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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ 2) ศึกษาระดับการยอมรับของราษฎรในกิจกรรมการหมายแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 3) ศึกษาความต้องการของราษฎรในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทาการสารวจข้อมูลจากประชากรจานวน 103 ครัวเรือน ซึ่งเป็นราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ โดยสัมภาษณ์ประชากรทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาหรับพรรณนาลักษณะทั่วไปของข้อมูล
และวิเคราะห์ความต้องการในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการศึกษา จากการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 93 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.29 โดยเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
73.12 มีช่วงอายุที่มากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.82 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 68.82 จาแนกตามบทบาททางสังคม พบว่าไม่มีบทบาท มีจานวน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.27 รายได้รวมต่อปี
มากกว่า 150,000 บาท มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.71 ส่วนใหญ่มีที่ดินทีค่ รอบครอง 10-25 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
54.84 ซึ่งระดับการยอมรับกิจกรรมการหมายแนวเขต มีระดับการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.84 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 สาหรับความต้องการ ของราษฎรในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขต ส่วนใหญ่ต้องการสัญลักษณ์แนวเขตที่
ชัดเจนและถาวร ต้องการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการดาเนินการ รวมทั้งต้องการให้ราษฎรเข้าร่วมในทุกขั้นตอนและ
มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: การหมายแนวเขต การยอมรับ การมีส่วนร่วม

