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ABSTRACT 

Title of Independent Study Environmental conflict management: Case study of macaque – 
human conflicts in Tangkuan Hill – Noi Hill, Songkhla 
Province 

Author Mr.Pantawat Charotok 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2021 

Environmental conflict management: Case study of macaque – human conflicts in 
Tangkuan Hill – Noi Hill, Songkhla Province This independent study aims to examine: 1) the 
process in solving macaque – human conflicts in Tangkuan Hill – Noi Hill, Songkhla Province; 
and, 2) the causes which affect  macaque – human conflicts. Moore’s Circle of Conflict is used in 
analyzing and interviewing key informants, who are Protected Area Regional office 6 (Songkhla), 
Songkhla Municipality, and the public who are the beneficiaries. One of the findings is that the 
sterilization of the macaques in the past and their birth rate are not correlated. Moreover, there is 
no adequate management of the areas. The context of causes of the conflict is as follows: 1) Data 
conflict: Information and public relations activities should be more proactive than simple 
installation of warning signs. This could be field visits to receive complaints and more 
announcements on how to be more careful when visiting tourist attractions. 2) Interest conflict: 
Large population of macaques yields benefits to some groups of individuals.3) Structural conflict: 
Management of duties of the municipality in charge. 4) Relationship conflict between humans and 
the macaques 5) Values conflict: Values in merit-making and animal-feeding. The macaque – 
human conflict-solving should build on creating understanding with regard to the macaques and 
creating cooperation with other organizations in Songkhla Province. The cooperation should also 
aim at provision and restoration of the buffer zone of the macaques’ habitat. The sterilization of the 
macaques should also continue in order to control the population. The monitoring of local macaque 
population every 1 – 2 years should be encouraged. All these measures would enable humans and 
macaques to coexist in a sustainable manner. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยแ์ละสัตวป่์า (Human and Wildlife Conflict) เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ทัว่โลก สาเหตุจากการรุกล ้ าของมนุษยเ์ขา้สู่พื้นท่ีอาศยัของสัตว์ป่ามากขึ้น จึงเกิดพื้นท่ีทบัซ้อน
ระหว่างมนุษยแ์ละสัตวป่์า น ามาซ่ึงความขดัแยง้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิตของ
ทั้งมนุษยแ์ละสัตวป่์า เช่น กรณีของชา้งป่าท่ีออกมาท าลายพื้นท่ีการเกษตร กลุ่มของตวันากท่ีบุกรุก
บ่อเล้ียงปลา กลุ่มของนกอพยพท่ีสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีล้วน 
ขดัขวางการกา้วไปสู่เป้าประสงคแ์ห่งเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ไม่ว่าจะเป็น การบรรลุความมัน่คงทางอาหาร การตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั 
การบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ประเทศไทยท่ีมีถ่ินอาศยัของลิง ประเภทมะแคค (Macaques) พื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ระหว่าง
ลิงกับคนมกัพบในพื้นท่ี เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว วดั ส านักสงฆ์ ชุมชน โดยภาพรวมของประเทศ
พื้นท่ีมีความขัดแยง้ระหว่างลิงกับคนในประเทศไทยท่ีอยู่ในระดับรุนแรง พบทั้งส้ิน 183 แห่ง 
(กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช,2562) เกิดจากลิงเขา้มาแย่งขโมยอาหาร ร้ือท าลาย อาคาร
และส่ิงของ ตลอดจนท าร้ายมนุษย ์ 

จงัหวดัสงขลาเป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกับลิงในระดบั
รุนแรง บริเวณเขตเทศบาลนครสงขลา มีลิงเดินไต่ตามสายไฟฟ้า เข้าไปท าลายทรัพย์สินของ
ประชาชน ทัว่พื้นท่ีเขต 9.70 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเกิดจากการกระท าของลิง
แสมประมาณ 3,000 ตัว ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเขาตังกวน – เขาน้อย ท่ีมีพื้นท่ีเพียง 0.16 ตาราง
กิโลเมตร ทั้งน้ีความพยายามแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีผ่านมาท าไดเ้พียงการบรรเทาความทุกข์ร้อน
ของประชาชน การเพิ่มขึ้นของประชากรลิงเขาตงักวน-เขาน้อย ท่ีมีการเติบโตขึ้นสวนทางกับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแยง้ดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาการจัดการความขัดแยง้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทราบถึงสาเหตุความขัดแยง้ด้านส่ิงแวดลอ้มระหว่างลิงกับชาวบา้น โดยอาศัย 
การวิเคราะห์เน้ือหาผ่านทฤษฎีความขดัแยง้วงกลมของมวัร์และเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชก้บั
พื้นท่ีอ่ืนๆท่ีประสบปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัคน 
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1.2  ค าถามการวิจัย 
1.2.1 กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย 

จงัหวดัสงขลา 

1.2.2 สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขา

นอ้ย จงัหวดัสงขลา 

1.3.2 เพื่อศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดั

สงขลา 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ดา้นเน้ือหา : กระบวนการและสาเหตุแกไ้ขความขดัแยง้ ระหวา่งลิงกบัชาวบา้น 

เขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 

 4.2 ดา้นประชากร : ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา 

, ประชาชนและผูป้ระกอบการร้านคา้ในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 

 4.3 ดา้นพื้นท่ี : บริเวณเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา  

 4.4 ดา้นเวลา : มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย 

จงัหวดัสงขลา  

1.5.2 ทราบถึงสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่ง ลิงกบัชาวบา้น เขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดั
สงขลา 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.6.1 ความขดัแยง้ 
หมายถึง ความไม่ลงรอยกนั หรือสภาวะท่ีไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัหรือความเป็นปฏิปักษ์

กนัระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีสาเหตุมาจากวตัถุประสงคท่ี์ไม่สามารถ
เขา้กันได้ความไม่ลงรอยกัน ทางด้านความตอ้งการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเช่ือและหรือ
ทศันคติ ( Catherine Morris , 2004:12) โดยความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้น
กบัลิง เขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลาและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 1.6.2 ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัลิง  
   หมายถึง สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัลิงในพื้นท่ีบริเวณ
รอบความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากความขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ยกบัลิง จงัหวดัสงขลา
ซ่ึงเกิดจากการบุกรุกของลิง การแก่งแย่งเร่ืองถ่ินท่ีอยู่อาศยั ปัญหาประชากรท่ีเพิ่มจนเกินขนาด
บางส่วนไดอ้อกไปหากินตามบา้นเรือนของชาวบา้นท่ีอยูริ่มเขาและร้ือคน้ถงัขยะเพื่อหาอาหาร 
 

1.6.3 แนวทางการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัลิง 
   หมายถึง การทราบถึงปัญหาและให้ความส าคญัในการจัดการปัญหาสัตว์ป่าท่ี
ส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงไดจ้ดัให้มีการท าหมนัลิง โดยเป้าหมายหลกั คือ การควบคุมโครงสร้าง
ประชากรอตัราส่วน เพศ ชนิด อายุ ท่ีอยู่ ไม่ให้เกินขนาดของพื้นท่ี และด าเนินการแกไ้ขในมิติอ่ืนๆ
ประกอบดว้ย เช่น กิจกรรมของมนุษยท่ี์ส่งเสริมให้เกิดความขดัแยง้ อย่างการให้อาหาร หรือการท า
ร้ายลิง จนท าใหพ้ฤติกรรมของลิงเปล่ียนจนถึงการคุกคามคนในท่ีสุด 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมการจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้น
เขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลาผูศึ้กษาไดมี้การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการวิจยัโดยมีหวัขอ้ท่ีใชท้บทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 ทฤษฎีความขดัแยง้วงกลมของมวัร์ 

  2.3 กฎหมายการคุม้ครองสัตวป่์า 

  2.4 ประชากรลิงบนเขาตงักวน-เขานอ้ย 

  2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางใน
หลากหลายสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Beder, 1991; Doyle and 
Kello,1995; Harding, 1998; Wynne, 1989) Bacow & Wheeler (1984) อธิบายความหมายถึงความ
ขดัแยง้ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างของประชาชน
ในพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีมีต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของรัฐก็ย่อมได ้เช่น ชาวประมงมีแนวโนม้ท่ีท่ีจะ
คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนเน่ืองจากโครงการจะส่งผลกระทบต่อการท าประมงในพื้นท่ีแต่
ขณะเดียวกนั ชาวนาตอ้งการจะสนับสนุนการสร้างเขื่อนเน่ืองจากตอ้งการน ้ าหล่อเล้ียงการเกษตร
ให้อยู่ต่อไปได ้การประเมินความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรในล าดบัแรกอาจจะจ าเป็นตอ้งทราบว่าใคร
ไดใ้ครเสียบา้งในโครงการนั้นๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อการมองประเด็นการเมืองในการจดัการความขดัแยง้
ด้านส่ิงแวดลอ้ม (Politics of environmental controversies)  ทั้งน้ีการแก้ปัญหาความขดัแยง้น้ีอาจ
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ซับซ้อน กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความกงัวลท่ี
มีต่อสปีชีส์สัตวป่์า และกิจกรรมของมนุษยใ์นพื้นท่ีนั้น ๆ รวมไปถึงมุมมองของคนเมืองและมุมมอง
ของคนในพื้นท่ีท่ีอยู่ใกลชิ้ดสัตวป่์าและป่าไมอ้าจแตกต่างกนั ดงันั้นวิธีการจะตอ้งเป็น ‘ทางออก
ร่วม’ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งมนุษยแ์ละสัตวป่์า ให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติดว้ยความเขา้ใจ
ในคุณค่า (coexistence) ในภูมิประเทศเดียวกนั และตอ้งมีการจดัการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยควรเป็นทาง
แกปั้ญหาลดความขดัแยง้และผลกระทบ (mitigation) ท่ีมาจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมาจาก
คนในทอ้งถ่ินเป็นหลกั รวมทั้งท างานร่วมกนักบัทุกภาคส่วน อาทิ สร้างพื้นท่ีกนัชนไม่ให้เกิดการ
ปะทะหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จัดให้สัตว์ป่าอยู่รอบนอกบริเวณของการอยู่อาศัยและ
การเกษตรของมนุษยซ่ึ์งในรายละเอียดก็เป็นไปตามแต่ละภูมิปัญญาหรือวิธีการในทอ้งถ่ิน ใหมี้การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนขึ้น รวมไปถึงให้มีการหารือทางนโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละกรณี จึงเกิดเป็น ‘ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสัตว์ป่า’ (human-
wildlife conflict) ท่ีมาจากการท่ีทั้งสองฝ่ายต่างพึ่งพิงทรัพยากรและตอ้งแย่งชิงของท่ีมีจ ากดัน้ีและ
เกิดการรุกล ้ าระหว่างกันเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแยง้ด้านส่ิงแวดล้อมพบว่ามีหลาย
ประการ เช่น การพฒันาท่ีมุ่งประสงค์ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญัโดยละเลยถึง
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอกจากน้ี โครงการพฒันาขนาดใหญ่ท่ีมี
การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความสลบัซับซ้อนไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นยงัส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(Tillet, 1999) ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นการคา้ท่ีส าคัญใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและระดบัโลกความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม และ
ความขดัแยง้มีความหลากหลายและซับซ้อนด้วยสาเหตุของส่ิงแวดล้อม จะแตกต่างกันไปตาม
สภาพของปัญหา กล่าวว่าเขาพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของอตัลกัษณ์เพื่อให้สามารถเกิดขึ้น
ไดห้ลายวิธี เช่น ความมุ่งมัน่ในการพฒันาท่ี วตัถุประสงคข์องความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็น
ส่ิงส าคัญและละเลยความเส่ือม - แข่งขันเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและ ทั้ งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเกิดขึ้นของผลกระทบต่อระบบนิเวศและภาคประชาชน
นอกจากความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเป็นเวทีท่ีช่วยใหทุ้กภาคส่วนมีบทบาทในพื้นท่ีขดัแยง้  
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2.2 ทฤษฎีความขัดแย้งวงกลมของมัวร์ (The circle of conflicts) 
 
จากการแกไ้ขปัญหาในดา้นความขดัแยง้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา

ทั้งน้ีความจ าเป็นของทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict Theory) เป็นทฤษฎีหลกัของสังคมวิทยา โดยมี
นักทฤษฎี ท่ีส าคญั (สนธยา พลศรี,2545:80-86) โดย Karl Marx (1987) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความ
ขดัแยง้เกิดขึ้นเน่ืองจากความเป็นวตัถุนิยม โดยเศรษฐกิจเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงหรือ
ก าหนดโครงสร้างทางสังคม (Economic Determinism) การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจจะก าหนด 
การจดัระเบียบทางสังคม โครงสร้างชนชั้น การจดัระเบียบของสถาบนัต่างๆ ค่านิยม ความเช่ือ 
ศาสนา และระบบความคิดต่างๆเป็นพลงัท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิวติัหรือขดัแยง้ทางชนชั้นในสังคม  

 
Hocker & Wilmot (1985) นิยามความขดัแยง้คือการต่อสู้ของกลุ่มคนอย่างนอ้ยสองฝ่ายขึ้นไป

ท่ีการรับรู้ในวตัถุประสงคแ์ละการใชท้รัพยากรท่ีไม่ตรงกนั ดงันั้นจึงเกิดความขดัแยง้ท่ีตอ้งการช่วง
ชิงทรัพยากรและบรรลุวตัถุประสงค์ของฝ่ายตนเป็นหลกั รากเหงา้ของความขดัแยง้ส่วนหน่ึงเกิด
จากความไม่พอเพียงหรือความขาดแคลนทรัพยากร ความไม่พอใจและขอ้เท็จจริงต่างๆเก่ียวกับ
ความขาดแคลนจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละถูกก าหนดขึ้นโดยสังคม 

 
Lewis Coser (1956 อา้งในไชยนัต ์รัชชกูล,2545: 43-44) ไดเ้สนอแนวคิดจากหนา้ท่ีของความ

ขดัแยง้ในสังคม (the functions of social conflict) มีอยู ่2 ประเด็น คือ 
1) ความสลบัซับซ้อนของความขดัแยง้เห็นว่าความขดัแยง้มิไดเ้กิดขึ้นเพียงระหว่างชนชั้น

และกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้น แต่ความขดัแยง้เกิดขึ้นทัว่ไปในความสัมพนัธ์ สังคมท่ีสานกนัโยงใย
เป็นตาข่าย ความขดัแยง้จึงเป็นเสมือนใยแมงมุม (web of conflict) เพราะฉะนั้นในความสัมพนัธ์บาง
ดา้นอาจจะขดักนั แต่บางดา้นอาจร่วมมือกนั จึงเห็นว่าความสัมพนัธ์ในสังคมนั้นตดัสลบักนัไปมา 
ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งดา้นความขดัแยง้และประสานกนั อนัเป็นการผูกเช่ือมสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการต่อสู้แยง่ชิงและการเผชิญหนา้ 

2) ผลของความขดัแยง้ เห็นวา่ความขดัแยง้นั้นน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงและการกระตุน้ให้
เกิดส่ิงใหม่ๆ แมค้วามขดัแยง้จะส่งผลทั้งในทางลบหรือความแตกแยก และในทางบวก คือ ความ
ผกูพนัใหเ้ป็นปึกแผน่ ซ่ึงในทางบวกนั้น ไดมี้การวิเคราะห์ถึงความขดัแยง้ในการรักษา ส่งเสริม การ
ยึดเหน่ียวส่วนต่างๆในสังคม ซ่ึงในประเด็นน้ีถือแนวทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์สังคม โดยเพิ่มแนวคิดความขดัแยง้เขา้ไป เพื่ออธิบายถึงความสมดุลในสังคม ซ่ึงความ
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ขดัแยง้ไม่จ าเป็นตอ้งตดัขวางหรือทาลายความสมดุล ตรงกนัขา้มความขัดแยง้นั้นสามารถช่วยเสริม
ความสมดุลไดน้อกจากน้ี ยงัไดแ้บ่งความขดัแยง้ออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1) ความขดัแยง้ภายใน หมายถึง ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ซ่ึงความขดัแยง้ภายในกลุ่มมิใช่วา่
จะก่อให้เกิดการเส่ือมสลายของกลุ่มเสมอไป แต่ก็สามารถเสริมการดeรงอยู่ ความเหนียวแน่นและ
ความมัน่คงของกลุ่มได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มระดบัเลก็ท่ีโยงใยกนัเหนียวแน่น และ Coser เห็น
วา่ ความขดัแยง้ท่ีปรากฏขึ้นภายในกลุ่มยงัเป็นเสมือนการระบายส่ิงท่ีกดอดัอยูเ่ปรียบเสมือนลิ้นเปิด
ไอนา้ป้องกนัไม่ให้หมอ้นา้ระเบิด (safety valve) เม่ือเกิดความขดัแยง้ภายในกลุ่มก็เท่ากบัทาให้เกิด
ความสมดุลท่ีเป็นอยู่เสียไปเม่ือความขดัแยง้ไดถู้กขบัหรือแกไ้ข กลบัมาสู่ความสมดุล ฉะนั้นความ
ขดัแยง้ภายในจึงมีบทบาทในเชิงบวกเป็นการสร้างความกลมเกลียวขึ้นใหม่ 

2) ความขดัแยง้ภายนอก หมายถึง ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม คือ ภายในกลุ่มไม่มีความ
ขัดแยง้ แต่กลุ่มหน่ึงมีความขัดแยง้กับอีกกลุ่มหน่ึง หรือกลุ่มอ่ืนๆ Coser เห็นว่าเป็นการท าให้
สมาชิกภายในกลุ่มรู้สึกรวมตวักนัมากขึ้น มีความส านึกถึงความเป็นพรรคพวกเดียวกนั แต่ละส่วน
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม อนัน าไปสู่ความสมานฉันท์ของกลุ่ม ตั้งแต่ระดบัเล็กจนถึง
ระดบัชาติ ความขดัแยง้ภายนอกจึงมีหน้าท่ีและบทบาทในการสร้างการรวมตวักันได้จึงเกิดเป็น
ความเป็นปึกแผน่ของหน่วย กลุ่ม องคก์าร สังคม ประชาคมแนวคิดของ Follet คลา้ยคลึงกบัแนวคิด
ของ Warren Schmidt (1974) ท่ีไดเ้สนอวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ไว ้5 วิธี คือ  

1) การเอาชนะ (competing)  

2) การร่วมมือ (collaborating)  

3) ประนีประนอม (compromising)  

4) หลีกเล่ียง (avoiding)  

5) โอนอ่อนผ่อนตาม (accommodating)  

ส่วน Robbins (1983:340) มองวา่ พฤติกรรมการจดัการกบัความขดัแยง้ของกลุ่มอาจ
เป็นไปในรูปการแข่งขนั การร่วมมือ การแบ่งปัน การหลีกเล่ียง และการใหย้มื ซ่ึงผลของการจดัการ
ดงักล่าวอาจเป็นผลดีและมีประโยชน์ หรืออาจเป็นผลเสียและไม่มีประโยชน์สาหรับกลุ่มก็ได ้เม่ือ
พิจารณากลยทุธ์ในการจดัการกบัความขดัแยง้พบวา่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลยทุธ์ (Fisher,Ury & 
Patton,1999; Hocker & Wilmot,1995;Fisher, Kopelman & Schneider,1994;สมยศ นาวีการ
,2538:311-316) ไดแ้ก่  
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1) แบบแพ-้ชนะ (win-lose strategy) แบบแพ-้แพ ้(lose-lose strategy) และแบบชนะ-ชนะ 
(win-win strategy) ซ่ึงปรากฏการณ์การจดัการกบัความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีผ่านมาส่วน
ใหญ่มกัใชว้ิธีแบบแพ-้ชนะ แบบแพ-้แพ ้และแบบชนะ-ชนะ ซ่ึงการท่ีจะเลือกใชวิ้ธีการใดนั้นขึ้นอยู่
กบัประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัความขดัแยง้ของแต่ละคน การรับรู้เก่ียวกบัอ านาจในสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลก่อนเกิดความขดัแยง้และทกัษะ 

