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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวม
ข้อมูลโดย การวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการบันทึกย่อ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 21 รูป/คน การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้า การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และอธิบายข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง และความร่วมมือ การเสริม
อ านาจแก่ประชาชนยังไม่เกิดขึ้น รัฐมีแผนการในการด าเนินการตามกรมฯ เป็นผู้ก าหนด ตาม
กฎหมาย ประชาชนแผนเกิดการการน าปัญหามาพูดคุยกัน ก่อนก าหนดเป็นโครงการ หรือกิจกรรม 
โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพ่ีเลี้ยง คือ การลาดตระเวนร่วมกัน การท าฝาย การปลูกป่า การออก
กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การท าแนวกันไฟ การจัดการประชาชนมีลักษณะไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมเพราะพ้ืนที่บริเวณภายในมีกฎหมาย และเจ้าหน้าเป็นผู้การด าเนินการ รัฐจะมีการจัดเวที
ระดมความคิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และประชาชนที่
อาศัยในพ้ืนที่ป่ากันชน จ านวน 43 ป่า ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการ
จัดการพ้ืนที่ป่ากันชน การบูรณาการหลักพุทธธรรมคือ สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ สุขา สังฆัสสะ 
สามัคคี ความสามัคคีของหมู่คณะน ามาซึ่งความสุข อปริหานิยธรรม ข้อ 1 หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
รูปแบบการจัดการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การ
ป้องกันจะมีเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันลาดตระเวนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  การฟ้ืนฟู 
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า ท าฝายกั้นน้ า ปลูกพืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ การ
ก าหนดกติกาให้ชาวบ้านชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันได้ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การจัดการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
 
