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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีต่ �ำ บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา และเพือ่ สร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ด้วยกระบวนการแบบมีสว่ นร่วมกับภาคีในพืน้ ที่
ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สำ�หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก (X = 3.79
และ S.D. = 0.95) แบ่งเป็นทรัพยากรดิน มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.81 และ S.D. = 0.94) ทรัพยากรนํ้า มีศักยภาพ
ในระดับมาก (X = 3.85 และ S.D. = 0.93) และทรัพยากรป่าไม้   มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.72 และ S.D. = 0.99)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งในส่วนด้านลักษณะของปัจจัยการผลิตด้านกระบวนการจัดการและด้านการนำ�ผลผลิต
ไปใช้ประโยชน์พบว่าทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ มีศักยภาพอยู่ในระดับมากเช่นกันในส่วนของกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีในพื้นที่ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
นั้น พบว่า มีขั้นตอนในการดำ�เนินงาน จำ�นวน 8 ขั้นตอน คือการสำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การจัดเวทีประชุม            
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำ�ชุมชน การจัดหาเอกสารเผยแพร่
การเผยแพร่แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทำ�กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการติดตามความก้าวหน้า
การนำ�กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์
คำ�สำ�คัญ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
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ABSTRACT

      The research had been conducted to explore the natural resources’ potentials in the area of Maklueamai, Sung Noen, Nakhon Ratchasima province and to establish the natural resources management processes
by using participatory processes coordinating with parties or participants. Qualitative and quantitative analysis
were employed in this research. Generally, the study showed that natural resources were potentially available
at high level (X = 3.79, S.D. = 0.95): in each item, soil resources were reported at high level  (X = 3.81,                  
S.D. = 0.94), water resources were reported at high level (X = 3.85, S.D. = 0.93) and forest resources were also
reported at high level (X = 3.72, S.D. = 0.99). When considering the issues related to factors of production,
management processes and the utilization of the products, it showed that natural resources; soil, water and
forest resources were potentially reported at high level. In terms of natural resources management processes
to develop Maklueamai by participatory process,  it was revealed that there were altogether 8 phases including;
survey of natural resources in particular area, conferences setting, body of knowledge delivering, knowledge
sharing among community leaders, brochure distribution, natural resources map distribution, forming of            
natural resources management strategies and following up processes related to management strategies           
implementation.
Keywords: The Natural Resources Management/Participatory Process

บทน�ำ

มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
ธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติในการดำ�รงชีวิต จึงอาจกล่าวถึงความสำ�คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่ง
ทีม่ าของวัตถุดบิ เป็นทีร่ องรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และ
ช่วยเกือ้ กูลให้ชวี ติ ดำ�รงอยูไ่ ด้ เป็นแหล่งรองรับของเสีย และ
ของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค ให้ความ
รื่ น รมย์ แ ก่ จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ เช่ น ทิ ว ทั ศ น์ ภู มิ ป ระเทศ          
ความงามของธรรมชาติ ดังนั้น บริการต่างๆ ที่มนุษย์เรา        
ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มี
ชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถทำ�ให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์      
ดี ขึ้ น แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขของการรู้ จั ก ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และมี
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องคำ�นึงถึงขีดความ สามารถ
ในการรองรับ (Carrying capacity) เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน เพราะหากมีการตักตวงใช้ประโยชน์