2) แบบแพ-้ชนะ (win-lose strategy) โดยมากมกัจะพบการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีน้ี 
แต่ละฝ่ายจะท าทุกอยา่งและทุกวิธีเพื่อท่ีจะใหฝ่้ายตนชนะ แต่ละฝ่ายตอ้งการหาผลประโยชน์ให้มาก
ท่ีสุด แต่ละฝ่ายสรุปว่าถ้าตนชนะ อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งแพ ้การแก้ปัญหาความขัดแยง้แบบแพ้ -ชนะ 
ขึ้นอยู่กบัการมองว่าอานาจท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีใด ดงันั้นแต่ละฝ่ายจึงพยายามท่ีจะมีหรือควบคุมข่าวสาร
และขอ้มูลต่างๆ เงิน อานาจและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนส าคญัหรือกลุ่มคนท่ีมีอานาจในสังคม  

3) แบบแพ-้แพ ้(lose-lose strategy) ความขดัแยง้แบบน้ีเกิดจากความคิดท่ีว่าสถานการณ์
ขดัแยง้เกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจากดั แต่ละฝ่ายจะพอใจถา้หากไดรั้บการแบ่งปันทรัพยากรท่ี
เป็นธรรม แมว้่าทั้งสองฝ่ายจะไดรั้บผลประโยชน์ไม่เต็มตามวตัถุประสงคเ์ดิม หรือไดรั้บแต่เพียง
บางส่วนท่ีตอ้งการก็ตาม การแก้ปัญหาแบบน้ีใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นประเด็น 
ส าคญัและจาเป็นจะตอ้งให้ทั้งสองฝ่ายมีอานาจพอๆกนั การแกปั้ญหาแบบน้ีตั้งอยู่บนฐานคติท่ีว่า 
ไดบ้า้งก็ดีกว่าไม่ได้ หรือหลีกเล่ียงความขดัแยง้มากกว่าการเผชิญหน้ากนั ผลการแกปั้ญหาความ
ขัดแยง้แบบน้ี ท าให้แต่ละฝ่ายได้บางส่วนเท่านั้ น ไม่ได้เต็มตามความต้องการ ด้วยเหตุน้ีการ
ประนีประนอมจึงเป็นส่ิงท่ีทาให้แพท้ั้งคู่ หรือเป็นแบบแพ-้แพก้ลยุทธ์การจดัการกบัความขดัแยง้
แบบชนะ-ชนะ (win-win strategy) เป็นวิธีการท่ีมีทั้งเหตุผลและเป็นวิธีท่ีสร้างสรรค ์ 

เป็นการแสวงหาขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายโดยท่ีแต่ละฝ่ายไม่ตอ้งเสียสละอะไร 
เป็นวิธีการท่ีขึ้นอยู่กบัความใจกวา้งของแต่ละฝ่าย และความจริงใจท่ีจะแกปั้ญหา ซ่ึงไม่ใช่มุ่งท่ีการ
ท าใหค้วามขดัแยง้ส้ินสุดลงเท่านั้น การจดัการกบัความขดัแยง้แบบชนะ-ชนะนั้น เนน้เป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์เนน้การให้ทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์สูงสุดและเนน้ท่ีการร่วมมือกนัเพื่อแกปั้ญหา ทุก
ฝ่ายตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในการแสวงหาทางออกซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย พลงัของแต่ละฝ่าย
จะถูกใชโ้ดยมุ่งท่ีปัญหามิไดมุ้่งท่ีคู่ต่อสู้ การแกปั้ญหาแบบน้ีจาเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทุกฝ่าย
มีความรู้สึกท่ีดี การส่งและการรับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และทุกฝ่ายมีความรู้สึกท่ีดี การส่งและการรับ
ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่กล่าวหาใส่ร้ายกนั ทุกฝ่ายจะตอ้งหาทางเลือกหลายๆทาง และเลือกทางออกท่ี
ดีท่ีสุด การแกปั้ญหาแบบน้ีตอ้งอาศยัความไวว้างใจกนั การเปิดเผยความจริงใจและความสามารถ
ในการส่ือสารเป็นประการส าคญัการใช้การแก้ปัญหาแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในด้าน
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ต่างๆ เช่น ประสบการณ์ท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัอ านาจในสถานการณ์ของความ
ขดัแยง้ สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล และทกัษะเฉพาะตวัในการแกไ้ขปัญหา 

 
2.2.1 ประเภทของความขัดแย้ง 
ความขดัแยง้สามารถแบ่งประเภทไดห้ลายรูปแบบตามแต่ท่ีนกัวิชาการต่าง ๆ จะเป็นผูก้  าหนดหรือ
จดักลุ่มความขดัแยง้ใหไ้ปในทิศทางใด ทั้งน้ีอาจจะขึ้นอยู่กบัประโยชน์ในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้แต่ละประเภทอีกดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษาและรวบรวมประเภทของความขดัแยง้ท่ี
นกัวิชาการต่าง ๆ ไดแ้บ่งไวด้งัต่อไปน้ี 
 

มนตรี ศิลป์มหาบณัฑิต (2550: 14-15) ไดแ้บ่งประเภทความขดัแยง้ออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี
เน้ือหาสาระของความขัดแยง้ (Substance) เช่น ความขัดแยง้ท่ีเกิดจากการต้องการประโยชน์
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล อารมณ์ และความคิด เป็นตน้ ความสัมพนัธ์หรือสถานะของคู่กรณีท่ีมี
ความขดัแยง้ (Status) เช่น ความขดัแยง้ระหว่างเอกชนหรือ ประชาชนกบัรัฐ ความขดัแยง้ระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้ง หรือความขดัแยง้ระหว่างเอกชนกบัเอกชน คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Person)
เช่น ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นภายในของบุคคล ความขดัแยง้ ระหวา่งบุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล
กบักลุ่มบุคคล และความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มบุคคล 

พิมลพรรณ พงษ์สวสัด์ิ (2533: 13-14) ไดใ้ห้ทศันะในเร่ืองประเภทของความขดัแยง้ไว ้4 
ประเภท ดงัน้ี 

1) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล เป็นเร่ืองพื้นฐานธรรมดาท่ีจะตอ้งเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
ความแตกต่างของบุคคล ทั้งในดา้นเพศ การศึกษา ปรัชญา แนวความคิด และระบบการให้คุณค่า 
เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุมาจากองคก์ร กล่าวคือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการอาจเป็น 
ตวัการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เน่ืองจากตอ้งแข่งขนัแยง่ชิงทรัพยากร 

2) ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม บุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์รอาจไม่เห็นดว้ยกบัการ 
ด าเนินงานของกลุ่ม ท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างบุคคลนั้นและผูร่้วมปฏิบติังานอ่ืน ๆ หรือเกิด
ความขดัแยง้ต่อองค์กร สาเหตุของความขดัแยง้ประเภทน้ีอาจมีมาตั้งแต่เร่ิมท่ีบุคคลนั้นเขา้สมคัร
งาน เน่ืองจากเวลาสัมภาษณ์มีน้อยท าให้ไดผู้ท่ี้ไม่เหมาะสมกบังานเขา้มาท างานจึงก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ขึ้น 

3) ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม องค์กรประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม ความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่มจึงเป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่พน้ ทั้งน้ีสาเหตุพื้นฐานส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การแย่งชิง 
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ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดั และความแตกต่างกนัในรูปแบบของการบริหารท่ีตอ้งการให้การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(Moore, 1986) อธิบายวงกลมแห่งการโตเ้ถียงว่าเดิมทีเป็นทฤษฎีท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนเพื่อการประนีประนอมหรือการไกล่เกล่ีย ซ่ึงท าให้ทฤษฎีน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ียืดหยุ่น
ส าหรับการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  วงกลมแบ่งออกเป็นห้าองค์ประกอบซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของ
ความขดัแยง้ในการเจรจา  การท าความเขา้ใจผลกระทบของความไม่สมดุลทางกายภาพ ในวงลอ้ม
ภาคบงัคบั ทุกฝ่ายระบุวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของความขดัแยง้  จากนั้นจึงเจรจาแก้ไขวงกลมความ
ขดัแยง้ความขดัแยง้ทั้ง 5 ประเภท อา้งถึงใน วนัชยั วฒันศพัท์ (2550: 13-19) ประยุกต์วงกลมของ
ความขดัแยง้ในการแบ่งประเภทของความขดัแยง้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท  

1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflicts) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขดัแยง้ ซ่ึงอาจมา
จากขอ้มูลท่ีนอ้ยไป การแปลผลท่ีผิดพลาด การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั หรือ
แมแ้ต่การท่ีมีขอ้มูลมากเกินไปก็อาจส่งผลใหก้ลายเป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ขอ้มูล 

2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์  ( Interest Conflicts) เ ป็นเหตุผลของการแย่ง ชิ ง
ผลประโยชน์ในส่ิงท่ีดูเหมือนมีหรือไม่มีเพียงพอ ซ่ึงเป็นเร่ืองของเน้ือหา กระบวนการและจิตวิทยา
โดยส่วนใหญ่หากกล่าวถึงความขดัแยง้จากผลประโยชน์ คนส่วนใหญ่มกันึกถึงแต่ประเด็นของ
ทรัพยสิ์น เงินทองหรือเน้ือหาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ผลประโยชน์จะรวมถึงกระบวนการและ
จิตวิทยาหรืออารมณ์ความรู้สึกด้วย กล่าวคือ ในส่วนของผลประโยชน์ด้านกระบวนการ เช่น  
ในการด าเนินงานทุกอย่าง หากไม่ถูกขั้นตอนอาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ เช่น การขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีอาชีพเดิมเป็นระยะเวลานานยากท่ีจะเปล่ียนแปลง  
การสั่งการของภาครัฐในระบบบนลงล่าง เป็นตน้ เก่ียวขอ้งกบัจิตใจ ดงันั้นการจะด าเนินการตอ้ง
ระมดัระวงัทางดา้นจิตใจ 

3) ความขดัแยง้ด้านโครงสร้าง (Structural Conflicts) เป็นเร่ืองของอ านาจ ทั้งการแย่งชิง 
อ านาจ การใช้อ านาจ การกระจายอ านาจ ปัญหา โครงสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั บทบาท
หนา้ท่ี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนระยะเวลาและระบบ นอกจากน้ีความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง
ยงัรวมถึงผูท่ี้อยู่ในระบบโครงสร้างเดียวกนัแต่ไดรั้บการบริการท่ีไม่เท่าเทียมกนั ย่อมน ามาสู่ความ
ขดัแยง้ภายในพื้นท่ีหรือองคก์รได ้

4) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Conflicts) เป็นปัญหาเก่ียวกบับุคลิกภาพ
พฤติกรรมต่าง ๆ ในอดีต อารมณ์ท่ีรุนแรง ความเขา้ใจผิด การส่ือสารท่ี บกพร่อง ความขดัแยง้ดา้น
ความสัมพนัธ์มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั ความขดัแยง้ก็จะไม่
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ค่อยเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นความขดัแยง้ท่ีสามารถแกไ้ขไดง้่าย ทั้งน้ีหากความสัมพนัธ์
ไม่ดีก็จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งฟ้ืนความสัมพนัธ์นั้นขึ้นมาใหม่โดยการสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดขึ้น 

5) ความขัดแย้งด้านค่ า นิยม (Value Conflicts) เ ป็นปัญหาของระบบคติความเ ช่ือ 
ความแตกต่างหลากหลายของค่านิยม ประเพณีของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนการเล้ียงดู ทั้งน้ีเร่ืองของคติ
ความเช่ือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ เพราะในบางคร้ังการท่ีอยู่คนละพื้นท่ี คนละวฒันธรรม อาจ
มีผลต่อความไม่เขา้ใจและไม่ยอมรับความเช่ือของคนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั ดงันั้นอาจน ามาซ่ึง
ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม ความสัมพนัธ์ และดา้นขอ้มูล หากไม่ไดรั้บ
การจดัการแก้ไขความขดัแยง้เหล่าน้ีก่อน ก็อาจจะส่งผลต่อการจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้
ทางดา้นโครงสร้างและผลประโยชน์ ทั้งน้ีเป็นเพราะค่านิยมความเช่ือ 
 

  
ภาพท่ี 2.1 The Circle of Conflict Model  

ท่ีมา : (Moore, 1986) 

ความสัมพนัธ์ ตลอดจนการรับรู้ขอ้มูลถือเป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีจะท าให้ประเด็นของ
ความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริงบิดเบือนและแกไ้ขยากขึ้นการจดัแบ่งประเภทของความขดัแยง้สามารถช่วย
วิเคราะห์องคป์ระกอบของความขดัแยง้ไดว้า่มีปัจจยัใดเป็นองคป์ระกอบส าคญับา้ง ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขา
ตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา ความเป็นจริงความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละคร้ังนั้นมกัจะประกอบ
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ไปดว้ยความขดัแยง้ประเภทต่าง ๆ รวมมารวมกนั เพียงแต่จะแตกต่างกนัท่ีความรุนแรงของความ
ขดัแยง้แต่ละประเภทเท่านั้น จากการศึกษาประเภทของความขดัแยง้จากนักวิชาการต่าง ๆผูวิ้จยั
สามารถสรุปประเภทของความขดัแยง้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ความขดัแยง้ด้าน
ความสัมพันธ์ (Relationship Conflicts) ซ่ึงเป็นความขัดแยง้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์
ระหว่างชาวบ้านและลิง  1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล  (Data Conflicts) 2) ความขัดแย้งจาก
ผลประโยชน์ (Interest Conflicts) 3) ความขัดแยง้ด้านโครงสร้าง (Structural Conflicts) 4) ความ
ขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Conflicts) 5) ค่านิยม (Values)เป็นความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นฐาน
ของเน้ือหา ขอ้มูลขอ้เท็จจริง วิธีการ และเป้าประสงคข์องการด าเนินการต่าง ๆกระบวนการในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา แตกต่างทางดา้นทศันคติ
และจุดยืนของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของชาวบ้านกับลิงและความขัดแย้งด้าน
กระบวนการ (Process Conflicts) เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก การรับรู้เก่ียวกบักระบวนการในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และยงัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของบุคคลต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมดุลอีกดว้ยเพื่อหาแนวทางกระบวนการ
ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 
 
2.2.2 สาเหตุของความขัดแย้ง 

การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้นั้น หากตอ้งการการจดัการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับสาเหตุของความขัดแยง้นั้น ๆ ก่อนว่ามีสาเหตุมา
กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายหลายๆ ฉบบัไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ใน
บางกรณีท่ีกฎหมายไม่มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่างต่อเน่ืองก็ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ อาทิ
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2507 เป็นตน้ ส่วนการบงัคบัใชห้รือปฏิบติัตามกฎหมาย
นั้นไม่มีความเคร่งครัดในการบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ในอนาคตได ้ 

 
2.2.3  ความขัดแย้งด้านคนกบัสัตว์  

ปัจจุบนัความขดัแยง้ระหว่างคน – สัตวป่์าเป็นปัญหาท่ีพบไดใ้นหลายประเทศและหลาย
พื้นท่ีและหลากหลายชนิดพนัธุ์ สืบเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยท์าให้มีการขยายพื้นท่ี
ชุมชนเขา้ไปในพื้นท่ีถ่ินอาศยัเดิมของสัตวป่์า (Nancy and Matthew, 2012) ไดใ้หค้วามหมายของคน
กบัสัตวป่์าจึงมีการซอ้นทบัทั้งในเร่ืองของพื้นท่ีถ่ินอาศยัและอาหารโดยเฉพาะชุมชนกบัสัตวป่์าท่ีอยู่
ตามแนวเขตพื้นท่ีป่า รวมถึงสัตวป่์าท่ีอาศยัซ้อนทบักบัพื้นท่ีชุมชน ลิง (Macaques) เป็นสัตวก์ลุ่ม
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หน่ึงท่ีมีพื้นท่ีอาศยัใกลชิ้ดกับชุมชนและมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้กันระหว่างคนใน
ชุมชนกบัลิงทั้งในแง่ของการ รบกวน สร้างความร าคาญ ท าลายทรัพยสิ์น ผลผลิตพืชสวน และท า
อนัตรายแก่กนั 

(World Wildlife Fund, 2005) ตามความหมายของค าว่าความขดัแยง้ระหว่างคน – สัตวป่์า 
ท่ีกล่าวว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับสัตวป่์าท่ีมีผลกระทบทางลบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรมของชุมชนและผลกระทบต่อประชากรของสัตว์ป่าและสภาพแวดล้อม หากไม่มี
มาตรการจดัการอย่างเป็นรูปแบบปัญหาเหล่าน้ีจะขยายความรุนแรงมากขึ้นจนกระทัง่ท าให้เกิดผล
เสียหายต่อทั้งระบบนิเวศ พื้นท่ีถ่ินอาศยัของลิง และประชาชนในชุมชน 

ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสัตวป่์าเป็นความขดัแยง้ท่ีขยายความกวา้งไปกว่าท่ีดินและ
ทรัพยากร เพราะเป็นภัยร้ายแรงท่ีส่งผลต่อความพยายามในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ความมัน่คงทางอาหาร สภาพเศรษฐกิจ ไปจนถึงสุขภาพของมนุษย ์ท่ีบรรดาโรคอุบติัใหม่มากกว่า
ร้อยละ 70 เป็นโรคติดเช้ือจากสัตวสู่์คน (Zoonotic diseases) กล่าวคือมีตน้ต่อมาจากปฏิสัมพนัธ์และ
การปะทะกนักบัมนุษย ์สัตวป่์า และสัตวเ์พื่อการปศุสัตว ์เช่น จากการท่ีสัตวป่์ากดัหรือท าร้ายมนุษย ์
ยานพาหนะขบัชนสัตวป่์า เป็นตน้ การหาทางออกแต่เดิม มนุษยอ์าจตอบโตด้ว้ยการฆ่าสัตวป่์านั้น 
ๆ หรือร่วมกนัสร้างแหล่งท่ีอยู่ส าหรับสัตวป่์าขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ทว่าปัจจุบนัก็มีการถกเถียงในเร่ืองวิธีการอนุรักษ์สัตวป่์า เช่นว่าการตอบโตท่ี้รุนแรงดว้ย
การฆ่านั้นปัจจุบนัอาจเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย ตอ้งมีการควบคุมและในบางพื้นท่ีสังคมอาจไม่ให้การ
ยอมรับแลว้จึงตอ้งตระหนักว่าทางออกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้น้ีอาจซับซ้อน กล่าวคือ ตอ้ง
พิจารณาตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความกงัวลท่ีมีต่อสปีชีส์สัตวป่์า และ
กิจกรรมของมนุษยใ์นพื้นท่ีนั้น ๆ รวมไปถึงมุมมองของคนเมืองและมุมมองของคนในพื้นท่ีท่ีอยู่
ใกลชิ้ดสัตวป่์าและป่าไมอ้าจแตกต่างกนั ดงันั้นวิธีการจะตอ้งเป็น ‘ทางออกร่วม’ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อทั้งมนุษยแ์ละสัตวป่์า ให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติดว้ยความเขา้ใจในคุณค่า (coexistence) 
ในภูมิประเทศเดียวกนั และตอ้งมีการจดัการท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยควรเป็นทางแก้ปัญหาลดความ
ขดัแยง้และผลกระทบ (mitigation) ท่ีมาจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมาจากคนในทอ้งถ่ินเป็น
หลัก รวมทั้ งท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน อาทิ สร้างพื้นท่ีกันชนไม่ให้เกิดการปะทะหรือมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั จดัให้สัตวป่์าอยู่รอบนอกบริเวณของการอยู่อาศยัและการเกษตรของมนุษย ์
ซ่ึงในรายละเอียดก็เป็นไปตามแต่ละภูมิปัญญาหรือวิธีการในท้องถ่ิน ให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนขึ้น มีการฉีดวคัซีนให้กบัสัตวเ์พื่อการปศุสัตว ์รวมไปถึงให้มีการหารือ
ทางนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีลดความขดัแยง้กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ลิงกบั
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 
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2.3 กฎหมายการคุ้มครองสัตว์ป่า 
 

สัตวป่์า คือ สัตวท์ุกชนิดไม่ว่า สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวปี์ก แมลง หรือแมง ซ่ึงโดยภาพธรรมชาติ
ย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน ้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิด
ด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ป่าไม ้อนัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตว์ป่าได้ถูกท าลายลงไปมาก 
ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษยจึ์งท าให้ปริมาณสัตวป่์ามีจ านวนลดนอ้ยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพนัธุ์
บางชนิดก็ใกลจ้ะสูญพนัธุ์ เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีกฎหมายในการ
บริหารจดัการเพื่อการคงไวซ่ึ้งถ่ินอาศยัสายพนัธ์และความหลากหมายทางพนัธุกรรมของสัตวป่์า
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักบัการบริหารจดัการลิง 

