
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

950 

การมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปาในอุทยานแหงชาติกยุบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

Participation of Local Community in the Wild Elephant Conservation at  
Kuiburi National Park, Prachuapkhirikhan Province 

 
พีระสิฏ อยูยืด1  กรกนก วงหัส2  และสวรรยา ซื่อเล่ือม3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปา ศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปา  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธี

การศึกษาเอกสาร(Secondary data) และการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กลุมผูใหขอมูลหลัก 4 กลุม 

ไดแก เจาหนาที่ กลุมผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและชาวบานในชุมชน จํานวน 15 คน 

 ผลการศึกษา พบวา ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษชางปาใน 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเปน

ขั้นตอนการคนหาสาเหตุของปญหาการลดลงของชางปาในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี พบวาสาเหตุหลักมาจากการ

เสียชีวิตดวยลวดไฟฟาที่ชาวบานใชปองกันชางปาที่มากินสับปะรดในไรและการลักลอบเพื่อตัดงาชาง ขั้นตอนที่

สองคือขั้นตอนการหาแนวทางแกไขปญหาการลดลงของชางปาและการอนุรักษชางปาพบวาชุมชนไดรวมมือกับ

อุทยานแหงชาติและองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล หรือ กองทุนสัตวปาโลก(World Wide Fund for Nature-

WWF) เพื่อหาแนวทางแกปญหา ขั้นตอนที่สามคือการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษชางปา ไดดําเนินการภายใต 

“โครงการชางปาบานพอ”  ประกอบดวย 5 แผนงานหลัก คือ 1) การสรางรั้วชางบานพอ 2) สงเสริมเปนหมูบาน

ตนแบบ 3) จัดทําถนนเพื่อกันแนวเขต 4)จัดทําโปงเทียม ทําฝาย ปลูกหญา เพื่อเปนอาหารใหกับชางปา และ 5) 

การประชาสัมพันธ และขั้นตอนที่ส่ีคือการประเมินและติดตามผลกิจกรรมในการอนุรักษชาง โดยใชวิธีการ Direct 

Counting การสังเกตและการถายภาพ โดยสรางนักวิจัยทองถิ่นจากคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการสํารวจ เพื่อ

ประเมินสถานการณและสํารวจประชากรชางปาในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ปละ 2 คร้ัง   สําหรับปญหาและอุปสรรค

ในการมีสวนรวมและการอนุรักษชางปา คือ1) ดานงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน2) คนในชุมชนขาด

ความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) ขาดบุคลากรในการดําเนินงานในการอนุรักษชางปา 

 ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชประกอบการกําหนด

นโยบายในการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมถึงเปนตนแบบสําหรับชุมชนอื่นนําไป

ประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
This research aims to study: 1) the involvement of local communities in the conservation of wild 

elephants, and 2) problems and obstacles to the participation of local communities in the conservation 

of wild elephants. Data was collected by means of in-depth interviews. There were 15 key informants 

from four groups: community leaders, philosopher, villagers, and residents in the community. 

The study found that local communities are involved in the conservation of wild elephants Kui 

Buri in the fourth step. The first step was to find the reason behind the decline of wild elephants. It was 

discovered that the main cause of death was electrical wire. The wire prevented elephants from eating 

their pineapple farms and protected against illegal ivory poachers. The second step of the process 

Involved finding solutions to the decline of elephants and the conservation of wild elephants.  

Communities have partnered with the National Parks and Wildlife Fund World or the World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for Nature-WWF) to find possible solutions. The third step was to undertake the 

conservation of wild elephants. This consisted of five main programs: 1) building a fence for Chang's 

house, 2) promoting a village master, 3) preparing the road to the boundary line, 4) conducting an 

artificial marsh grass planting dam to feed the elephants and, 5) public relations. The fourth step was to 

monitor elephant conservation activity. To assess the situation and explore the wild elephant population 

in Kui Buri National Park, 2 times a year. The problems and obstacles to the participation of local 

communities in the conservation of wild elephants were: 1) Their budgets were not sufficient to operate; 

2) people in the community lacked knowledge in the conservation of natural resources, and 3) the lack 

of personnel in the operation.  

