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ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมชุมชนบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 
 

          จากการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของหมูบาน ปรากฏวาไมพบครัวเรือนที่ตั้งอยูในบริเวณแนวเชื่อมตอ
ระบบนิเวศแตอยางใด สวนในรัศมี  2.5 กิโลเมตร จากแนวเชื ่อมตอระบบนิเวศ สามารถแบงหมูบาน
ออกเปน 3 กลุม ไดแก บานปากทรง ในเขตจังหวัดชุมพร บานราชกรูดและบานหวยน้ำใส ในเขตจังหวัด
ระนอง (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางท่ี 1 รายช่ือหมูบานท่ีทำการศึกษา  

ช่ือหมูบาน 
ท่ีต้ัง จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนแบบ 

สอบถามท่ีเก็บ 
(ชุด) หมูท่ี ตำบล อำเภอ จังหวัด 

ปากทรง 6 ปากทรง พะโตะ ชุมพร 328 41 

ราชกรูด 3 ราชกรูด เมือง ระนอง 504 63 

หวยน้ำใส 4 ราชกรูด เมือง ระนอง 104 13 

 
ในการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความเขาใจของชุมชน เพื่อประเมินการยอมรับ และความ
เปนไปไดในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอนกับอุทยานแหงชาติ
น้ำตกหงาว จำนวน 117 ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้  

 1.1 รายละเอียดโดยท่ัวไปของครัวเรือน พบวาชุมชนในบริเวณรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบแนวเช่ือมตอ ผู
ประเมินโดยสวนใหญมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือนรอยละ 68.37 รองลงมาเปนคูสมรสรอยละ22.22  และมีเพียง
รอยละ 2.27 ท่ีเปนบุตร  เปนเพศชายรอยละ 76.05 มีชวงอายุระหวาง 41–50 ป เปนสวนมาก คิดเปนอัตรารอย
ละ 62.01 เรื่องการศึกษาสวนใหญแลวจบช้ันประถมศึกษาตอนตนรอยละ 54.70 รองลงมาจบช้ันประถม
ตอนปลายรอยละ 19.65 มีเพียงรอยละ 7.69 ท่ีจบช้ันปรญิญาตร ี จำวนสมาชิกในครัวเรือนโดยสวนใหญมี
ประมาณ 5 – 10 คนตอครัวเรือน รอยละ 59.67 และผูประเมินโดยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 
91.45 มีเพียงรอยละ 8.54  ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และพบวาผูตอบแบบประเมินโดยสวนใหญเกิดในพื้นท่ี
รอยละ 54.70 และยายเขามาจากท่ีอื่นรอยละ 45.29 รายละเอียดตาม (ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3)
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ตารางท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศรัศมี 2.5 กิโลเมตร 

 

ช่ือหมูบาน  
สถานภาพ (รอยละ) ศาสนา (รอยละ) ระดับการศึกษา (รอยละ) 

หัวหนา
ครัวเรือน 

คูสมรส บุตร พุทธ อิสลาม ไมเรียน 
ประถม

ตน 

ประถม
ปลาย 

มัธยมตน 
มัธยม
ปลาย 

ปวช./
ปวส. อนุปริญญา 

ราชกรูด 52.38 31.74 15.87 98.41 1.58 3.17 50.79 11.11 25.40 - 9.52 - 

ปากทรง 95.12 4.87 - 100 - - 53.65 - 39.02 - 7.31 - 

หวยน้ำใส 61.53 30.76 7.69 76.92 23.07 - 76.92 - - 15.38 - 7.69 

รวม 68.37 22.22 4.27 91.45 8.54 1.70 54.70 19.65 11.96 15.38 11.96 7.69 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100คน) 

 

ตารางท่ี 3 ประวัติการต้ังถ่ินฐานของราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศรัศมี 2.5 กิโลเมตร 

