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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว3 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ปัญหาและอุปสรรคใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง คือนายอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กลุ่มท่ีสอง คือ หัวหน้า
หน่วยจักการต้นน ้าพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ้านวน 1 คน  และกลุ่มท่ีสาม คือ 
ผู้น้าชุมชนและชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าต้นน ้า จ้านวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สามารถ
จ้าแนกประเด็นการศึกษาได้ 5 ด้าน ดังนี  (1) ด้านบทบาทของนายอ้าเภอพะโต๊ะ ผู้น้า
ชุมชนและชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า อ้าเภอพะโต๊ะเป็นอ้าเภอท่ีมีชุมชนเข้มแข็ง ผู้นา้
ชุมชนเป็นคนจัดการให้ชาวบ้าน มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ผู้น้าชุมชนมี
บทบาทส้าคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ส่วนทางอ้าเภอมี
การมอบนโยบายให้กับให้ผู้น้าชุมชน  

 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร”  
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นนโยบายท่ีส้าคัญ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและเป็น
ฝ่ายกระตุ้นในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า เป็นตัวกลางท่ีช่วยประสานจัดการในเรื่องท่ีชาวบ้าน
ต้องการให้ การบอกชาวบ้านทุกชุมชนให้รักหวงแหนของท่ีชาวบ้านจับสัมผัสมาตั งแต่
บรรพบุรุษ ชาวบ้านก็จะปกป้องสิ่งท่ีชาวบ้านคิดว่ามีคุณค่าต่อชุมชนเขาได้ให้ชาวบ้านดูแล
เปรียบเสมือนเขาเป็นเจ้าของเองเป็นผู้ท่ีได้โยชน์จากการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าโดยตรง (2) ด้าน
การจัดการดูแลรักษาป่าต้นน ้า มีการจัดการลุ่มน ้าและชุมชน ระบบนิเวศในเขตต้นน ้า โดย
การจัดโครงการ “ คนอยู่ ป่ายัง” โดยมีการด้าเนินผ่านกิจกรรมต่าง ๆภายใต้โครงการ 
“คนอยู่ ป่ายัง” ในการจัดการดูแลรักษาป่าต้นน ้า ของอ้าเภอพะโต๊ะ กิจกรรมในการดูแล
รักษาป่าต้นน ้า เช่น เกษตร 4 ชั น การใช้ประโยชน์จากท่ีดินในหมู่บ้าน ประปาภูเขา การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มออมทรัพย์ หลักสูตรอบรมเยาวชน การศึกษาป่าผักพื นบ้านและ
ป่าสมุนไพรประจ้าหมู่บ้าน (3) ด้านการการฟื้นฟูป่าต้นน ้า การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน ้า 
โดยการฟื้นฟูตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่า ป่าไม่ต้องปลูก
เพิ่ม ปล่อยให้เติบโตเอง ขอเพียงอย่ารังแก “เกษตร 4 ชั น โดยเปลี่ยนมาปลูกพืชท่ี
ผสมผสานเลียนแบบป่าธรรมชาติ ซึ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านท้าการเกษตรจากการเกษตร
เชิงเด่ียวเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ก่อให้เกิด
เศรษฐกิจแบบพอเพียงพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน (4) ด้านการออกกฎระเบียบ
การอนุรักษ์ป่าต้นน ้า จากโครงการ“คนอยู่ – ป่ายัง” ได้ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ก้าหนดกฎกติกาของหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า เช่น ห้าท้าลายต้นน ้า ห้ามทิ งยาฉีด
เรียนลงในน ้า ห้ามฉอดปลา ห้ามจับสัตว์ป่าต่างๆ เพื่อท่ีจะเอามาท้าอาหาร เป็นต้น (5) 
ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าต้นน ้าของชาวบ้านในอ้าเภอพะโต๊ะ เช่น ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรและใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ในเร่ืองของปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อยู่ 
2 เรื่องคือ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกป่าของชาวบ้านในชุมชนเพื่อขยายพื นท่ีสวนของ
ตนเอง (2) อุปสรรคในเรื่องอนุรักษ์ป่าต้นน ้าคือการใช้สารเคมีในการท้าสวนทุเรียนของ
ชาวบ้านท่ีอาจท้าให้มีสารเคมีลงไปปะปนในต้นน ้าล้าธารอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ
โดยรวมในอนาคต และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของ
อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยท้าการรณรงห้ามบุกรุกถางป่าต้นน ้าในชุมชนและมี
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เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้ามาช่วยดูแลตั งแนวเขตระหว่างสวนของชาวบ้านกับเขตป่าออกจากกัน 
และหากพบเจอว่ามีการบุกรุกก็จะปรับ จับ และยึดท่ีคืนตามกฎหมายและการรณรงค์ให้ใช้
สารเคมีฉีดทุเรียนให้น้อยลงและให้ชาวบ้านในชุมชน ได้เห็นถึงโทษของสารเคมีท่ีส่งผลเสีย
ต่อระบบนิเวศโดยรวม 