 
2.3.1 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่วกบักบัการบริหารจัดการลงิ 

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน ท าให้
บทบญัญติับางประการและมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในกฎหมายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือเอ้ืออ านวยต่อการสงวน อนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟูสัตวป่์าและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกในขอ้ตกลงระหว่างประเทศดา้นสัตวป่์าและพืชป่า
ซ่ึงมีผลท าให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อจัดให้มี
มาตรการในการควบคุมการครอบครอง การคา้ การน าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่าน ซ่ึงสัตวป่์า ซากสัตว์
ป่า และผลิตภณัฑ์จากซากสัตวป่์า ตลอดจนการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 ขึ้น (พระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562) 
 
2.3.2 ประเภทของสัตว์ป่า  

สัตวป่์า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
1. สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ จ าเป็นต้องสงวนและ

อนุรักษ์ไวอ้ย่างเขม้งวด มีจ านวน 19 ชนิด ตามบญัชีสัตวป่์าสงวนตามทา้ยพระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2562 ไดแ้ก่ กระซู่ กวางผา กูปรีหรือโคไพร เกง้หมอ้ ควายป่า พะยูนหรือ
หมูน ้ า แมวลายหินอ่อน แรด ละองหรือละมัง่ เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือโคร า วาฬบรูดา้ วาฬ
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โอมูระ สมเสร็จ สมนัหรือเน้ือสมนั นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแตว้แลว้ทอ้งด า เต่า
มะเฟือง ปลาฉลามวาฬ การก าหนดให้สัตวป่์าชนิดใดเป็นสัตวป่์าสงวนเพิ่มเติมให้อธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ในกรณีท่ีสัตวป่์าสงวนชนิดใดมีจ านวนเพิ่มขึ้นจนไม่มีสภาพใกลสู้ญพนัธุ์และไม่จ าเป็นตอ้งสงวน
และอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอีกต่อไป เพื่อให้สัตว์ป่าสงวนนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์ป่าสงวน 
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กระท าโดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา  
 

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตวป่์าชนิดท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศ หรือจ านวนประชากร 
ของสัตวป่์าชนิดนั้นมีแนวโนม้ลดลงอนัอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การก าหนดใหส้ัตวป่์าชนิด
ใดเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ให้ก าหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า  กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช ระบุว่าภายใต ้พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีการประกาศรายช่ือสัตว์ป่าสงวน 16 ชนิด และสัตว์ป่าคุม้ครอง 7 ประเภท 
จ านวนน้ีครอบคลุมสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด 3สัตวเ์ล้ือยคลาน 91 ชนิด สัตว์
สะเทินน ้ าสะเทินบก 12 ชนิด ปลา 14 ชนิด แมลง 13 ชนิด สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ 12 ชนิด 
ซ่ึงลิงทั้ง 5 ชนิดไดรั้บการคุม้ครองในไทยไดแ้ก่  

2.1 ลิงกงั (Macaca nemestrina) 

 

ภาพท่ี 2.2 ลิงกงั (Macaca nemestrina) 

ท่ีมา : พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

ลิงกงั หรือ ลิงกะบุด เป็นลิงชนิดหน่ึงจดัอยู่ในวงศลิ์งโลกเก่ามีรูปร่างอว้นสั้น ขนสั้นสีเทา

หรือสีน ้าตาล หนา้ค่อนขา้งยาวขนบนหวัสั้นมีสีเทาหรือสีน ้าตาลและขึ้นวนเป็นกน้หอยขนตรงส่วน
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ใตท้อ้งมีสีจางจนเกือบขาวขนบริเวณหลงัเป็นสีน ้ าตาลไหมห้รือด า หางค่อนขา้งสั้น ตวัเมียมีขนาด

เล็กกว่าและมีขนปรกหนา้ผากนอ้ยกว่าลิงตวัผูอ้าศยัอยู่ตามป่าดิบบริเวณเชิงเขาชอบเปล่ียนท่ีอยู่ไป

เร่ือยไม่ค่อยอยู่เป็นท่ีบางตวัออกหากินตวัเดียว ไม่รวมฝูง ชอบลงมาอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่บน

ตน้ไมแ้ต่เวลานอนขึ้นไปนอนบนตน้ไม ้ชอบส่งเสียงร้องและมกัร้องรับกนัทั้งฝูง เร่ิมผสมพนัธุ์ได้

เม่ือมีอาย ุ3-4 ปี ผสมพนัธุ์ไดทุ้กฤดู ระยะตั้งทอ้งประมาณ 5-7 เดือน ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั และมีอายุ

ยืนราว 25 ปี ตวัผูห้รือแต่ละตวัอาจผสมพนัธุ์กบัตวัอ่ืนไดห้ลายตวั และไม่อยู่เป็นคู่แน่นอนจดัเป็น

ลิงท่ีมีสมาชิกในฝูงน้อยกว่าลิงชนิดอ่ืน ๆ คือ มีไม่เกิน 40-45 ตวักินอาหารจ าพวกผลไม้, เมล็ดพืช 

และแมลงขนาดเล็ก เวลากินอาหารมกัชอบเก็บไวข้า้งแก้มแลว้ค่อย ๆ เอามือดันอาหารท่ีเก็บไว้

ออกมากินทีละนอ้ย 

พบกระจายพนัธุ์ตั้งแต่คอคอดกระในประเทศไทยลงไปจนถึงแหลมมลายู, เกาะสุมาตรา, 

เกาะบอร์เนียว, เกาะลงักา ในประเทศไทย ลิงกงัใต ้เป็นลิงท่ีคนไทยรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี

เพราะมกัจะถูกจบัมาเล้ียงและฝึกใหแ้สดงต่าง ๆ ตามค าสั่ง เช่น ละครลิง หรือปีนตน้มะพร้าวเก็บลูก

มะพร้าว ท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นรู้จกักนัอยา่งดีทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ เป็นตน้ส าหรับการฝึกใหเ้ก็บมะพร้าว จะใชลิ้งตวัผูเ้น่ืองจากมีตวัใหญ่ เร่ียวแรง

มากกวา่ลิงตวัเมีย ลิงท่ีจะใชฝึ้กเป็นอยา่งดีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 3-5 เดือน และตอ้งเป็นลิงนิสัยดี เช่ือ

ฟังต่อผูเ้ล้ียง มีขนเป็นมนั สุขภาพแขง็แรง ฟันไม่มีความผิดปกติ เพราะจะมีผลต่อการกดัขั้วมะพร้าว 

ซ่ึงลิงบางตวัใชเ้วลาฝึกเพียง 3 เดือนก็ใชเ้ก็บมะพร้าวได ้
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2.2 ลิงวอก (Macaca mulatta) 

 

ภาพท่ี 2.3 ลิงวอก (Macaca mulatta) 

ท่ีมา : Rhesus macaque at Mount Popa monastery in Myanmar,2559 

ลิงวอก เป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในอันดับวานร (Primates) เป็นลิงท่ีมีร่างกายอ้วนสั้ น 

บริเวณหลงั หัวไหล่ และตะโพกมีสีน ้ าตาลปนเทา ส่วนบริเวณใตท้อ้งและสีขา้งมีสีอ่อนกว่า หาง

ยาวประมาณคร่ึงหน่ึงของความยาวล าตวั ขนหางค่อนขา้งยาวและฟู มีการผลดัขนประมาณช่วง

เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี โดยจะเร่ิมท่ีบริเวณปากก่อน หลงัจากนั้นจึงจะเร่ิมผลดัขนท่ี

หลงั ตวัเมียอาจมีขนสีแดงในฤดูผสมพนัธุ์ ขนท่ีหัวของลิงวอกจะช้ีตรงไปดา้นหลงั ลิงตวัผูมี้ขนาด

ใหญ่กว่าตวัเมีย มีความยาวล าตวัและหัว 47–58.5 เซนติเมตร ความยาวหาง 20.5–28 เซนติเมตร 

น ้ าหนัก 3–6 กิโลกรัมมีการกระจายพนัธุ์ตั้งแต่อฟักานิสถาน, ภาคเหนือของอินเดีย, เนปาล, พม่า, 

ภาคใตข้องจีน, ลาว, เวียดนาม และภาคตะวนัตกของไทย โดยในประเทศ ปัจจุบนัเช่ือว่า เหลืออยู่

เพียงฝงูสุดทา้ยแลว้ท่ีวดัถ ้าผาหมากฮ่อ ในพื้นท่ีอ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย  

มีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ตั้ งแต่ 50 ตัวขึ้ นไป สมาชิกส่วนใหญ่ในฝูง

ประกอบไปด้วยลิงตวัเมียและลูก ๆ ตวัเมียในฝูงจะมีบทบาทส าคญัมากกว่าตวัผู ้แต่ลิงตวัผูจ้ะมี

บทบาทในการปกป้องฝูง ลิงวอกเร่ิมผสมพนัธุ์ได้เม่ือมีอายุ 3–4 ปี ระยะตั้งทอ้งนาน 5–7 เดือน 

ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั ลิงตวัเมียจะอยูก่บัฝงูไปจนตาย แต่ตวัผูเ้ม่ือโตขึ้น มกัจะถูกขบัไล่ใหอ้อกจากฝูง 

จากการศึกษาพบว่า ลิงวอกมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนมนุษยม์าเป็นเวลานาน แต่การท่ีลิงวอกมกัเขา้

มาอาศยัและใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม จึงท าใหไ้ม่กลวัคน ในบางคร้ังจึงถูกจบัฆ่าเพื่อน ามา

ท าเป็นอาหารและฆ่าเพื่อลดความร าคาญ ปัจจุบนั เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตามพระราชบญัญติัสงวน
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และคุม้ครองสัตวป่์าแต่ประชาชนทัว่ไป สามารถ ขออนุญาตเล้ียงได ้ตามกฎกระทรวงก าหนดชนิด

ของสัตวป่์าชนิดท่ีเพาะพนัธุ์ได ้พ.ศ. 2546 ส่วนใหญ่จะเล้ียงไวใ้ช้งาน เป็นลิงเก็บมะพร้าว ซ่ึงเป็น

อาชีพดงัเดิมของคนไทยท่ีควรอนุรักษไ์ว ้

 

2.3 ลิงเสน (Macaca arctoides) 

  

ภาพท่ี 2.4 ลิงเสน (Macaca arctoides) 

ท่ีมา : Stumptail  Monkeys,2559 

ลิงเสน หรือ ลิงหมี เป็นลิงชนิดหน่ึง ทีสามารถพบไดใ้นประเทศไทย ล าตวัยาว หลงัสั้น ขน

ยาวสีน ้าตาล หนา้กลม หางสั้น ลูกลิงมีขนสีขาวและเปล่ียนเป็นสีเขม้เม่ือมีอายมุากขึ้น ใบหนา้เป็นสี

ชมพู หรือ สีแดงเขม้ ถึงน ้าตาล และมีขนเลก็นอ้ย ลิงเพศผูมี้ล าตวัใหญ่กวา่ลิงเพศเมีย มีน ้าหนกั 9.7-

10.2 กิโลกรัม ลิงเพศเมีย มีน ้ าหนกั 7.5-9.1 กิโลกรัม ลิงเสนเพศผูมี้เขี้ยวยาว และ อาศยัรวมกนัเป็น

กลุ่ม มีถุงเก็บอาหารใตค้าง หางสั้นมากจนดูเหมือนกบัไม่มีหาง กน้แดง หนา้ทอ้งมีขนนอ้ย ขนบน

หัวจะขึ้นวนเป็นกน้หอย ขนท่ีแกม้ช้ีไปทางหลงัและคลุมหูไว ้และยงัมีกล่ินตวัท่ีเหม็นมากสามารถ

พบได้ในป่าทุกชนิดของเขตร้อนและกระจายกันอยู่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  

ตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน ทางตะวนัตกของมาเลเซีย , แหลมมลายู, พม่า, ไทย, เวียดนาม และ 

ทางตะวนัออกของบงัคลาเทศกินผลไม ้พืชผกั รวมถึงแมลงขนาดเล็ก อาศยัอยู่เป็นฝูงใหญ่ มีการ

ปกครองตามล าดับอาวุโส แต่เม่ือเวลากินอาหารมกัจะทะเลาะกันเป็นเสียงดงั โดยมกัหากินตาม

พื้นดินมากกว่าตน้ไมใ้นเวลากลางวนั เร่ิมผสมพนัธุ์ไดเ้ม่ือมีอายุ 3-4 ปี ระยะตั้งทอ้งนาน 146 วนั 

ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั และมีอายุยืนกว่า 20 ปีส าหรับในประเทศไทย ลิงเสนเดิมพบไดทุ้กภูมิภาค แต่
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ปัจจุบนัมีสถานะในธรรมชาติท่ีลดลงเป็นจ านวนมาก จนเหลือเพียงไม่ก่ีฝูงเท่านั้น อาทิ เขตรักษา

พนัธุ์สัตวป่์าทุ่งใหญ่-หว้ยขาแขง้, อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง, อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง

, อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง เป็นตน้ มีสถานะทางกฎหมายเป็นสัตวป่์าคุม้ครองตามพระราชบญัญติั

สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พุทธศกัราช 2562 

 

2.5 ลิงแสม (Macaca fascicularis) 

 

ภาพท่ี 2.5 ลิงแสม (Macaca fascicularis) 

ท่ีมา : พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

ลิงแสม เป็นลิงชนิดหน่ึง จดัเป็นลิงขนาดกลาง มีขนตามล าตวัสีน ้ าตาล หางยาวกว่าความ

ยาวของล าตวั ขนตรงกลางหวัมีลกัษณะตั้งแหลมช้ีขึ้น ขนใตท้อ้งสีขาว โดยสีขนจะเปล่ียนแปลงไป

ตามอายุ ฤดูกาล และถ่ินท่ีอยู่อาศยั ขนาดความยาวล าตัวและหัวประมาณ 48.5 – 55 เซนติเมตร 

ความยาวหาง 44 – 54 เซนติเมตร น ้ าหนักประมาณ 3.5 – 6.5 กิโลกรัม มีการแพร่กระจายพนัธุ์ท่ี

ค่อนข้างกวา้ง โดยพบตั้งแต่ประเทศอินเดีย, พม่า, ไทย, คาบสมุทรมลายู, เกาะสุมาตรา, เกาะ

บอร์เนียว, เกาะลูซอน และเกาะมินดาเนา ของฟิลิปปินส์ ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ท าให้มีชนิด

ยอ่ยมากถึง 10 ชนิด เป็นลิงอีกชนิดหน่ึงท่ีพบไดแ้ทบทุกภูมิประเทศ ทั้งในป่าชายเลนใกลท้ะเล โดย

ลิงฝูงท่ีอาศยัในท่ีน่ีจะว่ายน ้ าและด าน ้ าเก่ง เคยมีรายงานว่าสามารถด าน ้ าไดลึ้กถึง 50 เมตร หากิน

สัตวท์ะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น กุง้, ปู หรือ หอย แต่บางคร้ังก็พบอาศยัอยูใ่นป่าดิบช้ืนและพื้นท่ี

สูงประมาณ 2,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล หรือพื้นท่ีเกษตรกรรมดว้ยซ่ึงมนัมกัจะท าลายผลิตผล

ทางการเกษตร ลิงแสมพยายามจะปรับตวัใหส้ามารถอยูใ่นพื้นท่ีบริเวณขอบนอกของป่า มากกวา่อยู่

ในป่าลึก และสามารถปรับตวัในเขา้กบัมนุษยไ์ดใ้นบางโอกาส ดัง่ท่ีมกัพบเห็นทัว่ไปตามเมืองใหญ่ 
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อาทิ ศาลพระกาฬ อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี หรือ ศาลเจา้แม่เขาสามมุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

เป็นตน้ ซ่ึงมกัจะอยู่เป็นฝูงใหญ่ อาจมีสมาชิกในฝูงไดถึ้ง 200 ตวั โตเต็มท่ีเม่ือมีอายุได้ราว 3-4 ปี 

ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั ลูกท่ีมีอายุนอ้ยจะเกาะติดแม่เสมอ และจดัเป็นลิงอีกชนิดหน่ึงท่ีหากเล้ียงตั้งแต่

ยงัเลก็ ก็สามารถน ามาฝึกหดัใหเ้ช่ืองได ้ ลิงแสมจดัเป็นลิงชนิดท่ีพบเห็นไดบ้่อย 

 

2.6 ลิงอา้ยเง้ียะ หรือ ลิงอสัสัม หรือลิงภูเขา (Macaca assamensis) 

 

ภาพท่ี 2.6 ลิงอา้ยเง้ียะ หรือ ลิงอสัสัม (Macaca assamensis) 

ท่ีมา : พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

ลิงอา้ยเงียะ, ลิงอสัสัม หรือ ลิงภูเขาเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในอนัดบัวานร 
(Primate) มีรูปร่างอว้นเทอะทะ แขนและขาสั้น ขนตามล าตวัมีสีเหลืองปนเทา บางตวัอาจมีสีเขม้
มากจนดูคล้ายสีน ้ าตาลด า ส่วนหัวไหล่ ศีรษะ และแขนจะมีสีอ่อนกว่าสีขนบริเวณอ่ืน ๆ ของ
ร่างกาย ขนบริเวณหวัและหางมกัมีสีเทา ขนท่ีไหล่มีความยาวมากกวา่ 8.5 เซนติเมตร ในบางฤดูกาล
ผิวหนงัใตข้นจะเปล่ียนเป็นสีเทาอมฟ้า มีความยาวล าตวัและหางรวม 51-63.5 เซนติเมตร ความยาว
หาง 20-38 เซนติเมตร น ้าหนกั 5-10 กิโลกรัม มกัอาศยัในป่าบนภูเขาสูงหรือตามท่ีราบสูงซ่ึงมีความ
สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 500-3,500 เมตร ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่บนตน้ไมซ่ึ้งมีเรือนยอดไมสู้ง
จากพื้นดินประมาณ 10-15 เมตร จากการศึกษาพบว่ามกัอาศยัอยู่รวมกนัเป็นฝูงเล็ก ๆ โดยฝูงหน่ึงมี
สมาชิกประมาณ 40- 60 ตวั ในระหว่างการหากินจะมีสมาชิกบางตวัท าหนา้ท่ีระวงัภยัให้ฝงู โดยจะ
นั่งสังเกตการณ์อยู่บนต้นไม้ซ่ึงสูงท่ีสุด และหากมีอันตรายเข้ามาใกล้จะส่งเสียงร้องเตือนให้
หลบหนี โดยจะร้องเสียงดงั "ป้ิว" ลิงอา้ยเงียะจดัเป็นลิงนิสัยดุร้าย สามารถกระดิกหางไดเ้หมือน
สุนขั เร่ิมผสมพนัธุ์ไดเ้ม่ือมีอายุ 3-4 ปี ระยะตั้งทอ้งนาน 5-6 เดือน ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั ในระหว่าง
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เดือนเมษายน-มิถุนายน กินอาหารประกอบไปดว้ย ผลไม ้ยอดไมอ่้อน แมลง และสัตวเ์ล้ือยคลาน
จ าพวกก้ิงก่า เป็นตน้ 

การกระจายพนัธุ์พบในเนปาล ภูฏาน สิกขิมและรัฐอัสสัมของอินเดีย ภาคใต้ของจีน 
ภาคเหนือของพม่า ภาคเหนือของเวียดนาม ภาคตะวนัตกและภาคอีสานของไทย แบ่งเป็นชนิดย่อย 
2 ชนิดไดแ้ก่ ลิงอา้ยเงียะตะวนัออก (M. a. assamensis) และลิงอา้ยเงียะตะวนัตก (M. a. pelops) ซ่ึง
แบ่งตามสองฝ่ังของแม่น ้าพรหมบุตรลิงอา้ยเงียะในประเทศไทย ปัจจุบนัน้ีพบไดเ้พียง 9 แห่งเท่านั้น 
ไดแ้ก่ วดัถ ้าปลา และวดัถ ้าผาแลนิภาราม จ.เชียงราย, บา้นป่าไม ้จ.เชียงใหม่, เขตห้ามล่าสัตวป่์าถ ้า
ผาท่าพล จ.พิษณุโลก, อุทยานแห่งชาติน ้ าตกคลองลาน จ.ก าแพงเพชร, เขตรักษาพนัธ์ป่าอุม้ผาง จ.
ตาก, อุทยานแห่งชาติภูเขียว จ.ชัยภูมิ , เขื่อนเขาแหลม และ อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จ.
กาญจนบุรี และยงัมีข้อมูลว่าพบท่ีอุทยานแห่งชาติถ ้ าผาไท จ.ล าปางอีกด้วยซ่ึงถือว่าน้อยมาก 
ปัจจุบนั เป็นสัตวป่์าคุม้ครองในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