Abstract 
 This research aims to study the involvement of the public. To study Buddhism 
is conducive to promoting the participation of government officials and the public. The 
proposal forms part of management in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. The 
research is qualitative research. Data collection Research papers Field Research In-
depth interviews, observations and notes. The sample in the form of 21 person 
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checking information of triangulation. The data were analyzed using content analysis. 
How to describe and explain the data. 
 The study found that the participation of citizens in the Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanctuary is to provide information, accept comments, form connections, 
develop cooperation and empower the public has not happened. The state plans to 
implement the legal department determined the plan was to bring the issue to be 
discussed. Early projects or activities by the state authorities as a nanny is a joint 
reconnaissance of the department of forest use of forest regulations. The line of fire 
Management people are not involved because the area is within the law. Officer's 
actions. The state will have a brainstorming stage in Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuary. Foundation Nakhasathien. And people living in the forest area of 43 forest 
buffer with the advisory committee. Staffed forest buffer management scheme. 
Integrating Buddhist principles of fair is fair Sappuris faithful toilet bells sang a superb 
harmonious unity of the group brings happiness. The new context for a fair deal to 
keep one together forever. The management style is divided into three parts: 
prevention, rehabilitation and mutual benefits. The defense will have officers with 
reconnaissance residents together to protect the forest regeneration officer with the 
common folk reforestation. Water barrier dam Herbal plants. The advantage is to set 
common rules for the villagers and forest coexist. 
Keywords: participation, management, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้
กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น สามารถให้ผลยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยหลักการแล้ว  
การจัดการจะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงค์ในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนแน่นอน จากค าจ ากัดความข้างต้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
จัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป อย่างไม่ขาด
แคลน หรือมีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงาน หรือกิจกรรมในการ
จัดสรร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของ
มนุษย์ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์ วิทยา เพ่ือ
ประกอบการด าเนินงานในการจัดการดังนี้ คือ 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ใช้อย่างฉลาด หรือใช้ตามความจ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย และไม่เกิด  
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การสูญเปล่า หรือเกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด 2) การประหยัดของที่หายาก และของที่ก าลังสูญพันธุ์  
3) การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งที่เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน าไปใช้ เพ่ือให้ระบบสิ่งแวดล้อมดีข้ึน  
 ที่ดินที่ก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิมีใครอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมืองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บริเวณ เมื่อก าหนดเมื่อ
คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งสัตว์ป่า โดยต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก าหนดนั้น 
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทยได้ประกาศแล้วในราชกิจจา
นุเบกษาจ านวน 48 แห่ง เนื้อที่ 21,061,743,775 ไร่ หรือประมาณ 33,698.79 ตารางกิโลเมตรและ
ยังอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 11 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 2 ,066,262 
ไร่ หรือ 3,306.02 ตารางกิโลเมตร 
 ป่าห้วยขาแข้งได้มีพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ.
2515 เป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย ภายหลังจากการที่ท าแผนแม่บทการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้งภายในแผนได้มีการบรรจุแผนพัฒนาพ้ืนที่ป่ากันชนไว้ด้วยโดยให้มีการผนวกพ้ืนที่ฝั่งขวา
ตอนบนของล าห้วยทับเสลา และพ้ืนที่ลุ่มล าห้วยสองทางเข้ากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พ.ศ.
2535 รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,737,587 ไร่ (2780.14 ตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง มีลักษณะค่อนยาวจากเหนือถึงใต้ ตลอดพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยขาแข้งครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบล
ระบ า ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต ต าบลคอกควาย ต าบลแก่นมะกรูด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และบางส่วนของจังหวัดตาก ในท้องที่ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก มีแนวเขตติดกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ปัญหาที่
ส าคัญของพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาภายในคือการล่าสัตว์ในพ้ืนที่ที่มีการล่าสัตว์ป่าคือพ้ืนที่ตอนบนของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกมีทั้งการล่าเพ่ือไปเป็นอาหารและล่าตาม
ใบสั่ง การเก็บของป่าตามฤดูกาลโดยเฉพาะการเก็บหน่อไม้และเห็ดโคน ชาวบ้านจากนอกพ้ืนที่จังหวัด
อุทัยธานีและในพ้ืนที่อ าเภอติดกับพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ งจะเข้ามาเก็บหาของป่า
บริเวณด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งการเก็บหาของป่าเป็นจ านวนมากท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นการรบกวนบีบคั้น แย่งอาหารของสัตว์ป่าท าให้สัตว์ป่ามี
พฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายมนุษย์ ไฟป่าก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่ ปัญหาภายนอกการบุกรุกที่ดินเพ่ือ
ท าเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยบริเวณป่ากันชนและป่าสงวนแห่งชาติด้านทิศตะวันออกของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การตัดไม้และการเลื่อยไม้ขายในกระบวนการตัดไม้ส่วนมากจะเป็นการ
ประสานงานกันระหว่างชาวบ้านผู้รับจ้างเลื่อยไม้ กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น พ้ืนที่ล่อแหลมพ้ืนที่ของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งติดอยู่กับพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่ประมาณ 30 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ล่อแหลมพ้ืนที่ด้านตะวันออกทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งง่ายต่อการเข้าหาพ้ืนที่ เพ่ือ
การล่าสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณแนวขอบลึกเข้าไปจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมทั้งเป็น
พ้ืนที่ล่อแหลมด้านการเข้ามาเก็บหาของป่าพวกหน่อไม้และเห็ดตามฤดูกาล รวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์
แบบปล่อย มีคนลักลอบเข้ามาจากท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชรลักลอบเข้ามาล่า
ในพ้ืนที่ตอนบนมีกลุ่มบุคคลที่อาวุธสงครามพยายามเข้ามาลักลอบล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้างป่า 
เสือโคร่ง  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
   2. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
  3. เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) โดยเลือกศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนใน
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมที่เก่ียวข้องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
- ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 
- หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

- หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

กลุ่มท่ี 2 ผู้น ากลุ่มประชาชนในพื้นท่ี ที่มีความเก่ียวข้องในพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
ผู้น ากลุ่มท่ีมีส่วนเสียในพื้นท่ี ได้แก่ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระบ า 

- ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาเขียว 

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ 

- เจ้าคณะอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 กลุ่มท่ี 3 ประชาชน 
 ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยแบ่งประชาชนออกเป็น 1 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่จ านวน 10 คน คือ กลุ่มคนในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
 กลุ่มที่ 4 นักวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่รัฐจ านวน 4 
ท่าน ได้แก่  