ค ำส ำคัญ : การอนุรักษ์ป่าต้นน ้า 

 

บทน้า 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความส้าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั นประเทศใด
ท่ีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  และประชาชนรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่ฟุ่มเฟือยประเทศนั นจะมีทรัพยากรธรรมชาติใช้ตลอดไปชั่วลูก
ชั่วหลาน ทรัพยากรธรรมชาติประกอบไปด้วย ดิน น ้า ป่า สัตว์ป่า แร่ธาตุ ฯลฯ ทุกอย่าง
ล้วนมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณหนึ่ง ไม่แต่จะส่งผล
กระทบกระเทือนต่อบริเวณนั นเท่านั น แต่อาจกระทบกระเทือนต่อพื นท่ีใกล้เคียงหรือต่อ
ทรัพยากรอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยหากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างใดอย่าง
หนึ่งมากเกินขอบเขต จะท้าให้เกิดภาวะขาดสมดุลทางธรรมชาติขึ น ป่าเป็นทรัพยากรท่ี
อ้านวยประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ป่าเป็นต้นน ้า ล้าธาร เป็นแหล่งน ้าจึงมีน ้าใช้เพือ่
การเกษตร แหล่งหาสมุนไพร เชื อเพลิง เป็นต้น ป่าจึงนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีส้าคัญและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้า ป่าคือต้นก้าเนิดของสายน ้า เมื่อฝน
ตกลงมายังป่าเป็นท่ีดูดซับน ้าให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีน ้าท่ีใสสะอาดไหลลงสู่แม่น ้า
ล้าธารอย่างสม่้าเสมอตลอดปีลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและขาดแคลนน ้าในฤดู
แล้ง 

ต้นน ้าเป็นพื นท่ีป่าไม้ท่ี เป็นต้นก้าเนิดของสายน ้าเป็นแหล่งน ้าไหลหล่อเลี ยงล้าห้วย 
ล้าธารและแม่น ้าล้าคลองนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ด้านอื่น  เช่น ไม้ ของป่า ท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์ป่าโดยธรรมชาติป่าต้นน ้ามักอยู่บนภูเขาสูงท่ีเนินเขาหรือท่ีราบพื นท่ีเหล่านี 
เป็นแหล่งต้นน ้าล้าธารทั งนั นอาจกล่าวได้ว่าพื นท่ีป่าไม้ต้นน ้าเป็นต้นก้าเนิดของแม่น ้า 
ล้าธารท้าหน้าท่ีเสมือนอ่างเก็บน ้าตามธรรมชาติท่ีคอยปลดปล่อยน ้าให้ค่อยๆ ไหลสู่แม่น ้า 
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ล้าธารหล่อเลี ยง สรรพชีวิต อย่างสม่้าเสมอตลอดทั งปีป่าไม้ในพื นท่ีต้นน ้าล้าธารเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส้าคัญร่วมกับดินในการควบคุมระบบท่ีท้าให้ต้นน ้าล้าธารท้า
หน้าท่ีได้สมบูรณ์ คือช่วยให้ดินท่ีมีป่าไม้ขึ นอยู่นั นสามารถเก็บกักน ้าและปล่อยน ้าไปสู่พื นท่ี
ราบลุ่มเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆได้สม่้าเสมอตลอดเวลาและป่าไม้ยังเป็น แหล่งปัจจัยสี่ ท่ี
หล่อเลี ยงชุมชนในพื นท่ีอีกด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ท้าหน้าท่ีอนุรักษ์และ
ป้องกันป่าต้นน ้าล้าธารจึงเป็นกิจกรรมท่ีส้าคัญรวมถึงการตั งกฎระเบียบในการอนุรักษ์และ
ป้องกันป่าต้นน ้าล้าธารด้วย เนื่องจากพื นท่ีต้นน ้าล้าธารมีพื นท่ีป่าส่วนหนึ่งถูกบุกรุก เพื่อใช้
เป็นท่ีดินท้ากินรวมถึงการใช้พื นท่ีดังกล่าวไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบ บางพื นท่ีเสื่อม
โทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และบางพื นท่ีถูกทิ งให้เป็นพื นท่ีรกร้างว่างเปล่าการฟื้นฟู
ท่ีเหล่านี ให้กลับมามีสภาพป่าสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นโดยจะต้องสนับสนุนให้องค์กรชุมชน
ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการด้าเนินการโดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการ
วางแผนใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการจัดระเบียบทรัพยากรท่ีดีของชุมชนเพื่อแยกพื นท่ีป่าไม้
และพื นท่ีท้ากินออกจากกัน รวมถึงการก้าหนดพื นท่ีท้าเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ทรัพยากร 

