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นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

ความหลากหลาย

ค�าน�า
	 การบริหารงานด้านทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบัน มุ ่งเน้นการปฏิรูปประเทศเพื่อไปสู ่

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที	่5	ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	ได้ก�าหนดเป้าหมาย

ให้มีพืน้ทีป่่าไม้และพืน้ทีส่เีขยีวไม่น้อยกว่าร้อยละ	55	ของพ้ืนทีป่ระเทศ	นอกจากนีน้โยบายการป่าไม้

แห่งชาติ	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ก�าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย

ร้อยละ	40	ของพื้นที่ประเทศ	หรือประมาณ		128	ล้านไร่	เพื่อการอนุรักษ์ดิน	น�้า	ป่าไม้	ระบบนิเวศ	

และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ขณะเดียวกันเพื่อเป็นฐานทรัพยากรที่ส�าคัญด้านการเสริมสร้าง		

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบหนึ่งในแนวทางการสร้างสมดุลธรรมชาติ คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ	 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ โดยส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ส่วนวิจัยความ 

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ร่วมกับชุมชนด�าเนินการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว	 ป่าเขาวง	 และป่ากระซุม	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น	 ขณะเดียวกันชุมชนสามารถน�าฐานข้อมูลมาประยุกต์

ใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน	ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 หนังสือ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ได้รวบรวมผล 

การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้เนื้อหาชุด

ข้อมูลได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 

กรมป่าไม้	 ส�าหรับเด็ก	 เยาวชน	 หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชม	 หรือศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมต่อไปได้



ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
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สารจากผูอ้ำ�นวยการส�นกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้

นายสุชาติ  กัลยาวงศา
ผู้อำ�นวยการ

ส�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

	 ส�ำหรับปีงบประมำณ	2562	กรมป่ำไม้ได้จัดท�ำ

หนงัสือ “ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับกำรท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม	

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี”	 ซึ่งมีเนื้อหำของข้อมูลที่ได้จำก

กำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืช	 สัตว์	

แมลง	 เห็ดรำ	 ไลเคน	 และภูมิปัญญำท้องถิ่น	 บริเวณ

พื้นที่ป่ำต้นน�้ำบ้ำนน�้ำรำด	ต�ำบลบ้ำนท�ำเนียบ	อ�ำเภอ

คีรีรฐันคิม	จงัหวดัสุรำษฎร์ธำน	ี	ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำย่ำนยำว	ป่ำเขำวง	และป่ำกระซมุ	โดยมคีวำมเป็นมำ

ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่ป่ำแห่งน้ี

ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจบุนั	 เรือ่งรำวของกำรท่องเท่ียว	 ควำมสวยงำม	 และควำมน่ำสนใจของสิง่มชีีวติ

และชนิดพันธุ์ที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์	ชนิดพันธุ์ที่เคยมีอยู่และที่สูญหำยไปแล้วจำกพื้นที่	รวมถึง

ปริมำณกำรกักเก็บน�้ำ	และกำรกักเก็บคำร์บอนของเนื้อไม้

	 ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในหนังสือนี้มำจำกควำมตั้งใจและควำมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จำก

ชำวบ้ำน ผู้น�ำต�ำบลบ้ำนท�ำเนียบ และเจ้ำหน้ำท่ีกรมป่ำไม้จำกส่วนวิจัยควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพด้ำนป่ำไม้และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่	สฎ.	12	 (ท่ำขนอน)	ที่ร่วมกันส�ำรวจและเก็บข้อมูล

ตลอดกำรท�ำงำนในระยะเวลำเกือบหน่ึงปีน้ัน ท�ำให้เห็นถึงควำมตั้งใจของคนในชุมชนที่จะเรียนรู้

และเข้ำใจถงึสิง่มชีวีติที่มีอยู่ในชุมชนและร่วมกันอนุรักษ์ในรูปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 เรื่องรำวในหนังสือเล่มนี้	 จะเป็นทั้งข้อมูลควำมรู้ให้กับนักเรียน	 นักศึกษำ	 และผู้ที่สนใจ	

และยังสำมำรถเป็นไกด์บุ๊คให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมำเที่ยวชมควำมสวยงำมของป่ำต้นน�้ำบ้ำนน�้ำรำด

แห่งนี	้ให้ได้ซมึซบัถงึคณุค่ำและควำมส�ำคญัของสิง่มชีวีติทีร่ำยรอบอยูใ่นผนืป่ำทีส่วยงำม	นอกเหนอื

จำกข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเล่มน้ีแล้ว ยังสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ในระบบจัดกำรฐำนควำมรู้ด้ำน

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	กรมป่ำไม้	อีกด้วย

1ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม



บอำกกล่าว......เล่าความ

	 ได้มีโอกาสสัมผัสการท�างานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และ

ป่ากระซุม	 ต�าบลบ้านท�าเนียบ	 อ�าเภอคีรีรัฐนิคม	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 หรือที่รู้จักกันในนาม	

“ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด” ป่าชุมชนที่เข้มแข็งในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่

ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งน�้าใสสีเขียวมรกตกลางป่าต้นน�้า ร่วมกับพี่ ๆ น้อง ๆ ทั้ง

เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เอง เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนอื่น ๆ ชาวบ้านในชุมชนท�าให้ได้เห็นถึง

ความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงเป็นสมบัติของชาติิ ได้เห็นถึงความสามัคคีใน

การท�างาน การร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ผืนป่าของทุกภาคส่วนส่งต่อสู่ลูกหลาน เป็นหลัก

ประกันความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดอย่างแท้จริง	

	 หนังสือ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”	เล่มนี้

ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของทรัพยากรชีวภาพและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการ

ส�ารวจในพื้นที่ พบกับธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล

เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวทางการด�าเนิน

การของชุมชนป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพของประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยวและภาคส่วนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง	ดังวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้ที่ว่า	“เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริม

ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอำยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อำความสุขขอำงคนไทย”