ที่มากเกินขนาด และขาดความระมัดระวังในการใช้ ก็ย่อม
จะก่อให้เกิดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
จนกลายเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีย่ อ้ นกลับมาส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในที่สุด (โครงการ
สารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ออนไลน์. 2539)
จากการศึกษา พบว่า อุปสรรคสำ�คัญของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ คือ “การขาดองค์ความรูใ้ นการ
จัดการทรัพยากรภายในชุมชน” ทำ�ให้ปัญหาในเรื่องของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่มี อยู่ ใ นพื้ นที่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บการแก้ ไ ข              
ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษา“กระบวนการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการ
แบบมีสว่ นร่วม” เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา ทำ�ให้ชมุ ชนมีความ
เข้มแข็ง เกิดความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
จนทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ทำ�ให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนมีความ
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อยู่ดีกินดี เป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ และสามารถขยาย
ผลไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น เพื่ อ ยกระดั บ ชี วิ ต ของประชาชนใน
ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
      2. เพือ่ สร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ ว ยกระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคี ใ นพื้ น ที่ ตำ � บล
มะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
      1. การลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจภาคสนามเป็นการลงพืน้ ทีใ่ น
สถานที่จริงของตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมาเพื่อสำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติท้ังในส่วนของ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรป่าไม้
      2. การจัดเวทีประชุมโดยการเชิญภาคีที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการวิจัยในพื้นที่ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมกับนักวิจัย
      3. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น การศึ ก ษาและ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกในประเด็นด้านบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเช่น ลักษณะของทรัพยากร รูปแบบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลวิเคราะห์
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ดิน/นํ้า/ป่าไม้)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

สร้างความรู้
ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ                                         

      ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชนที่เป็นทางการในพื้นที่
ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
จำ�นวนทั้งหมด 40 คน ประกอบด้วย
      1. ผู้ปกครองท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน และกำ�นัน        
รวมทั้งหมด จำ�นวน 12 คน
      2. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น คื อ นายกองค์ ก ารบริ ห าร          
ส่วนตำ�บล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล 2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล รวมทั้งหมด
จำ�นวน 4 คน
      3. สภาท้องถิ่น คือ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตำ � บล รองประธานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล  
เลขานุ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล และสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด
จำ�นวน 24 คน

กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่
(ดิน/นํ้า/ป่าไม้)

ทรัพยากรในท้องถิ่น
ถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกิดความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน

การนำ�ทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ วิธีการบริหารและการ
จัดการการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
      4. กิ จ กรรมการถ่ า ยทอดการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติในพื้นที่เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้นำ�ชุมชน เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนในพื้ น ที่ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ นำ � ไปสู่
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการ
แบบมีส่วน
      5. การตอบแบบประเมินผล
5.1 แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ น การจั ด ทำ � แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรในพื้นที่ จำ�นวน 3 ประเภท คือทรัพยากรดิน
ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรป่าไม้ โดยลักษณะคำ�ถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating scale) จำ�นวน 5 ระดับ โดย             
1 หมายถึง ศักยภาพตํ่าที่สุด 2 หมายถึง ศักยภาพตํ่า                 
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3 หมายถึง ศักยภาพปานกลาง 4 หมายถึง ศักยภาพสูง และ
5 หมายถึง ศักยภาพสูงที่สุด
5.2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
เป็นการจัดทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การเข้ า รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลักษณะคำ�ถามเป็นแบบประมาณ
ค่า (Rating scale) จำ�นวน 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง            
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย                            
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 4 หมายถึง ความ        
พึงพอใจมากและ 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณและการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