อ้าเภอพะโต๊ะเป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ี
ยาวนานซึ่งปรากฏในหลักฐานจดหมายเหตุตั งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ในปี พ.ศ. 1766 โดยเมืองพะโต๊ะมีชื่อว่า “เมืองปะตา”ท่ีแปลว่า ตก
หรือเหว ซึ่งเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศของอ้าเภอพะโต๊ะท่ีมีเทือเขาสลับซับซ้อนสลับ
กับท่ีราบลุ่มแม่น ้าและท่ีราบเชิงเขา 

ป่าต้นน ้าพะโต๊ะมีพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ ป่าพะโต๊ะและป่าละแม  
มีเนื อท่ี 925 ตร.กม. หรือ 578,344 ไร่ และมีพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ อีก 1 แห่ง ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว ท่ีส้าคัญได้แก่น ้าตกเหวโหลม น ้าตกเหวพลูหนัง พันธุ์พืชนานา
ชนิดท่ีไม่พบในพื นท่ีอื่น ท่ีส้าคัญ ได้แก่ ดอกกระโถนพระราม และดอกบัวผุด ซึ่งเป็น
ดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เคยพบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 80 ซม สัตว์ป่า อาทิ ช้าง 
กระทิง กวาง วัวแดง สมเสร็จ นกเงือก เป็นต้นแร่ดีบุก  อาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพ
เกษตรกรรม ผลผลิตส้าคัญในพื นท่ี ได้แก่ กาแฟ พื นท่ี 43,086 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ 
โรบัสต้า ส่งผลผลิตให้บริษัทเนสท์เล่จ้ากัดเป็นหลัก ปาล์ม พื นท่ี 39,067 ไร่ ยางพารา 
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พื นท่ี 15,152 ไร่ ผลไม้ ท่ีปลูกมาก ได้แก่ มังคุด พื นท่ี 20,001 ไร่ ทุเรียน 10,584 ไร่ 
ลองกอง พื นท่ี 8,277 ไร่ เงาะ โรงเรียน พื นท่ี 4,870 ไร่ เป็นต้น ซึ่งป่าต้นน ้าพะโต๊ะเป็น
แหล่งก้าเนิดสายน ้าท่ีค่อยหล่อเลี ยงประชาชนในอ้าเภอพะโต๊ะและอ้าเภอใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ของ
อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

การศึกษาครั งนี มุ่งศึกษาถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
ในพื นท่ี ป่าต้นน ้ามีเนื อท่ีประมาณ 578,344  ไร่ เป็นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกหงาว  

 1. ขอบเขตพื นท่ี พื นท่ีในการศึกษา คือ ป่าต้นน ้า อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี  
    3.1.นายอ้าเภอพะโต๊ะ 

    3.2 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน ้าพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

    3.2.ผู้น้าชุมชนและชาวบ้านจ้านวน 5 คน 
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วิธีกำรวิจัย 

 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญจ้านวน 7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ กล่องถ่ายรูป เครื่อง
บันทึกเสียงเป็นเครื่องมือช่วยในการสัมภาษณ์ ท้าการเก็บข้อมูลวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 ถึง 
3 พฤศจิกายน 2536 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
เป็นการน้าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ มาจัดประเด็นใน
การวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อตอบค้าถามการศึกษา 

1. กำรอนุรักษ์ป่ำต้นน  ำของอ ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สำมำรถจ ำแนกประเด็นกำร
อนุรักษ์ป่ำต้นน  ำของอ ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ดังนี   