เน่ืองจากลิงเป็นหน่ึงในสัตว์ป่าคุ ้มครอง ดังนั้นผูท่ี้จะครอบครองจะต้องมีใบอนุญาต
ครอบครองสัตวป่์า ซ่ึงออกโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช และหากเล้ียงลิงโดยไม่มี
ใบอนุญาตความผิดมาตรา 19 การครอบครองสัตวป่์าสงวน สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าสงวน 
และ ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่
เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (กฎกระทรวงก าหนดให้สัตวป่์า บางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง , 
2546)  

3. สัตว์ป่าคุ้มครองท่ีเพาะพนัธ์ุได้ เป็นสัตวป่์าคุม้ครองชนิดท่ีมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สมควรส่งเสริมใหมี้การเพาะขยายพนัธุ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ได ้การก าหนดให้สัตว์
ป่าคุม้ครองชนิดใดเป็นสัตวป่์าคุม้ครองท่ีเพาะพนัธุ์ได ้ให้ก าหนดโดยประกาศของรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า  

4. สัตว์ป่าควบคุม เป็นสัตวป่์าชนิดท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามอนุสัญญา CITES และสัตวป่์า
อ่ืนท่ีตอ้งมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการรักษาจ านวนประชากรของสัตวป่์าอ่ืน
นั้น การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าควบคุม ให้ก าหนดโดยประกาศรัฐมนตรี ทั้ งน้ี 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 
71 ก หนา้ 104 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 โดยใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบั
แต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่าง ออกอนุบญัญติักฎหมาย
ล าดบัรอง ภายใตพ้ระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562  
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2.3.3 การคุ้มครองสัตว์ป่า  
1. หา้มมิใหผู้ใ้ดล่าสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง ไม่วา่จะอยูใ่นหรือนอกเขตรักษาพนัธุ์

สัตวป่์าหรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า กรณีกระท าดว้ยความจ าเป็นเพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นพน้จากอนัตราย
หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของตนเองหรือผูอ่ื้น และการล่าไดก้ระท าพอสมควรแก่เหตุ  

2. หา้มมิใหผู้ใ้ดเก็บ ท าอนัตราย หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงรังของสัตวป่์าสงวน เวน้แต่เป็น
กรณีของผูท่ี้มีสัตวป่์าสงวนไวใ้นครอบครองโดยถูกตอ้ง หรือรังของสัตวป่์าคุม้ครอง เวน้แต่เป็นรัง
ของสัตวป่์าคุม้ครองตามชนิดท่ีรัฐมนตรีก าหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
หรือเป็นกรณีผูท่ี้มีสัตวป่์าคุม้ครองไวใ้นครอบครองโดยถูกตอ้ง ขอ้ห้ามมิให้มีการเก็บ ท าอนัตราย 
หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงรังของสัตวป่์าสงวนและรังของสัตวป่์าคุม้ครอง ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่ผูซ่ึ้ง
ไดรั้บอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น  

3. ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซ่ึงสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ครอง หรือสัตว์ป่า
ควบคุมหรือกระท าการใด ๆ ใหส้ัตวป่์านั้นพน้จากการดูแลของตน เวน้แต่ไดจ้ าหน่าย จ่าย หรือโอน
สัตวป่์านั้นใหแ้ก่ผูท่ี้สามารถครอบครองสัตวป่์าดงักล่าวไดโ้ดยชอบ หรือประสงคจ์ะส่งมอบให้กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช หรือกรมประมงดูแล โดยผูค้รอบครองตอ้งช าระค่าใชจ่้ายใน
การดูแลสัตวป่์าแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช  
 
2.3.4 การก าหนดเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า  

1. การก าหนดพื้นท่ีเป็นเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนท่ี
แสดงแนวเขตซ่ึงจดัท าดว้ยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัแนบทา้ย
พระราชกฤษฎีกา  

2. มาตรการบงัคบัหรือมาตรการคุม้ครองในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 เวน้แต่กฎหมายอ่ืนจะไดก้ าหนด
มาตรการในเร่ืองดงักล่าวไวไ้ม่ต ่ากวา่มาตรการท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั  

3. พื้นท่ีท่ีจะก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะต้องไม่เป็นท่ีดินท่ีมีหนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายของบุคคลใด เวน้แต่เป็นท่ีดินของหน่วยงานของรัฐ   

4. การก าหนดเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าในพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือมี

หน่วยงานของรัฐไดรั้บอนุญาตหรือให้มีการใชห้รือท าประโยชน์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธุ์พืช ขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน  
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5. การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตราเป็นพระ

ราชกฤษฎีกาและในกรณีท่ีเป็นการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าบางส่วน ใหมี้แผนท่ี

แสดงแนวเขตท่ีเปล่ียนแปลงไปแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา 

6. ในการก าหนดใหพ้ื้นท่ีบริเวณใดเป็นเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธุ์พืช ตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย ชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้งและประชาชน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ และให้ใช้บงัคบักบัการขยาย

หรือการเพิกถอนเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าโดยอนุโลม  

2.3.5 มาตรการคุ้มครองดูแลเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า  
แผนการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแต่ละแห่ง  

1. ให้หัวหนา้เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแต่ละแห่งจดัท าแผนการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพื้นท่ีเขต

รักษาพนัธุ์สัตวป่์าแต่ละแห่ง เสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธุ์พืช เพื่อให้ความ

เห็นชอบ  

2. เม่ืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ให้ความเห็นชอบแลว้ให้หัวหน้า 

เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์านั้นด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์

สัตวป่์านั้น  

3. ในการจดัท าแผนการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า ตอ้งสอดคลอ้งกบั

แผนแม่บทการบริหารจดัการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา 45 และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืชก าหนด โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

ประกอบดว้ยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ประชาชน แนวทางการอนุรักษ์และคุม้ครองสัตวป่์า การดูแลและฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยัหรือแหล่ง

หากินของสัตวป่์า การคุม้ครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ

ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์านั้น  
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2.4 ประชากรลงิบนเขาตังกวน-เขาน้อย 
ลิงบนเขาตงักวนอยู่ควบคู่กบัชาวสงขลามาอย่างยาวนาน ซ่ึงฝูงลิงจะอาศยัอยู่ท่ีบริเวณเขา

นอ้ยและเขาตงักวน แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา ฝูงลิงจะลงจากเขาตงักวนและเขานอ้ยมาหา
อาหารในบริเวณใกล้เคียง ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด (Covid-19) ทั้ งน้ีจังหวัดสงขลามี
มาตราการล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีการหยดุการเดินทางของนกัท่องเท่ียวและการสั่งห้ามให้ประชาชน
ออกจากบา้นถา้ไม่จ าเป็น ท าให้นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการร้านคา้ผลไมส้ าหรับเป็นอาหารลิง 
ตอ้งปฏิบติัตามมาตราการดงักล่าว จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อฝูงลิงกว่า 3,000 ตวั ซ่ึงอาศยับริเวณ
เขาตงักวนขาดอาหารจากประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวท าให้เกิดการออกนอกพื้นท่ีไปรบกวนชาวบา้น
เพื่อหาอาหารในการด ารงชีวิต 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7  ฝงูลิงแสม 

ท่ีมา : พนัธวรรธน์ จาโรทก,2565 
 
2.4.1 สถานการณ์ปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างคนกบัลงิ 

ปัจจุบนัความขดัแยง้ระหว่างคน –ลิง เป็นปัญหาท่ีพบไดใ้นหลายประเทศและหลายพื้นท่ี
และหลากหลายชนิดพนัธุ์ สืบเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยท์ าใหมี้การขยายพื้นท่ีชุมชน
เขา้ไปในพื้นท่ีถ่ินอาศยัเดิมของสัตว์ป่า (Nancy and Matthew, 2012) กล่าวว่าคนกับสัตว์ป่ามีการ
ซ้อนทบัทั้งในเร่ืองของพื้นท่ีถ่ินอาศยัและอาหารโดยเฉพาะชุมชนกบัสัตวป่์าท่ีอยูต่ามแนวเขตพื้นท่ี
ป่า รวมถึงสัตวป่์าท่ีอาศยัซ้อนทบักบัพื้นท่ีชุมชนลิง (Macaques) เป็นสัตวก์ลุ่มหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีอาศยั
ใกลชิ้ดกบัชุมชนและมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้กนัระหว่างคนในชุมชนกบัลิงทั้งในแง่
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ของการรบกวน สร้างความร าคาญ ท าลายทรัพย์สิน ผลผลิตพืชสวน และท าอันตรายแก่กัน  
ตามความหมายของคาดวา่ความขดัแยง้ระหวา่งคน – ลิง ท่ีกล่าววา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสัตว์
ป่าท่ีมีผลกระทบทางลบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของชุมชน และผลกระทบต่อ
ประชากรของสัตวป่์าและสภาพแวดล้อม (World Wildlife Fund, 2005) หากไม่มีมาตรการจดัการ
อย่างเป็นรูปแบบปัญหาเหล่าน้ีจะขยายความรุนแรงมากขึ้นจนกระทัง่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อทั้ง
ระบบนิเวศพื้นท่ีถ่ินอาศยัของลิง และประชาชนในชุมชน 

จากการส ารวจพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขัดแยง้ระหว่างลิง–คน ระหว่างเดือนสิงหาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2561 จ านวน 222 แห่ง (กลุ่มงานวิจยัสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช,2561) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ระดบัความรุนแรงของความขดัแยง้ระหวา่งลิง – คน ในพื้นท่ีชุมชน 

ท่ีมา : ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช.,2561 
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ซ่ึงสามารถประเมินสถานการณ์ความวิกฤตของขนาดประชากรและความเดือดร้อนใน

พื้นท่ีสามารถจดัเกณฑส์ภาพปัญหาเป็น 3 ระดบั คือ 
  1.พื้นท่ีท่ีมีแนวโนม้จะเกิดปัญหาเป็นพื้นท่ีท่ีเร่ิมมีลิงออกมานอกพื้นท่ีแต่ยงัไม่สร้างปัญหา
ให้กบัชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเร่ิมมีการน าอาหารมา
ใหลิ้งในพื้นท่ี (ระดบัความรุนแรงนอ้ย) 
  2. พื้นท่ีท่ีมีปัญหาแต่ยงัไม่วิกฤตลิงมีการรบกวนชุมชน ท าลาย ทรัพยสิ์นของชาวบ้าน 
พื้นท่ีอาศยัของลิงถูกลอ้มรอบดว้ยชุมชน (ระดบัความรุนแรงปานกลาง) 
  3. พื้นท่ีท่ีมีปัญหาวิกฤตลิงมีการรบกวนชุมชน ท าลายทรัพยสิ์นของชาวบา้น พื้นท่ีอาศยั
ของลิงซอ้นทบักบัชุมชน (ระดบัความรุนแรงมาก) 

การใชป้ระโยชน์ซ้อนทบักนัทั้งในเร่ืองของพื้นท่ีถ่ินอาศยัและแหล่งอาหารระหว่างมนุษย์
กับลิง มีหลายลกัษณะสามารถจ าแนกบริเวณท่ีพบปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิงกบัคนในพื้นท่ี
ชุมชนตามสภาพพื้นท่ีถ่ินอาศยัออกเป็น 5 ลกัษณะ 

1. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ป่าธรรมชาติขนาดใหญ่และออกมานอกพื้นท่ีป่าเป็นบาง
ช่วงเวลาของปีโดยเฉพาะช่วงพืชเกษตรออกผลผลิตมีพฤติกรรมท าลายพืชผลการเกษตรท่ีอยู่ตาม
แนวขอบพื้นท่ีอนุรักษ ์
 2. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าธรรมชาติและมีส่ิงก่อสร้าง เช่น วดั หรือสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ใน
พื้นท่ี หรือตามแนวขอบป่า ลิงเหล่าน้ีจะออกมารบกวนช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ี ร้ือคน้
แยง่อาหาร กดัท า ร้ายหากพื้นท่ีดงักล่าวมีจุดใหอ้าหารลิงจะออกมารออาหารตามช่วงเวลา 
 3. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าธรรมชาติขนาดเล็กติดกบัชุมชนเมืองลอ้มรอบ ลิงกลุ่มน้ีจะอาศยั
หลบันอนในพื้นท่ีป่าธรรมชาติและออกมาจากพื้นท่ีป่าในช่วงเชา้ เพื่อไปหากินบริเวณพื้นท่ีชุมชน
เช่น ตลาดบริเวณท่ีมีการทิ้งเศษผกัผลไมแ้ละบริเวณท่ีมีคนมาให้อาหารขา้งทางตามแนวขอบพื้นท่ี
ป่า  
4. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีเขตเมืองซ้อนทบักบัพื้นท่ีชุมชน เช่น ลิงท่ีพบตามสวนสาธารณะมีแหล่งพกั
ตามตน้ไมห้รือตึกร้างในเขตเมือง 
  5. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าชายเลนส่วนมากถา้เป็นลิงท่ีออกมาร้ือทรัพยสิ์นชาวบา้นจะออกมา
ตามช่วงเวลาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา น ้ าขึ้น-น ้ าลงและหากพื้นท่ีดงักล่าวมีจุดให้อาหารลิงลิง
จะออกมาหาอาหารตามช่วงเวลา 
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การจดักลุ่มท่ีมีปัญหาในการจดัการพื้นท่ีของการอยูอ่าศยัของลิงดงัน้ี 
1. พื้นท่ีอาศยัของลิงอยูซ่อ้นทบักบัพื้นท่ีมนุษย ์เช่น ลิงลพบุรี ลิงบางขนุเทียน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

2. พื้นท่ีอาศยัของลิงถูกลอ้มรอบดว้ยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

3. พื้นท่ีอาศยัของลิงถูกบุกรุกและมีพื้นท่ีคาบเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 การจดักลุ่มท่ีมีปัญหาในการจดัการพื้นท่ีของการอยูอ่าศยัของลิง 

ท่ีมา : ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช.,2561 
 
 
 

ลงิและมนุษย์ 
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั 

พื้นท่ีลงิในป่าธรรมชาติ 

พื้นท่ีอาศัยของมนุษย์ 

พื้นท่ีอาศัยของมนุษย์ 

พื้นท่ีลิงในป่าธรรมชาติ 
พื้นท่ีคาบเก่ียว พื้นท่ีมนุษย ์
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จากการประเมินสถานการณ์ความวิกฤตของขนาดประชากรและความเดือดร้อนในพื้นท่ี

สามารถจดัเกณฑส์ภาพปัญหา คือ  
1. พื้นท่ีท่ีมีแนวโนม้จะเกิดปัญหา เป็นพื้นท่ีท่ีเร่ิมมีลิงออกมานอกพื้นท่ีแต่ยงัไม่สร้างปัญหา

ใหก้บัชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งท่องเท่ียว เร่ิมมีการน าอาหารมา
ใหลิ้งในพื้นท่ี จานวน 78 แห่ง 

 2.พื้นท่ีท่ีมีปัญหาแต่ยงัไม่วิกฤต ลิงมีการรบกวนชุมชน ท าลายทรัพยสิ์นของชาวบา้น พื้นท่ี
อาศยัของลิงถูกลอ้มรอบดว้ยชุมชน แต่ประชากรยงัไม่มากนกั มีการออกมาเป็นช่วงระยะเวลาพื้นท่ี
ถ่ินอาศยัยงัเป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ จ านวน 59 แห่ง 

 

2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

วิศิษฎ์ อาศยัธรรมกุล (2554) ผลการศึกษาการควบคุมประชากรลิงแสมในธรรมชาติดว้ยการ
ท าหมนัแบบไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการปล่อยกลบัคืนถ่ิน และการติดตามศึกษาต่อเน่ือง
ถึงผลกระทบระยะยาวภายหลงัการท าหมนั การควบคุมประชากรลิงแสมในธรรมชาติ จ าเป็นตอ้ง
ใชวิ้ธีการท าหมนัแบบไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ทั้งในเพศผูแ้ละเพศเมีย โดยมีผลขา้งเคียงนอ้ย
หลงัผ่าตดั คือใช้วิธีผ่าตดัตดัท่อน ้ าเช้ือแบบไม่ใช้มีดในเพศผู ้และวิธีผ่าตดัตดัท่อน าไข่โดยส่อง
กลอ้งทางหนา้ทอ้งในเพศเมีย กระบวนการดกัจบัลิง การผา่ตดั และน ากลบัคืนฝงู ไม่ควรใชเ้วลาเกิน
กวา่ 24 ชัว่โมง เพือ่ป้องกนัปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อล าดบัชั้นทางสังคมในฝงูลิง 
 

วิศิษฎ ์อาศยัธรรมกุล (2558) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างมนุษยแ์ละถูกครอบง าในหลาย
พื้น ท่ี ท่ีจัดโดยหน่วยงานราชการและชาวบ้าน พบว่าย ัง มีความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว  
และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีไม่สอดคล้องกัน เช่น ชาวบ้านท่ีได้รับระบบโดยตรงจากด้านล่าง 
ตอ้งการให้น าลิงออกจากพื้นท่ีโดยเร็วท่ีสุดหรือบางพื้นท่ีเข้าใจว่าการท าหมนัจะช่วยแก้ปัญหา
ทั้งหมดไดห้รือบางพื้นท่ีก็เนน้เร่ืองต่างๆ เพราะเป็นสัตวส์ัญลกัษณ์ของทอ้งท่ีนั้น โดยท่ีบริเวณนั้น
ไม่ใช่ป่าธรรมชาติท่ีคุณอาศัยอยู่  เช่น มีศาลเจ้าท่ีลพบุรี เป็นต้น พื้นท่ีแนวทางแก้ไขข้อพิพาท 
การครอบครองมนุษย์จึงท าให้มีความจ าเป็นในการจัดการ ทั้งมนุษย์และส่ิงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
ทบัซ้อนดว้ยแนวทางบูรณาการตาม 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) การสร้างความเขา้ใจ ความตระหนัก และ
การมีส่วนร่วมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง 2) การสร้างระบบ ขอ้ควรระวงัและการป้องกนั 3) การควบคุม
จ านวนประชากรของส่ิงต่าง ๆ 4) การฟ้ืนฟูระบบนิเวศและถ่ินอาศยัของลิง 
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สมหญิง ทฬัหิกรณ์ (2562) การส ารวจประชากรถึงและประเมิน สภาพปัญหาในพื้นท่ีท่ีมี

ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิง ผลการศึกษาการส ารวจประชากรถึงและประเมินสภาพปัญหาใน
พื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิง - ชุมชน เป็นการด าเนินงานโดยความร่วมมือกบัหน่วยงาน
หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาคสนามในพื้นท่ี และ หน่วยงานในสังกดัส่วนกลางของส านกัอนุรักษส์ัตว์
ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช ท าการส ารวจประชากรลิงในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาฯ โดยการ
ก าหนดจุดส ารวจนับประชากรโดยตรงและประเมิน สภาพปัญหาจากการสอบถาม ระหว่างช่วง
เดือนสิงหาคม กนัยายน 2561 จากการส ารวจพื้นท่ี พบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิง- 
ชุมชน 222 แห่ง โดยท าการส ารวจนบัประชากรแลว้ 173 แห่ง ยงัไม่ส ารวจนบั 49 แห่ง มีประชากร
ทั้งหมด 53,068 ตวั โดยมีลิงแสมเป็นกลุ่มประชากรหลกั คิดเป็น ร้อยละ 92.25 ของประชากรส่ิง
ทั้งหมด และมีการแบ่งระดบัความรุนแรงของปัญหาในพื้นท่ีเป็น 3 ระดบั คือ 1) พื้นท่ีท่ีมีแนวโนม้
จะเกิดปัญหา จ านวน 78 แห่ง 2) พื้นท่ีท่ีมีปัญหาแต่ยงัไม่วิกฤต จ านวน 59 แห่ง และ 3) พื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาวิกฤตจ านวน 38 แห่ง 
 

Pallab Deb (2014)The Rhesus macaque (Macaca mulatta) is widely distributed throughout 
North and Northeast India. Rhesus macaques are aggressive and damage to human property and 
harassment by Rhesus macaque are the common feature in our study area like other parts of India. 
It was found that, the total number of Rhesus macaque population was 330  within study area and 
distributed in six separate troops. A total of  35 cases of  monkey bite and  76 cases of  aggressive 
threats  were reported, with physical attacks in  the  form  of  scratching  by  nails,  biting  by  their  
teeth. Large-scale  habitat  destruction continues throughout  the  entire home  range of  the species  
is the  main cause of  the man-monkey conflict in the study area 

 
Wolfgang P J Dittus (2019)  Sri Lanka is a biodiversity hotspot with high human density 

that contributes to increasing human-monkey conflict (HMC). In 50 years of primate studies there, 
the development of HMC has been documented, and many workshops and interventions organized 
to ameliorate HMC. These activities prompted the present survey. In the extensive lowland dry 
zone of Sri Lanka, the affected nonhuman primates are the toque macaque, gray and purple-faced 
langurs and slender loris. We surveyed and evaluated the attitudes of rural residents towards these 
four species in an effort to contribute to an ethnoornithological approach to conservation, i.e., 
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promote a coexistence and sharing of habitat between humans and monkeys. We selected 13 
villages near Polonnaruwa, located centrally in the dry zone. The four nonhuman primate species 
differ in their behavioral ecologies, and this influenced how frequently they were thought of as 
pests. Most HMC was with the macaque and gray langur, less with the purple-faced langur and 
least with the loris. The underlying sentiment among stakeholders towards monkeys was generally 
either neutral or positive. Nonetheless, the majority (80%) of people desired a translocation of the 
troublesome monkeys from their properties to protected areas, which is impractical. Few (< 1%) 
openly wanted monkeys destroyed. While a traditional reverence for monkeys provides a solid basis 
for science and media-based education, it also contributes to the feeding of monkeys and 
consequent unnatural population growth, and enhanced HMC. Public understanding of the 
underlying causes of HMC was poor, hindering effective solutions. A combination of a feeding 
ban, possibly contraceptive intervention at localized HMC trouble spots, and extensive education 
may be the only benign alternatives to the destruction of wild primates by a powerful minority. 
Coexistence through strengthening and expansion of exclusive suitable protected habitats for all 
wildlife is a priority. 