สวัสดีครับ…

 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เป็นปีงบประมาณแรก

ที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานที่ส่วนวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้านป่าไม้	 ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	 

กรมป่าไม้	

นายขวัญชัย เจริญกรุง

ผู้อำ�นวยการส่วนวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้

2 3ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม



ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม

 พ.ศ. 2521 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2521 ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้ถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติภายใต้กฏกระทรวง ฉบับที่ 807  
โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลเขาวง อ�าเภอตาขุน ต�าบลย่านยาว 
ต�าบลถ�้าสิงขร อ�าเภอคีรีรัฐนิคม ต�าบลต้นยวน อ�าเภอพนม ต�าบลพวงพรมคร ต�าบล
เคียนซา อ�าเภอเคียนซา และต�าบลสวรรค์ อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
พื้นท่ีประมาณ 630,000 ไร่ พบพรรณไม้มีค่า เช่น ไม้ยาง ไม้ยงู ไม้ตะเคยีน ไม้กะบาก 
ไม้หลุมพอ ไม้เคี่ยม และไม้อื่น ๆ จ�านวนมาก

 พ.ศ. 2560
 จากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
พบว่าป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเน้ือที่ประมาณ 
496,295 ไร่ เป็นพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 464,173.9 ไร่ และเป็นพื้นท่ีที ่
ยังคงสภาพเป็นป่า 32,121.10 ไร่
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 
ส�านักวิจัยและพัฒนาการด ้านป่าไม ้ กรมป่าไม ้ ได ้ด�าเนินกิจกรรมจัดท�าฐาน
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาวป่าเขาวง และป่ากระซุม ร่วมกับชุมชน

2 3ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม



แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
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แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม

Source:Esri, DigitalGlobe,  GeoEye, Earthstar
Geographics, CNE/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, swisstopo, and the 
GIS User Community
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7

ชุมชนรอบป่า

*แผนที๋ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและสำ�รวจ
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก 
 จัดท�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่านั้น
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พื้นที่ป่า...
และชุมชนรอบป่า

 ส่วนบรรพบุรุษแรกเร่ิมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน 
สามารถสืบค้นย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2501 ซึ่งมีกลุ่มชาวไททรงด�า อ�าเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาล่าสัตว์ หาของป่า จนพบแหล่งน�้า
และดินที่อุดมสมบูรณ์จึงอพยพเข้ามาท�าไร่ท�าสวนและนาข้าว ซึ่งประเพณีของ
ชาวไทยทรงด�าท่ีสืบทอดมาจนถึงชุมชน ณ ปัจจุบันคือ พิธีเสนบ้าน โดยพิธี 
ดังกล่าวจะเซ่นไหว้บรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแล้วตามความเช่ือทีว่่า ดวงวญิญาณ
ของบรรพบุรุษจะสถิตอยู่กับชาวไทยทรงด�าตลอดไปไม่ว่าจะมีการโยกย้าย
บ้านเรือนไปที่ต่าง ๆ กี่ครั้งก็ตาม

 
จากการสืบค้นประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี

บ ริ เวณป ่าต ้นน�้ าบ ้ านน�้ าราด พบ 
ร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ ตามบริเวณเพิงผา
และถ�้าหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ

ถ�้าเบ้ืองแบบ ซ่ึงพบโครงกระดูกมนุษย์ 
กระดกูสตัว์ เปลอืกหอยหลายชนดิ เมลด็พืชป่า 

และเคร่ืองมือหินกะเทาะหลายรูปแบบ

8 9ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม



 ช่วงปี พ.ศ. 2510–2532 เป็นช่วงท่ีมีการสัมปทานป่า กลุ่มคนจาก
อ�าเภอพุนพิน และอ�าเภอนาสาร เร่ิมอพยพเข้ามาในพื้นที่ต�าบลบ้านท�าเนียบ 
ตามเส้นทางชักลากไม้ และจับจองพื้นที่ท�ากินหลังจากการท�าไม้ ซ่ึงคนกลุ่ม 
ดังกล่าวเข้ามาท�าสวนยางพาราและนาข้าว รวมไปถึงการล่าสัตว์และหา
ของป่าออกไปจ�าหน่ายนอกพื้นที่ โดยของป่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หวาย ตัวนิ่ม 
เสือ และงู
 ผนวกกับในช่วงปี พ.ศ. 2514–2516 ทางราชการได้ท�าการปราบปราม
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) อย่างหนักและต่อเนื่องท�าให้
สมาชิก พคท. ในพื้นท่ีอ�าเภอนาสาร อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รวมไปถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังหลบหนีเข้ามาตั้งค่าย
พักแรมในพื้นท่ีต�าบลบ้านท�าเนียบ โดยมีป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดเป็นจุดนัดพบ
รวมพล
 ในช่วงเวลานี้กลุ่มคนท่ีเข้ามาจับจองพื้นที่ท�ากินหลังสัมปทานป่าและ
กลุ่มสมาชิก พคท. อพยพเข้ามาในพื้นที่ต�าบลบ้านท�าเนียบเป็นจ�านวนมาก
จนเกิดความขัดแย้งเร่ืองทีท่�ากิน ในท่ีสดุ พคท. ได้ท�าข้อตกลงร่วมกับชาวบ้าน
จัดสรรท่ีดินท�ากินให้ทุกครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ จนถึงปี 
พ.ศ. 2532 ผู้น�า พคท. คนสุดท้ายในพื้นที่ถูกทางการจับกุม จึงหมดยุค
ของการอพยพเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ท�ากิน
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 เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2501 นายจอม เจียมทอง เป็นผู้เข้ามาบุกเบิก
พื้นที่ท�ากินแล้วค้นพบป่าต้นน�้าแห่งนี้ ด้วยมีแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์การใช้
ประโยชน ์จากต ้นน�้า เดียวกันของคนท้ังชุมชน นายจอมจึงสละพื้น ท่ี 
ดังกล่าวให้เป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนกว่า 700 ไร่ จนกระทั่ง 
 ปี พ.ศ. 2514–2532 พืน้ท่ีป่าต้นน�า้ถูกบกุรุกโดยกลุม่สมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) จนเหลือพื้นที่ป่าต้นน�้าน้อยกว่าครึ่ง
 ปี พ.ศ. 2539 แกนน�าชุมชนประกอบด้วย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในขณะนั้น ได้ร่วมกันพูดคุยถึงแนวทางการ
อนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน�้า เนื่องจากเร่ิมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดบัน�า้ที่
ลดลง โดยเร่ิมต้นด้วยการจัดท�าแนวเขตท่ีดินอย่างถาวร ซ่ึงช่วงแรกของ
การด�าเนินการมีความขัดแย้ง 
 ปี พ.ศ. 2544 กลุม่แกนน�าพยายามจัดตัง้เครือข่ายอนรัุกษ์และฟ้ืนฟู
คลองมะเลาะ แต่ไม่ได้รับความร่วมมอืกับชุมชน จึงมุ่งเน้นเฉพาะการอนรัุกษ์ป่า
ต้นน�า้บ้านน�า้ราดซ่ึงเป็นแหล่งต้นน�า้ของคลองมะเลาะเพยีงจุดเดยีว   
 ปี พ.ศ. 2551 เกิดภัยแล้ง น�้าในคลองมะเลาะไม่เพียงพอต่อการเพาะ
ปลูก น�้าจากตาน�้าป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด ลดลงมากกว่าท่ีเคยปรากฎ สร้าง
ความกังวลให้กับชุมชนและน�ามาซ่ึงความตระหนักเร่ืองการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการจัดตั้งกลุ่มรักษาป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดเพื่อด�าเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวังการบุกรุกท�าลายป่า จัดตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดการ
พื้นที่ป่าต้นน�้าที่น�ามาใช้จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ป่าต้นน้้