1.1 ด้ำนบทบำทของนำยอ ำเภอพะโต๊ะและผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำนในกำร
อนุรักษ์ป่ำต้นน  ำ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า อ้าเภอพะโต๊ะเป็นอ้าเภอท่ีมีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น้าชุมชน
เป็นคนจัดการให้ชาวบ้าน มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ผู้น้าชุมชนมีบทบาท
ส้าคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเอง
และชุมชนอื่นท่ีอยู่ปลายน ้าต่อไป โดยชาวบ้านในชุมชนจะคอยสอดส่องดูแลพื นท่ีป่าไม้
อย่างสม่้าเสมอเพื่อป้องกันผู้ท่ีลักลอบเข้าไปตัดไม้ท้าลายป่า และให้ความร่วมมือระหว่าง
ชาวบ้านในชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ในการช่วยกันดูแลรักษาป่ามีการกั นแนวเขตระหว่าง
สวนของชาวบ้านกับเขตป่าออกจากกัน เพื่อท่ีจะไม่ให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปท้าลายความ
สมบูรณ์ของป่าต้นน ้าได้ เพราะชาวบ้านมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าหากป่าบริเวณต้นน ้า
ถูกท้าลายจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวมอย่างไร และชาวบ้านไม่ใช่แค่อนุรักษ์เท่านั น
ยังมีการฟื้นฟูพื นท่ีป่าต้นน ้าทั งหมดเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น มีการปลูกป่า
เสริม จากพันธุ์ท่ีทางอ้าเภอมอบให้ผู้น้าชุมชน เพื่อได้ใช้ประโยชน์ยาวนานสูงรุ่นลูกรุ่น
หลาน ส่วนนายอ้าเภอมีการมอบนโยบายให้ผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
นโยบายท่ีส้าคัญ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ห้ามเด็ดขาด และมีการน้าเอาพันธุ์ไม้ไป
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ปลูกเสริม เช่นต้นลูกเนียง ผักเหลียง ไปปลูกในพื นท่ีให้ชาวบ้านได้อนุรักษ์แทนท่ีเขาจะ
แผ้วถางเพื่อปลูกทุเรียน และมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ของกรมอุทยานใช้เฮลิคอปเตอร์บินส้ารวจ
ซึ่งเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการบินตรวจทุกๆ 3 เดือน 
และเป็นฝ่ายกระตุ้นในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า เป็นตัวกลางท่ีช่วยประสานจัดการในเรื่องท่ี
ชาวบ้านต้องการให้ การบอกชาวบ้านทุกชุมชนให้รักหวงแหนของท่ีชาวบ้านจับสัมผัสมา
ตั งแต่บรรพบุรุษ ชาวบ้านก็จะปกป้องสิ่งท่ีชาวบ้านคิดว่ามีคุณค่าต่อชุมชนเขาได้ให้
ชาวบ้านดูแลเปรียบเสมือนเขาเป็นเจ้าของเองเป็นผู้ท่ีได้โยชน์จากการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า
โดยตรง  