ช่ือหมูบาน 
การต้ังถ่ินฐาน การยายถ่ินฐานในอนาคต 

ภูมิลำเนาเดิม ยายเขาจากท่ีอื่น ตองการยายออก ไมตองการยายออก ไมแนใจ 

บานราชกรูด 82.53 17.46 - 100 - 

บานปากทรง 53.84 46.15 - 100 - 

บานหวยน้ำใส 12.19 87.80 - 100 - 

รวม 54.70 45.29 - 100 - 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100คน)
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 1.2 ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบวาอาชีพหลักของครัวเรือนกลุมตัวอยาง บานราชกรูดท่ีทำ
การสำรวจ รอยละ 26.98  มอีาชีพทำการเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจางท่ัวไป  รอยละ 25.39  ทำอาชีพคาขายรอย
ละ 19.04 ทำการประมงรอยละ 17.46  และรับราชการรอยละ 11.11 ในสวนอาชีพรองนั้นพบวาสวนใหญแลว
ไมมีอาชีพรองรอยละ 44.09 รายไดเฉลี่ยอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอยาง ในรอบปที่ผานมาจะอยูในชวง 
10,000–100,000 บาท ตอป และมีรายไดจากอาชีพเสริม 0–50,000 บาทตอป ในสวนของปญหาจากการ
ประกอบอาชีพโดยสวนใหญเกิดจาก ผลผลิตหรือรายไดตกต่ำรอยละ 44.44 และผลการสำรวจบงบอกวา
ครัวเรือนตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 50.79  มีรายไดท่ีเพียงพอกับรายจาย มีเพียงรอยละ 1.58 ท่ีมีรายไดท่ี
ไมพอใชและมีหนี้สิน สำหรับบานปากทรง พบวาอาชีพหลักของครัวเรือนกลุมตัวอยาง ที่ทำการสำรวจมี
อาชีพทำเกษตรกรรมรอยละ 90.24  รองลงมาทำอาชีพประมงรอยละ 4.87 ทำอาชีพคาขายรอยละ2.43 
และทำอาชีพรับจางรอยละ 2.43  ในสวนของอาชีพรองนั้นพบวาโดยสวนใหญแลวไมมีอาชีพเสริมรอยละ 
84.63 รายไดเฉล่ียจากอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอยาง ในรอบปท่ีผานมาจะอยูในชวง 100,000–200,000 
บาทตอป  รอยละ 48.78  แตไมมีรายไดเสริมแตอยางใด  และจากการสำรวจพบวาประสบปญหาจากการ
ประกอบอาชีพในเรื่องของผลผลิตตกต่ำรายไดนอยรอยละ 63.41  รองลงมา เรื่องสิทธิทำกินเนื่องจากติด
เขตปาสงวน และไมมีเอกสารสิทธิรอยละ 36.58  และผลการสำรวจบงบอกวา ครัวเรือนตัวอยางสวนใหญ
ถึงรอยละ 73.17 มีรายไดท่ีไมพอใชและมีหนี้สิน มีเพียงรอยละ 2.43 ท่ีพอใชและมีเงินออมในรอบปท่ีผาน
มา และในสวนของหมูบานหวยน้ำใสนั้น  ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจพบวา  อาชีพหลักของครัวเรือน
กลุมตัวอยางที่ทำการสำรวจ รอยละ 69.23  มีอาชีพทำเกษตรกรรม รองลงมาคือทำอาชีพคาขาย รอยละ 
15.38 และทำอาชีพรับจางท่ัวไป รอย 15.38 เชนกัน ในสวนของอาชีพรองนั้นพบวาสวนใหญรอยละ 93.72 
ไมมีอาชีพรองหรือไมมีรายไดเสริม รายไดเฉล่ียจากอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอยาง ในรอบปท่ีผานมาจะอยู
ในชวง 10,000–100,000 บาทตอป และพบวาโดยสวนใหญแลวไมมีรายไดจากอาชีพเสริมเลยรอยละ 
93.72 ซึง่ผลจากการสำรวจพบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางโดยสวนใหญประสบปญหาการประกอบอาชีพ
ในเรื่องของสิทธิทำกินโดยสวนใหญ ถึงรอยละ 100 เนื่องจากเปนพื้นที่ติดปาสงวนแหงชาติ และไมมี
เอกสารสิทธิในการครอบครองพื้นท่ี  และผลการสำรวจพบวาครัวเรือนตัวอยาง สวนใหญถึงรอยละ 61.53  
มีรายไดที่ไมพอใชและมีหนี้สิน มีเพียงรอยละ 23.07 พอใชแตไมมีเงินออม  และมีเพียงรอยละ 15.38 
เทานัน้ท่ีไมพอใชและไมกู  (ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 4 อาชีพหลักและอาชีพรองของราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศรัศมี 2.5 กิโลเมตร 

ช่ือบาน 

อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ทำสวน ประมง คาขาย รับจาง ขาราชการ ประมง คาขาย รับจาง รับราชการ ทำสวน 
ไมมีอาชีพ

รอง อื่นๆ 

ราชกรูด 26.98 17.46 19.04 25.39 11.11 - 30.51 25.40 - - 44.09 - 

ปากทรง 90.24 4.87 2.43 2.43 - - 5.70 - 3.80 5.87 84.63 - 

หวยน้ำใส 69.23 - 15.38 15.38 - - - - - 5.28 93.72 - 

รวม 53.84 11.11 12.82 17.94 11.11 - 6.70 25.40 3.80 8.39 55.71 - 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100คน) 

 

ตารางท่ี 5 รายไดท้ังหมดจากการประกอบอาชีพ และสาเหตุท่ีทำใหรายไดไมพอกับรายจายในรอบปท่ีผานมา 

