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  อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีความส าคัญย่ิงต่อการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  และการ
นันทนาการ   รวมทั้งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย   ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมระบบนิเวศที่
เช่ือมโยงเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบของส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ในการจัดการ
อุทยานแห่งชาติ จึงเป็นการด าเนินงานเพื่อคุ้มครอง   รักษา   ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ   ทั้งทรัพยากร
ชีวภาพและทรัพยากรกายภาพ  กระบวนการทางนิเวศวิทยา  ความหลากหลายทางชีวภาพ   การด ารงชีพ
ของส่ิงมีชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นให้คงสภาพและบทบาทหน้าที่ไว้ดังเดิม  ขณะเดียวกัน
ก็พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสม่ าเสมอ  และยาวนานแก่สังคม   

ดังนั้นการตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าต่อระบบนิเวศวิทยา  จึง
เป็นสิ่งที่พึงกระท าและมิควรมองข้าม  การศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็ดี  หรือแม้แต่
การศึกษาวิจัยพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวก็ดี  ล้วนมีความจ าเป็นอย่างย่ิง  เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจธรรมชาติของสรรพส่ิงมีชีวิต  ซ่ึงเป็นรากฐานส าคัญในการอนุรักษ์  การบริหารจัดการ  และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้ท าการรวบรวมงานวิจัยต่างๆที่
ด าเนินการในอุทยานแห่งชาติทางบกในพื้นที่ภาคใต้  เพื่อหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานวิจัยที่ได้ท าการ
รวบรวมนี้  จักมีคุณค่าต่อการพัฒนาการวิจัยด้านการอนุรักษ์  เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้กับนัก
อนุรักษ์และนักวิชาการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงและประสานงานต่อไปได้ง่ายขึ้น  
และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป  ในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่จะต่อ
ยอดงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ให้มีความก้าวหน้า  ตลอดจนมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ตลอดไป 

 

      

     ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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