1.2 ด้ำนกำรจัดกำรดูแลรักษำป่ำต้นน  ำ  

มีการจัดการลุ่มน ้าและชุมชน ระบบนิเวศในเขตต้นน ้า โดยการจัดโครงการ “ คน
อยู่ ป่ายัง” โดยนายพงศาสามารถเป็นแกนน้าประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
ข้าราชการป่าไม้ ท้าแนวเขตป่าต้นน ้าของหมู่บ้านห้วยตรอกข้าว คลองช้าง ห้วยขอน พระ
รักษ์ คลองเหนก พื นท่ีรวม 8,500 ไร่ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมก้าหนดกฎกติกา
ของหมู่บ้าน และมีการด้าเนินผ่านกิจกรรมต่าง ๆภายใต้โครงการ “คนอยู่ ป่ายัง” ในการ
จัดการดูแลรักษาป่าต้นน ้า ของอ้าเภอพะโต๊ะ กิจกรรมในการดูแลรักษาป่าต้นน ้า เช่น 
เกษตร 4 ชั น เป็นการเสนอทางเลือกให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต จากการเกษตร
เชิงเด่ียวเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มตลอดปี ลดต้นทุนการผลิตจาก
การใช้ปุ๋ยและสารเคมี การใช้ประโยชน์จากท่ีดินในหมู่บ้าน มีการก้าหนดมาตรการให้ยึด
ปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมาจากการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกฎระเบียบท่ีแตกต่างกัน เพื่อช่วยในการอนุรักษ์ป่า
ต้นน ้า ประปาภูเขา การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตส้านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยชี ให้เห็นความส้าคัญของป่าต้นน ้า หากไม่มีการดูแลรักษาไว้ ชุมชนจะขาด
แคลนน ้าในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากชุมชนมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเปิดชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักแก่
บุคคลภายนอก และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง การตั งกลุ่มออมทรัพย์ ช่วย
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้าน และยังมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านในกลุ่มออมทรัพย์เลิก
ใช้สารเคมีในการท้าเกษตร หลักสูตรอบรมเยาวชน เพื่อให้เด็กได้ศึกษาระบบนิเวศของป่า
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ในพื นท่ีจริง เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาหือโรงเรียนน้านักเรียน นักศึกษามาเข้าค่าย จึง
เป็นเสมือนสถาบันให้การศึกษาด้านการจัดการต้นน ้า การศึกษาป่าผักพื นบ้าน และจัดท้า
แหล่งผักป่าพื นบ้านอาหารชุมชนชาวและกลุ่มเก็บผักป่าพื นป่า พื นท่ี 400 ไร่ อ้าเภอพะ
โต๊ะ จัดเป็นพื นท่ีส้าหรับเก็บหาของป่าของชาวบ้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบุกรุกท้าลาย
ป่า และเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านด้วย ป่าสมุนไพรประจ้าหมู่บ้าน พื นท่ี 1,200 ไร่ 
และพื นท่ีป่าสมุนไพรในหน่วยจัดการต้นน ้าพะโต๊ะ มีการจัดสัมมนาภูมิปัญญาชาวบ้านด้าน
สมุนไพร โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
ศึกษาป่าสมุนไพรซึ่งจะเอื อประโยชน์ทั งในด้านการศึกษา วิจัย และการน้าไปใช้ 

1.3 ด้ำนกำรกำรฟื้นฟูป่ำต้นน  ำ  

การฟื้ นฟูระบบนิ เวศป่ า ต้นน ้ า  โดยการฟื้ นฟูตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่า ป่าไม่ต้องปลูกเพิ่ม ปล่อยให้เติบโตเอง ขอเพียงอย่า
รังแก “เกษตร 4 ชั น” คือ รูปธรรมการลดปัญหาไฟป่าในท่ีท้ากิน โดยเปลี่ยนมาปลูกพืชท่ี
ผสมผสานเลียนแบบป่าธรรมชาติ ซึ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านท้าการเกษตรจากการเกษตร
เชิงเด่ียวเป็นเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยพืชชั นบน ปลูกไม้ เช่น สะตอ หมาก มะพร้าว 
ไม้ใช้สอยต่างๆ พืชชั นกลาง ปลูกไม้ผล เช่น มังคุด ลางสาด ลองกอง เงาะ จ้าปาดะ ทุเรียน 
พืชชั นล่าง ปลูกกาแฟ ผักเหลียง พริก มะเขือและต่อมาได้เพิ่มอีกชั นหนึ่ง คือพืชชั นใต้ดิน 
ปลูกพืชมีหัว เช่น ข่า ตะไคร้ มัน กลอย เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มตลอดปี ลดต้นทุนการ
ผลิตจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆ กัน  

1.4 ด้ำนกำรออกกฎระเบียบกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน  ำ 

จากโครงการ“คนอยู่ – ป่ายัง” ได้ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมก้าหนดกฎกติกา
ของหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า เช่น ห้าท้าลายต้นน ้า ห้ามทิ งยาฉีดเรียนลงในน ้า ห้าม
ฉอดปลา ห้ามจับสัตว์ป่าต่างๆ เพื่อท่ีจะเอามาท้าอาหาร ยกเว้น หมูป่า กระรอก หรือสัตว์
ท่ีท้าลายพืชผลทางเกษตร และชุมชนได้ตั งกฎกติกาในการแบ่งปันปริมาณน ้าตามความ
เหมาะสมและยุติธรรมก่อให้เกิดเครือข่ายดูแลป่าเหนือจุดต่อประปาภูเขา 
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1.5 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำต้นน  ำของชำวบ้ำนในอ ำเภอพะโต๊ะ  