ช่ือ
หมูบาน 

รายไดท้ังหมดในปท่ีผานมา ปญหาจากการประกอบอาชีพ เปรียบเทียบรายไดและรายจายในรอบป 

10,000 – 
100,000 

100,000 – 
200,000 

200,000 – 
300,000 

300,000- 

400,000 
อื่นๆ 

สิทธิ
ทำกิน 

ผลผลิต 
รายได

ต่ำ 

ภัยจาก
ธรรมชาติ 

อื่นๆ พอใช พอใชแต
ไมมีออม 

ไมพอใช
และไมกู 

ไมพอใช
และมี
หนี้สิน 

ราชกรูด 82.53 7.93 9.25 - - 12.69 44.44 26.98 15.87 50.79 44.44 31.74 1.58 

ปากทรง 21.95 48.78 19.51 2.43 7.31 36.58 63.41 - - 2.43 24.39 - 73.17 

หวยน้ำใส 53.38 38.4 7.69 - - 100 - - - - 23.07 15.38 61.53 

รวม 58.11 25.64 12.82 0.85 2.56 30.76 46.15 14.52 8.54 25.64 53.84 3.41 17.09 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100คน)
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 1.3 การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางบานราชกรูด จำนวนรอยละ
79.36 ไมมีความตองการเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรในปา และรอยละ 20.63  ยังคงตองการเขาไปใช
ประโยชนและพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากปา  โดยมีรอยละ 82.53  ท่ีไมมีประสบการณเขาไปเก็บหาของ
ปาหรือการเขาไปใชประโยชนในปา มีเพียงรอยละ 9.40 ท่ีเคยมีประสบการณเขาไปใชประ โ ยชน
จากทรัพยากร ในป า  ส วนประ เ ด็นความรู สึ กต อปริ ม าณของทรัพยากรในพื้นท่ี สวนใหญรูสึก
วาทรัพยากรธรรมชาติลดลงและหาไดยากขึ้น มีสูงถึงรอยละ 74.60  รองลงมาใหความเห็นวาทรัพยากรมี
เทาเดิมรอยละ 17.46  และมีเพียงรอยละ 7.93  ที่ใหความเห็นวา ทรัพยากรยังมีอยูมากแตหาไดยากข้ึน 
การใชประโยชนจากทรัพยากรที่หามาได สวนใหญจะใชในครัวเรือน ถึงรอยละ 80 และเพื่อนำไปคาขายมี
เพียงรอยละ 20  สวนกลุมตัวอยางบานปากทรง จำนวนรอยละ 14.63  ไมมีความตองการเขาไปใช
ประโยชน จากทร ัพยากรในป า และร อยละ  85.36 ย ังคงต องเข าไปใช ประโยชน และพ ึ ่ งพิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติจากปา  โดยรอยละ 80.48 มีประสบการณเขาไปเก็บของในปาและมีเพียงรอยละ 19.5
ท่ีไมเคยเขาไปเก็บหาทรัพยากรในปา จากการสำรวจบงบอกวาครัวเรือนตัวอยางสวนใหญถึง รอยละ 
48.78 ใหความเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติในปาลดลงและหาไดยากข้ึน รองลงมาใหความเห็นวา มีมากแต
หาได ยากข ึ ้นร อยละ 46.34 และมีเพ ียงร อยละ 4.87 ที ่ใหค ว า ม เ ห ็ น ว  า ทร ั พย ากรม ี เ ท  า เ ด ิ ม 
และกลุมตัวอยางบานหวยน้ำใส จำนวนรอยละ 61.53 ไมมีความตองการเขาไปใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในปา และรอยละ 38.46 ยังคงตองการเขาไปใชประโยชนและพึ่งพิงทรัพยากรจากปา
โดยรอยละ 76.92  ที่ไมเคยมีประสบการณเขาไปเก็บของปาและการใชประโยชนจากปาไม  โดย
สวนใหญเขาไปเก็บหาของปาเพื่อนำมาประกอบอาหาร มีเพียงรอยละ 23.07 ท่ีไมเคยมีประสบการณ
การเขาไปหาของปา  สวนความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรในพื้นที่ สวนใหญรอยละ 76.92 ใหความ
คิดเห็นวา ทรัพยากรมีเทาเดิม และรอยละ 15.38 ใหความเห็นวาทรัพยากรมีมากและหาไดยาก
ข้ึน มีเพียงรอยละ 7.69 ท่ีใหความคิดเห็นวาทรัพยากรมีลดลงแตหาไดยากข้ึน (ตารางท่ี 6)  

 1.4 การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนที่อาศัยบริเวณ
รอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศภายในรัศมี 2.5 กิโลเมตร ซึ่งกลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 
1 ขอ พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยาง ไดมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษ ผานชองทางหรือ
สื่อตางๆ ดังนี้ จากโทรทัศนรอยละ 52.26  จากหนังสือพิมพรอยละ 16.23  และจากเพื่อนบาน
รอยละ 26.49  ในสวนของเจาหนาท่ีรัฐนั้น กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ปาไม
รอยละ 44.44   จากสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลรอยละ 20.25  จากสมาชิกองคการบริหาร
สวนจังหวัดรอยละ 18.80  จากกำนันหรือผูใหญบานรอยละ 11.96 และจากแหลงอื่นๆ รอยละ 
4.27  ( ตารางท่ี 7 และ ตารางท่ี 8) 

 1.5 ทัศนคติของชุมชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พบวากลุมครัวเรือน
ตัวอยางมีทัศนคติที่ดี ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  มีความรูความเขาใจวาทรัพยากรปาไม
มีประโยชนตอการดำรงชีวิตและเปนแหลงของตนน้ำลำธาร เพื่อหลอเลี้ยงชีวิตใหทั้งมนุษยและ
สัตวปาสามารถอยูดวยกันไดเปนอยางดี และยังรับรูบทลงโทษจากการบุกรุกทำลายปา ยังมีการ
ตอบไมแนใจในขอคำถามเกี่ยวกับขอกฎระเบียบอุทยานแหงชาติหรือกฎระเบียบฎหมายปาไม  
อีกทั้งยังใหความคิดเห็นวา การอนุรักษปาไมเปนเรื่องที่สำคัญแตยังคงยากที่ชาวบานจะเขามามี
สวนรวมได  เนื่องจากเห็นวาการทำมาหากินเล้ียงปากทองสำคัญกวา (ตารางท่ี 9)
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ตารางท่ี 6 การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ประสบการณการเก็บของปาและความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรธรรมชาติรอบพื้นท่ีอาศัย  

ช่ือหมูบาน 

ความตองการพึ่งพิงทรัพยากร ประสบการณการเก็บของปา ความรูสึกตอปริมาณทรัพยากรในพื้นท่ี 

ไมตองการ ตองการ ไมตอบ ไมเคย เคย ไมตอบ 
มีมากและหา
ไดยากข้ึน 

มีเทาเดิม 
มีลดลงและ
หาไดยากข้ึน 

ราชกรูด 79.36 20.63 - 82.53 9.40 - 7.93 17.46 74.60 

ปากทรง 14.63 85.36 - 19.51 80.48 - 46.34 4.87 48.78 

หวยน้ำใส 61.53 38.46 - 76.92 23.07 - 15.38 76.92 7.69 

รวม 54.70 45.29 - 59.82 40.17 - 22.22 19.65 58.11 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100คน) 

 

ตารางท่ี 7 การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท่ีอาศัยรอบบริเวณรอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 

 

ช่ือหมูบาน 

แหลงขอมูลขาวสาร 
เจาหนาท่ีรัฐ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ เพื่อนบาน อื่นๆ กำนัน/

ผูใหญบาน 
จนท.ปาไม อบต อบจ อื่นๆ 

ราชกรูด 9.52 39.68 4.25 23.80 7.93 36.50 11.11 52.38 - 

ปากทรง 12.19 48.78 24.39 14.63 - 73.17 26.82 - - 

หวยน้ำใส 23.07 53.84 7.69 15.38 - 84.61 7.69 7.69 - 

รวม 11.96 44.44 20.51 18.80 4.27 52.26 16.23 26.49 - 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100 คน) /ตอบไดมากกวา 1 ขอ    
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ตารางท่ี 8 แหลงขอมูลขาวสาร ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเขาถึงขุมชนไดดีท่ีสุด 