The study will benefit the local community and relevant agencies. It supports a policy for 

managing the sustainable use of natural resources and acts as a model for other communities to use in 

managing natural resources more efficiently. 
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คํานํา 
อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   นอกจากจะมีความสําคัญในดานการเปนแหลงอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพแลว อุทยานแหงชาติกุยบุรียังเปนพื้นที่ที่เปนแหลงที่อยูของสัตว

ปาที่สําคัญคือชางปาซึ่งสามารถพบไดเปนจํานวนมาก  ชางปาเหลานี้อาศัยพืชพรรณธรรมชาติที่อยูในเขตอุทยาน

แหงชาติกุยบุรีและบริเวณใกลเคียงเพื่อเปนแหลงอาหารในการดํารงชีวิต แตจากจํานวนประชากรชางปาที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับจํานวนปาไมที่เปนแหลงอาหารของชางไดลดจํานวนลง ทําใหแหลงอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติไม

เพียงพอในการกินของชางปา ทําใหชางปาตองเดินทางลงมาหาอาหารในเขตพื้นที่ไรนาและพื้นที่เกษตรกรรมของ
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ชาวบาน สงผลทําใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายโดยเฉพาะไรสับปะรด กอใหเกิดปญหาความขัดแยง

ขึ้นระหวางคนกับชางปา                 

ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาไดทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวง พ.ศ. 2538- 2546 ชาวบานใน

ชุมชนใชวิธีการจัดการกับชางปาโดยการวางยาเบื่อและการขับไลโดยใชลวดไฟฟาเพื่อช็อต ทําใหชางปาเสียชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากนายทุนที่เขามาลักลอบคางาชางอีกดวย ทําใหชางปาในอุทยานแหงชาติกุยบุรีลด

จํานวนลงอยางรวดเร็ว   ชุมชนทองถิ่นในพื้นที่และองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นวาวิธีการจัดการดังกลาวมิใช

วิธีการจัดการที่ยั่งยืน จึงไดทําความเขาใจกับกลุมที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการและมูลนิธิตางๆ เพื่อขอ

ความรวมมือในการจัดการปญหาดังกลาวและที่สําคัญคือคือชุมชนทองถิ่นในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในการใช

ประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น   ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

อนุรักษชางปา รวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมและการอนุรักษชางปา  

 
วัตถุประสงค 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปา ศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปา   

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยชิ้นนี้ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาบริบทพื้นที่ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัย หนังสือและระบบสืบคนทาง

อินเตอรเน็ตเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก(In depth Interview) กลุมผูใหขอมูลที่เปนเจาหนาที่ กลุมผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและ

ชาวบานในชุมชนบานยานซื่อ หมูที่ 9 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชุมชนที่อยูใกลกับ

เขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี รวมจํานวน 15 คน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวแทนภาพรวมของพื้นที่การศึกษา ขอมูลเชิง

คุณภาพที่ไดจะนํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูของขอมูลและสังเคราะหเพื่อนําเสนอในภาพรวมภายใตกรอบ

แนวคิดการวิจัย 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปาในอทุยานแหงชาติกุยบุร ี
จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปาในอทุยานแหงชาติกุยบุรี โดยใชวธิีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กลุมผูใหขอมูลที่เปนเจาหนาที่ กลุมผูนําชมุชน ปราชญชาวบานและ

ชาวบานในชมุชนบานยานซือ่ จํานวนทั้งหมด 15 คน โดยศึกษากระบวนการมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน

การคนหา 

สาเหตุของปญหาการลดลงของชางปา ขัน้ตอนการหาแนวทางแกไขปญหาการลดลงของชางปาและการ

อนุรักษชางปา    ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษชางปา และขั้นตอนการติดตามและประเมนิผลกิจกรรมการอนุรักษ

ชางปา รวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมและการอนุรักษชางปา ผลการศึกษาอธิบายไดดังนี้ 
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การคนหาสาเหตุของปญหาการลดลงของชางปา  
กระบวนการคนหาสาเหตุการลดลงของชางปา เร่ิมจากการรวมกลุมของชาวบานจัดเวทีคุยกันในชุมชน

