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“การลกัลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 9 กุมภำพนัธ์ 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำย            
ทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรลกัลอบล่ำสัตวป่์ำ ในเขตหวงห้ำม         
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของบทลงโทษในกำรลกัลอบล่ำสัตวป่์ำในเขตพ้ืนท่ีหวงห้ำม 
(มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.28 ระบุวำ่ เหมาะสม เพรำะ เป็นบทลงโทษ
ท่ีสมเหตุสมผลกบักำรกระท ำอยูแ่ลว้ เป็นกำรสร้ำงควำมเกรงกลวัให้กบัผูท่ี้จะลกัลอบล่ำสัตวป่์ำในเขตห่วงห้ำม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ให้ดูท่ี
เจตนำของผูท่ี้กระท ำ อำจจะท ำไปดว้ยควำมไม่ตั้งใจ รองลงมำ ร้อยละ 47.52 ระบุวำ่ ไม่เหมาะสม เพรำะ บทลงโทษนอ้ยเกินไป อยำกให้เพ่ิม
บทลงโทษใหม้ำกกวำ่น้ี เช่น จ ำคุก 5 - 20 ปี ปรับไม่เกิน 1 ลำ้นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมควำมเช่ือมัน่ต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแก้ไขปัญหำและปรำบปรำมผูล้กัลอบล่ำสัตวป่์ำหรือบุกรุกเขตรักษำพนัธ์ุ    
สตัวป่์ำ พบวำ่ ร้อยละ 19.04 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มำก ร้อยละ 31.04 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งมีควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 36.96 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 11.60 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับวิธีกำรแกไ้ขปัญหำกำรลกัลอบล่ำสัตวป่์ำในเขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำและกำรบุกรุกป่ำไม ้พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
54.32 ระบุว่ำ มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงเขม้งวดและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงขั้นเด็ดขำด รองลงมำ ร้อยละ 33.60 ระบุว่ำ มีกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึก ในกำรอนุรักษแ์ละหวงแหนป่ำไมแ้ละสัตวป่์ำให้แก่ประชำชน ร้อยละ 23.20 ระบุวำ่ มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดีให้กบัเยำวชน ในกำร
อนุรักษป่์ำไมแ้ละสัตวป่์ำ ร้อยละ 13.12 ระบุวำ่ มีกำรส่งเสริมเผยแพร่ดำ้นควำมรู้เพ่ือให้ประชำชนตระหนักถึงคุณค่ำของสัตวป่์ำและป่ำไม ้   
ร้อยละ 11.04 ระบุวำ่ มีกำรสร้ำงและพฒันำช่องทำงในกำรรับแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสให้มีควำมสะดวก หลำกหลำย ร้อยละ 6.96 ระบุวำ่ มีกำร
เพ่ิมควำมเขม้งวดในกำรตรวจตรำของเจำ้หนำ้ท่ี ร้อยละ 4.64 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรมีมำตรกำรไม่ใหบุ้คคลภำยนอกเขำ้ไปในอุทยำนโดยเด็ดขำด
นอกจำกเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนั้น มีกำรเพ่ิมก ำลงัเจำ้หนำ้ท่ีให้มำกข้ึน เพ่ิมงบประมำณและสวสัดิกำรให้กบัหน่วยงำนและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น
ขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีวธีิไหนเลยท่ีแกไ้ด ้และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ต่อกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกบัประชำชนทุกระดบัว่ำจะมีควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.88 ระบุวำ่ ไม่มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่เขม้งวด กฎหมำยมีช่องโหวใ่นกำรบงัคบัใช ้ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยละเลยต่อหนำ้ท่ี เจำ้หนำ้ท่ีเกรงกลวัผูมี้อิทธิพล ขณะท่ี ร้อยละ 27.84 ระบุวำ่ มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ กฎหมำยมี
ควำมชดัเจนในกำรบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี  ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย มีควำมควำมเท่ียงตรง ยติุธรรม และมีจิตส ำนึกท่ีดีอยู่
แลว้ และร้อยละ 3.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.32 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอยำ่งร้อยละ 26.72 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.08               
มีภูมิล ำเนำ อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 55.84 เป็นเพศชำย และร้อยละ 44.16 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.88 มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 
13.60 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.64 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.32 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.44 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุ
อำย ุ 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 91.84 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.80 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 21.28 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.04 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.96 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.72 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 25.84 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.24 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.04 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.76 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.60 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.52 ไม่ระบุกำรศึกษำ  
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ตวัอยำ่งร้อยละ 13.20 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.28 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.28 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.76 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.20 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.76 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.24 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.20 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.04 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 24.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.56 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า บทลงโทษในการลกัลอบล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นทีห่วงห้าม เหมาะสมแล้วหรือไม่เพราะเหตุใด 
    (มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ)  

ความเหมาะสมของบทลงโทษในการลกัลอบล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นทีห่วงห้าม  
(มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) ร้อยละ 