ช่ือหมูบาน 
แหลงขอมูลขาวสาร 

กำนัน/ผูใหญบาน/อบต. เจาหนาท่ีปาไม โทรทัศน/วิทยุ เพื่อนบาน อื่นๆ 

ราชกรูด 9.52 37.42 52.38 - - 

ปากทรง 12.19 48.78 39.03 - - 

หวยน้ำใส 23.07 7.69 53.84 - - 

รวม 11.96 20.51 44.44 - - 

*หมายเหตุ หนวย: รอยละของครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n= 100 คน) /ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 9 ทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็นภาพรวม(รอยละ) 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1.การมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ทำใหมีน้ำและดินท่ีอุดมสมบูรณ  100 0 0 

2.ทรัพยากรปาไมสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติได ใชอยางไรก็ไมหมด เพราะสามารถข้ึนมาแทนได 12.82 19.67 67.52 

3.ปาไมเปนแหลงตนน้ำลำธารท่ีสำคัญและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของทุกคน  100 0 0 

4.การบุกรุกทำลายปาไมเปนสาเหคุอยางหนึ่งของภัยแลงหรือน้ำทวมท่ีเกิดข้ึน  99.5 0.85 0 

5.ปาไมและสัตวปามีประโยชนอเนกอนันตจนไมสามารถประเมินได 89.74 10.26 0 

6.ทรัพยากรปาไมเปนสมบัติสาธารณะ ทุกคนยอมมีสิทธิใชประโยชนไดอยางเสรี  10.26 17.09 72.65 

7.การดูแล รักษา และปองกันปาไม เปนเจาหนาท่ีปาไม/ราชการอยูแลวทานไมจำเปนตองเขาไปรับผิดชอบ 13.68 10.26 76.07 

8.การอนุรักษปาไมเปนเรื่องสำคัญแตยังเปนเรื่องยากท่ีชาวบานจะเขามามีสวนรวมเนื่องจากตองเล้ียงปากทอง 34.19 21.37 44.44 

9.การเผยแพรและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรักษาปาไมเปนส่ิงจำเปนเพราะชวยสรางความรู ความเขาใจ 98.29 0.85 0.85 

10.การตัดไมไมมีผลอยางใดตอสัตวปา เพราะสัตวปาสามารถหลบหนีและเคล่ือนยายถ่ินอาศัยได 13.68 14.53 71.79 

11.สัตวในปายังคงมีอยูมาดและขยายพันธุไดอยางตอเนื่อง จึงควรใหมีการลาเพื่อนำมาเล้ียงปากเล้ียงทอง 9.40 18.80 71.79 

12.ทานรบัรูและเขาใจในกฎระเบียบอุทยานแหงชาติ หรือกฎระเบียบปาไมเปนอยางดี โดยสามารถปฏิบัติตามได 47.01 41.88 11.11 

13.หากส่ิงใดส่ิงหนึ่งในปา เชน ดิน หรือตนไม หรือสัตวปาเปนตน หากถูกทำลายจะทำใหเกิดผลกระทบได 97.44 1.71 0.85 

14.คนสวนใหญเขาไปเก็บหาพืชและของปาหากทานจะทำบางก็จะไมกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มข้ึน 76.92 14.52 8.55 

15.ทานไดรับประโยชนจากปามากกวาเสียประโยชน 96.58 2.56 0.85 
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ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของชุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ ตอการบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมของราษฎรรอบพื้นท่ีปาอนุรักษ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานอยางเขมแข็งและจับกุมผูกระทำความผิดอยาง
เขมงวดเทานั้น 11.97 17.55 17.1 58.1 

2.เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปามีเจานาท่ีเพียงพอไมตองอาศัยความรวมมือกับชาวบาน
ในการดูแลรักษาปา  5.98 7.69 61.53 24.78 

3.เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน 91.45 8.54 0 0 

4.เจาหนาท่ีปาไมตองทำหนาท่ีประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษใหชาวบานไดรับรู 87.17 12.82 0 0 

5.การบริหารงานของเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาท่ีไมใหความสำคัญกับคนมักจะทำให
เกิดความขัดแยง 79.48 17.94 2.56 0 

6.ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการจัดการท่ีเหมาะสม 74.35 15.38 8.54 1.70 

7.การปองกันและปราบปรามควรดำเนินไปพรอมกับมวลชนสัมพันธ 82.05 17.09 0.85 0 

8.เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาตองเปดใหชาวบานและหนวยงานอื่นมีสวนรวมดวย 78.63 19.65 0.85 0.85 

9.NGO มีสวนชวยเพิ่มอำนาจการตอรองใหกับชาวบาน 13.67 31.62 29.05 25.64 

10.การมีปาแนวกันชนจะชวยลดการเขาไปใชประโยชนในเขตปาอนุรักษได 77.77 17.09 3.41 1.70 
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 1.6 ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษโดยการมีสวนรวม พบวากลุม
ตัวอยางรอยละ  61.53 ไม เห็นดวยกับประเด็นความคิด“เขตรักษาพันธุ  สัตวปาและอุทยาน
แหงชาติมีเจาหนาท่ีเพียงพอ ไมตองอาศัยความรวมมือจากชาวบานในการดูแลรักษา” รองลงมา
รอยละ 58.11 ไมเห็นดวยกับประเด็นความคิด“การที่ปกปองปาไวได เจาหนาที่ตองปฏิบัติงาน
อยางเขมแข็งและจับกุมผูกระทำความผิดอยางเขมงวด” และมีเพียงรอยละ 29.05 ไมเห็นดวยกับ
ประเด็นความคิด“NGO มีสวนชวยเพิ่มอำนาจการตอรองกับชาวบาน” ในสวนของประเด็นอื่นๆ 
เชน “เจาหนาท่ีควรมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับชาวบาน”, “เจาหนาท่ีปาไมตองทำหนาท่ีประชาสัมพันธให
ความร ู  เก ี ่ยวก ับการอนุร ักษให ชาวบานไดร ับร ู ด วย” พบว าร  อยละ  100  ของกลุ  มตั ว อย  า ง 
เห็นดวย และรองลงมารอยละ 82.05 ในประเด็นความคิดเห็น “การปองกันและปราบปรามควร
ดำเนินไปพรอมกับมวลชนสัมพันธ” และรอยละ 78.63  ในประเด็นความคิดเห็น “เขตรักษาพันธุสัตว
ปาและอุทยานแหงชาติควรเปดโอกาสใหชาวบาน อบต และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการ 
ดูแลรักษาและจัดการปา” และมีรอยละ 74.35  ที่ใหความเห็นวา “ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการ
จัดการท่ีเหมะสม” (ตามตารางท่ี 10) 