บ้านน้้ราด
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 ปี พ.ศ. 2558 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูงาน
ในพื้นท่ีป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด พร้อมน�าภาพบึงน�้าใสสีเขียวมรกตกลาง    
ป่าต้นน�้าไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จนเกิดกระแสบอกต่อในหมู่นักท่องเที่ยว
 ปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของ   
ป่าต้นน�า้บ้านน�า้ราดอย่างต่อเนือ่ง จากสถิตพิบว่ามีมากถึง 4 ล้านคนต่อปี จาก
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนก่อให้เกิดปัญหาขยะและการเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ป่าต้นน�้า จึงได้ก�าหนดกฎระเบียบในการท่องเที่ยวเพิ่มเติมและ 
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านน�้าราด ในการ
บริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว พร้อมท้ังจัดตั้งกองทุนในการ
ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าต้นน�้าต่อไป
 ปี พ.ศ. 2560 ขอจัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ จ�านวน 1,190 ไร่ 
ซ่ึงทางชุมชนคาดหวังว่าการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ จะได้รับการ
สนับสนุนทางวิชาการในการอนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สนับสนุนระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับเยาวชนในท้องถิ่น 
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เสียงจากพื้นที่...
	 แต่เดิมพื้นท่ีป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด

เป็นพื้นที่ควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์

ท�าให้ไม่มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาดูแล	

ชาวบ้านจึงช่วยกันดูแลมาตั้งแต่ต้น ต่อมา

เมื่อมีชาวบ้านจากต่างถ่ินอพยพเข้ามา

จับจองพื้นที่เพื่อท�าการเกษตรมากข้ึน ท�าให้

พื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกพื้นที่ป่าถูกท�าลาย	

จนเมื่อปี	พ.ศ. 2530	เกิดภัยแล้ง	ชาวบ้านได้

รับผลกระทบ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแล

ป่าต้นน�า้	พ.ศ. 2551	จากการประชมุหมูบ้่าน

ท�าให้มีการเริ่มก่อตั้งชุดรักษาป่าป่าต้นน�้า

บ้านน�้าราด	 โดยมีหน้าที่ดูแล	 เฝ้าระวัง และ

ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการ

ฟื ้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ นี่ก็เป ็นเหตุผลที่

ท�าให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ	

เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น	ก็เลยท�าให้ในปัจจุบัน

นี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

	 การจัดการป่าต้นน�้าเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวจะค�านึงถึงทรัพยากรของป่า

ต้นน�้าเป็นอันดับแรก ต่อมาคือเรื่อง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ

เร่ืองความสะอาด ซ่ึงการท่องเท่ียวจะ

ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ จึงท�าให้มีกฎ

ระเบียบการเข้าพื้นที่ค่อนข้างเข้มงวด	

ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ป่าต้นน�้าเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่ไม ่มีวันตาย มีความยั่งยืน 
และสามารถดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่
ไมใ่หไ้ด้รับผลกระทบ

นายสุจิน นาคบ�ารุง

ก�านันบ้านท�าเนียบ
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เสียงจากพื้นที่...  ผมเข้ามาดูแลพ้ืนท่ีป่าต้นนํ้ามา 10 กว่าปีแล้ว เห็นการเปลี่ยนแปลง 

หลายอย่างของป่าต้นน�้าและหลายสิ่งหลายอย่างก็สูญหายไปจากป่า อย่างเช่นพวก	

ต้นเหยื่อกุรัมเมื่อก่อนมีเยอะมากอยู่บนยอดเขา ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงหนึ่ง	

เพราะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น นอกจากนี้เหยื่อกุรัมยังเป็นอาหารของเลียงผาด้วย	

และเมื่อก่อนเลียงผาเองก็มีอยู่มาก แต่แหล่งอาหารน้อยลงจึงท�าให้มันอพยพไปอยู่			

ที่อื่น	ผู้น�าชุมชนก็เห็นถึงความส�าคัญของเรื่องนี้	จึงได้มีการเพาะพันธุ์ต้นเหยื่อกุรัมเพื่อ