1.5.1 ใช้ในกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร 

 ชาวบ้านในอ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมาจากป่า
ต้นน ้าในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากน ้าอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์อีกทั งยังมีน ้าไหล
ตลอดทั งป ีโดยการสูบน ้าหรือใช้วิธีการลักน ้าและมีประปาภูเขาเพื่อมาใช้ในครัวเรือนและ
ในปัจจุบันยังมีชาวบ้านบางส่วนท่ีใช้น ้าในการบริโภคโดยจะน้ามาผ่านความร้อนของเส้น
น้าไปบริโภคดังนั นชาวบ้านในชุมชนไม่ถูกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น ้าเลย และใช้ใน
การเกษตรเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ของอ้าเภอพะโต๊ะ มีการท้าเกษตรเป็นอาชีพ
หลัก โดยเฉพาะการปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นพื นท่ีต้องใช้น ้าในการรดจ้านวนมาก ยิ่งช่วง
หน้าแล้งในต้องรดน ้าทุกวันต้องใช้น ้าทุเรียนจ้านวนมากชาวบ้านจึงนิยมสูบน ้าจากแหล่งน า้
ธรรมชาติใช้ในประโยชน์อย่างไร โดยทางอ้าเภอพะโต๊ะมีการจัดตั งประปาภูเขา เป็นการให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตส้านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยชี ให้เห็น
ความส้าคัญของป่าต้นน ้า หากไม่มีการดูแลรักษาไว้ ชุมชนจะขาดแคลนน ้าในการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร  

1.5.2 ใช้ในกำรพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ชาวบ้านในชุมชนอ้าเภอพะโต๊ะ มีความผูกพันกับแหล่งน ้าธรรมชาติในชุมชนเป็น
อย่างมาก เช่น ในช่วงหน้าฝนจะมีน ้าเยอะมากก็จะพา กันไปหาปลาตามแหล่งน ้าต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ พบว่า ชาวบ้านไม่ได้หาปลาในปริมาณมากและ
หาปลาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั นและในช่วงท่ีใกล้วันส้าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อวัน 
แม่บ้าน จะมีการน้าทางไปตลอดบนน ้าตก เพื่อ ให้มีการเพาะพันธุ์เป็นวิธีการอนุรักษ์สัตว์
น ้าและเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและจากการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้าให้
แหล่งน ้าไหลตลอดทั งปี และมักจะมีเยาวชนในหมู่บ้านมาเล่นน ้ากันอย่างสนุกสนาน และ
เยาวชนส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้วิธีหาปลาแบบต่างๆ กับผู้ปกครองถือเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่ง
ของชุมชนในอ้าเภอพะโต๊ะ และการจัดให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากชุมชนมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเปิดชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักแก่
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บุคคลภายนอก นอกจากนั น ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง เช่น กิจกรรม
การเดินปา่  

2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน  ำของอ ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอ 
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคหลักๆ อยู่ 2 เรื่องคือ (1) ปัญหา
เกี่ยวกับการบุกรุกป่าของชาวบ้านในชุมชนเพื่อขยายพื นท่ีสวนของตนเอง (2) อุปสรรคใน
เรื่องอนุรักษ์ป่าต้นน ้าคือการใช้สารเคมีในการท้าสวนทุเรียนของชาวบ้านท่ีอาจท้าให้มี
สารเคมีลงไปปะปนในต้นน ้าล้าธารอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวมในอนาคต 

3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน  ำของอ ำเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า (1) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกทางป่าของ
ชาวบ้านในชุมชน เพื่อขยายพื นท่ีสวนของตนเอง วิธีการแก้ไขคือ รณรงค์ห้ามบุกรุกถางป่า
ต้นน ้าในชุมชนและมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้ามาชว่ยดูแลตั งแนวเขตระหว่างสวนของชาวบ้านกบั
เขตป่าออกจากกัน และหากพบเจอว่ามีการบุกรุกก็จะปรับ จับ และยึดท่ีคืนตามกฎหมาย 
(2) การแก้ไขปัญหาในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าในการใช้สารเคมีในการท้าสวนทุเรียน วิธีแก้ไข
คือ การรณรงค์ให้ใช้สารเคมีฉีดทุเรียนให้น้อยลงและให้ชาวบ้านในชุมชน ได้เห็นถึงโทษ
ของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวม 

 