      1. ผลการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีต่ �ำ บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบ่งได้ 2 ส่วน คือลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถ
แบ่งได้จำ�นวน 3 ประเภท คือทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า
และทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.1.1 ทรัพยากรดิน พบว่าลักษณะของ
ชุดดินมีลักษณะแตกต่างกันในหลายประเภท เช่น ชุดดิน
กระนวน  ชุดดินคง เป็นต้น โดยทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็น
พืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารชะล้างพังทลายน้อย โดยไม่มกี ารเผชิญ
กั บ ปั ญ หาด้ า นดิ น เค็ ม ในพื้ น ที่ ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่        
หลากหลายตามสภาพภู มิ ป ระเทศ โดยพื้ น ที่ ต อนล่ า ง         
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ สำ � หรั บ การทำ � นา ส่ ว นในพื้ น ที่ ต อนกลาง           
ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ คือมันสำ�ปะหลัง และพื้นที่ตอนบน      
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ และปลูกพืชไร่
1.1.2 ทรัพยากรนํ้า พบว่าแหล่งนํ้าใน
พื้นที่ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบ่งเป็น 2 ประเภท  ประเภทแรก คือ แหล่งนํ้าธรรมชาติมี
ลำ�นํ้า / ลำ�ห้วย รวมทั้งสิ้น  6 แห่ง  ได้แก่ห้วยป่าไผ่  ห้วยซัน
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ลำ�คลองเขาม้า ลำ�แท่นทอง ห้วยยางอีเหลา และห้วย             
ซับหว้า ประเภทที่สอง คือ แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น มีจำ�นวน
หลายประเภท คือ บึง สระนํ้า  จำ�นวน 25 บ่อ เขื่อนระบาย
นํ้าจำ�นวน 4 แห่ง ฝาย จำ�นวน 5 แห่ง บ่อบาดาล จำ�นวน
15 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน จำ�นวน 15 แห่ง และมีระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค
1.1.3 ทรัพยากรป่าไม้ มีแหล่งป่าไม้ที่
สำ�คัญหลายแห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและ
ป่าหมูสี ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ป่าสงวนแห่งชาติ           
ป่าเขาภูหลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับประดู่และ       
ป่าเขามะกอก
1.2 ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79 และ S.D. = 0.95) แสดง
รายละเอียดได้ดังนี้
1.2.1 ทรัพยากรดิน โดยภาพรวม พบว่า
มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.81 และ S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาศักยภาพรายด้าน พบว่าด้านการนำ�ผลผลิตไป       
ใช้ประโยชน์มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.85 และ S.D.
= 1.02) ด้านกระบวนการจัดการมีศักยภาพในระดับมาก        
(X = 3.79 และ S.D. = 1.02) และด้านลักษณะของปัจจัย
การผลิตมีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.78 และ S.D. =
0.76)
1.2.2 ทรัพยากรนํ้า โดยภาพรวม พบว่า
มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.85 และ S.D. = 0.93) เมื่อ
พิจารณาศักยภาพรายด้าน พบว่าด้านลักษณะของปัจจัย
การผลิตมีศกั ยภาพในระดับมาก (X  = 4.04 และ S.D.=0.71)
ด้านกระบวนการจัดการมีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.89
และ S.D. = 0.78) และด้านการนำ�ผลผลิตไปใช้ประโยชน์
มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.61 และ S.D. = 1.18)
     
1.2.3 ทรั พ ยากรป่ า ไม้ โดยภาพรวม          
พบว่า มีศกั ยภาพในระดับมาก ( X = 3.72 และ S.D. = 0.99)
เมื่อพิจารณาศักยภาพรายด้าน พบว่าด้านลักษณะของ
ปัจจัยการผลิตมีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.84 และ        
S.D. = 0.84) ด้านกระบวนการจัดการมีศักยภาพในระดับ
มาก (X = 3.66 และ S.D. = 0.99) และด้านการนำ�ผลผลิต
ไปใช้ประโยชน์มีศักยภาพในระดับมาก (X = 3.64 และ       
S.D. = 1.11)
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2. ผลการสร้ า งกระบวนการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีในพื้นที่
ตำ�บลมะเกลือใหม่ อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
     
ขั้นตอนที่ 1 การสำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีในพื้นที่ ในส่วนนี้
เป็นการสำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างนักวิจัย
กับภาคีในพื้นที่
      
ขั้ น ตอนที่ 2 การจั ด เวที ป ระชุ ม เป็ น การจั ด
ประชุมเพือ่ ค้นหาคำ�ตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ร่วม
กันระหว่างนักวิจัย กับภาคีในพื้นที่
     
ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ
ร่วมกับในหลักการทางวิชาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      
ขัน้ ตอนที่ 4 การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูน้ �ำ ชุมชน
เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารดำ � เนิ น การจั ด ทำ � กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
ขั้นตอนที่ 5 การจัดหาเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้
ภาคี ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ มี เ อกสารไว้ สำ � หรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษาทั้ ง นี้
เอกสารที่นักวิจัยได้จัดหาให้ภาคีในพื้นที่
     
ขั้ น ตอนที่ 6 การเผยแพร่ แ ผนที่ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ เป็นการนำ�ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติทั้งในส่วน
ของทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรป่าไม้ มาจัด
ทำ�เป็นแผนที่ทรัพยากร และมอบให้กับสำ�นักงานองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำ � บลมะเกลื อ ใหม่ อำ � เภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงประเด็น
สำ�คัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึน้ กับ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ
ขั้ น ตอนที่ 7 การจั ด ทำ � กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือข้อมูล
ปฐมภูมิจากการสำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติ การจัดเวที
ประชุม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำ�ชุมชนตลอดจน
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ทำ�ให้ได้กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

     
ขั้นตอนที่ 8 การติดตามความก้าวหน้าการนำ�
กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
เป็นการดำ�เนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการนำ�
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่

อภิปรายผล

การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีต่ �ำ บลมะเกลือใหม่อ�ำ เภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
พบว่า ในด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ที่ ดิ น ภายในพื้ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของดลก้ อ เส็ ม           
ผดุงชาติ  และคณะ (2554) ด้านการใช้ระบบข้อมูลพื้นฐาน
ด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการทรัพยากรของพื้นที่               
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของเบญจพรรณ เอกะสิงห์
(2552) ด้านการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำ�
มาบริหารจัดการทีด่ นิ ภายในท้องถิน่   สอดคล้องกับแนวคิด
ของพัชรินทร์ ไชยรบ และคณะ (2554)  ด้านการบริหารจัด
การนํ้าในส่วนของการจัดทำ�กลไกการบริหารจัดการนํ้า
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของไพบู ล ย์ บุ ญ ชั ย กนกพร                        
รัตนสุธีระกุล และสาวิตรี   รตโนภาส (2554) ในส่วนของ
การนำ�ข้อมูลพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติมาวางแผน
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่           
รวมถึงกระบวนการในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สอดคล้อง
กับแนวคิดของเสน่ห์   เครือเถาว์ (2554) ด้านการศึกษา         
รูปแบบและแนวทางการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ของชุมชน  สอดคล้องกับ
แนวคิดของเสริมสุข  บัวเจริญ  และคณะ (2553) ด้านการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ด้ ว ยการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาของ         
ท้องถิ่นและแนวทางในการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของไพโรจน์   ตันมิ่ง
(2551) ด้านการค้นหารูปแบบการบริหารจัดการนํ้าที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของคณิต สุขรัตน์   และคณะ (2550) ในการสร้างความ        
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภท
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ทรั พ ยากรป่ า ไม้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของพงษ์ พั น ธ์          
พรรณวงษ์ และคณะ (2550) ด้านการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ภ ายในพื้ น ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของมนัชยา  มรรค  อนันตโชติ   และ
คณะ (2547) ด้ า นศั ก ยภาพและความพร้ อ มของด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของศันสนีย์ นายอง  และคณะ
(2547) ด้านบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิน่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของลัดดา วรรณขาว (2546) ด้านการจัดทำ�ระบบข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากร
ในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวคิดของสหัทยา วิเศษ  และ
คณะ (2543) ในการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนให้มคี วามสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการน�ำงานวิจัยไปใช้

1. ในการสร้ า งกระบวนการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนั้น ต้องสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ชมุ ชนรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของ
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าทีข่ องตนเอง โดยมีหน่วยงานวิชาการ  เช่น  มหาวิทยาลัย
เป็นตัวขับเคลื่อนความรู้
      2. การสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการแบบมีสว่ นร่วมกับภาคีในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในพื้ น ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติ โ ดยจั ด การเป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ             
นำ�ไปสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
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