ที่จะเอากลับไปไว้ในธรรมชาติ ตอนนี้ก็ลองน�าข้ึนไปไว้บนเขาแล้ว ปัจจุบันผมเป็น	

คณะกรรมการท่ีป่าต้นน�้ามา 4 ปีกว่า โดยก่อนที่จะเป็นคณะกรรมการผมก็ได้ร่วม

ดแูลพืน้ทีม่าก่อนรวมระยะเวลาแล้วกป็ระมาณ	7	ปีครับ	รู้สึกภาคภมูใิจครับท่ีป่าต้นน�า้

ของเราได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว

	 ผมร่วมส�ารวจกับทีมสัตว์	ก็ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น	อย่างเรื่องชนิดพันธุ์หายาก	

จากที่เคยเฉย ๆ	ก็ทําให้มีกําลังใจในการดูแลทรัพยากรในพื้นที่มากขึ้น
	 ส�าหรับเยาวชนก็มีการชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการปลูกป่า การเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดูแลป่าต้นน�้า เด็ก ๆ ก็ให้ความสนใจ และสนุกสนานไปกับการม ี

ส่วนร่วม

นายวิสุทธ์ เชื่องช้าง

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด

 ขอบคุณทีมนักวิจัยทุกคนท่ีเข้ามาศึกษาในพื้นที่
ท�าให้พวกเรารู้คุณค่าของป่า อยากจะให้ป่าอยู่ต่อไป 
ขอบคุณจากใจจริงที่ร ่วมกันล�าบากสมบุกสมบัน 
ในการท�าวิจัย..อย่างเมื่อก่อนเรารู้แหละว่านี่ต้นไม้  
แต่เราไม่เคยรู้ว่าจริง ๆ แล้วต้นนี้มีความส�าคัญมาก หา
ยากมาก ใกล้สูญพันธุ์ บางชนิดมีค่ามากกว่านั้น  ท�าให้
เรารู้ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ ตั้งแต่ที่มีนักวิจัยเข้ามาส�ารวจ
ก็ทําให้เราได้รู้อะไร ๆ เพิ่มขึ้นมากและเป็นประโยชน์มาก
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	 ผมเป็นคณะกรรมการท่ีป่าต้นน�า้

มา	 4	 ปีกว่า	 แต่ก่อนหน้านี้ก็มาร่วมดูแล

พื้นที่	รวมระยะเวลาก็ประมาณ	7	ปีครับ	

รู ้สึกภาคภูมิใจครับที่ป่าต้นน�้าของเรา				

ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว

	 ข้อมูลที่ได้จากการท�าวิจัยของ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้	 ก็จะได้น�ามาเผยแพร่กับ

นักท่องเที่ยว ผมเองท�างานร่วมกับกลุ่ม

แมลง	เราพบผีเสื้อหางมังกรขาว	ที่ไม่เคย

รู้จักมาก่อน	และมันก็สวยมาก	ๆ	ในพื้นที่

ยังพบปลวกเยอะ ปลวกพวกนี้ก็ช่วยย่อย

สลายซากพืช ช ่วยเพิ่มแร ่ธาตุในดิน	

แมลงน�้าหลายชนิดก็เป็นตัวช้ีวัดว่าน�้าที่นี่

สะอาดมาก	เช่น	แมลงชีปะขาว

	 ทีป่่าต้นน�า้นอกจากจะมาเล่นน�า้แล้ว

เรายงัมบีรกิารล่องเรอืตามน�า้ให้นกัท่องเทีย่ว

ได้ชมธรรมชาติ ทัง้พชืและสัตว์ในเส้นทาง

ล่องเรือ ซึ่งท�าให ้เราได ้พบสิ่งมีชีวิต

หลากหลายชนดิ เช่น เหยีย่วรุง้ นกแซวสวรรค์	

และกล้วยไม้สิงโตมะรุย

	 ผมอยู ่ ในพ้ืนท่ีป ่าต ้นน�้า ต้ังแต ่

เด็ก ๆ ก็เคยคิดอยากให้มีการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว พอมีการเปิดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวก็ดีใจมากเลยเพราะที่นี่ก็

เป็นแหล่งสร้างงานให้คนในชุมชน และ

เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านก�านัน และ

พี่ ๆ ท่ีท�างานอยู ่ที่นี่มาก่อน อยากจะมี

ส่วนร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่นี้มากขึ้น สิ่ง

ที่พวกพี่	ๆ	เค้าท�ามาตลอดก็ดีอยู่แล้วครับ

 ส่วนตัวผมเองชอบเดินป่าอยู่แล้ว	

พอได้มาท�างานส�ารวจกับทีมนักวิจัยก็

รู้สึกดีมากเลยได้ความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

กล้วยไม้ทีม่อียูเ่ยอะในพ้ืนที	่แต่ไม่เคยรู้จกัชื่อ

มาก่อน ก็ได้ความรู ้ตรงนี้ไปบอกต่อกับ 

นักท่องเท่ียว และก่อนหน้าน้ีก็ไม ่เคย 

ได้ร่วมงานกบัพ่ี ๆ หน่วยป้องกนัฯ พอได้มา

ร่วมส�ารวจด้วยกันก็ท�าให้เห็นว่างานของ

พี่ ๆ	หน่วยป้องกันฯ	ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง

 ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ก็

อยากให้เคารพและท�าตามกฎระเบียบ

เพราะการท�าตามกฎก็จะท�าให้ป่าต้นน�้า

อยู่ได้อย่างยั่งยืน

นายสุวรรณ โอกาศ

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด นายมัสรอง เพชรชนะ

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด
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	 ผมชอบเดินป่ามาตั้งแต่แรก เมื่อก่อนที่นี่มีต้นไม้ใหญ่อยู่มาก ปัจจุบันก็มีลด

น้อยลง	เมื่อก่อนเจอเลียงผาจ�านวนมาก	แต่ตอนนี้มีน้อยลง	ทั้งจากการล่าและการย้าย

ถิ่นฐานไปท่ีอื่น 3-4 ปีที่แล้วผมเคยขึ้นไปเจอที่ที่เลียงผานอนและมูลของมัน อย่าง

สมุนไพร	 เมื่อก่อนที่มีเยอะก็คือหัวร้อยรู	 มีสรรพคุณบ�ารุงหัวใจแต่ปัจจุบันหายไปหมด	

เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
	 บนยอดเขาก็ยังมีพืชสมุนไพรและกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง เมื่อก่อนมี

เยอะ	 แต่ปัจจุบันมีน้อยลงมาก	 ที่ทีมนักวิจัยมาส�ารวจท�าให้เราทราบว่ากล้วยไม้ชนิดนี้	

เป็นชนิดที่หายาก	รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ	ที่ได้ทราบมาก็จะน�าไปให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว

	 ฝากถึงนกัท่องเทีย่ว เจ้าหน้าทีท่กุคน

ช่วยกันดูแลพื้นที่โดยตลอด นักท่องเที่ยวเอง

ก็ควรจะร่วมมือกันช่วยกันดูแล                                                                                                                                             
       

 อยากให้เยาวชนรุ่นหลังเข้ามามส่ีวนร่วมมากๆ เข้ามาช่วยกนัดแูล
ในอนาคตจะได้ผลัดมือกัน

นายมัสรอง เพชรชนะ

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด นายอนุชา พัฒสังวาล

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด

“เพือ่ว่าในอนาคต ลกูหลานมาเทีย่วท่ีน่ี 
จะได้เหน็สภาพแวดล้อม ทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
และสวยงามเหมอืนทีเ่หน็ในวันน้ี” 
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	 สมัยก่อนป่ามีมากแต่หลังจากที่คน

อพยพเข้ามาอยู่กันเยอะ พื้นท่ีป่าก็ถูกบุกรุก

เพื่อท�าการเกษตร ชาวบ้านจึงได้มีการกัน้เขต

พืน้ทีเ่พือ่ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั	 นั่นคือบริเวณ

ป่าต้นน�้าแห่งน้ี ผมและคนในชุมชนก็เห็น

ด้วยกับแนวทางการปกป้องทรัพยากรท่ีมี

อยู ่ ใน ชุมชนเ พ่ือ ให ้คนรุ ่ นหลั ง ได ้ เห็น

ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของเรา	

“ป่าต้นน�้าถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ 
ของผม เพราะผมเกิดมาก็อยู่กับป่า”

	 ผมท�างานร่วมกบัทมีนกัวจิยั	ไม่รูส้กึ

อึดอัดเลย ดีใจด้วยซ�้าที่ได้ท�างานกับคนมี

ความรู้ ได้ความรู ้เพิ่มและได้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกันทั้งเรื่องเห็ด	 ไลเคน	 สัตว์	 และพืช	

ข้อมูลใหม่	ๆ ที่ได้สมบูรณ์แบบ	100%	ท�าให้

กล้าการนัตกัีบนกัท่องเทีย่วได้เลยว่าชนดิพนัธุ์

ที่นักท่องเที่ยวถามคือชนิดไหน

	 ขอบคุณทีมนักวิจัยส่วนวิจัย

ความหลากหลายฯ ที่เข้ามาส�ารวจ

ทรัพยากรในพื้นที่ป ่าต้นน�้า เพราะ

เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าทรัพยากร

ในพื้นท่ีมีอะไรบ้างที่น ่าสนใจ โดย

เฉพาะเรื่องความหลากหลายทางพันธุ์

พืช	สมุนไพร	กล้วยไม้	และสัตว์	 รวม

ไปถงึชนดิพันธุท์ีใ่กล้สูญพันธุแ์ละหายาก

ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถน�าไปอธิบาย

กับนักท่องเที่ยวได้

	 สาเหตุหลักที่ทางป่าต้นน�้ามี

กฎระเบียบมากมาย เนื่องจากเคยมี

เหตุการณ์ท่ีนักท่องเที่ยวน�าขยะเข้าไป

ทิ้งด้านใน	บางรายก็น�าปู	น�ากล้วยไม ้

ใส่กระเป๋าออกไปด้านนอก เลยอยาก

ให้นักท่องเท่ียวทุกท่านร่วมมือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้วยครับ

นายจ�าเนียร เพชรชนะ

อาสาสมัครชุมชนบ้านน�้าราด
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	 หน่วยป้องกันรักษาป่ามีหน้าที่โดยตรงคือป้องกันรักษาป่าและปราบปราม

แต่ช่วงหลังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์	 การพัฒนา	 และกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปเพื่อให้

เข้ากับชาวบ้านได้	 เพราะว่าการป้องกัน ถ้าเราป้องกันแค่อย่างเดยีวมนัก็ไม่ค่อยได้ผล 

เราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ มีการออกพื้นที่พบปะชาวบ้าน	 การที่ได้ร่วมงานส�ารวจกับ

ทีมนักวิจัย	และชาวบ้านในครั้งนี้ท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเยอะครับ	เมื่อก่อนถ้าพูด

เรื่องป่าไม้ก็จะมีแค่เรื่องปราบปรามอย่างเดียว	 ชาวบ้านเขาจะมองในแง่ลบ	 แต่พอมี

งานส�ารวจร่วมกันก็ช่วยลดความเข้าใจผิดได้เยอะ ชาวบ้านกับเราก็เป็นพันธมิตรกัน

งานส�ารวจความหลากหลายฯ ยังช่วยสนับสนุนงานป้องกันได้เยอะเลยเพราะว่า

หน่วยป้องกันฯ	 เมื่อก่อนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ พอส�านัก

วิจัยเข้ามาอย่างน้อย ๆ เจ้าหน้าที่ก็จะได้มีความรู ้ต ่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ	 

สามารถจะอธิบายหรือไปแนะน�าชาวบ้านได้
 ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก อย่างน้อย ๆ ก็เรื่องวิถี

ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญา หรือคนท่ีอยู่ในชุมชนมานานบางที่ก็ไม่มีความรู้เรื่องพืช	

เรื่องสัตว์	พอมาท�างานวิจัยก็ได้รู้จัก	ได้รู้ว่าที่ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดมีของแปลก	ๆ 	เยอะ	