อภิปรำยผล 

การท่ีอ้าเภอพะโต๊ะประสบความส้าเร็จในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า จะต้อประกอบด้วย
เงื่อนไขหรือปัจจัยหลายประการท่ีท้าให้อ้าเภอพะโต๊ะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ได้แก่ ผู้น้าชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชน โดยผู้น้าชุมชนจะช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด้าเนินจัดท้ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรวมทั งความสัมพันธ์และจิตส้านึกร่วมของ
ชาวบ้านในชุมชน เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้อ้าเภอพะโต๊ะมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าท่ีมีความ
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ยั่งยืน โดยท่ีชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ท่ีอ้าเภอพะโต๊ะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติเดียวกันจึงท้าให้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ท้าให้ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างสม่้าเสมอ การ
อนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะเป็นการอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์จากมาท่ียึด
หลักการจัดการท่ีให้ประโยชน์สูงสุดแก้ชาวบ้านในชุมชน มีการจัดการป่าต้นน ้า โดยมีการ
บ้ารุงรักษาฟื้นฟูป่าต้นน ้า และมีการออกกฎระเบียบในการรักษาป่า เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกันทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ (ไพฑูรย์ พงศะบุตร, 
2544 : 21) คือ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้ ในระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่  รวมทั งความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของ
อ้าเภอพะโต๊ะเป็นการอนุรักษ์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว โดยท่ีให้ชาวบ้านในชุมชน
ได้รับได้รับผลประโยชน์จากป่าต้นน ้าอย่างเท่าเทียบกันท้าให้ชาวบ้านในชุมชนในอ้าเภอพะ
โต๊ะซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า จึงมีส่วนร่วมกันในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน ้าขิงอ้าเภอพะโต๊ะ 

อ้าเภอพะโต๊ะเป็นอ้าเภอแห่งหนึ่งท่ีมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าท่ีน่าสนใจ โดยมีผู้น้า
ชุมชนท่ีมีบทบาทส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้า  ผ่านวิถีการด้ารงชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน และกระบวนการอนุรักษ์ที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปประธรรม ได้แก่ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้าโดยการกั นแนวเขตระหว่างพื นท่ีป่าต้นน ้าและสวนของชาวบ้าน 
ได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้า โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าต้นน ้า โดยตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความเป็นชุมชนเข้มแข็งผู้น้าชุมชนสามารถท่ีจะช่วยกระตุ้นให้
ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ต้นน ้าอย่างยั่งยืนจะไม่มีทางประสบความส้าเร็จถ้าคนในอ้าเภอพะโต๊ะ  ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติขาดจิตส้านึกท่ีมีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีชาวบ้านในชุมชนซึ่งมีวิธีการด้าเนินชีวิต
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติจะต้องตระหนักและเห็นถึงความส้าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรป่าต้นน ้า รวมทั งการสร้างจิตส้านึกให้ชาวบ้านในชุมชนได้ดูแลรักษาทรัพยากร
ป่าต้นน ้าให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าต้นน ้าได้ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีก
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ทั งมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้า โดยการวางแผนร่วมกันของชาวบ้านในชุมชน หาก
ชุมชนได้วางแผนจัดการโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ก็อาจท้าให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าต้นน ้าประสบความส้าเร็จได้ยาก นอกจากมีการวางแผนจัดการชุมชนยังต้อง
เป็นท่ีรับรู้และยอมรับของคนในชุมชนด้วย รวมทั งมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการดูแลจัดการป่าต้นน ้าท่ีจะประสบผลได้อย่างยั่งยืนมักจะเกิดขึ นจากการ
ร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ (กรมป่า
ไม้,2532:1) โดยท่ีทรัพยากรป่าไม้มีความสัมพันธ์กับสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างมาก โดย
ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ เป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในการใช้ประโยชน์ และปกป้องคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้มใิช่มอบให้เป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดรับผิดชอบเท่านั น ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบ
กฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้  เพื่ออ้านวยประโยชน์แก่
ประชาชนโดยส่วนรวมให้ผลอย่างต่อเนื่อง เพราะ การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าของอ้าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร ซึ่งชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมกันในการอนุรักษ์รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าท่ีให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้เป็น
ผู้รับผิดชอบเท่านั น แต่เป็นการร่วมมือระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ช่วยกันอนุรักษ์ เพื่ออ้านวยประโยชน์แก่ชาวบ้านทุกคนโดยมีส่วนรวมให้ผลประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าอย่างต่อเนื่อง 
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