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร: ฐาน
ทรัพยากร (ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมณ์) 

- อดีตคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร) 
- นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ดร.เลิศ มีช้าง)  
- ผู้จัดการโครงการพ้ืนที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

(นายภารุเดช เกิดมะลิ) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 21 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลและค าตอบที่เป็นจริงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิธีการสร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งการหา
คุณภาพ  

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) มีการก าหนดโครงสร้างค าถามเป็น 4 ส่วน
คือ ส่วนประเด็นข้อความที่ให้สัมภาษณ์และข้อสังเกตการสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียดคือ 1 ) ประเด็น
ได้แก่ ประวัติ ลักษณะการมีส่วนร่วม/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 2) ข้อความการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย ลักษณะการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 3) ผู้ให้สัมภาษณ์ 4) ข้อสังเกตของการสัมภาษณ์ประกอบด้วยการกระท า แบบแผนการ
กระท า ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สภาพสังคม 

2. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation Form) โดยการท าแบบสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่จะสังเกต ได้แก่ 1) การกระท า (กิจกรรมการมีส่วน
ร่วม เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน) 2) แบบแผนการกระท า (การกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็น
กระบวนการมีขั้นมีตอนละมีลักษณะต่อเนื่องจนเป็นแบบแผน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน) 3) 
ความหมาย (จากการกระท าและแบบแผนการกระท า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน)  4) 
ความสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน) 5) การมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่รัฐ 
ผู้น ากลุ่ม ประชาชน 6) สภาพสังคม (สภาพสังคมในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ภาครัฐ 
ผู้น ากลุ่ม ประชาชนทั่วไปโดยการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมูลส าคัญว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไป โดยสังเกตจากปฏิกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ขณะ
สัมภาษณ์ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น เต็มใจ ไม่หวาดกลัว เป็นต้น 

3. แบบบันทึกย่อ (Scratch notes) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม โดยท าการบันทึกสิ่งที่สังเกตได้
ตามความเป็นจริง อาศัยการตีความเบื้องต้น ระเบียบ วิธีการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน 
ใช้ในการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยจะบันทึกค าหรือวลีส าคัญ (Keywords) จากการสังเกต สนทนา หรือ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชนทั่วไป ขณะสัมภาษณ์การให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

4. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น าไปใช้ร่วมกับการสังเกตและการสัมภาษณ์ คือ การขอ
อนุญาตบันทึกเทป ได้ใช้เทปบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ครบถ้วน
นอกจากการบันทึกในแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ การขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพขณะ
สัมภาษณ์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและบันทึกภาพการสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่างๆเพ่ือน ามาเป็น
หลักฐานส่วนหนึ่งของการวิจัยในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละประเด็นแล้วจึงก าหนดเป็นหัวข้อค าถามแบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบบันทึกย่อ 
 หมายเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในกรเก็บข้อมูลในครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต 
แบบบันทึกย่อ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น ากลุ่ม ประชาชนทั่วไป โดยได้แบ่งเจ้าหน้าที่ ผู้น ากลุ่ม ประชาชน กลุ่ม
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกย่อทั้ง 4 กลุ่มเพ่ือ
ศึกษาข้อมูลโดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกันทั้ง 4 กลุ่มเพ่ือศึกษาข้อมูลค าถามเดียวกันทั้ง 4 กลุ่มจะตอบ
เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ที่ตอบเหมือนและแตกต่างกันเพราะสาเหตุใด 
และท าไมเหมือนและแตกต่าง ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์และสรุปในรูปของการบรรยาย
พรรณนา แต่ใช้เครื่องมือชุดเดียวกันจะมีการปรับข้อความตามความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม 
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สรุปผลการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คือ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง และความร่วมมือ การเสริมอ านาจแก่ประชาชนยังไม่
เกิดขึ้น รัฐมีแผนการในการด าเนินการตามกรมเป็นผู้ก าหนด ตามกฎหมาย ประชาชนแผนเกิดการ
การน าปัญหามาพูดคุยกัน ก่อนก าหนดเป็นโครงการ หรือกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพ่ีเลี้ยง คือ 
การลาดตะเวนร่วมกัน การท าฝ่าย การปลูกป่า การออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
การท าแนวกันไฟ การจัดการประชาชนมีลักษณะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเพราะพ้ืนที่บริเวณภายในมี
กฎหมาย และเจ้าหน้าเป็นผู้การด าเนินการ รัฐจะมีการจัดเวทีระดมความคิดในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ป่ากันชน จ านวน 43 ป่า 
ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการจัดการพื้นที่ป่ากันชน  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมคือ สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ สุขา สังฆัสสะ สามัคคี 
ความสามัคคีของหมู่คณะน ามาซึ่งความสุข อปริหานิยธรรม ข้อ 1 หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
 รูปแบบการจัดการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน   