ข้อมูลที่ได้เราจะได้แนะน�านักท่องเที่ยว และช่วยให้งานป้องกันง่ายขึ้นเยอะเพราะ

เราก็ได้ประชาสัมพันธ์	ไปในตัว

นายวีรศักดิ์ สังข์อุ่น
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่	สฎ.12	(ท่าขนอน)
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	 มีความประทับใจที่ได้มาเดิน

ป่าส�ารวจกับทีมนักวิจัยครับ	 ได้ความรู้

เรื่องพืชเพิ่มเติม	

 ผมมีหน้าที่ดูแลผืนป่าไม่ให้

ใครมาบุกรุก การดูแลผืนป่าจะเป็น

หน้าที่ของหน่วยป้องกันอย่างเดียว 

ไม่ได้ ต้องพึ่งความร่วมมือจากคนใน

ชุมชนช่วยกันดูแล

	 ที่ผมได้มาท�างานส�ารวจกับ

ทีมนักวิจัยและชาวบ้านก็มีประโยชน์

กับงานป้องกัน	 เพราะมันท�าให้เรากับ 

ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมกัน ผมท�างาน

ส�ารวจกับทีมสัตว์	 ก็ได้เจอสัตว์หลาย

ชนิดเป็นเพราะชาวบ้านที่นี่ช ่วยกัน

อนุรักษ์ป่า

 ชาวบ้านที่นี่ดีครับ เขาช่วย

กันดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี

นายธีรวัฒน์ ไกรวงค์

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า

นายกัณตภณ พรหมฉิม

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
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 ในพื้นท่ีนี้ไม่ค่อยมีคดีจับกุมบุกรุก 
คือมีน้อยมาก ๆ ครับ เพราะชาวบ้านที่นี่
ช่วยกันดูแลอย่างดี 
	 ผมไม่เคยท�างานวิจัยมาก่อน พอได้

มาท�าก็ภูมิใจครับ.ท่ีได้มาร่วมส�ารวจด้านเห็ด

และไลเคน กิจกรรมการส�ารวจนี้ท�าให้หน่วย

ป้องกันฯ	 และชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ได้ทราบว่าชาวบ้านมีความสนใจเรื่องป่าเรื่อง

ต้นไม้กันมากการส�ารวจร่วมกับนักวิจัยก็ได้

ทราบข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

มากขึ้น ทั้งเรื่องพืช เห็ด ท�าให้ชาวบ้านมี

ความรู้และความเข้าใจมากขึ้น	

	 คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกครับท่ีได้มาท�างาน

ส�ารวจ รู ้สึกดีนะครับเพราะน้อง ๆ ทีมส�ารวจ

อัธยาศัยดี และก็ได้ความรู้เพิ่ม ทัง้เรือ่งพชื ต้นไม้	

เห็ด การท�างานร่วมกับชาวบ้านก็ดีขึ้นครับ

สนิทกันมากขึ้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี

เพราะเราได้อยู่ได้พูดคุยได้ใช้เวลาท�างานร่วม

กันบ่อย ผมประทับใจการเดินส�ารวจกล้วยไม้

บนยอดเขาเพราะข้างบนอากาศดี กล้วยไม้ก็

เยอะ จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเก็บรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็น 
ได้เรียนรู ้ต่อไป ชาวบ้านที่ป่าน�้าราดมีความ

เหนียวแน่นกันดี มีอะไรก็ร่วมมือช่วยเหลือกันนายอุกฤษฎ์ บุญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า

นายธีรพงษ์ สองพี่น้อง

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
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ผมเป็นมัคคุเทศก์น้อยพายเรือที่นี่มาปีกว่าครับ	

ชอบครับ	 สนุกและมีรายได้ด้วย	 กฎของที่นี่คือ

การห้ามทิง้ขยะ	ห้ามน�าขยะเข้าไปในท่ีท่องเท่ียว

ที่นี่เลยเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของนักท่องเที่ยว

และชาวบ้านเอง	

การมีมัคคุเทศก์น้อยที่นี่เริ่มจากภรรยาท่านผู้ว่าครับ	

ท่านมาท่ีน่ีแล้วตอนแรกคนพายเรือน�าเที่ยวพาชม

ธรรมชาติเป็นผู้ใหญ่	 ท่านเลยแนะน�าว่าอยากจะ

ให้เด็ก	ๆ	เป็นคนพาย

		ผมเป็นมคัคเุทศก์น้อยมา	4	ปีแล้วครบั	พายเรอืกส็นกุดี

			และได้เงินด้วย	พายเรือรอบหนึ่งก็ได้	50	บาท

ด.ช. ณัฐพงศ์ แก้วศรี (น็อต) อายุ 14 ปี

ด.ช. ธนกฤต ชูเวช (บิ๊ก) อายุ 11 ปี

ด.ช. ธีรเดช แก้วเจริญ (ใหญ่) อายุ 9 ปี

ด.ช. ภานุวัฒน์ สมแก้ว (เจมส์) อายุ 14 ปี

ผมกอ็ยากจะเป็นคณะกรรมการดแูลรกัษาป่าต้นน�า้

ครับ	 เพราะเห็นพวกพี่	 ๆ	 น้า	 ๆ	 เป็นก็ชอบครับ	 

งานวิจัยท่ีพวกพี่ ๆ มาท�าที่นี่ก็มีประโยชน์ครับ	

ผมจะได้เอาข้อมูลที่ได้ไปบอกนักท่องเที่ยว
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ผมมาเป็นมัคคุเทศก์น ้อยตอนอายุ 10 ปีครับ	 