 

สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องท่ีศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยโดย

พิจารณาถึงแนวทางจากทบทวนวรรณกรรม การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: 

ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ างานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์

ป่าและพนัธุ์พืช ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ทั้งน้ีไดมี้การ

ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการลิงและถ่ินท่ีอยู่อาศยัอย่างย ัง่ยืนเน่ืองจากสภาพปัญหาความ

ขดัแยง้ระหว่างคนกบัลิงในพื้นท่ีชุมชนเมืองซ่ึงเกิดจากการใช้ประโยชน์พื้นท่ีทบัซ้อนกนั เพื่อให้

การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความส าเร็จ 



 

บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

งานวิจยัท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดัสงขลา ศึกษาปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ข
ปัญหาท่ีผ่านมาเพื่อน าผลการศึกษามาโดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากปัญหาความขัดแยง้ลิง การวิจัยท าการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหาดงัน้ี 

 
3.1 กรอบแนวคิด 

 3.2 แผนท่ีโดยรอบโครงการและขอบเขตประชาชนในพื้นท่ี 

3.3 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informant) 

3.4 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 กรอบแนวคิด 
การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสาร (Documentary 

Research) ท่ีเก่ียวขอ้งและ จากการสัมภาษณ์ โดยน าผลการสัมภาษณ์ ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครสงขลาประชาชนในพื้นท่ีเขาตังกวน-เขาน้อย จังหวดัสงขลา 
ในการทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้และบริบทของปัญหาความขัดแยง้ลิงกับ
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดัสงขลา โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและวิเคราะห์สาเหตุ โดยผ่าน
การใชก้ารวิเคราะห์ ทฤษฎีความขดัแยง้ วงกลมของมวัร์ 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 
 
 
 
 

บริบท 

ความเป็นมาขอ้มูลเบ้ืองตน้ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย 
จงัหวดัสงขลา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร  และ วิธีการสัมภาษณ์บุคคลผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

สาเหตุความขัดแย้ง 

1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล    - การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นของการประชาสัมพนัธ์ 

2) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์  - การไดรั้บและเสียผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ – ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน 

4) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง     - การบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

5) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม        - ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ความรักษส์ัตว ์

วิเคราะห์ขอ้มูลอภิปรายผลการศึกษาและเขียนรายงานการวิจยัการจดัการความขดัแยง้
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

โดยสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนินการขดัแยง้ลกัษณะแบบเดียวกนัในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดไดแ้สดงเห็นว่าการศึกษาในคร้ังน้ีไดมุ้่งเนน้ 2 ประเด็น ไดแ้ก่
สาเหตุของความขดัแยง้ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ความขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขาตงั
กวน-เขาน้อยจงัหวดัสงขลา โดยการศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้นั้นผูวิ้จยัได้นาเอาชนิดความ
ขดัแยง้ของวงกลมความขดัแยง้ของ คริสโตเฟอร์ มวัร์ มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความขดัแยง้
จากการพฒันาโครงการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล ประกอบดว้ย 
การไม่ได้รับข้อมูล การได้รับ ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 2) ความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ 
ประกอบดว้ยการไดรั้บหรือเสียผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียจากโครงการ 3) ความขดัแยง้ดา้น
ความสัมพนัธ์ ประกอบด้วย บริบทของสาเหตุของความขดัแยง้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา  

 
1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflict) 

- การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

- การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

2) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ (Interest Conflict) 

- การไดรั้บและเสียผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Structural Conflict) 

- ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อโครงการ 

4) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง (Relationship Conflict) 

- การบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 

5) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม (Values Conflict) 

- ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 

 

3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
ในการวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้นเขาตงั

กวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา รวมถึงการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
แก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยงานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา),
เจา้หน้าท่ีเทศบาลนครสงขลา , ประชาชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดั
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สงขลาในพื้นท่ีร่วมกับการศึกษาจากเอกสารจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และน าขอ้มูล 
ดังกล่าวมาเรียบเรียง วิเคราะห์และหาข้อสรุป ขอ้เสนอแนะผูว้ิจยัได้ก าหนดผูใ้ห้ข้อมูล โดยใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือกกลุ่มเป้าหมายตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยขึ้ นอยู่กับความ เต็มใจของผู ้ให้ข้อมูลและยินดีให้ค  าตอบจากการ
สัมภาษณ์ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บขอ้มูล
จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
ภาคสนาม (Field Study) โดย การลงไปเก็บข้อมูลในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อให้ได้ขอ้มูลตรงกับ วตัถุประสงค์ของการศึกษา และครอบคลุมผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้งมากท่ีสุด โดยใชก้ารสัมภาษณ์ ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา),เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา , ประชาชนและผู ้ประกอบการในพื้น ท่ี เขาตังกวน-เขาน้อย จังหวัดสงขลา 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการ
รวบรวมจากบทความ ข่าว บทความในหนังสือพิมพ์ และส่ือออนไลน์ รวมถึงบทสัมภาษณ์ 
ในเอกสารต่าง ๆ ท่ีน าเสนอเน้ือหา เก่ียวขอ้งกับความขดัแยง้ลิงกับชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย 
จงัหวดัสงขลา 

 
3.2.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.2.1.1  ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 (สงขลา), 5 คน 

3.2.1.2  เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา 5 คน  

3.2.1.3  ประชาชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดั

สงขลา 10 คน 
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3.3  แผนที่โดยรอบโครงการและขอบเขตประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 การจ าแนกเขตบริเขาตงักวนและเขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ก าหนดพื้นท่ีซ่ึงอยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรของเขาตังกวน - เขาน้อย 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของเทศบาลนคร
สงขลา 
 
     
 
 
 
 

เขาตงักวน เขานอ้ย 

เขาตงักวน 

เขานอ้ย 
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3.4  การรวบรวมข้อมูล 
3.4.1  ข้อมูลทุติยภูมิ  
  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เอกสารวิชาการ ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง รายงาน เอกสารทาง
ราชการ (Official Record) เอกสารรายงาน  การประชุม รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
ตวัเลขสถิติต่าง ๆ ท่ีหน่วยราชการจดัเก็บไว ้เอกสารทางวิชาการ ข่าวสารและขอ้มูลจากเวบ็ไซต์การ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ   
  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคล (Personal Interview) ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา, ประชาชนและผูป้ระกอบการใน
พื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา , ชาวบา้นในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย 

3.5  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) โดยรวบรวมข้อมูล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษาจากเอกสารวิชาการ ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานผลการวิจยั (Research 
Reports) เอกสารทางราชการ (Official Record) เอกสารรายงานการประชุม เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ ตวัเลขสถิติต่าง ๆ ท่ีหน่วยราชการจดัเก็บไว ้จุลสาร (Pamphlets) รวมถึง
เอกสารอ่ืน ๆ 
  3.5.2 การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะก าหนด โครงสร้างและค าถามท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์กวา้ง ๆ 
ไวล้่วงหน้าก่อนการไปเก็บขอ้มูล และเพิ่มเติม ค าถามเจาะลึกขณะสัมภาษณ์เฉพาะหน้ากับผูใ้ห้
ขอ้มูลในแต่ละส่วน 

3.6  การก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์  
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัใช้การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ซ่ึงท่ีได้มาของ
ขอ้มูลในแต่ละประเด็นโดยก าหนดค าถามไดก้ าหนดตาม 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม ขอ้มูล
ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์ 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าใหผู้ว้ิจยั
สามารถการทราบถึงสาเหตุและการจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งลิงกบัชาวบา้นเขา
ตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 
4.1 ผลการศึกษา 

4.2 การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  4.2.1 ภาครัฐ 

  4.2.2 ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

  4.2.3 ภาคประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4.1 ผลการศึกษา 
 
4.1.1 พื้นท่ีบริเวณเขาตังกวน-เขาน้อย 

จากการศึกษาพบวา่ เขาตงักวน-เขานอ้ย เป็นภูเขาเลก็ๆ จ านวน 2 ลูก โดยยอดเขาสูง
จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 60 และ 80 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง ทั้งอยูท่างทิศเหนือ
ของพื้นท่ีเทศบาลนครสงขลา และมีชุมชนโดยรอบจ านวน 3 ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงชุมชนรอบพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย 

ทิศเหนือ  ติดชายหาดสิมิหลา จงัหวดัสงขลา 

ทิศใต ้  ติดพื้นท่ีชุมชนวดัไทรงาม 

ทิศตะวนัตก  ติดกบัชุมชนวดัแหลมทราย 

ทิศตะวนัออก  ติดสวนสาธารณะเทศบาลนครสงขลา 

ประชากรท่ีอาศยัรอบพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย ตามทะเบียนราษฎร์มีจ านวน 3,214 คน 
โดยมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,467 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 ชุมชนรอบพื้นท่ีบริเวณเขาตงักวน-
เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ 

1. ชุมชนวดัไทรงาม ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเขาตงักวน-เขาน้อยมีพื้นท่ี 450,346.30 ตาราง
เมตร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 1,284 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 
741 ครัวเรือน 
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2. ชุมชนวดัแหลมทราย ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเขาตงักวน-เขาน้อยมีพื้นท่ี 233,079.30 
ตารางเมตร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 947 คน และมีจ านวนครัวเรือน
ทั้งส้ิน 332 ครัวเรือน 

3. ชุมชนหลงัต าหนักเขาน้อย  ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเขาตงักวน-เขาน้อยมี
พื้นท่ี 747,771.20 ตารางเมตร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 984 คน และมี
จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 394 ครัวเรือน 

 
4.1.2 ประเภทของลงิในพื้นท่ีความขัดแย้ง 

จากขอ้มูลของส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6  (สงขลา) ไดด้ าเนินการ
ส ารวจประชากรลิงบริเวณเขาตังกวน-เขาน้อย ในปี พ.ศ.2561 พบว่ามีประชากรลิง 1 ,894 ตัว 
ซ่ึ งในปัจจุบันมีประชากรลิงประมาณ 3 ,000  ตัว  โดยประชากรลิงทั้ งหมดคือ  ลิงแสม  
(Macaca fascicularic) และ พบว่ามีลิงกงั (Macaca nemestrina) เพศผู ้ตวัเต็มวยั จ านวน 1 ตวั โดย
ลิงอาศยัหลบันอนในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย และจะออกมาหากินในเขตชุมชนกระจายไปทัว่พื้นท่ี
ของเทศบาลนครสงขลา คิดเป็นพื้นท่ี 9.70 ตารางกิโลเมตร  

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ฝงูลิงแสมท่ีเขาตงักวน 
ท่ีมา : กลุ่มอาสารักษลิ์งจงัหวดัสงขลา,2565 
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ภาพท่ี 4.3 ลิงกงัท่ีเขาตงักวน 
ท่ีมา : กลุ่มอาสารักษลิ์งจงัหวดัสงขลา,2565 

 
4.1.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกบัลิง 

 
การจัดการปัญหาความขัดแยง้ระหว่างคนกับลิง จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลาย

หน่วยงานในการบูรณาการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงมีประเด็นหลกัในการจดัการประชากรลิงและ
การจดัการพื้นท่ี นอกจากน้ียงัตอ้งเฝ้าระวงั โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน รวมถึงการให้ความรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชน 

4.1.3.1 การจดัการประชากรลิง 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ไดด้ าเนินการจดัท าประชา

พิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการด าเนินโครงการท าหมนัควบคุม
ประชากรลิง บนพื้นท่ีเขาตงักวน-เขาน้อย ในปี พ.ศ. 2559 โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับการท า
หมนัควบคุมประชากรลิง จึงมีการด าเนินการเกิดขึ้นนบัจากนั้นถึงปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการจากจงัหวดัสงขลา 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการด าเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิงในพื้นท่ีของส านกับริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี์ 6  (สงขลา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากน้ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช มีการจดัตั้งศูนยส์ายด่วนพิทกัษ์ป่า 
โทรศพัท ์1362 รับแจง้เหตุสัตวป่์าสร้างความเดือดร้อน สัตวป่์าพลดัหลงหรือไดรั้บบาดเจ็บ  
 
 

ตาราง4.2 สถิติแจง้เหตุ 1362 กรณีสัตวป่์าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีเขาตงั
กวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 ทั้งน้ีการจากขอ้มูลทางสถิติจากการแจ้งเหตุ 1362 กรณีสัตว์ป่าสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดัสงขลา มีจ านวนทั้งส้ิน 40 กรณี โดยลิงทุกกรณีถูก
น าส่งไปยงัสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์าโตนงาชา้ง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
 
 

ปีงบประมาณ เพศผู้ เพศเมีย รวม 

2559 50 6 56 

2560 34 6 40 

2561 32 13 45 

2563 265 150 415 

2565 102 44 146 

รวม 483 219 702 

ปีงบประมาณ เพศผู้ เพศเมีย รวม 

2562 2 - 2 
2563 14 3 17 
2564 9 1 10 
2565 10 1 11 
รวม 35 5 40 
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4.1.4 การจัดการพื้นท่ีเขาตังกวน-เขาน้อย จังหวัดสงขลา 
 

กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครสงขลา ไดจ้ดัท าป้ายจุดให้อาหารลิง และ 
ป้ายแจง้เบอร์ติดต่อเพื่อแจง้เหตุ 1362 ป้ายโครงการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิง กรงเหล็กครอบถงั
ขยะเพื่อป้องกนัลิงร้ือคน้ ในบางบริเวณของเขาตงักวน-เขานอ้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ป้ายแสดงจุดใหอ้าหารลิง 

 
 

ภาพท่ี 4.5 กรงเหลก็ครอบถงัขยะเพื่อป้องกนัลิงร้ือคน้ 
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ภาพท่ี 4.6 ป้ายแสดงผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิง 

    

 
 

ภาพท่ี 4.7 ป้ายแสดงจุดหา้มใหอ้าหารลิง  
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ภาพท่ี 4.8 ป้ายแสดงเบอร์สายด่วนพิทกัษป่์า 1362  

 

4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษาผูว้ิจยัได้เลือกการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาและครอบคลุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งมาก
ท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา), เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครสงขลา , 
ประชาชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 
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4.2.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ 
 

การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) 5 คน
จากค าถาม ท่านพบวา่พื้นท่ีของท่านมีการอยูร่่วมกนัระหว่างคนกบัลิงอยา่งไร 
 

ส าหรับพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ลิงบางส่วนไดอ้อกไปหากินตามบา้นเรือนของชาวบา้นท่ีอยู่ริม
เขาและมีการร้ือคน้ถงัขยะเพื่อหาอาหาร บางตวัก็มีนิสัยดุร้าย จึงจ าเป็นสาเหตุท่ีตอ้งควบคุมจ านวน
ลิงในธรรมชาติไม่ให้เพิ่มขึ้น จากกรณีลิงในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการให้คน
ในชุมชนและลิงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ด้วยการแก้ปัญหาผ่านการท าหมนัควบคุมประชากรลิง 
สร้างเสริมความเขา้ใจกบัชุมชน โดยริเร่ิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีผูอ้าศยัในชุมชน
สัมผสัไดถึ้งความส าเร็จของโครงการท าหมนัลิง นอกจากน้ีลิงจดัว่าเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงในพื้นท่ี จึง
เกิดการรวมตวัของประชาชนเป็นกลุ่มอาสารักษลิ์งสงขลา ท่ีร่วมกนัช่วยดูแลลิง คอยปกป้อง แจง้
เหตุกรณีลิงป่วยประสบอุบติัเหตุ 

 - ผูอ้  านวยการส่วนอนุรักษส์ัตวป่์าส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 เจา้หนา้ท่ีส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) หารือกบัเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจ าจงัหวดัสงขลา กรณีปัญหาความเดือดร้อนของลิง 
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ทั้งน้ีการแกไ้ขปัญหาจ านวนของลิงท่ีเพิ่มขึ้นจากการท่ีตอ้งน าลิงท่ีดกัจบัมาไดจ้ากเขาตงั

กวนและเขาน้อย จากเขตเทศบาลนครสงขลา มาท าหมนั เพราะตอ้งการควบคุมประชากรของลิง
แสมท่ีมีมากจนเกินไป หากปล่อยไวโ้ดยไม่ควบคุม อาจส่งผลถึงปัญหาฝูงลิงมีประชากรเพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองหลายพนัตวั ท่ีจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนติดกบัชายเขาตงักวน
และเขานอ้ย  

- สัตวแพทยส่์วนอนุรักษส์ัตวป่์าส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
 
ขอ้ร้องเรียนจากปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัลิงมีลกัษณะแบบใด อยา่งไร 
 
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงกว่า 4,000 ตัว แบ่งเป็น 4-5 ฝูง บางฝูงร้ือหลังคาบ้าน

ชาวบา้นหาของกิน บางฝูง คุย้ถงัขยะจนตอ้งท ากรงครอบ บางฝูง ยกพวกเขา้ไปในสถานท่ีราชการ 
บางฝูงอาศยันัง่บนหลงัคารถนกัท่องเท่ียว ไปสร้างอาณาจกัรใหม่ท่ีสวนสัตวส์งขลา ท่ีห่างออกไป
กวา่ 10 กิโลเมตร สร้างปัญหาใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีอยา่งมาก  ซ่ึงปีน้ีไดง้บประมาณท าหมนัเพียง 
150 ตวั แต่ปีหนา้เตรียมใชง้บประมาณจงัหวดัสงขลา จึงตั้งเป้าให้ได ้500 ตวั เพื่อควบคุมประชากร
ลิงให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีโครงการแกไ้ขปัญหาลดผลกระทบของลิงท่ีออกมาสร้างความเดือดร้อน
ใหก้บัชุมชน มีเป้าหมายเพื่อลดประชากรลิงท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