Abstract
The study was aimed to study 1) the data of villagers whose lands were adjacent to Taboa-Huaiyai
Wildlife Sanctuary, 2) the community participation process acceptance level from villagers whose lands were
adjacent to Taboa-Huaiyai Wildlife Sanctuary boundary, and 3) the improvement required by villagers in the delineated
boundary through community participation process.
The methodology applied in this study was a questionnaire to gather data by interviewing all individuals of
103 households. The collected data was analyzed by statistic using percentage, an average value (mean), to
describe the data and analyzed the villagers’ improving requirement.
The data collected from 93 households (90.29%) of sample revealed that majority of villagers are male
(73.12%) at the age of 41-60 years old (68.82%), the highest level of education was primary level (68.82%), almost of
them had no social role (75.27%), income more than 150,000 Bath per year (38.71%), while size of land hold
per household was 10-25 Rai, (54.84 %). The local acceptance level of Taboa-Huaiyai Wildlife Sanctuary was
highest level (54.84%), which average value of 4.40, The villagers’ improving requirement in the boundary delineation
through community participation process, were to clarify and make boundary symbol permanently. Moreover,
villagers needed to cooperate with the sanctuary staff in all activities, especially intensive assessment.
Keywords: Delineated Boundary, Acceptance, Participation
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ได้กาหนดให้บริเวณที่ดินที่มีความ
เหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้
ยังห้ามยึดถือครอบครองที่ดิน ตัดโค่นแผ้วถาง เผาทาลายต้นไม้หรือพฤกษชาติ หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หากมีผู้ใดฝ่าฝืน
ได้มีบทลงโทษทั้งจาและปรับ ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แทน (พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์, 2543)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ มีการดาเนินงานที่ใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นหลัก
โดยมีการป้องกันปราบปรามและการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการจัดการป่าไม้เพื่อคงไว้ซึ่งความ
อุดมสมบูรณ์ในระยะยาวของระบบนิเวศป่าไม้ให้สามารถเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในท้องถิ่น และส่วนรวมของประเทศ
แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการพื้นที่ป่าดังกล่าว เช่น การลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และที่สาคัญคือ ปัญหาเรื่อง
แนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดการบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดาเนินงานหมายแนวเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ นาไปสู่การลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือในปกป้องและคุ้มครอง
พื้นที่ป่าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ป่าไม้กับราษฎรที่มีพื้นที่ทากินติดกับแนวเขต รวมถึงส่งผลให้หน่วยงานราชการอื่นสามารถเข้ามา
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของราษฎร ข้อมูลระดับ
การยอมรับของชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ และความต้องการของราษฎรในการปรับปรุงกิจกรรมการ
หมายแนวเขตป่าอนุรักษ์บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนาไปสู่การดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1.2.2 เพื่อศึกษาระดั บการยอมรับของราษฎรในกิ จกรรมการหมายแนวเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่ าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1.2.3 เพื่อศึกษาความต้องการของราษฎรในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 แนวคิดของการมีส่วนร่วม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2547) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม คือ กลุ่มคน
หรือองค์กรประชาชนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไข
ปัญหาและร่ว มรับ ผิด ชอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ ให้บ รรลุวัต ถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่วนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) ได้สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนั้น ได้รับการตอบสนอง
และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้การดาเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตามความเหมาะสม
1.3.2 ทฤษฎีการยอมรับ ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542) กล่าวว่า “การยอมรับ” หมายถึง การตัดสินใจใช้นวัตกรรมทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีกาหนดที่แน่น อน แต่จะขึ้นอยู่กับ คุณลักษณะของ
นวัตกรรมนั้นๆ Roger (1968 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ , 2529) ได้แบ่งกระบวนการยอมรับนวั ตกรรมหรือสิ่งใหม่
ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นของการรับรู้ (awareness stage) ขั้นของความสนใจ (interest stage) ขั้นของการประเมินผลหรือ
ประเมินค่า (evaluation stage) ขั้นของการทดลอง (trial stage) และขั้นการยอมรับ (adoption stage) ซึ่งในขั้นการยอมรับนั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญคือ การตัดสินใจ (decision) ในขั้นนี้บุคคลหรือชุมชนที่กระทากิจกรรมซึ่งนาไปสู่การเลือกที่จะ
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ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับ การตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก การที่บุคคลหรือชุมชน
ใดจะเลือกทางเลือกใดนั้น เป็นผลจากการได้รับความรู้และการจูงใจด้วย รวมถึงการพิจารณาลักษณะนวัตกรรมว่าสอดคล้องกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี
1.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยได้มีการกาหนดกฎหมาย
ต่างๆ ขึ้นมาดูแล (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, 2557) ได้จัดทาแผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติขึ้นมา เพื่อใช้ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยได้กาหนดเป้าหมายที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามห้วงเวลาที่กาหนด
และให้หน่วยงานวางแผนปฏิบัติการในส่วนของตนเองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายที่กาหนด คือ การพิทักษ์
รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี และการอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อลดแรงกดดันจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ ควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ด้วย ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (2558) กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเรื่องของแนวเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการเดินหมายแนวเขตในสภาพพื้นที่จริงร่วมกัน และการใช้รูปแบบการเจรจาต่อรอง
โดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าของพื้นที่ดิน ทากิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยอมรับร่วมกันของแนวเขตพื้นที่ดินทากินกับ
แนวเขตป่าอนุรักษ์ อันจะนาไปสู่ การลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือในปกป้องและคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับราษฎรที่มีพื้นที่ทากินติดแนวเขต รวมถึงส่งผลให้หน่วยงานราชการอื่นสามารถเข้ามาดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.3.4 ข้อมูลทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ที่ 2 (2558) ได้รวบรวมข้อมูลของเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ไว้ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่เคยให้สัมปทานทาไม้ มีราษฎร
จากต่างถิ่นได้เข้าบุกรุกจับจอง ต่อมากรมป่าไม้ (เดิม) ได้เข้าดาเนินการควบคุมพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ได้รับการประกาศ อย่างเป็นทางการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อ พ.ศ.2540 มีเนื้อที่ 408,707 ไร่ หรือ 653.9 ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง มีการป้องกันปราบปรามและการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งนับว่าเป็นความพยายามที่จ ะจัดการพื้นที่ ป่าให้ค งความอุ ดมสมบูรณ์ ทั้งด้า นพืชพรรณป่า ไม้ และสัตว์ป่ า
รวมถึงการจัดการป่าไม้เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้
1.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดารา คาภักดี และคณะ (2549) ได้ศึกษาการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการหมาย
แนวเขตป่าอนุรักษ์ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ราษฎรที่ได้ร่วมกระบวนการเดิน
หมายแนวเขตในสภาพพื้นที่จริงร่วมกัน และใช้รูปแบบการเจรจาต่อรองโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับเจ้าของที่ดิน ส่วนใหญ่
มีการยอมรับแนวเขตอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจในแนวเขตหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรม

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 103 ครัวเรือน ที่ได้ร่วมกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์และได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของพื้นที่ดิน
ทากินกับเจ้าหน้าที่