พ่อแม่ก็เห็นด้วยครับที่ผมมาท�างานที่น่ีเพราะผม

จะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ ไม่ไปเท่ียวซนที่อื่น	 

ที่เราไม่ให้เอากระเป๋าใบใหญ่เข้ามาในพ้ืนที่เพราะ

กลัวว่าจะเอาขยะเข้ามาท�าลายสิ่งแวดล้อมครับ	

พายเรือมา	 2	 ปีแล้วครับ	 ที่นี่เราอนุรักษ์ปลาไว้ครับ	

ห้ามจับ	 ห้ามตกปลา	 เพราะถ้าไม่อนุรักษ์ก็น่าจะ

หมดไป	เคยมีนักท่องเที่ยวมาจับปลา	จับปู	หรือ

เอาไม้พายไปไล่ตีมัน เจ้าหน้าท่ีกต้็องเข้าไปตักเตือน

เราก็บอกให้เขาแค่ถ่ายรูปเก็บไว้ดูพอครับ	ไม่ต้อง

จับไม่ต้องท�าร้ายมัน

มาท�างานที่นี่ต้องปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบที่นี่ให้ได้

ครับ	เช่น	ไม่ใช้ถุงพลาสติก	ไม่ท�าลายธรรมชาติ		

พายเรอืทีน่ีม่า	2	ปีแล้วครบั	อยากจะบอกนกัท่องเทีย่ว

ว่าโอกาสหน้าเชิญมาเที่ยวใหม่นะครับ

ด.ช. กันต์กวี มัชฌิม (วิก) อายุ 10 ปี

ด.ช. คีรีรัตน์ นาคบ�ารุง (สปาย) อายุ 8 ปี

ด.ช. ณัฐพล หนูเพชร (เกม) อายุ 13 ปี

ด.ช. ณัฐวุฒิ โอกาศ (ทาย) อายุ 12 ปี
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คุณค ่า  
และ ความส�า คัญ

ขอำงผืนป ่า 

 ป ่าย ่านยาว ป ่าเขาวง 

และป ่ากระซุม
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พื้นที่ป่า 496,295 ไร่

ปริมาณธาตุคาร์บอำนที่สะสมทั้งหมด 

31.94 ตันคาร์บอำนไดอำอำกไซด์เทียบเท่า 
(Mtco

2
e) *เฉพาะพื้นที่ป่าดิบแล้งเท่านั้น*

กักเก็บน�้า 5.22 ล้านลูกบาศก์เมตร
  

CO2
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พืช 83 วงศ์  200 สกุล  311 ชนิด

สัตว์ 92 วงศ์  156 สกุล  189 ชนิด

แมลง 67 วงศ์  223 สกุล  249 ชนิด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3 สาขา 5 เรื่อง

เห็ดรา 26 วงศ์  42 สกุล  69 ชนิด

ไลเคน 11 วงศ์  21 สกุล  23 ชนิด

24 25ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม



 

สัตว์ป่าที่หายไป 
	 ในอดีตป่าย่านยาว ป่า เขาวง	

และป่ากระซุม เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ 

ด้วยพรรณพืชและสัตว์มากมาย สัตว์ป่า

หลายชนิดได้อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันตาม

กลไกธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่อาศัย

ป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเป็นแหล่งท่ีอยู่

อาศัยหลบภัยและหากิน แต่เม่ือเวลาผ่าน

ไปผืนป่าแห่งนี้มีผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ผืนป่าถูกแผ้วถาง

เพื่อการเกษตรทำาให้พื้นที่ป่าลดลงอย่าง

รวดเร็ว สัตว์บางชนิดอพยพหลบหนีหาย

จากพื้นท่ีเพื่อความอยู่รอด นอกจากนี้การ

ล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารยังทำาให้สัตว์หลาย

ชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ส่งผลให้ปัจจุบันสัตว์ชนิดที่เคยพบเจอได้

ทั่วไปในอดีตกลับพบเจอได้ยากและบาง

ชนิดสูญหายไปจากพื้นที่แห่งนี้แล้ว...

หมาใน

สมเสร็จ

เม่นใหญ่

หมูป่า

กระทิง

กวางป่า

ช้าง
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ลำาดับ	 		ชื่อสามัญ										ชื่อวิทยาศาสตร์											วงศ์