เหมาะสม เพรำะ เป็นบทลงโทษท่ีสมเหตุสมผลกบักำรกระท ำอยูแ่ลว้ เป็นกำรสร้ำงควำมเกรงกลวัใหก้บัผูท่ี้จะ
ลกัลอบล่ำสตัวป่์ำในเขตห่วงหำ้ม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหดู้ท่ีเจตนำของผูท่ี้กระท ำ อำจจะท ำไปดว้ย 

                ควำมไม่ตั้งใจ 

51.28 

ไม่เหมาะสม เพรำะ บทลงโทษนอ้ยเกินไป อยำกใหเ้พ่ิมบทลงโทษใหม้ำกกวำ่น้ี เช่น จ ำคุก 5 - 20 ปี ปรับไม่เกิน  
1 ลำ้นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   

47.52 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.20 
รวม 100.00 

 
2. ท่านมคีวามเช่ือมัน่มากน้อยเพยีงใดต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้ลกัลอบล่าสัตว์ป่าหรือบุกรุกเขตรักษา 
    พนัธ์ุสัตว์ป่า (เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ) 

ความเช่ือมัน่ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้ลกัลอบล่าสัตว์ป่า     
หรือบุกรุกเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 

ร้อยละ 

มีควำมเช่ือมัน่มำก 19.04 
ค่อนขำ้งมีควำมเช่ือมัน่ 31.04 
ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ 36.96 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย 11.60 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.36 

รวม 100.00 
 

3. ในฐานะประชาชนคนไทย ท่านคดิว่าจะมวีธีิการใดบ้าง ในการแก้ไขปัญหาการลกัลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่ารวมถึงการบุกรุก  
    ป่าไม้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วธีิการแก้ไขปัญหาการลกัลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าและการบุกรุกป่าไม้   ร้อยละ 
มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเขม้งวดและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงขั้นเด็ดขำด 54.32 
มีกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก ในกำรอนุรักษแ์ละหวงแหนป่ำไมแ้ละสตัวป่์ำใหแ้ก่ประชำชน 33.60 
มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดีใหก้บัเยำวชน ในกำรอนุรักษป่์ำไมแ้ละสตัวป่์ำ 23.20 
มีกำรส่งเสริมเผยแพร่ดำ้นควำมรู้เพ่ือใหป้ระชำชนตระหนกัถึงคุณค่ำของสตัวป่์ำและป่ำไม ้ 13.12 
มีกำรสร้ำงและพฒันำช่องทำงในกำรรับแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสใหมี้ควำมสะดวก หลำกหลำย 11.04 
มีกำรเพ่ิมควำมเขม้งวดในกำรตรวจตรำของเจำ้หนำ้ท่ี 6.96 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรมีมำตรกำรไม่ใหบุ้คคลภำยนอกเขำ้ไปในอุทยำนโดยเด็ดขำดนอกจำกเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนั้น มีกำรเพ่ิมก ำลงั

เจำ้หนำ้ท่ีใหม้ำกข้ึน เพ่ิมงบประมำณและสวสัดิกำรใหก้บัหน่วยงำนและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นขวญัและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีวธีิไหนเลยท่ีแกไ้ด ้ 

4.64 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.28 
 

4. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ต่อการบังคบัใช้กฎหมายกบัประชาชนทุกระดบัว่าจะมคีวามเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัหรือไม่ 
ความเช่ือมัน่ต่อการบังคบัใช้กฎหมายกบัประชาชนทุกระดบัว่าจะมคีวามเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั ร้อยละ 

ไม่มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่เขม้งวด มีช่องโหวใ่นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยละเลยต่อหนำ้ท่ี เจำ้หนำ้ท่ีเกรงกลวัผูมี้อิทธิพล  

68.88 

มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ กฎหมำยมีควำมชดัเจนในกำรบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใช้
กฎหมำย มีควำมควำมเท่ียงตรง ยติุธรรม และมีจิตส ำนึกท่ีดีอยูแ่ลว้ 

27.84 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.28 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  104 8.32 
ปริมณฑลและภำคกลำง  334 26.72 
ภำคเหนือ 230 18.40 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 406 32.48 
ภำคใต ้ 176 14.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 698 55.84 
หญิง 552 44.16 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 86 6.88 
26 – 35 ปี  170 13.60 
36 – 45  ปี 283 22.64 
46 – 59  ปี 429 34.32 
60 ปีข้ึนไป 243 19.44 
ไม่ระบุ 39 3.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,148 91.84 
อิสลำม 35 2.80 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 266 21.28 
สมรส 863 69.04 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

62 4.96 
ไม่ระบุ 59 4.72 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 323 25.84 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 353 28.24 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 7.04 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 347 27.76 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.60 
ไม่ระบุ 69 5.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 165 13.20 
พนกังำนเอกชน 166 13.28 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 21.28 
เกษตรกร/ประมง 172 13.76 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 190 15.20 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 197 15.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.24 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 65 5.20 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 138 11.04 
ไม่เกิน 10,000 284 22.72 
10,001 – 20,000 308 24.64 
20,001 – 30,000 141 11.28 
30,001 –  40,000 82 6.56 
40,001 ข้ึนไป 111 8.88 
ไม่ระบุ 186 14.88 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