- ผูอ้  านวยการส่วนอนุรักษส์ัตวป่์าส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
 

ท่านเคยลงพื้นท่ีไปช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัลิงท่ีใดบา้ง ปัญหาท่ีพบบ่อยสุดคือ
อะไร และแกปั้ญหาอยา่งไร  

 
ส าหรับปัญหาในพื้นท่ี มกัพบ คือการท่ีลิงออกนอกพื้นท่ีแลว้ประชาชนมีความกังวลใน

ความปลอดภัยท่ีจะได้รับความเสียหายและอันตรายจากลิง ซ่ึงลิงนั้นมีกระจายในเขตเมืองท่ีมี
ประชากรลิงเดิมอยูแ่ลว้ เช่น อ าเภอเมืองสงขลา การแกปั้ญหาโดยทีมช่วยเหลือสัตวป่์าจะด าเนินการ
ดกัจบัลิง แลว้พิจารณาน ากลบัคืนสู่พื้นท่ีหากินเดิมหรือด าเนินการส่งไปยงัสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์า 
แลว้แต่กรณี 

 - หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานช่วยเหลือสัตวป่์า กล่าว 
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กระบวนการท าหมนัลิงมีการด าเนินการอยา่งไร  
 
ส าหรับการดกัจบัลิงเพื่อน าไปท าหมนัจะใชก้รงใส่อาหารลิง และเปิดกรงให้ลิงเขา้ไปกิน

อาหารน าไปวางไวใ้กลป่้าเชิงเขา เม่ือลิงเขา้ไปกินอาหาร เป็นจ านวนมากก็จะท าการปิดฝากรง 
 

  - นกัวิชาการสัตวบาล ส่วนอนุรักษส์ัตวป่์าส านกับริหารพื้นท่ี กล่าว 
 

 หลงัจากดกัจบัลิงไดแ้ลว้ เจา้หนา้ท่ีจะใชย้าสลบฉีดให้ลิงหมดสติ ก่อนจะมีการท าประวติั 
สักสัญญาลกัษณ์ในจุดท่ีเห็นไดช้ดับริเวณทอ้งแขนลิงก็จะมีรหัสจงัหวดั รหัสปี พ.ศ. ตามดว้ยเลข
ประจ าตวัลิง แลว้ท าประวติัถ่ายรูปลิงแต่ละตวั รวมทั้งวดัขนาดดว้ย หลงัจากนั้นก็จะน ามาส่งใหที้ม
สัตวแพทยท์ าการผา่ตดัท าหมนั ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย พกัฟ้ืน ก่อนจะน าไปใส่ในกรงเพื่อดูอาการแทรก
ซ้อนหลงัผ่าตดัเสร็จแลว้ ประมาณ 24-48 ชัว่โมง หากไม่มีอะไรมาแทรกซ้อน ลิงทั้งหมดก็จะถูก
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกลบัไปท่ีเขาตงักวนและเขานอ้ย 

 
- สัตวแพทยส่์วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 

ลิงเป็นสัตวป่์าคุม้ครองตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
และมีลิงพนัธุ์ไหนบา้งท่ียกเวน้ไม่ถือวา่อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัฯน้ี 

 
ในกรณีของกลุ่มลิงท่ีเป็นสัตวป่์าคุม้ครองในประเทศไทยทั้ง 6 ชนิด คือ ลิงเสน ลิงกงัเหนือ 

ลิงกงัใต ้ลิงแสม ลิงไอเ้ง้ีย และลิงวอก ลว้นอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า
และพนัธุ์พืช โดยลิงท่ีพบในจงัหวดัสงขลา ไม่นับกรณีจดัแสดงในสวนสัตว ์จะเป็นประชากรลิง
แสม และลิงกงัใต ้ทั้งน้ีบริเวณเขาตงักวน-เขานอ้ยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีฝงูลิงแสมเป็นจ านวนมาก  
มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเดินทางน าครอบครัว มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก
โดยซ้ืออาหารทั้งกลว้ย ถัว่และขา้วโพด ใหลิ้งและนกพิราบกินอยา่งต่อเน่ืองและเน่ืองจากในขณะน้ี
ประชากรลิงบริเวณเขาตงักวน-เขานอ้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองหลายพนัตวั หากไม่ลดประชากรลิงลง
ก็จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
 

 - ผูอ้  านวยการส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
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ภาพท่ี 4.10 การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธุ์พืช มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้
ระหวา่งคนกบัลิง อยา่งไรและมีอุปสรรคใดในการแกไ้ขปัญหา 

 
ลิงสายพนัธุ์ถ่ินทั้งหมดในประเทศไทยจดัว่าสัตวป่์าคุม้ครอง ภายใตพ้ระราชบญัญติัสงวน

และคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นหน้าของกรมในการก ากับดูแลโดยตรง ทางกรมฯได้
ด าเนินการส ารวจประชากร ส ารวจโรคสัตวสู่์คน และจดัท าโครงการท าหมนัควบคุมประชากรลิง 
แต่ปฏิเสธไม่ได้ท่ามวิกฤตเศรษฐกิจและภาวะโรคระบาดท่ีเกิดขึ้ นทั่วโลก ความเร่งด่วนใน 
การจดัการวิกฤตส่งผลต่องบประมาณ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสัตวป่์า ท าให้การด าเนินงาน
อาจไม่ครอบคลุมกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงเกิดความร่วมมือกบัภาคทอ้งถ่ินในการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อควบคุมและท าหมนัลิง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของกรมอุทยานฯเขา้มาด าเนินการ และเม่ือการควบคุม
ประชากรลิงเป็นไปตามเป้าหมาย การติดตามดูแลลิงในพื้นท่ีนั้นๆยงัตอ้งด าเนินต่อไป เพื่อให้คน
และลิงอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื เน่ืองจากหลายพื้นท่ีมีลิงเป็นอตัลกัษณ์อยูคู่่กบัประวติัของชุมชนมา
อยา่งยาวนาน 

- ผูอ้  านวยการส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
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ความร่วมมือของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) มีการสร้างความร่วมมือกับ
เทศบาลเมืองสงขลา องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ และภาคท้องถ่ินในการ
ด าเนินงานจดัการท าหมนัลิงในพื้นท่ีท่ีมีประชากรลิงหนาแน่น นอกจากน้ียงัสร้างความเขา้ใจกับ
ภาคประชาชนในการอยู่ร่วมกนักบัลิงในกระบวนการด าเนินการท าหมนัลิง จะมีการท าลงพื้นท่ี
ช้ีแจงและประชาพิจารณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนในพื้นท่ีเสมอ รวมถึงการพูดคุยของ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากน้ียงัมีการจดัท าคู่มือการอยู่ร่วมกันและจดัการความขดัแยง้
ระหวา่งคนกบัลิง” 

- สัตวแพทยส่์วนอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) กล่าว 
 
 การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา 5 คนจากค าถาม ท่านเคยไดรั้บเร่ือง

ร้องเรียนเก่ียวกบัลิงในพื้นท่ีและจดัการปัญหาอยา่งไร 
 
ได้รับเร่ืองจากร้องเรียนมาตลอด เช่น ประชาชนร้องเรียนเร่ืองลิงมาสร้างความเสียหาย

ให้กบัชาวบา้น มีการแย่งของกิน การท าลายกระเบ้ืองหลงัคาบา้น รวมถึงร้ือคน้ขา้วของ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาทางเราได้มีการติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน 1362  ป้ายข้อควรระวังและ 
มีการก าหนดจุดให้อาหารลิง นอกจากน้ีถงัขยะเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีมีปัญหามากท่ีสุดส าหรับลิง 
ปัญหาอาจแกไ้ขไดด้ว้ยการออกแบบตวัถงั การป้องกนัจากลิงคุย้เขี่ย ผูค้นสามารถทิ้งขยะไดง้่าย   
คนเก็บขยะสามารถท างานไดส้ะดวกและมีมาตรการห้ามทิ้งเศษอาหารออกนอกถงัขยะ มาตรการ
ส าหรับนกัท่องเท่ียว ในพื้นท่ีท่ีมีลิง เช่น ห้ามให้อาหารลิง  หรือแมแ้ต่แสดงให้ลิงเห็นว่าพวกเขามี
อาหาร หา้มยัว่ยลิุง  
  - เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา กล่าว 
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ภาพท่ี 4.11 การด าเนินงานการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลนครสงขลา 

ช่วงโรคระบาดโควิด-19 ทางเทศบาลมีการจดัการลิงในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ยอยา่งไร 
 
 จากช่วงการแพร่ระบาดของโรคไดท้ าการแกปั้ญหาลิงขาดแคลนอาหาร จากการลงพื้นท่ี
ของเทศบาลนครสงขลาโดยส ารวจผลว่าลิงมีการขาดแคลนน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติ ทั้งน้ีการแกไ้ข
ปัญหาจากทางเทศบาลนครสงขลา คือการน าน ้ าและอาหารให้กบัลิง อีกทั้งมีการหารือร่วมกนักบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งอีกคร้ังเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้ 
รวมถึงการประสานงานกบัความร่วมมือของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) มีการสร้าง
ความร่วมมือกบัเทศบาลเมืองสงขลาในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ท่ีผา่นมา 
  - เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสงขลา กล่าว 
 
4.2.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน  

 
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 

  
“บริเวณช่องเขาน้อยและเขาตงักวน เขตเทศบาลนครสงขลา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีฝูง 

ลิง อาศัยนับพนัตัว มีนักท่องเท่ียวและประชาชนผูรั้กสัตว์มาซ้ืออาหารให้ลิงและนกพิราบกิน 
เพื่อเป็นการท าบุญแจกทานใหก้บัสัตว ์ท าใหท้ั้งลิงและนกพิราบต่างอ่ิมกนัถว้นหนา้ทุกวนั” 

  
- เหล่าผูป้ระกอบการร้านคา้  กล่าว 
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 ภาพท่ี 4.12 กลุ่มผูป้ระกอบการขายอาหารลิง 

“หลงัจากสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลาย สร้างรายไดใ้ห้กบัพ่อคา้แม่คา้ท่ีมาขายอาหารลิง
และนกพิราบบริเวณน้ีเช่นเดียวกนับริเวณช่องเขา มีลิง 2 กลุ่มใหญ่ คือ เขานอ้ยและเขาตงักวนแต่ไม่
ถูกกนั โดยใช้ถนนช่องเขาแบ่งแยกพื้นท่ีหากินกันคนละฝ่ัง แต่เน่ืองจากพื้นท่ีฝ่ังลิงเขาน้อยท าเล
ดีกว่า มีท่ีจอดรถ นักท่องเท่ียวสามารถจอดรถแลว้ลงมาซ้ืออาหารให้ลิงและนก กินอย่างสะดวก
สบายกว่าฝ่ังเขาตงักวน จึงท าให้ฝูงลิงเขานอ้ยเป็นร้อยๆตวัลงมากินอาหารพื้นท่ีตรงน้ีกนัตั้งแต่เช้า
ทุกวนัส่วนฝ่ังเขาตงักวนจะไม่มีลิงลงมาเลย เพราะลงมาแลว้ไม่ทนั นักท่องเท่ียวน้อยลงเยอะเลย 
เพราะเศรษฐกิจดว้ย เงินหายากช่วงน้ี เม่ือเงินหายาก คนจะมาท าบุญใหลิ้งก็นอ้ยลง ส่วนในเร่ืองของ
โควิด มีผลกระทบมากเลย รายไดต้อนน้ีนอ้ยลง ท่ีพอจะไดอ้ยูก่็เป็นช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์มีคน
มาเท่ียวแต่นอ้ยกวา่เม่ือก่อน” 

 
 - เหล่าผูป้ระกอบการร้านคา้  กล่าว 
ขายอาหารลิง ลิงชอบกินกลว้ยกบัถัว่ลิสงขายไดเ้ยอะอยู่ เป็นช่วงเยน็เสาร์-อาทิตย ์ทั้งน้ีพึ่ง

ไดก้ลบัมาขายเพราะโรคระบาด ช่วงน้ีมีเจา้หน้าท่ีสัตวแพทย ์ท าหมนัลิงก็มาให้หยุดขายสักพกัให้
หน่อย โดยเราก็ให้ความร่วมมือโดยการหยุดขาย โดยประมาณ 1 อาทิตย ์สูญเสียรายไดท้ั้งน้ีแจ้ง
ล่วงหนา้ ไม่มีปัญหากนัเรายนิดีใหค้วามร่วมมือเพราะก็มีบริเวณจุดอ่ืนท่ีสามารถขายได ้อีกดา้นของ
เขาตงักวนดา้นท่ีติดทะเล สร้างรายไดเ้ป็นนานหลาย 10 ปี ก็ยงัมีลูกคา้แวะเวียนมาซ้ืออยูต่ลอด 

 - เหล่าผูป้ระกอบการอาหารลิง กล่าว 
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“ปัญหาท่ีเจอพบว่า ลิงจะกดันกัท่องเท่ียว โดนลิงท าร้าย โดยเฉพาะ นกัท่องเท่ียวลงัเลท่ีจะ
ใหอ้าหารลิง อาจท าใหลิ้งแยง่จนเกิดการบาดเจ็บได”้  

 - ผูป้ระกอบการขายอาหารลิง กล่าว 
 
“ทั้งน้ีความบนัเทิงเวลาท่องเท่ียวให้อาหารสัตวมี์ค่านิยมรักษส์ัตวมี์นานแลว้ ทั้งน้ีร้านคา้มี

แนวทางป้องกนัลิงมารบกวนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการติดตุ๊กตาจระเข”้ 
- ผูป้ระกอบการรถหาบเร่เคร่ืองด่ืม กล่าว 

 

  

 ภาพท่ี 4.13 การใชตุ้๊กตาจระเขแ้กไ้ขปัญหาลิงรบกวนของผูป้ระกอบการ 

 
4.2.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน 

 
การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 

 
ทั้งน้ีการท าประชาพิจารณ์เร่ืองการท าหมนัลิง และการให้ความรู้ความเขา้ใจ เร่ิมมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2559 ผา่นมาปัจจุบนั ไม่ไดรู้้สึกวา่ประชากรลิงนั้นลดลง แต่พบเห็นลิงท่ีมีรอบสักเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี  

 - ชาวบา้นชุมชนวดัแหลมทราย กล่าว 
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ขอฝากบอกเทศบาล ทั้งน้ีไดรั้บความเสียหายท่ีพบเจอท่ีคือ ความสกปรกของบริเวณ จุดท่ี

ลิงมานอนมาอาศยัแต่เขาบอกวา่ ไม่มีงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาในการตดัตน้ไม ้
 - ชาวบา้นชุมชนหลงัต าหนกัเขานอ้ย กล่าว 
 
ลิงสามารถเดินไต่ตามสายไฟฟ้าไปไดทุ้กพื้นท่ี ครอบคลุมพื้นท่ีทุกพื้นท่ีมีการเขา้ไปท าลาย

ทรัพยสิ์น ขา้วของ เคร่ืองใชภ้ายในบา้นพกั ประตู หนา้ต่าง หลงัคา ไดรั้บความเสียหาย แมว้่าท่ีผ่าน
มาจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการท าหมันเพื่อควบคุมประชากรลิงแต่ก็ท าได้ระดับหน่ึงเท่านั้น 
เม่ือเทียบกบัประชากรลิงท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีแหล่งอาหารท่ีมีอย่างจ ากดัแมว้่าปัจจุบนั
ชาวบา้นส่วนใหญ่น่าจะเห็นดว้ยกบัการอพยพลิงออกจากพื้นท่ี  

- ชาวบา้นชุมชนวดัไทรงาม กล่าว 
 

ผลกระทบท่ีไดรั้บจากลิง แต่เราก็ตอ้งฟังเสียงอ่ืนๆ ดว้ยว่าเขาจะมีความเห็นอย่างไร จะมี
ทางออกท่ีนอกเหนือจากการอพยพลิงออกจากพื้นท่ี หลงัเกิดปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรลิง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีมีอยู่ดูจะไม่เพียงพอจนท าให้ลิงตอ้งเขา้ไปคุย้หา
อาหารตามบา้นเรือนประชาชน ชุมชน และตลาดสด ออกไปสร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้น 

 - ชาวบา้นชุมชนวดัไทรงาม กล่าว 
 
อาหารลิงท่ีเขาขายกนั มีกลว้ย ไม่แพง 20-30 บาท ดีใจท่ีเห็นเขาไดกิ้น ก็ให้เขากินมาตลอด 

ทุกคร้ังท่ีเราผ่าน ก็สงสารอดไม่ไดท่ี้จะให้ มีป้ายระวงัไม่มีห้าม แต่มีจุดท่ีสามารถให้อาหารลิงได ้
คนขายกล่าว ช่วงโควิดท าใหไ้ม่มีนกัท่องเท่ียว ลิงหิว 

 - นกัท่องเท่ียวบริเวณเขาตงักวน กล่าว 
 
ทั้งน้ีก็มีมูลนิธิให้อาหารสัตว ์เป็นคนมาให้อาหารลิงไดใ้ห้เงินบริจาค มีลกัษณะในการรับ 

บริจาคเป็นบญัชีให้โอน เป็นเพจ ไม่มีเป็นตูรั้บบริจาค น าอาหารมาให้ท่ีจุดให้อาหารลิง ท าให้เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบ ลิงท่ีได้รับอาหารจากท้ายกระบะ ท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ว่ามี
อาหารจากรถของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนส่งผลเสียในระยะยาว 
  - นกัท่องเท่ียวบริเวณเขานอ้ย กล่าว 
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 อาหารท่ีจ าหน่ายให้ลิงคือกลว้ยและถัว่ลิสง ซ่ึงเม่ือลิงกินจะกินเฉพาะเน้ือกลว้ยและเม็ดถัว่
ลิสงเท่านั้น ท าใหเ้ปลือกกลว้ยและเปลือกถัว่ กระจายอยูต่ามพื้นบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นภาพท่ี
ไม่สวยงามและไม่ปลอดภยัเน่ืองจากเปลือกกลว้ยมีความลื่น อาจท าใหน้กัท่องเท่ียวลื่นลม้ได ้ 
  - นกัท่องเท่ียวบริเวณเขานอ้ย กล่าว 
 
 เห็นลิงท่ีน้ีมีรอยสักจึงเกิดถามร้านขายอาหารให้กบัลิง เขาบอกว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบอกว่า
ลิงตวันั้นไดรั้บการท าหมนัแลว้  
  - นกัท่องเท่ียวบริเวณเขาตงักวน กล่าว 

 
จากผลการศึกษาทั้งดา้นพื้นท่ีบริเวณเขาตงักวน-เขานอ้ย รวมถึงประชากรลิงท่ีพบในพื้นท่ี

การจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัลิง และการจดัการพื้นท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัมีผลในการ
วิเคราะห์ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัลิง เพื่อทราบถึงสาเหตุความขดัแยง้ของคนกบัลิงท่ีสามารถ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัคนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ี
จ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตวป่์าและพนัธุ์พืช เทศบาลนครสงขลา จงัหวดัสงขลา ปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา กรมควบคุมโรค 
เพื่อสร้างความร่วมมือและความเขา้ใจระหว่างเจา้หนา้ท่ีและชาวบา้น ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ระหวา่งคนกบัลิงเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา 
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บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การวิจยัในเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้นเขาตงั

กวน-เขาน้อย จังหวดักระบวนการในการแก้ไขปัญหาและสาเหตุท่ีมีผลต่อความขดัแยง้ลิงกับ
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดัสงขลา จากการวิเคราะห์เน้ือหาและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัรวมถึงการจากเอกสารทั้งน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
5.1 การจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิง-คน 

5.2 สาเหตุความขดัแยง้ระหว่างลิง-คน 

5.3 อภิปรายผล 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  การจัดการปัญหาความขดัแย้งระหว่างลงิ-คน 
 
การส ารวจประชากรลิงและประเมินสภาพปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิง

และชุมชน จากการ ท่ีลิงป่าใกล้ชิดกับคนมาหลายปี ท าให้ลิงป่ามีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจาก
ธรรมชาติ คือ ไม่กลวัคนและติดนิสัยท่ีจะมาอาศยัอยู่ใกลชุ้มชน เพื่อให้สามารถหาอาหารได้ง่าย  
ลิงป่าบางตวัมีพฤติกรรมกา้วร้าว สร้างความ รบกวน และเกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคน
และลิง และบริเวณรอบๆ ชุมชนในเมือง เป็นการด าเนินงานโดยความร่วมมือกบัหน่วยงานหลาย
ฝ่ายทั้งหน่วยงานภาคสนามในพื้นท่ี และหน่วยงานในสังกัดส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช  

การส ารวจประชากรลิงในพื้นท่ีท่ีมีปัญหา โดยการก าหนดจุดส ารวจนบัประชากรโดยตรง
และประเมินสภาพปัญหาจากการสอบถามขอ้มูลขนาดประชากรและสภาพปัญหาในพื้นท่ีถือเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างลิงกับชุมชนท่ีมีการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ซ้อนทับกันเพื่ อให้เกิดการจัดการอย่าง 
มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคนท่ีอยู่
ในชุมชนนั้นสามารถจ าแนกลิงท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิงกบัคนในพื้นท่ีชุมชนตามสภาพ
พื้นท่ีถ่ินอาศยัออกเป็น 4 ลกัษณะ 

1.ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าธรรมชาติขนาดเลก็ติดกบัชุมชนเมืองลอ้มรอบ ลิงกลุ่มน้ีจะอาศยั
หลบันอน ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติจะออกมาจากพื้นท่ีป่าเพื่อไปหากินบริเวณพื้นท่ีชุมชนบริเวณท่ีมีคน
มาใหอ้าหารขา้งทางตามแนวขอบพื้นท่ีป่า 

2. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีป่าชายเลนส่วนมากถา้เป็นลิงท่ีออกมาร้ือทรัพยสิ์นชาวบา้นจะออกมา
ตามเวลาสัมพนัธ์มีจุดให้อาหารลิง ลิงจะออกมารออาหารตามช่วงเวลา 

3. ลิงท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าธรรมชาติและมีส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าลิง
เหล่าน้ีจะออกมารบกวนช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ี ร้ือคน้ แยง่อาหาร กดัท าร้าย 

4. ลิงท่ีอาศยัในพื้นท่ีเขตเมืองซอ้นทบักบัพื้นท่ีชุมชน เช่น ลิงท่ีพบตามสวนสาธารณะ หรือ
มีแหล่งพกั ตามตน้ไม ้ตึกร้างในเขตเมือง 

 
ทั้ งน้ีการวิจัยโดยสรุปพบว่า ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ เพื่อด าเนินการส่งรายงานผล 

ไปยงักรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช เพื่อให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์



57 

พืช เพื่อโปรดทราบในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามท่ีได้ประชาพิจารณ์ โดยอาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติังานต่อไปดงัน้ี 

 
5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้นท่ี พจิารณารูปแบบของพื้นท่ีท่ีเกดิปัญหา และส ารวจนับประชากรลงิ 

1.1 ส ารวจพื้นท่ีเป็นการส ารวจพื้นท่ีเพื่อใหท้ราบถึงพื้นท่ีหลบันอนแหล่งหากิน แหล่งน ้ า
แหล่งอาหารตลอดจนพื้นท่ีหลบซ่อนและเป็นเส้นทางในการเคล่ือนท่ีของฝงูลิง 

1.2 พิจารณารูปแบบของพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาด าเนินการตามขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั
ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัคนโดยพิจารณาตามเกณฑพ์ื้นท่ีอาศยัของลิง (DO and 
DON’T) 

1.3 ประเมินจ านวนประชากรและช่วงอายุลิง (วยัรุ่น ตัวเต็มวยักับงบประมาณ และ
อตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีท่ีใช้ในการปฏิบติังาน รวมทั้งจ าแนกประชากรตามเพศ โดยให้พิจารณา
จากลกัษณะภายนอก โดยการสังเกตจากอวยัวะเพศเป็นหลกั แต่ลูกเกาะอกจะสังเกตเพศไดย้าก 

 
5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพนัธ์  

การท าความเข้าใจ จัดท าเอกสารเผยแพร่จัดท าประชาพิจารณ์ ในพื้นท่ีใหม่ด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย เวบ็ไซต ์ติดประกาศ จดัท าเอกสารเผยแพร่ เชิญชวน ประชาชน
เขา้ร่วมจดัท าประชนพิจารณ์/ประชาคม จดัส่งหนังสือเชิญประชุม ไปยงัผูน้ าหมู่บา้นตวัแทนกลุ่ม
ต่างๆ ในพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยให้ประชาชนในชุมชนหรือ
พื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสเขา้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ เพื่อให้ทุกฝ่ายไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหา แนวทางแกไ้ข และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แกไ้ขปัญหา ดงัตารางท่ี 5.1 ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง
ลิงกบัคนโดยพิจารณาตามเกณฑพ์ื้นท่ีอาศยัของลิงโดยลิงอาศยัซอ้นทบัในพื้นท่ีชุมชน 

 
5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าประชาพจิารณ์/ประชาคม 

3.1 จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชาพิจารณ์ลงทะเบียน แจกเอกสารขอ้มูลและแบบสอบถาม เพื่อเป็น
ขอ้มูลใหผู้เ้ขา้ร่วมประชาพิจารณ์ ไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

3.2 ภาควิชาการ บรรยาย และเตรียมน าเสนอภาพรวมความเป็นมารายละเอียดโครงการ
ประกอบด้วยการฉายส่ือ รายละเอียดโครงการเพื่ออธิบายแบบแปลนโครงการฯ พร้อมน าเสนอ
รูปแบบปัญหา เพื่อใหป้ระชาชนผูม้าร่วมท าประชาพิจารณ์/ประชาคมไดรั้บฟัง 
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3.3 ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาลิงในพื้นท่ี โดยให้มีการลงมติเลือกแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน เหมาะสม และเป็นไปตามแผนงานเพื่อให้มีแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและทอ้งถ่ินร่วมด าเนินการ และก าหนดวนั เวลา และจ านวน
ลิงท่ีจะด าเนินการ 
5.1.4 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการจัดท าประชาพจิารณ์ 

4.1 ส่งสรุปผลใหส้ านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์เพื่อด าเนินการส่ง รายงานผลไปยงักรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช เพื่อให้อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช เพื่อโปรด
ทราบในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาตามท่ีไดป้ระชาพิจารณ์/ประชาคม โดยอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 72 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติังานต่อไป 

4.2 จดัท าประกาศผลประชุมประชาพิจารณ์/ประชาคมในพื้นท่ีเม่ือด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนแลว้ โดยท าการประชาสัมพนัธ์ ปิดประกาศบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และ
ติดตั้งในพื้นท่ีเพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
และไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ ตาม
ความเหมาะสม โดยควรด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง ภายในหว้งระยะเวลาก่อนการปฏิบติัการ
ท าหมนัไม่นอ้ยกวา่ 1-2 สัปดาห์ 
5.1.5 ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดักจับ และการคัดแยก 

5.1 กรงดักจับ โดยคณะเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วในการแก้ไขปัญหาลิง
ด าเนินการดกัจบั  

5.1.1 ส ารวจพื้นท่ีหลบันอนของฝงูลิง เส้นทางการเคล่ือนท่ีแหล่งน ้า แหล่งอาหาร และชนิด
อาหารท่ีลิงกินเป็นประจ า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกใชเ้หยือ่ล่อในการดกัจบัต่อไป 

5.1.2 ก าหนดชนิดอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการดกัจบัให้เกิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและจ านวน
ลิงท่ีตอ้งการจบั 

5.1.3 ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการติดตั้งอุปกรณ์ในการดกัจบั 
5.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ : สามารถแบ่งอุปกรณ์ส าหรับการดกัจบัลิงออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภทอุปกรณ์ดกัจบัลิงฝูง ประกอบดว้ย กรงดกัขนาดใหญ่ กล่องดกัลิง และมุง้ตาข่าย อีกประเภท
เป็นอุปกรณ์ดกัจบัลิงเด่ียว ประกอบดว้ย กรงดกัลิงขนาดเลก็และห่อห่วงรัดขอ้มือ เป็นตน้ 
5.3 การคดัแยก : ลิงท่ีดกัจบัไดใ้นแต่ละคร้ัง อาจไม่สามารถน าไปท าหมนัไดทุ้กตวั จ าเป็นจะตอ้งคดั
แยกลิงท่ีไม่สามารถน าไปท าหมนัไดแ้ละลิงท่ีสามารถน าไปท าหมนัได ้ดงัน้ี  



59 

5.3.1 ลิงท่ีไม่สามารถน าไปท าหมนัได ้ไดแ้ก่ ลิงท่ีมีรอยสักบนใบหนา้หรือหนา้อกซ่ึงแสดง
วา่ไดผ้า่นการท าหมนัมาแลว้ ลิงเพศเมียท่ีมีลูกอ่อนเกาะอก ลิงเพศเมียท่ีมีลกัษณะการตั้งทอ้งชดัเจน 
และลิงเพศผูท่ี้อณัฑะยงัไม่ลงในถุงอณัฑะ 

5.3.2 ลิงท่ีสามารถน าไปท าหมนัได ้ไดแ้ก่ ลิงเพศผูแ้ละเพศเมียโตเตม็วยัท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ 
(น ้ าหนักตัวตั้ งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) โดยให้เคล่ือนยา้ยไปยงั
สถานท่ีส าหรับท าหมนัก่อนการเคล่ือนยา้ยควรเนน้แยกลิงขนาดใหญ่เพศผูจ้ากลิงอ่ืนๆ หรือลิงท่ีมี
นิสัยกา้วร้าว ท าร้ายลิงตวัอ่ืนๆ ในกลุ่ม เพื่อป้องกนัการกดัหรือท าร้ายกนั 
5.1.6 ขั้นตอนที่ 6 การบันทึก และจัดเกบ็ข้อมูล  
เป็นขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลประจ าตัวลิงท่ีดักจับได้และจะปฏิบัติการท าหมันลงในใบ
ฐานขอ้มูลประจ าตวัลิง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าลิงได้รับการท าหมนัแลว้
หรือไม่มีการสุ่มตรวจโรค และลิงมาจากสถานท่ีใด ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการท างาน
ภายหลงัเสร็จส้ินกระบวนการควบคุมประชากรลิงและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคภายในกลุ่ม
ประชากรลิง 
5.1.7 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการในกระบวนการท าหมัน  

7.1 วางยาสลบโดยทีมสัตวแพทย์ โดยเลือกใช้ยาสลบและวิธีการให้ยาสลบท่ีมีความ
เหมาะสม เช่น การฉีดยาสลบดว้ยมือ (Hand syringe)มกัใชใ้นลิงท่ีดกัจบัมาแลว้ และการฉีดยาสลบ
ดว้ยลูกดอก (Darting) มกัใชใ้นลิงท่ีไม่สามารถดกัจบัไดด้ว้ยกรงดกัจบั 

7.2 ก าร เต รียมการก่อนท าหมัน  ต้อง มีการชั่งน ้ าหนักและตรวจสุขภาพทั่วไป 
การเก็บตวัอย่างเพื่อน าไปตรวจโรคท่ีส าคญัระหว่างลิงกบัคน การท าเคร่ืองหมายประจ าตวัลิงและ
ลิงเพศเมียควรตรวจสอบการตั้งทอ้งดว้ยเคร่ืองมืออลัตร้าซาวด์หรือการคล าตรวจก่อนเตรียมผ่าตดั
ท าหมนั รวมทั้งตรวจอาหารท่ีตกคา้งในถุงขา้งแกม้และในช่องปากตอ้งน าออกใหห้มด 

7.3 การผ่าตดัท าหมนั เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและมีอ านาจรับผิดชอบจะตอ้งปฏิบติังานดว้ย
ความรอบคอบและเป็นไปด้วยความระมัดระวงั ซ่ึงเพศผู ้ท าหมันด้วยวิธีการตัดท่อน าน ้ าเช้ือ 
(Vasectomy) และเพศเมียท าหมนัดว้ยวิธีการตดัท่อน ารังไข่ (Tubectomy)โดยก่อนผา่ตดัตอ้งโกนขน
บริเวณท่ีจะท าหมนัและท าความสะอาดโดยวิธีการปลอดเช้ือ และเคร่ืองมือผ่าตดัตอ้งท าการอบฆ่า
เช้ือหรือแช่ในน ้ายาฆ่าเช้ือก่อนการผา่ตดั 

7.4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวด/ลดอักเสบ ยาบ ารุง ยาถ่ายพยาธิ และสารน ้ าท่ี
เหมาะสมกบัตวัลิง 
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5.1.8 ขั้นตอนที่ 8 พกัฟ้ืนลงิ  
การตรวจสภาพแผลก่อนปล่อยกลบัคืนสู่ถ่ินอาศยัเดิมลิงท่ีผ่านการท าหมนัจดัให้นอนพกั

ฟ้ืนในท่าตะแคงและยดืคอเพื่อเปิดท่อทางเดินหายใจ และพกัฟ้ืนจนกว่าจะฟ้ืนจากยาสลบเตม็ท่ีแลว้
จึงจะปล่อยกลบัคืนฝูงได ้ทั้งน้ีเง่ือนไขระยะเวลาตั้งแต่ดกัจบัลิง จนถึงปล่อยกลบัคืนฝูง ไม่ควรเกิน
24 ชัว่โมงในเพศผู ้และไม่ควรเกิน 48 ชัว่โมงในเพศเมีย เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบกับการ
จดัล าดบัในสังคมฝงูและตรวจสอบสภาพแผลก่อนปล่อยกลบัคืนถ่ินอาศยัเดิม 

 
5.1.9 ขั้นตอนที่ 9 ด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 

จากผลการท าประชาพิจารณ์ประชาคม ให้ด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน และชุมชนในพื้นท่ีในการแกไ้ขปัญหาลิงในพื้นท่ีนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามมติท่ีไดก้ าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจนเหมาะสม และเป็นไปตามแผนงาน 

 
5.1.10 ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน 

ทอ้งถ่ิน และชุมชนในพื้นท่ีตามแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยคณะเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเช่น ส ารวจโครงสร้างประชากรลิงหลงัท าหมนั 
พฤติกรรมของฝูงลิงผลกระทบความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นต่อพื้นท่ีหรือชุมชน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5.1.11 ขั้นตอนที่ 11 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานความกา้วหนา้ส่งส านกัอนุรักษส์ัตวป่์ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
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ตาราง 5.3 ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งลิงกบัคนโดย
พิจารณาตามเกณฑพ์ื้นท่ีอาศยัของลิง โดยลิงอาศยัซอ้นทบัในพื้นท่ีชุมชน 
 
 

 หน่วยงานท่ีร่วมกนับูรณาการ 

ข้อที่ควรปฏิบัติ (DO) 
ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
6 (สงขลา), 

เทศบาลต าบล
สงขลา 

ประชาชนใน
พื้นท่ี 

1.ก าหนดเทศบญัญติั/ระเบียบอยา่งเขม้งวดใน
การหา้มใหอ้าหารลิง 

 √  

2.จดัโซนพื้นท่ีส าหรับให้อาหารลิงโดยเฉพาะ  √  

3. จดัโซนพื้นท่ีขายอาหารลิง 
 (กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการขายอาหาร) 

 √  

4. ก าหนดชนิดอาหารท่ีเหมาะสมกบัลิง 

(ส าหรับร้านคา้และนกัท่องเท่ียว) 
√ √ √ 

5. หลงัจากสัตวแพทยเ์ขา้ท าหมนั ช่วยสังเกต 

พฤติกรรมของลิงวา่สามารถเขา้ฝงูไดห้รือไม่ 
และขอ้สังเกตอ่ืน ๆ โดยหน่วยงานของจงัหวดั 

เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกนั 

√ √ √ 

6. ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ตรวจสอบสภาพ
ปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน 

 √  

7. ส ารวจติดตามนบัประชากรลิงทุกปี โดย 

หน่วยงานของจงัหวดัเพื่อเป็นการบูรณาการ 

งานร่วมกนั 
√ √ √ 

8. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั 

พฤติกรรมลิง การอยูร่่วมกนัของคนและลิง 

และการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเม่ือเจอลิง 
 √ √ 

9. ประชาสัมพนัธ์โรคจากลิงท่ีสามารถติดต่อสู่ 

คนได ้และแนวทางการปฏิบติัเม่ือถูกลิงกดั 
√ √ √ 
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ข้อไม่ควรปฏิบัติ (Don’t) 

หน่วยงานท่ีร่วมกนับูรณาการ 

ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
6 (สงขลา), 

เทศบาลต าบล
สงขลา 

ประชาชนใน
พื้นท่ี 

1. รบกวน/แกลง้/แหยลิ่ง เพราะจะท าใหลิ้งมี 

พฤติกรรมกา้วร้าว 
√ √ √ 

2. ใหอ้าหารลิง เพราะจะเป็นการดึงดูดใหลิ้ง 

ออกมานอกพื้นท่ีอาศยั และมีประชากรเพิ่มขึ้น
อยา่งรวดเร็ว 

√ √ √ 

3. ใหอ้าหารลิงนอกพื้นท่ีจดัไวใ้ห ้ √ √ √ 

 

5.2 สาเหตุความขัดแย้งระหว่างลงิ-คน 
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีความขัดแย้งวงกลมของมัวร์ 
 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแยง้ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจใน 
การแกไ้ขปัญหาลิงกบัหน่วยงานอ่ืนในจงัหวดัสงขลา เพื่อการจดัท าและฟ้ืนฟูพื้นท่ีแนวเขตกนัชน
ระหว่างพื้นท่ีอาศยัของลิงให้เหมาะสม และการท าหมนัเพื่อควบคุมประชากรลิงในพื้นท่ี ตรวจนับ
เพื่อติดตามประชากรลิงในพื้นท่ีทุก 1-2 ปี การพฒันาโครงการท่ีจะด าเนินต่อไปจะเป็นในเร่ืองของ 
การสร้างแหล่งอาหารให้ลิง การจดัโซนให้อาหารลิงและการให้ความรู้กบัประชาชนท่ีมีบา้นเรือน
หรือชุมชนใกลท่ี้อยู่อาศยัของลิง การบริหารจัดการคนและชุมชนในพื้นท่ีสร้างความเข้าใจกับ
ชาวบา้นในชุมชนและนกัท่องเท่ียว ในเร่ืองของจุดการใหอ้าหารลิง ป้ายประชาสัมพนัธ์  
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ทั้งน้ีการวิเคราะห์ ทั้งน้ีการวิเคราะห์กลมความขดัแยง้ (The circle of conflict) โดยของการ
เก็บและศึกษาขอ้มูลพบวา่ 

1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ควรมีการลงพื้น
รับเร่ืองร้องเรียน มากกว่าเพียงติดป้ายเตือน และ แจง้เร่ืองการดูแลตนเองในแหล่งท่องเท่ียวใหม้าก
ขึ้นขอ้มูลขดักนั ขาดขอ้มูล เขา้ใจผิด ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารไม่ถูกตอ้ง สับสนเร่ืองหนา้ท่ีของ
บทบาทเจ้าหน้าท่ีในพื้นเทศบาลเมืองสงขลาและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ทั้ งน้ีความรับผิดชอบเป็นของฝ่ายท่ีรับผิดชอบโดยตรงทั้ งน้ีจะท าให้เกิดความสับสนจาก 
มุมมองต่างกนั ในเร่ืองของขอ้มูลท่ีไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ถึงประชาชนและนกัท่องเท่ียวบริเวณ
เขาตงักวน-เขานอ้ย 

2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) กระบวนการและจิตวิทยา โดยส่วน
ใหญ่หากกล่าวถึงความขดัแยง้จากผลประโยชน์ คนส่วนใหญ่มกันึกถึงแต่ประเด็นของทรัพยสิ์น 
เงินทองหรือเน้ือหาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ผลประโยชน์จะรวมถึงกระบวนการและจิตวิทยา
หรืออารมณ์ความรู้สึกดว้ย กล่าวคือ ใน ส่วนของผลประโยชน์ดา้นกระบวนการ เช่น ประชากรลิงท่ี
มีจ านวนมากเป็นแหล่งผลประโยชน์ของบางกลุ่มบุคคล หากไม่ถูกขั้นตอนอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้