- การป้องกัน คือ จะมีเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันลาดตะเวนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
- การฟ้ืนฟู คือ เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า ท าฝ่ายกั้นน้ า ปลูกพืชสมุนไพร ท า

แนวกันไฟ  
- การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ การก าหนดกติกาให้ชาวบ้านชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่างานวิจัยนี้มีความเห็นสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง นุ้ยฉิม, 
ชัยวัฒน์ คงสม และสัจจา บรรจงศิริ (2555) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงจังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ประกอบด้วย (1) สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้นาชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมาแรกใน
การพัฒนา (2)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คว ามรู้  ข้อมูลข่ าวสารและกิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติแก่ประชาชน อย่างต่อเนื่อง (3) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ประชาชน (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และ (5) จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นโครงการนาร่อง 
สาหรับข้อเสนอแนะควรแต่งตั้งตัวแทนที่ชุมชนท้องถิ่นคัดเลือก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ต่อไป 
 และงานวิจัยของจักรพงษ์ พวงงามชื่น, สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนคเรศ รังควัต 
(2556) เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้าน
ทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีประวัติการมี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าในระดับหนึ่งผ่านมิติของวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อต่างๆ 
ก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ชุมชนในระดับปานกลาง (�̅�=3.58) การพัฒนาการมีส่วนร่วมขั้นเห็นคุณค่า (A) พบว่า ผลของการ
ท าลายป่าในอดีต ท าให้ปัจจุบันชาวบ้านหันมาฟ้ืนฟูป่าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคต
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ชาวบ้านต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น ในขั้นปฏิสัมพันธ์ ( I) ชุมชนได้ระบุ
และจัดล าดับความส าคัญโครงการในอนาคตเพ่ือส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนให้ประสบผลส าเร็จดี
ยิ่งขึ้น และขั้นควบคุม (C) จากโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและหา
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วม พบว่า
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการ
ด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหลังจากการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม 
 อนึ่งผลการวิจัยนี้ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวัลดา ชูรักษ์ และปัญจา ชูช่วย (2558) 
เรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับของบทบาท
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมอ
ยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยด้านการมีส่วนร่วมในการสรุป/ประเมินผล/รับผลประโยชน์
มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม และด้านบทบาทและ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด อ าเภอตะ
โหมด จั งหวัด พัทลุ ง  พบว่ า  ผู้ ที่ มี อาชีพต่ า งกันมีบทบาทการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนในภาพรวมและด้านอ่ืนๆแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นการมีส่วนร่วมในการสรุป/ประเมินผล/รับผลประโยชน์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ที่มีต าแหน่งต่างกันมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผู้ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกันมีบทบาทส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบ
ยั่งยืนของชุมชนในภาพรวมและด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและด้านการมีส่วนร่วมใน
การสรุป/ประเมินผล/รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
ของชุมชน ผู้นาชุมชนและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐต้องมีจิตสา นึกที่ดี ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
อย่างทั่วถึง ควรมีการจัดกิจกรรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนรู้สู่สถานศึกษาให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง การดาเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุก
พ้ืนที่ป่าสงวน และควรให้มีการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกและฟ้ืนฟูให้คืนสู่สภาพเดิม 
 จากการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้วิจัยได้จ าแนกการมีส่วนร่วม หลักพุทธธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งออกเป็น 3 ประเด็น เพ่ือใช้ในการจ าแนกการมีส่วนร่วมและการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื นที่  
  การวางแผนการปฏิบัติงานทางระบบราชการ จากหน่วยงานระดับล่างเดินตามกรอบและ
แผนการปฏิบัติ การท าแผนระดับพ้ืนที่ทางหน่วยงานจะด าเนินการท าเองตามปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
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คือ การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การป้องกันจะมีเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกัน
ล่าตะเวนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การฟ้ืนฟู เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า ท าฝ่ายกั้นน้ า 
ปลูกพืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ การก าหนดกติกาให้ชาวบ้านชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันได้ 
 ผู้น ากลุ่มประชาชนในพื นที่ ที่มีความเกี่ยวข้องในพื นที่  
  ร่วมปรึกษาหารือ ประสานงานกับชุมชนในเครือข่ายป่าชุมชน ดูแลป่า ปลูกป่า ให้ยั่งยืน และ
ยังมีนักศึกษาเข้ามาช่วยในการปลูกป่า มีการยกตัวอย่างป่าที่ประสบความส าเร็จในการดูแลมาพูดของ
แต่ละป่า มีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ของแต่ละป่าเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการอบรมสัมมนาจาก
ทางเขตรักษาพันธุ์ เกี่ยวกับป่าชุมชน เพ่ือให้มีความรู้เรื่องป่า ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ เป็นประจ าทุกปี มี
การลงส ารวจป่าร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและป่า มีโครงการปลูกผักหวานป่า จัดตั้ งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ประชาชน  
 การปลูกป่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมกับชุมชน ทางเจ้าหน้าที่และชุมชนจะมีการการวางแผน
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน การไปดูไปส ารวจร่วมกับชาวบ้านลาดตะเวนปราบปรามผู้บุกรุกฝ่าฝืน มีการ
ปลูกต้นไม่เสริมต้นที่ถูกท าลาย โดยไปรับพันธุ์จากเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ป่าและต่อต้านบุคคลตัดไม้ท าลายป่าและส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ต้องปรับการปฎิรูปประเทศ งบประมาณ การวางแผน บทบาทของหน้าที่ของกรม กอง 
บทบาทของนักการเมือง ระบบใหญ่ของประเทศไทย กรมป่าไม้ กรมอุทยาน พลเรือน การศึกษา โดย
ยึดหลักความต้องการของชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ 