 1.7 ความคิดเห็นและการยอมรับการจัดทำแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ โดยมีการอธิบาย
เปนขอความกำกับไว ในแบบสอบถามวา“แนวเชื ่ อมตอระบบนิ เวศ หมายถึงพื้นที่ขนาด เล็ก
โดยมากจะมีรูปรางเปนแถบยาว ชวยทำหนาที่ตอบสนองความตองการเคลื่อนที่ (สัตวปา ,พืช
พรรณ) ระหวางหยอมปาที่แตกตางกันได โดยแนวเชื่อมตอมักมีพืชพรรณใกลเคียงกับถิ่นอาศัย
หลักที่อยู ใกลเคียง อยางไรก็ตามวัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้นั้น เพื่อใชเปนกรณีศึกษาวา 
การสร า งถนนตัดผ านพื้ นที่ ป าอนุ รั กษ  หรื อแม แต ก ารขยายถนนในอนาคตก็ ตาม  ควรมี
การศึกษาผลกระทบตอสัตวป าอยางจริงจัง  กอนที ่ จะมีการอนุมัติ โครงการ และควรมีการ
ออกแบบโครงสรางของถนน ใหสัมพันธกับลักษณะภูมิประเทศเพื่อเอื้อตอการขามไปมาของสัตว
ปาอันจะเปนการชวยรักษาความหลายทางพันธุกรรรมของสัตวปาตอไปทานเห็นดวยหรือไม” 

  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 59.38 ไมเห็นดวยในการจัดสรางแนวเช่ือมตอ
ระบบนิเวศและควรท่ีตองผานการยอมรับจากชุมชน สวนรอยละ 40.62 เห็นดวยกับการจัดทำ
แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นและการยอมรับของชุมชนในการทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  
 

ช่ือหมูบาน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

บานราชกรูด 92.06 7.94 

บานปากทรง 30.52 69.48 

บานหวยน้ำใส 25.17 74.83 

รวม 40.62 59.38 
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การประเมินมูลคาความเสียหาย จากการทำลายพืชผลทางการเกษตรของสัตวปา  

 จากการสอบถามขอมูลที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อประเมินมูลคาความเสียหาย 
จากกรณีสัตวปาเขามาทำลายพืชผลทางการเกษตร พบวาไมมีรายงานความเสียหายจากการ
ทำลายพืชผลทางการเกษตร บานเรือน  สิ่ งของเครื ่องใช ที่ เกิดจากการกระทำของสัตวปาใน
บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศบริเวณนี้มากอน   สัมพันธกับขอมูลการสำรวจรองรอยสัตว
ปาในบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวและเขตรักษาพันธุสัตว
ปาควนแมยายหมอน ที่ไมพบรองรอยสัตวปาขนาดใหญในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ เกษตรกรรมแต
อยางใด จึงไมมีความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาในพื้นท่ี  
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วิจารณ 

           จากผลการศึกษาครั้งนี้   ทำใหทราบถึง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนในพื้นที่ วาเปน
ชุมชนที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติมาก  อีกทั้งยังมีประสบการณเกี่ยวของกับการเขาไปหา 
หรือใชประโยชนจากปาอนุรักษ เปนสวนใหญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเศรษฐกิจไมคอยดี ประชาชนมี
รายไดนอย เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรไมดีเทาที่ควร และการใหความรู  
ความเขาใจกับชุมชนมีนอย เพราะประชาชนโดยสวนใหญแลว รับรูขอมูลขาวสาร มาจากโทรทัศน  
ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธดานการดูแลปาและการอนุรักษปา ก็จะสามารถดึงชุมชนเขามามีสวน
รวมได รวมถึงทำใหปาคงอยูตอไปได  เพราะจากศึกษาจะเห็นไดวาแมพื้นฐานการศึกษาของคนใน
ชุมชนจะไมสูงนัก แตมีความตระหนักและรับรูถึงความสำคัญของทรัพยากรปาไม  หากแตเศรษฐกิจ
ของชุมชนนี้ไมดีมากนัก  ดูไดจากรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ที่ ไมมีเงินออมและมีหนี้สิน  จึงทำให
ราษฎร ในชุมชนตองเนนเรื่องการทำงานเลี้ยงปากทอง  และไมมีเวลาในการเขามามีสวนรวมใน
การดูแลรักษาปา รวมถึงการไมยอมรับหรือไมเห็นดวยในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวาง
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวและเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน เปนเพราะราษฎรไมมี
ความรูความเขาใจเรื่องแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ  โดยรวมแลวไมไดเห็นถึงความสำคัญ และความ
จำเปนในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  อีกท้ังเห็นวาการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศนี้ จะ
ไมทำใหเกิดประโยชนใด ๆ กับชุมชน และไมเขาใจถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตวปาแต
อยางใดเลย ประกอบกับพื้นที่นี ้ ไมมีความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาการจัดทำแนวเชื่อมตอ
ระบบนิเวศ จึงไมตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่   เพราะยังขาดความรูและความ
เขาใจในระบบนิเวศและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตวปา และพืชพรรณ 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ  สังคม  และประเมินการยอมรับของชุมชนในการจัดทำ
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแม
ยายหมอน 