	1	 กระจงใหญ่	 					Tragulus napu         Tragulidae

	2	 กระทิง	 	 					Bos gaurus           Bovidae

	3	 เก้งธรรมดา	 					Muntiacus muntjak    Cervidae

	4	 กวางป่า		 					Rusa unicolor         Cervidae

	5	 ช้าง															Elephas maximus      Elephantidae

	6	 ชะนีธรรมดา		 					Hylobates lar         Hylobatidae

	7	 พญากระรอกเหลือง		 Ratufa affinis          Sciuridae  

	8	 เม่นใหญ่												Hystrix brachyura      Hystricidae

	9	 แมวลายหินอ่อน						Pardofelis marmorata  Felidae 

10	 หมีควาย												Ursus thibetanus       Ursidae

11	 หมีหมา		 					Helarctos malayanus    Ursidae

12	 หมาใน	 											Cuon alpinus         Canidae

13	 หมูป่า	 	 				 Sus scrofa       Suidae

14	 หมีขอ	 											 Arctictis binturong      Viverridae

15	 เสือโคร่ง												Panthera tigris       Felidae

16	 เสือลายเมฆ	 					Neofelis nebulosa      Felidae  

17	 สมเสร็จ											 Tspirus indicus       Apiridae

ลำาดับ	 		ชื่อสามัญ										ชื่อวิทยาศาสตร์								 วงศ์

	1	 นกแก๊ก											 Anthracoceros albirostris Bucerotidae

	2	 นกเงือกกรามช้าง					Rhyticeros undulatus Bucerotidae 

	3	 นกกก	 										 Buceros bicornis       Bucerotidae 

	4	 นกชนหิน	 					Rhinoplax vigil        Bucerotidae 

	5	 นกเงือกหัวหงอก						Berenicornis comatus   Bucerotidae

	6	 นกแต้วแล้วท้องดำา				 Hydrornis gurneyi     Pittidae  

	7	 นกปรอดหัวโขน						Pycnonotus jocosus   Pycnonotidae 

ลำาดับ	 		ชื่อสามัญ										ชื่อวิทยาศาสตร์								 	วงศ์

	1	 ปลาดุกลำาพัน								Clarias nieuhofii        Clariidae

สัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่ป่าต้นนำ้าบ้านนำ้าราด

หมาใน

กระทิง
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 “สัตว์ป่า” เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งใน
ระบบนิเวศป่ำไม้ (Forest ecosystem) ซึ่งมี
กำรพึ่ งพำ และเก้ือกูลกันกับสิ่ งมี ชีวิตกลุ ่ม
อื่น ๆ ซึ่งอำศัยอยู ่ร ่วมกันได้อย่ำงสมดุลตำม
กลไกของธรรมชำติ สัตว์สำมำรถพบได้ทั่วไปทั้ง
ตำมพื้นดิน ต้นไม้ อำกำศ แหล่งน�้ำ ถ�้ำ และ
ใต้ดิน สัตว์ต้องกำรถิ่นอำศัยท่ีแตกต่ำงกันตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละสำยพันธุ ์ แต่ปัจจัย
ส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตของสัตว์ตำมธรรมชำติ
นั้น ต้องมีอำหำร ถิ่นอำศัย	 รังและที่หลบภัย ซึ่ง
รวมถึงกำรไม่ถูกรบกวนจำกมนุษย์ เพียงแค่นี้
สัตว์ก็สำมำรถคงอยู่และพบเห็นได้ง่ำยในผืนป่ำ
แต่ถ้ำปัจจัยดังกล่ำวขำดหำยไปสัตว์ก็มีโอกำส
ล้มตำย อพยพ และสญูหำยไปจำกผนืป่ำได้เช่นกนั
	 กำรส� ำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพด้ำนสัตว์ ในพื้นที่ป ่ำสงวนแห่งชำติ								
ป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ในพื้นที่
ป่ำต้นน�้ำบ้ำนน�้ำรำด พบว่ำสภำพพื้นที่เป็นภูเขำ
หินปูน มีควำมสูงชัน มีแหล่งน�้ำผุดเกิดข้ึนเอง
ตำมธรรมชำติ รอบผืนป่ำล้อมรอบด้วยพื้นท่ี
กำรเกษตรและชุมชน ในกำรส�ำรวจพบสัตว์
มำกมำยหลำยชนิด บำงชนิดสำมำรถพบเห็น 
ได้ง่ำยและมีควำมคุ้นเคยกับมนุษย์

ชุมชน อนุรักษ์ สัตว์ป่า
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	 จำกกำรพูดคุยและสอบถำมจำก นำยสุจิน นำคบ�ำรุง ก�ำนันต�ำบลบ้ำนท�ำเนียบ
และชำวบ้ำนรอบป่ำจึงทรำบว่ำ ในอดีตป่ำแห่งนี้เคยมีกำรตัดไม้และล่ำสัตว์ด้วยเช่นกันต่อ
มำจึงสังเกตว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวมีผลกระทบต่อชุมชนหลำยอย่ำง เช่น น�้ำท่วม ดินถล่ม
ธรรมชำติมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมและกำรสูญหำยของชนิดพันธุ์สัตว์ที่เคยมีในพื้นที่
แห่งนี้ เช่น ช้ำง	หมูป่ำ	นกแก๊ก	พญำกระรอกสีครีม	หมีควำย	กวำง	ชะนี	เสือโคร่ง	เป็นต้น
ท�ำให้ชำวบ้ำนเกิดควำมเสียดำยกับส่ิงที่หำยไป จึงมีแนวคิดหยุดกำรกระท�ำดังกล่ำว เริ่ม
ช่วยกันสอดส่องดูแล ห้ำมปรำม และคอยชักชวนชำวบ้ำนรอบป่ำคนอื่น ๆ ให้เลิกตัดไม้
ท�ำลำยป่ำและล่ำสัตว์ กำรห้ำมปรำมและชักชวนชำวบ้ำนใช้เวลำหลำยสิบปีในกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนรอบป่ำกว่ำจะส�ำเร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสำมำรถพบเห็นสัตว์ป่ำ
หลำยชนิด	บำงชนิดพบเห็นได้ยำกตำมป่ำทั่วไป	เช่น	บ่ำง	ลิงลม	ลิงเสน	ลิงแสม	ลิ่นพันธุ์ชวำ	
นกแซวสวรรค์ ปูป่ำ ปลำกระสง ปลำอีกอง กบทูด กบเขำหลังตอง เป็นต้น ซ่ึงสัตว์ป่ำท่ี
พบเห็นเหล่ำนี้สำมำรถเป็นดัชนีชี้วัดจิตส�ำนึกของชุมชน ในกำรดูแลผืนป่ำแห่งนี้ได้เป็น
อย่ำงดี ปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้มีป่ำไม้และแหล่งน�้ำธรรมชำติให้สัตว์ป่ำได้อำศัยและดื่มกิน
นอกจำกนั้นชุมชนยังได้ประโยชน์จำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ มีสัตว์ป่ำ
หลำยชนิดที่พบเห็นได้ง่ำย เหมำะอย่ำงยิ่งในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษำธรรมชำติ
นอกจำกนี้สัตว์ป่ำยังมีพฤติกรรม สีสัน เสียงร้องที่สร้ำงควำมเพลิดเพลินให้กับผู้คนที่มำ
พบเห็นอีกด้วย
	 ดังนั้น ชุมชนป่ำต้นน�้ำบ้ำนน�้ำรำดจึงเป็นชุมชนหนึ่งที่ควรยกย่องเป็นแบบอย่ำงของ
กำรดแูลป่ำทีน่�ำไปสูก่ำรอนรุกัษ์ชนดิพนัธุส์ตัว์ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำได้อย่ำงเหมำะสม
และยั่งยืนตลอดไป..

ชุมชน อนุรักษ์ สัตว์ป่า
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กระชาย

หญ้าบงัไพร

คราม

พลองเหมือด

เปราะหอม

รองเท้านารีเหลืองตรัง	(Paphiopedilum godefroyae (Godefroy)	Pfitzer)
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