุกชุมมำก ไ ชนิด เดຌก หมูปຆำ กระรอกทຌองดง ชะมดผงหำงปลຌอง ละ
ลิไนพันธุ์฿ตຌ   ละฝัດงนๅ ำตกหงำว โใ ชนิด มีควำมชุกชุมมำก 5 ชนิด เดຌก หมูปຆำ กระรอกทຌองดง มน
หำงพวง คำงวนถิไน฿ตຌ ละลิงสน พบสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมทีไมีบทบำทส ำคัญ฿นระบบนิวศปຆำเมຌ จ ำนวน 
ไ ชนิด เดຌก หมูปຆำ หมีหมำ ลียงผำ ละสือดำว ดย ใ ชนิดรกพบรองรอยทัๅง โ ฝัດงนวส ำรวจ สวน
สือดำวพบรอยทຌำ฿นนวส ำรวจฝัດงนๅ ำตกหงำว 
 อยำงเรกใตำม  วัตถุประสงค์ประกำรหนึไงของกำรศึกษำครัๅงนีๅ  พืไอ฿ชຌปຓนกำรศึกษำวำ กำรสรຌำง
ถนนตัดผำนพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์ หรือมຌตกำรขยำยถนน฿นอนำคตกใตำมควรมีกำรศึกษำผลกระทบตอสัตว์
ปຆำอยำงจริงจังกอนทีไจะมีกำรอนุมัติครงกำร  ละควรมีกำรออกบบครงสรຌำงของถนน฿หຌสัมพันธ์กับ
ลักษณะภูมิประทศ พืไออืๅอตอกำรขຌำมเปมำของสัตว์ปຆำ อันจะปຓนกำรชวยรักษำควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของสัตว์ปຆำตอเป 
ทำนหในดຌวยหรือเม 
   หในดຌวย      เมหในดຌวย 
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ภาพท่ี 4 การปฏิบติังานส ารวจขอ้มลูจากครัวเรือนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ี 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
        