 บานราชกรูด  เปนชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางสวน  ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ประชาชนสวนใหญ ท่ีตอบแบบสอบถามจะเปนหัวหนาครัวเรือน  ไดรับการศึกษาเพียงภาคบังคับ 
คือ ชั้นประถมศึกษาตอนตน  มีอาชีพทำสวนเปนอาชีพหลัก  รับจาง คาขาย และทำการประมง  
โดยสวนใหญไมคอยมีอาชีพเสริม รายไดของครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน 100 ,000 บาท/ป ประชากร
ส วน ใหญ เป นคนในพื ้ นที ่   และร ับร ู  ข  อม ู ลข าวสารด านการอนุร ั กษ จาก เจ าหนาที ่ ป  า ไม   
มีความรูความเขาใจ  เรื่องความสำคัญของปาและประโยชนของปาเปนอยางดี  เห็นดวยหาก 
จะจัดต้ังพื้นท่ีปาสมบูรณเปนปาอนุรักษ  แตยังขาดความสนใจในการเขารวมในการบริหารจัดการ
ปาแบบมีสวนรวม  เพราะยังคิดเพียงการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเพียงอยางเดียว  มีความ
เขาใจเรื่องแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  และยอมรับการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพื้นท่ี 

 บ  า น ป า ก ท ร ง   เ ป  น ช ุ ม ช น ท ี ่ น ั บ ถ ื อ ศ า ส น า พ ุ ท ธ  ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ส  ว น ใ ห ญ  ท ี ่ 
ตอบแบบสอบถามจะเปนหัวหนาครัวเรือน  มีลักษณะเศรษฐกิจเหมือนกับบานราชกรูด หากแต 
มีรายได เฉลี ่ยครัวเรือนสูงกวา  รายไดครัวเรือนมากกวา 100 ,000 บาท/ป   ในสวนของการ 
รับรู ขอมูลขาวสารดานการอนุรักษปา สวนใหญมาจากเจาหนาที่ปาไมและจากสื่อโทรทัศน   
ชุมชนนี้ ขาดความรูความเขาใจในเรื่องความสำคัญของปา ประโยชนของปา จึงไมเห็นดวยกับการ
ประกาศจัดตั้งพื้นปาอนุรักษในพื้นที่ปาสมบูรณ และไมมีความเขาใจในการบริหารจัดการพื้นที่ 
ปาอนุรักษ  จึงไมยอมรับในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพื้นท่ี  

 บานหวยน้ำใส  เปนชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาอิสลาม  เปนบางสวน 
ประชากรสวนใหญ มีลักษณะเศรษฐกิจ สังคม  มีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ย/ป ไมเกิน 100 ,000 
บาท/ป  การรับรูขาวสารดานการอนุรักษ สวนใหญมาจากเจาหนาที่ปาไม  แตยังขาดความรู
เหมือนกับหมูบานปากทรง  จึงไมยอมรับในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพื้นท่ี 

 ท้ัง 3 ชุมชน ท่ีทำการศึกษาไมไดรับความเดือนรอน  การรบกวน หรือผลกระทบจากสัตว
ป า ในพื ้นที ่   ดั งนั ้นจึ ง ไมมีความขัดแย งระหว างคนกับสัตวป า เกิดขึ ้น ในพื ้นที ่น ี ้  จึ ง ไม เห็น
ความสำคัญหรือการยอมรับท่ีจะใหมีการสรางแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาลักษณะทาง เศรษฐกิ จ   สั งคม  และประเมินการยอมรับของช ุ มชน 
ตอการจัดทำแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ระหวางอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวและเขตรักษาพันธุสัตว
ปาควนแมยายหมอนในครั้งนี้ ทำใหทราบถึงความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีอยูใกลพื้นท่ีปา และ
สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ใหความรูขอมูลตางๆ ควบคูไปกับการปองกันรักษา
ปา  

 1.เพื่อใหชุมชนเขาใจความสำคัญ ความจำเปนตอการจัดตั้งปาอนุรักษ เขาใจการทำงาน
ของเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่ปาไมควรเขาถึงชุมชนใหมากกวานี้  เพื่อนำไปสูการทำงานรวมกัน
แบบบูรณาการและการมีสวนรวม 

 2.การประเมินการยอมรับของชุมชนกอนการดำเนินการจัดทำแนวเชื่อมตอระบบนิ เวศ 
เปนสิ่งจำเปนตองทำเพื่อลดปญหาการขัดแยง แตอยางไรก็ตามการใหความรูและทำความเขาใจ 
เรื่องแนวเช่ือมตอระบบนิเวศของชุมชนนั้นๆ จะมีสวนชวยเพิ่มแนวโนมการยอมรับของชุมชนได 

 3.การจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ ควรจัดทำในพื้นที่ ท่ีมีความคุมทุนสูง เมื่อจัดทำแลว
ควรลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาไดจริง ลดปญหาดานถิ่นอยูอาศัยของสัตวปาได
จริง  

 4. การสรางถนนตัดผานพื้นที่ปาอนุรักษในอนาต ควรมีการออกแบบถนนใหมีลักษณะ
สัมพันธกับภูมิประเทศ  เพื่อการเอื้อไปมาของสัตวปา อันจะเปนการชวยรักษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสัตวปาตอไปได  
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ตำบล.................................................อำเภอ............................................จังหวัด....................................... 

 
 

  ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 
1.   อาชีพ 
 1.1 อาชีพหลัก  ...................................................................................................................................... 

1.2 อาชีพรอง  ........................................................................................................................................ 
 1.3 ชวงเวลาท่ีวางงานในรอบป (โดยประมาณ) ระบุเดือน........................................................................ 