3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) การใช้อ านาจ การกระจายอ านาจ 
ปัญหา ระเบียบข้อบังคับ บทบาทหน้าท่ี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนระยะเวลาและระบบ 
นอกจากน้ีความขดัแยง้ด้านโครงสร้างยงัรวมถึงผูท่ี้อยู่ในระบบโครงสร้างเดียวกนัแต่ได้รับการ
บริการท่ีไม่เท่าเทียมกันย่อมน ามาสู่ความขัดแยง้ภายในพื้นท่ีการจัดการการจัดการหน้าท่ีของ
เทศบาลในการดูแลท่ีพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

4) ความขัดแย้งด้านความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict)  
เป็นปัญหาเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัลิงความเขา้ใจผิด การส่ือสารท่ี บกพร่อง 

ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะหากเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นความขดัแยง้
ท่ีสามารถแกไ้ขไดง้่ายจากบริบทของสัตวป่์ากบัมนุษยใ์นการใช้พื้นท่ีร่วมกนัและพฤติกรรมของ
สัตวก์บันกัท่องเท่ียว บริบทในความสัมพนัธ์ของประชาชนพื้นท่ีบริเวณเขาตงักวน-เขานอ้ย 

5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) 
 เป็นปัญหาของระบบคติความเช่ือ ความแตกต่างหลากหลายของค่านิยม ประเพณีของแต่

ละพื้นท่ีในบริเวณพื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย ทั้งน้ีเร่ืองของคติความเช่ือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ 
เพราะในบางคร้ังการท่ีอยู่คนละพื้นท่ีทั้งน้ีเป็นเพราะค่านิยมความเช่ือหลายพื้นท่ีมีลิงเป็นอตัลกัษณ์
อยูคู่่กบัประวติัของชุมชนมาอยา่งยาวนานและค่านิยมจากการท าบุญ การใหอ้าหารสัตว ์ 
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5.3 อภิปรายผล 
 การจดัการความขดัแยง้ด้านส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกับชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย
จงัหวดัสงขลา ทั้งน้ีในดา้นการจดัการความขดัแยง้ เน่ืองจากลิงเป็นสัตวป่์าคุม้ครองตามมาตรการ
บังคับหรือมาตรการคุ ้มครองในพื้นท่ี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนัขึ้น (พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562) โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบแต่ละพื้นท่ีเขา้ไปส ารวจสภาพพื้นท่ีอาศยัของลิงในชุมชนเมืองในเบ้ืองตน้ เพื่อก าหนด
และท าเคร่ืองหมายจุดเฝ้านบั รวมทั้งบนัทึกพิกดั GPS ของแต่ละจุดเฝ้านบั มีการสอบถามขอ้มูลกบั
ชุมชนโดยรอบ เช่น จุดท่ีลิงออกมาหากิน ช่วงเวลาท่ีลิงออกมาหากิน จุดท่ีมีการให้อาหารลิง และ
ตน้ไมท่ี้ลิงอาศยันอนหรือพื้นท่ีท่ีลิงอาศยัเป็นแหล่งนอนการก าหนดจุดเฝ้านบัให้ครอบคลุมทุกจุด
พื้นท่ีบริเวณท่ีลิงใช้เป็นช่องทางออกจากพื้นท่ีป่าหรือบริเวณท่ีลิงใช้เป็นแหล่งพกันอน หรือจุดท่ี
ทราบว่ามีการให้อาหารและให้เก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิงกับคนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัสมหญิง ทฬัหิกรณ์ (2562) หากไม่มีมาตรการจดัการอย่างเป็นรูปแบบปัญหา
เหล่าน้ีจะขยายความรุนแรงมากขึ้นจนกระทัง่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อทั้งระบบนิเวศพื้นท่ีถ่ินอาศยั
ของลิงและประชาชนในชุมชนขอ้มูล ขนาดของประชากรและสภาพปัญหาในพื้นท่ีถือเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะนามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหว่างลิง 
– ชุมชนท่ีมีการอยูอ่าศยัหรือใชป้ระโยชน์ซ้อนทบักนัเพื่อใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนื โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคนท่ีอยูใ่นชุมชน และภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการศึกษาเก่ียวกับความเหมาะการจัดการความขัดแย้งด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกับชาวบา้นเขาตงักวน-เขาน้อย จงัหวดัสงขลาเพื่อถูกตอ้งครบถ้วน 
ภาครัฐควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์และการคุ ้มครอง ลิงให้มีความ
สอดคลอ้งกบับริบททางการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นท่ีติดกับเขตอาศยัของลิง โดยให้ความส าคญัในการ
จดัการปัญหาสัตวป่์าท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ดา้นในการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงจึงไดจ้ดัให้มีการ
ท าหมนัลิง โดยเป้าหมายหลกั คือ การควบคุมโครงสร้างประชากร อตัราส่วน เพศชนิด อายุ ท่ีอยู่ 
ไม่ใหเ้กินขนาดของพื้นท่ี และด าเนินการแกไ้ขในมิติอ่ืนๆ  เช่น กิจกรรมของมนุษยท่ี์ส่งเสริมให้เกิด
ความขดัแยง้อยา่งการใหอ้าหาร หรือการท าร้ายลิง จนท าใหพ้ฤติกรรมของลิงเปล่ียนและการคุกคาม
คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิศิษฎ์ อาศยัธรรมกุล (2259)ในดา้นการควบคุมประชากรลิงแสม
ในธรรมชาติดว้ยการท าหมนัแบบไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการปล่อยกลบัคืนถ่ิน และการ
ติดตามศึกษาต่อเน่ืองถึงผลกระทบระยะยาวภายหลงัการท าหมัน ความเขา้ใจในจุดเร่ิมต้นของ
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ปัญหาไม่ไดม้าจากความตอ้งการพื้นท่ีของมนุษยท่ี์รุกล ้าเขา้ไปในพื้นท่ีอยู่อาศยัท าให้เกิดพื้นท่ีทบั
ซอ้นกนัและปัญหาเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีการให้อาหารลิง จนกลายเป็นปัญหาต่อเน่ือง
มนุษย์ไม่สามารถจัดการได้ ทั้ งน้ีความแตกต่างของอาหารในธรรมชาติ ลิงนั้ นมีพฤติกรรม
ความชอบ รสชาติและไม่สนใจท่ีจะหาอาหารในธรรมชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัวิศิษฎ ์อาศยัธรรม
กุล (2558) วิจยัการบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาพิพาทระหวา่งมนุษยแ์ละลิง เพราะการเพิ่มจ านวนลิง
จึงเพิ่มขึ้ นเกินสมดุลของระบบนิเวศและในบางพื้นท่ีไม่มีผูล้่า ลิงจึงมีอัตราการรอดตายตาม
ธรรมชาติสูงกว่า รวมถึงการมีประชากรลิงเพิ่มขึ้น ความตอ้งการอาหารก็เพิ่มขึ้นเช่นกนั และท าให้
ลิงออกจากท่ีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นปัญหาหน่ึงระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า แนวทางการแก้ไข
ผลกระทบ คือ การน าไปสู่การลดลงของประชากรสัตวป่์า แต่ในทางตรงกันขา้มกบักรณีของลิง 
ประชากรไดเ้พิ่มขึ้นเป็นลน้ในบางพื้นท่ีของมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อการสร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 1) การสร้างระบบป้องกันชีวิตและทรัพยสิ์น 2) การ
ควบคุมการครอบครอง 3) การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การพฒันาโครงการท่ีจะด าเนินการให้ความรู้กบั
ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนหรือชุมชนใกลท่ี้อยู่อาศยัของลิง ทั้งน้ีความขดัแยง้จะสามารถการบริหาร
จดัการคนและชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืนคือการวิเคราะห์ปัญหาของความขดัแยง้ผ่านเคร่ืองมือเพื่อแกไ้ข
ความขดัแยง้ระหว่างคนกับลิงผ่านการวิเคราะห์แบบวงกลมความขดัแยง้ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ความขัดแยง้ ความขัดแยง้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท(Moore, 1986)  ได้แก่ ข้อมูล 
ความสัมพนัธ์ โครงสร้าง ค่านิยม ประชาสัมพนัธ์ควรมีการลงพื้นท่ี รับเร่ืองร้องเรียนมากกว่าเพียง
ติดป้ายเตือน และ แจง้เร่ืองการดูแลตนเองในแหล่งท่องเท่ียวให้มากขึ้น ทั้งน้ียงัพบปัญหาข้อมูล
ขัดกัน ขาดข้อมูล เข้าใจผิด ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารไม่ถูกต้องและสับสนเร่ืองหน้าท่ีของ
บทบาทหน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายโดยตรงทั้งน้ีจะท าให้เกิดความสับสนและมี
มุมมองต่างกนัในเร่ืองของขอ้มูลท่ีไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ถึงประชาชนและนกัท่องเท่ียวบริเวณ
เขาตงักวน-เขาน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัชยั วฒันทรัพย ์(2004) กล่าวว่า การบริหารท่ีดี  หมายถึง 
ธรรมาภิบาล เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสันติ รวมสามารถประสานผลประโยชน์รับผิดชอบ
หนา้ท่ีและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อยา่งสันติรวมถึงการพฒันาสังคมใหย้ ัง่ยนื ทั้งน้ีความขดัแยง้ดา้นค่านิยม 
เป็นปัญหาของระบบคติความเช่ือ ความแตกต่างหลากหลายของค่านิยม ประเพณีของแต่ละพื้นท่ีใน
บริเวณพื้นท่ีเขาตงักวน-เขาน้อย รวมถึงบริบทของชุมชนโดยรอบบริเวณฯ ทั้งน้ีเร่ืองของ คติความ
เช่ือเป็นเร่ืองท่ีต้องท าความเข้าใจ เพราะในบางคร้ังการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบต่างกับนักท่องเท่ียวทท่ีอยู่คนละพื้นท่ี ทั้ งน้ีเป็นเพราะค่านิยมความเช่ือว่าการมีลิง 
เป็นอตัลกัษณ์อยู่คู่กบัประวติัของชุมชนมาอย่างยาวนานและการท าบุญ การให้อาหารสัตว ์ เพื่อท่ี
มนุษยจ์ะสามารถอยูร่่วมกบัลิงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการส ารวจโรคสัตวสู่์คนและจดัท าหมนัควบคุมประชากรลิงใหม้ากขึ้น 
2. เพิ่มงบประมาณในการจัดการส่ิงแวดล้อมและสัตว์ป่าท าให้การด าเนินงานอาจไม่

ครอบคลุมกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั  
3. เพิ่มความร่วมมือกับภาคทอ้งถ่ินในการจดัสรรงบประมาณในการควบคุมท าหมนัลิง 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของกรมอุทยานฯในการเขา้ด าเนินการท างาน  
4. การติดตามดูแลลิงในพื้นท่ีนั้นๆยงัตอ้งด าเนินต่อไป เพื่อใหค้นและลิงอยูร่่วมกนัได ้
5. นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสัตวป่์าเป็นความขดัแยง้ท่ีขยายความกวา้งไป

กวา่ท่ีดินและทรัพยากร เพราะเป็นภยัร้ายแรงท่ีส่งผลต่อความพยายามในการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์
ป่า ความมั่นคงทางอาหาร สภาพเศรษฐกิจ ไปจนถึงสุขภาพของมนุษย์ ท่ีบรรดาโรคอุบัติใหม่
มากกว่า 70% เป็นโรคติดเช้ือจากสัตวสู่์คน (zoonotic diseases) กล่าวคือมีตน้ต่อมาจากปฏิสัมพนัธ์
และการปะทะกนักบัมนุษย ์สัตวป่์า และสัตวเ์พื่อการปศุสัตว ์เช่น  จากการท่ีสัตวป่์ากัดหรือท าร้าย
มนุษย ์ยานพาหนะขบัชนสัตวป่์า เป็นตน้ ซ่ึงเหล่าน้ีลว้นกระทบต่อความกา้วหนา้ของ SDG
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ภาคผนวก



 

วตัถุประสงคข์องตารางค าถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการความ
ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา: ลิงกบัชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลาชาวบา้นเขาตงั
กวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลา ในการแกไ้ขปัญหาการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ลิงกบัชาวบา้นเขาตงั
กวน-เขานอ้ย จงัหวดัสงขลาผา่นการวิเคราะห์วงกลมแห่งความขดัแยง้ (The circle of conflict ) ทั้ง 5 
ด้านได้แก่ 1) ความขดัแยง้ด้านขอ้มูล (Data Conflict)2) ความขดัแยง้จากผลประโยชน์ (Interest 
Conflict) 3) ความขดัแยง้ด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) 4) ความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์ 
(Relationship Conflict) และ 5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) โดยมีผ่านค าถาม
สัมภาษณ์ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ลิงกับ
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 
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1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) 
 ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) 

จากการได้รับข้อมูลน้อยไป พลาดการ
วิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่าง หรือ
แม้แต่ข้อมูลมากเกินไปบางครั้ งก็ เป็น
ปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล 
(Perception) ความขัดแย้งอาจเกิดจาก
ข้อมูลมากหรือน้อยเกินไป ท าให้ความ
เขา้ใจคลาดเคลื่อน การตีความผิดพลาด 
ห รื อ อ า จ เ กิ ด จ า ก ก า ร ส่ื อ ส า ร ท่ี
คลาดเคลื่อน หรือส่ือสารในเวลาท่ีไม่
เหมาะสม ส่ือสารกบั จนกลายเป็นความ
เขา้ใจผิด ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในการ
ส่ือสาร ย่อมส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ได้
เ ป็นปัญหาขัดแย้งกันได้ระหว่างการ
จัดการปัญหากับลิงและชาวบ้านเขาตัง
กวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 

1.1 ท่านไดใ้ห้ขอ้มูล
ข่าวสารกบัชาวบา้น
อยา่งไรในการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
นโยบายการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ลิงกบั
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขา
นอ้ย จงัหวดัสงขลา 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

- แบบสัมภาษณ์ 

1.2 ท่านเคยไดร้ับเร่ือง
ร้องเรียนปัญหาเร่ืองลิงกบั
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขา
นอ้ย จงัหวดัสงขลาจาก
ชาวบา้นอยา่งไร 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6(
สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

1.3 ท่านมีการสร้างเสริม
หรือกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้จาก
สัตว ์(ลิง) กบัมนุษย ์ไปสู่
สาธารณะชนอยา่งไร 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

1.4 ท่านเคยร้องเรียนเร่ือง
ปัญหากบัลิงและชาวบา้น
เขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดั
สงขลากบัทางราชการ
หรือไม่ อยา่งไร 

-ภาคเอกชน (ห้างร้าน,ร้านคา้
,ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว) 
-ประชาชนในพื้นท่ี 

2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) 

 เหตุผลแห่งการแยง่ชิงผลประโยชน์มีไม่
เพียงพอเป็นเร่ืองของตวัเน้ือหา
กระบวนการและจิตวิทยา ระหว่างการ
จดัการปัญหากบัลิงและชาวบา้นเขาตงั
กวน-เขานอ้ยจงัหวดัสงขลา 

1.1  การท าหมนัลิงส่งผล
ในอนาคตกบัการคา้ขาย
อาหารลิงกบันกัท่องเท่ียว
กบัท่านหรือไม่อยา่งไร 
1.2 หากมีการลดประชากร
ลิงในพื้นท่ีส่งผลอยา่งไร
กบัท่านในระยะยาวกบั
อาชีพ 
 
 
 
 
 

ภาคเอกชน (ห้างร้าน,ร้านคา้,
ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว) 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
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3.ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) 

 เป็นเร่ืองของอ านาจ แยง่ชิงอ านาจ การ
ใชอ้  านาจ การกระจายอ านาจ ปัญหา
โครงสร้างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ 
บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
บริบท และระบบ ระหว่างการจดัการ
ปัญหากบัลิงและชาวบา้นเขาตงักวน-เขา
นอ้ยจงัหวดัสงขลา 

1.1 ท่านมีความคิดเห็น
อยา่งไรกบัการขายอาหาร
ให้กบัลิง จากการเพิ่ม
จ านวนของประชากรใน
พื้นท่ีเขาตงักวน-เขานอ้ย
จงัหวดัสงขลา 

-ประชาชนในพื้นท่ี - แบบสัมภาษณ์ 

1.2 ท่านคิดว่าการบงัคบัใช้
กฎหมายคุม้ครองสัตวป่์ามี
อุปสรรค ในการท างาน
หรือไม่อยา่งไร 
 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

1.3 ท่านไดมี้โอกาสมา
ส่วนร่วมในการร่วมแกไ้ข
ปัญหาเช่น การแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารของลิง หรือ อื่นๆ 
กบัทางภาครัฐหรือไม่
อยา่งไร 

-ประชาชนในพื้นท่ี 

4.ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 

 เป็นปัญหาดา้นบุคลิกภาพพฤติกรรม
ต่างๆในอดีตอารมณ์ท่ีรุนแรงความเขา้ใจ
ผิดและการส่ือสารท่ีบกพร่องในการ
จดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวแ์ละมนุษย ์
ระหว่างการจดัการปัญหากบัลิงและ
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ยจงัหวดั
สงขลา 

4.1 ท่านมีความเห็น
อยา่งไรกบั 
พระราชบญัญติัสงวนและ
รักษาพนัธ์สัตวป่์า พ.ศ. 
2562 มีความสอดคลอ้งกบั
แนวทางการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองลิงกบัชาวบา้นเขาตงั
กวน-เขานอ้ย จงัหวดั
สงขลา 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 
 

- แบบสัมภาษณ์ 

4.2 ท่านคิดเห็นว่าการ
บริหารจดัการในดา้นพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสมในการ
เคลื่อนยา้ยประชากรลิงใน
เชิงนโยบายอยา่งไร 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  
 

- แบบสัมภาษณ์ 

4.3 ท่านคิดว่านโยบายใน
การบริหารจดัการดา้น
ประชากรลิงในอดีตมีการ
แกไ้ขปัญหาในระยะยาว
ไดดี้หรือไหม  

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

- แบบสัมภาษณ์ 
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4.4 ท่านมีแนวคิดท่ีจะ
จดัการปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างเร่ืองลิงกบั
ชาวบา้นเขาตงักวน-เขา
นอ้ย จงัหวดัสงขลาอยา่ง
ย ัง่ยืนไดห้รือไม่ อยา่งไร 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

- แบบสัมภาษณ์ 

4.5 ท่านคิดว่านโยบายจาก
ทางภาครัฐ เช่น การท า
หมนัลิง การจ ากดัพื้นท่ี
ของลิง ส่งผลท าให้เกิดการ
ลดความขดัแยง้ระหว่างคน
กบัสัตว ์ลดลงหรือดีข้ึน
หรือไม่ อยา่งไร 

-ภาคเอกชน (ห้างร้าน,
ร้านคา้,ศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว) 
-ประชาชนในพื้นท่ี 
 

- แบบสัมภาษณ์ 

5.ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) 

 เป็นปัญหาระบบของความเช่ือความ
แตกต่างในค่านิยมขนบประเพณีประวติั
การเลี้ยงดูระหว่างการจดัการปัญหากบั
ลิงและชาวบา้นเขาตงักวน-เขานอ้ย
จงัหวดัสงขลา 

5.1 ท่านเห็นว่าการมีมูลนิธี
เพื่อช่วยเหลอืสัตวป่์า(ลิง)
ในพื้นท่ีมีความขดัแยง้
ระหว่างคนกบัสัตวอ์ยา่งไร 
 
 

ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชส านกั
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์6 
(สงขลา), เจา้หนา้ท่ีเทศบาล
นครสงขลา 

- แบบสัมภาษณ์ 

5.2 ท่านคิดว่าปัญหาและ
อุปสรรคของค่านิยมใน
ดา้นความเช่ือท่ีลิง
เก่ียวขอ้งกบัจารีตประเพณี
ของไทยมาชา้นานอยา่งไร 
 

-ภาคเอกชน (ห้างร้าน,ร้านคา้
,ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว) 
-ประชาชนในพื้นท่ี 

- แบบสัมภาษณ์ 

5.3 ความเช่ือของภาค
ประชาชนท่ีมาร้องเรียนถึง 
ความขดัแยง้ระหว่าง
ชาวบา้นกบั พฤติกรรมการ
สูญเสียความเป็นสัตวป่์า 
คุณเคยให้อาหารลิงหรือไม่ 
อยา่งไร 

-ภาคเอกชน (ห้างร้าน,ร้านคา้
,ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว) 
-ประชาชนในพื้นท่ี 

- แบบสัมภาษณ์ 
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