2. กฎหมายไม่เอ้ือต่อการท างานหรือกฎหมายเอื้อแต่คนไม่เอ้ือต่อการท างาน 
3. ควรมีการวางกฎ ระเบียบ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ากันชนและเขตฯให้ชัดเจน  
4. รัฐควรมีการส่งเสริมป่าชุมชนที่มีขีดความสามารถเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

การสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อลดการพึ่งพาป่าจนมากเกินไป 
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

1. การเปลี่ยนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่ 
2. ภาคประชาชนมีความพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกันและมีการวิเคราะห์ปัญหาของประชาชน

ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
3. การเข้าถึงผู้น าทางศาสนาและผู้น าชุมชนสามารถดึงชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดีที่สุด 
4. ควรมีการสร้างภาษากลางเพ่ือเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายโดยการใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการ

เชื่อมโยงให้สามารถพูดคุยกันเข้าใจและรู้เรื่องเพ่ือที่จะได้ปฏิบัติร่วมกันได้ 
5. รัฐหรือชุมชนควรให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กับคนนอกพ้ืนที่  คนนอกพ้ืนที่ยังไม่มีความรู้

เกี่ยวกับป่าชุมชน หรือกฎ กติกาการใช้ประโยชน์ และนายทุนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับป่ากับ
ชาวบ้านโดยใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 

1. วิถีชีวิตการพ่ึงพาป่าชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
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2. การสร้างเด็กรุ่นหลังให้ตระหนักและรู้คุณค่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
3. ความร่วมมือในการจัดการป่ากันชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
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