 
2.  รายไดของครัวเรือนตอป (ประเมินจากรอบปท่ีผานมา) 
 1.1  รายไดรวมจากอาชีพหลัก ............................................................... บาท 

1.2 รายไดรวมจากอาชีพอ่ืน ๆ .............................................................. บาท 
1.3  รายไดรวมท้ังหมดในปท่ีผานมา...................................... ................. บาท 
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3.  ปญหาจากการประกอบอาชีพ 

 1)................................................................................................................................................................. 
2)  ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..                                       
3)  ………………………………………………………………...……………………………………...………………………………… 

4. เปรียบเทียบรายไดและรายจายในรอบปท่ีผานมา 
  พอใชและมีเงินออม   พอใชแตไมมีเงินออม   ไมพอใชและไมกูยืม  
 ตองกูยืม จำนวนหน้ีสินรวม..........................................................................บาท 

        สาเหตุหลักท่ีทำใหรายไดไมพอจาย คือ ............................................................................................ 
 

        การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ทานมีความตองการพ่ึงพิงทรัพยากรปาไม (เก็บหาของปา ตัดไม ลาสัตว) ในปาบริเวณหมูบานของทานหรือไม 
  ไมตองการ เพราะ......................................................................................................................... 
  ตองการ เพราะ.......................................................................................................................... 
6. ทานเคยเขาไปเก็บหาของปา เชน พืช ผัก สัตว และไม ใน “ปา” บางหรือไม 
  ไมเคยเขาไปเก็บหา    

 เคยเขาไปเก็บหา .....................ครั้ง ตอ สัปดาห หรอื เดือน หรือ ป 
7. การใชทรัพยากรปาไม (พืช/ผัก สัตว ไม) โปรดระบุรายละเอียดทรัพยากร 
 ของปา........................................................................................................................................................ 
 สัตวปา........................................................................................................................................................ 
 ไม (รวมสวนประกอบของไม)...................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ........................................................................................................................................................... 
8. การใชประโยชน  ใชในครัวเรือน   ใชในครวัเรือนและขาย   ขายเพียงอยางเดียว 
 ชวงเดือนท่ีเขาไปใชทรัพยากร...................................................................................................................... 
9. ความรูสึกของทานท่ีมีตอการหาทรัพยากรปาไมจากบริเวณรอบ ๆ บานเรือนของทานเพ่ือมาใชสอย 
   มีมากและหาไดงาย     มีลดลงและหาไดยากข้ึน 

   เทาเดิม      อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................    
 
การรับรูขอมูลขาวสารดานการอนุรักษและทัศนคติของชุมชนที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
10. ทานเคยไดรับความรูหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษปาไมหรือไม ถาเคยกรุณาระบุแหลงท่ีมา (ตอบไดมากกวา 1 

แหลง) 
 เจาหนาท่ีของรัฐ    เจาหนาท่ีปาไม        ผูใหญบาน   กำนัน 

 องคการบริหารสวนตำบล    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 ระบ.ุ..................................   ไมไดรับ 
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11. ทานคิดวาแหลงท่ีใหขาวสารท่ีสามารถเขาถึงชุมชนไดดีท่ีสุด คือ................................................................. 
12.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับขอความตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

ประเด็นความคิดเห็น 
 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1. การมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ จะทำใหมีน้ำ และดินท่ีอุดมสมบูรณ    

2. ทรัพยากรปาไมสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติ  ใชอยางไรก็ไมหมด 
เพราะสามารถข้ึนมาทดแทนเองไดอยางรวดเร็ว 

   

3. ปาไมเปนแหลงตนน้ำลำธารท่ีสำคัญและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ 
ทุกคน 

   

4. การบุกรุกทำลายปาไมเปนสาเหตุอยางหน่ึงของภัยแลงหรือน้ำทวมท่ี
เกิดข้ึน 

   

5. ปาไมและสัตวปามีประโยชนเอนกอนันตจนไมสามารถประเมินคาได    

6. ทรัพยากรปาไมเปนสมบัติสาธารณะ  ทุกคนยอมมีสิทธ์ิใชประโยชนได
อยางเสร ี

   

7. การดูแล รักษา และปองกันปาไม เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไม/
ราชการอยูแลว ทานไมจำเปนจะตองเขาไปรวมรับผิดชอบอีก 

   

8. การอนุรักษปาไมเปนเรื่องสำคัญแตยังคงเปนเรื่องยากท่ีชาวบานจะมี
สวนรวมไดเน่ืองจากการหารายไดเลี้ยงปากทองมีความสำคัญกวา 

   

9. การเผยแพร และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรักษาปาไมเปนสิ่งจำเปน 
เน่ืองจากจะชวยสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกคนในทองถ่ิน 

   

10. การตัดไมไมมีผลอยางใดตอสัตวปา เพราะสัตวปาสามารถหลบหนีและ
เคลื่อนยายถ่ินท่ีอยูอาศัยได 

   

11. สัตวในปายังคงมีอยูมากและขยายพันธุอยางตอเน่ือง จึงควรใหมีการลา
เพ่ือนำมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 

   

12. ทานรับรู และเขาใจในกฎระเบียบอุทยานแหงชาติ หรือกฎระเบียบปา
ไม เปนอยางดี โดยสามารถปฏิบัติตามไดอยางไมเคยผิดระเบียบ 

   

13. หากสิ่งใดสิ่งหน่ึงในปา เชน ดิน หรือ ตนไม หรือ สัตวปา หรือ หิน เปน
ตน ถูกทำลายจะกอใหเกิดผลกระทบตอการทำลายสิ่งอ่ืน ๆ ในปา
ตามมาได 

   

14. คนสวนใหญเขาไปเก็บหาพืช (เห็ด หนอไม ผัก) และของปาในปา หาก
ทานจะทำบางก็ไมกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน เพราะไมไดเปนการ
ทำลายปา 

   

15. ทานไดประโยชนจากปา มากกวาเสียประโยชน 
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  13. ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาแบบมีสวนรวมของราษฎรท่ีอาศัยอยูรอบพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง 

 

1. การท่ีจะปกปองปาไวไดเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงาน
อยางเขมแข็งและจับกุมผูกระทำความผิดอยาง
เขมงวดเทาน้ัน 

     

2. เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา มี
เจาหนาท่ีเพียงพอไมตองอาศัยความรวมมือกับ
ชาวบานในการดูแลรักษาปา 

     

3. เจาหนาท่ีปาไมควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ
ชาวบาน 

     

4. เจาหนาท่ีปาไมตองทำหนาท่ีประชาสัมพันธให
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษใหชาวบานไดรับรูดวย 

     

5. การบริหารงานของเขตรักษาพันธุสัตวปา และเขต
หามลาสัตวปาท่ีไมใหความสำคัญกับคนมักจะทำ
ใหเกิดความขัดแยง 

     

6. ชุมชนสามารถอยูในเขตปาไดหากมีการจัดการท่ี
เหมาะสม 

     

7. การปองกันและปราบปรามควรดำเนินไปพรอม
กับมวลชนสัมพันธ 

     

8. เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปาควร
เปดโอกาสใหชาวบานอบต. และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา และ
จัดการปา 

     

9. NGO มีสวนชวยเพ่ิมอำนาจการตอรองใหกับ
ชาวบาน 

     

10.  การมีปาแนวกันชนจะชวยลดการเขาไปใช
ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษได 
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การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปาไมและพื้นทีอ่นุรักษ 
 

14.  ทางเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสัตวปา เคยจัดประชุม/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดพ้ืนท่ีอนุรักษรวมกับ
ชาวบานบางหรือไม 

 เคย ความถ่ี........................ครั้ง/ป 
 ไมเคย (ตอบขอ 31) 
 ไมทราบ (ตอบขอ 31) 
 

 
15.  ชุมชนของทานเองมีการจัดประชุม/กิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสัตวปา  
       บางหรือไม 

  เคย ความถ่ี...................ครั้ง/ป     ไมเคย 
 
16.   ทานไดเขารวมประชุม/รวมกิจกรรมเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา / เขตหามลาสัตวปา กับชุมชนของ  

ทานบอยแคไหน 
  ทุกครั้ง        บอยๆ 
  บางครั้งบางคราว**      ไมบอย** 
  ไมเคยเขาเลย 

 
17.   ชุมชนของทานจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมและพ้ืนท่ีปาอนุรักษรวมกับหนวยงานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  กรมปาไม 
  สถาบันการศึกษา(ระบุ) ………………………………………………………. 
  หนวยงานราชการอ่ืน (ระบุ).......................................................... 
  มูลนิธิ / สมาคม อ่ืน ๆ (ระบุ)………………….………………….…………  
  บริษัท/โรงงาน อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
  องคกรเอกชน/ NGO’s อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................  
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       ความคิดเห็นและการยอมรับของชุมชนในการจัดทำแนวเขตเช่ือมตอระบบนิเวศ 

  

นิยาม 

 แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  หมายถึง  พื้นท่ีขนาดเล็กโดยมากจะมีรูปรางเปนแถบยาว ชวยทำหนาท่ี
ตอบสนองความตองการเคลื่อนที่ (สัตวปา,พืชพรรณ)  ระหวางหยอมปาที่แตกตางกันได โดยแนวเชื่อมตอ
มักมีพืชพรรณใกลเคียงกับถ่ินอาศัยหลักท่ีอยูใกลเคียง 
 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตวปาบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
ระหวางอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน ในบริเวณทองท่ีตำบลราช
กรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ชวงหลักกิโลเมตรที่ 64 - 66 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 4006 ดาน
สัตวปาใชวิธีวางแนวสำรวจในแนวเหนือใตจากถนนลึกเขาไป 3 กิโลเมตร โดยแตละแนวหางกัน 250 เมตร 
จำนวนฝงละ 6 แนวสำรวจ รวมระยะทาง 36 กิโลเมตร ทำการสำรวจ 2 ซ้ำ ในฤดูรอนและฤดูฝน พบวาท้ัง 
2 ฝงมีคาดัชนีความคลายคลึงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตามวิธีของ Jaccard 0.78 หรือ 78%  มีชนิดสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมที่พบทั้ง 2 พื้นที่ 21 ชนิด จาก 27 ชนิด ที่พบเฉพาะในฝงอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 24 
ชนิด ที่มีความชุกชุมมาก 4 ชนิด ไดแก หมูปา กระรอกทองแดง เมนหางพวงและคางแวนถิ่นใต ฝงเขต
รักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 24 ชนิด  มีความชุกชุมมาก 7 ชนิด ไดแก หมูปา กระรอกทองแดง 
เมนหางพวง คางแวนถิ่นใต กระจอน พญากระรอกดำ และกลุมชะมด-อีเห็น พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มี
บทบาทสำคัญในระบบนิเวศปาไม จำนวน 7 ชนิด ไดแก หมูปา เกง กวางปา กระทิง หมีหมา เลียงผา และ
สมเสร็จ โดยมีเพียงหมูปาท่ีพบมีความชุกชุมมาก และ 2 ชนิดหลังซึ่งไดแก เลียงผาและสมเสร็จ พบรองรอย
เฉพาะในแนวสำรวจฝงอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 
 อยางไรก็ตาม  วัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้  เพื่อใชเปนการศึกษาวา การสราง
ถนนตัดผานพื้นท่ีปาอนุรักษ หรือแมแตการขยายถนนในอนาคตก็ตามควรมีการศึกษาผลกระทบตอสัตวปา
อยางจริงจังกอนท่ีจะมีการอนุมัติโครงการ  และควรมีการออกแบบโครงสรางของถนนใหสัมพันธกับลักษณะ
ภูมิประเทศ เพื่อเอื้อตอการขามไปมาของสัตวปา อันจะเปนการชวยรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของสัตวปาตอไป 
 
ทานเห็นดวยหรือไม 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย 
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