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ระดับการยอมรับ
กิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์
2.2.2 อุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการศึกษา สาหรับจดบันทึกรายละเอียด
2.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางสถิติ ใช้กรอกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.4 กล้องบันทึกภาพ สาหรับบันทึกภาพกิจกรรมการศึกษาวิจยั
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2.3 การทดสอบเครื่องมือ
ทดสอบความเชื่อถือได้เกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นได้สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ (alpha) = 0.85 ซึ่งถือว่าแบบสัมภาษณ์
มีความน่าเชื่อถือสูง

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โดยสัมภาษณ์ทุกหน่วยประชากร จานวน 103 ครัวเรือน

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลทางสถิติ โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไปและ
ระดับการยอมรับกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรกั ษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข
กิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนาเสนอเป็นรายงานต่อไป

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษา
ทาการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของราษฎรทั้งสิ้น 93 ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
สาหรับพรรณนาลักษณะทั่ วไปของข้อมู ล วิเคราะห์ความต้องการในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขตป่ าอนุรักษ์และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
3.1.1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของราษฎรที่มีที่ทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
จานวนราษฎรที่มีที่ดิน ทากิน ติด กับ เขตรัก ษาพัน ธุ์สัต ว์ป่า ตะเบาะ-ห้ว ยใหญ่ ในท้อ งที่ อาเภอหนองบัว แดง
จังหวัด ชัย ภูมิ มีทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 93 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.29 โดยเป็นเพศชายมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 73.12 จาแนกช่วงอายุ โดยช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.82 จาแนกการศึกษา
โดยระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.82 จาแนกบทบาท โดยไม่มีบทบาท มีจานวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 75.27 จาแนกรายได้รวมต่อปี โดยรายได้มากกว่า 150,000 บาท มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.71 จาแนกจานวน
ที่ดินที่ถือครองของราษฎร โดยจานวนที่ดินที่ถือครอง 10-25 ไร่ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.84
3.1.2 ระดับการยอมรับในกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ ของราษฎรที่มีที่ทากินติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ จากกิจกรรมการหมายแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ราษฎรที่มีที่ดินทากินติดกับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จานวน 93 ครัวเรือน มีระดับการยอมรับของ
กิจกรรมการหมายแนวเขตอยู่ในระดับการยอมรับมากที่สุด 51 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.84 ยอมรับมาก จานวน 28 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 30.11 ยอมรับปานกลาง จานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.05 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 สามารถ
แปลความหมายของการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด
3.1.3 ข้อเสนอแนะของราษฎรที่ต้องการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขต
1) จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบกิจกรรมการหมายแนวเขต และจัดให้มีการร่วมกันลาดตระเวนตรวจสอบ
แนวเขตอย่างต่อเนื่องระหว่างราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ทาสัญลักษณ์แนวเขตให้ชัดเจนกว่าปัจจุบัน
3) ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบข้อมูล เช่น ใช้แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินมาตรวจสอบในพื้นที่จริงด้วย
4) ราษฎรบางครัวเรือนต้องการให้มีการสารวจแนวเขตใหม่ ซึ่งบางครัวเรือนได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ต้องการปรับปรุงแนวเขตในภายหลัง
5) จัดให้มีการประเมินผลของการประชุมในทุกขั้นตอน
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3.2 อภิปรายผล
ประชากรได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้เห็นกระบวนการอย่างแท้จริง ร่วมเดินหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์และทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันในพื้นที่ของตนเองในสภาพพื้นที่จริง ได้ เห็นกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
จึงมีการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) ซึ่งได้สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า
การเข้าร่วมของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอานาจการตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ ดารา คาภักดี และคณะ (2549)
ที่ได้ศึกษาการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป
จากการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 93 ครัวเรือน มีระดับการยอมรับกิจกรรมการหมายแนวเขตอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 54.84 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนความต้องการของราษฎรในการปรับปรุงกิจกรรมการหมายแนวเขต ส่วนใหญ่ต้องการ
สัญลักษณ์แนวเขตที่ชัดเจนและถาวร ต้องการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการดาเนินการ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.1.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) นาข้อมูลมาจัดทาแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
2) ควรจัดให้มีการประชุม ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราษฎรในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ลดความหวาดระแวง เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร
3) สามารถนาผลการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ต่อไป
4.1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับกิจกรรมการหมายแนวเขต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
2) ศึกษาเรื่องการเปิดรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
3) ศึกษาระดับการยอมรับของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมการหมายแนวเขต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
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