เปนกลุมเล็กๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและนําเสนอขอมูลปญหาที่ไดตอกลุมเพื่อตัดสินใจพิจารณาประเด็นปญหาที่

เกิดขึ้น การคนหาสาเหตุของปญหาการลดลงของชางปาพบวาสาเหตุหลักมาจากการเสียชีวิตดวยการใชลวดไฟฟา

ที่ชาวบานใชเปนแนวปองกันชางปาที่ลงมากัดกินสับปะรดในไร นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของนายทุนที่เขามา

ลักลอบคางาชางเพื่อนําไปเปนเครื่องประดับ จึงสงผลใหจํานวนประชากรของชางปาลดลง  
ข้ันตอนการหาแนวทางแกไขปญหาการลดลงของชางปาและการอนุรักษชางปา     
 ในขั้นตอนการหาแนวทางแกไขปญหาการลดลงของชางปาและวิธีการอนุรักษชางปา    พบวา ชุมชนไดมี

การรวมมือกับอุทยานแหงชาติและองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล หรือ กองทุนสัตวปาโลก(World Wide Fund 

for Nature-WWF) เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาจากชาวบานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

รวมไปถึงนายทุน โดยใชวิธีการจัดโครงการอนุรักษชางปาในอุทยานแหงชาติกุยบุรี รวมไปถึงการสงเสริมการมีสวน

รวมของคนในทองถิ่นเพื่อรวมกันอนุรักษชางปา ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นและเสริมสรางความเขาใจรวมกับระหวางคนในชุมชนทองถิ่นกับชางปาใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 
 ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษชางปา  
 ในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษชางปา พบวา ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ  เอกชน และ ชุมชนทองถิ่น 

จัดโครงการอนุรักษชางปาขึ้น ชื่อวา  “โครงการชางปาบานพอ”  โดยประกอบดวยแผนการดําเนินโครงการ 5 วิธีการ

คือ  

1. รั้วชางบานพอ โดยการปลูกตนไมกั้นเพื่อแสดงแนวเขตอุทยานฯ และแนวเขตชุมชน  

2. หมูบานตนแบบ โดยการสรางความเขาใจแกชุมชนทองถิ่นและสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวน

รวมในการจัดการปญหาดังกลาวเพื่อเปนชุมชนตนแบบ 

3. จัดโซนนิ่ง โดยการทําถนนเพื่อเปนแนวกันและกําหนดขอบเขตการใชประโยชนระหวางเขตอุทยานฯ 

กับเขตที่อยูอาศัย  

4. สรางแหลงอาหาร โดยการทําโปงเทียม ฝาย ปลูกหญา เพื่อเปนอาหารใหกับชางปารวมถึงสัตวปาที่

อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

5. การประชาสัมพันธ โดยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน ดูชางปา   ดูกระทิง เพื่อ

ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม นํามาซึ่งรายไดที่นํามาสมทบทุนเพื่อเปนอาหารแกชาง 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลกิจกรรมการอนุรักษชางปา  
 การติดตามประเมินโครงการอนุรักษชางปา โดยใชวิธีการ Direct Counting การสังเกตและการถายภาพ 

โดยสรางนักวิจัยทองถิ่นใหคนในชุมชนไดเรียนรูวิธีการสําจรวจและมีสวนรวมในการสํารวจ เพื่อประเมิน

สถานการณประชากรชางปาในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ดําเนินการปละ 2 ครั้ง พบวา ชางปามีจํานวนประชากร

เพิ่มขึ้นจาก 190 เชือกเปน 250 เชือก นอกจากนี้ผลที่ไดจากการฟนฟูปาไมและโครงการตางๆ ยังไดเอื้ออํานวย

ประโยชนตอดํารงชีวิตของสัตวปาที่สามารถอยูไดอยางปลอดภัยและมีแหลงอาหารที่สมบูรณ  
ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษชางปาอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมและการอนุรักษชางปาในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

พบวามีปญหา 3 สาเหตุหลักคือ 
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1. ดานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐในแตละปมีจํานวนที่ไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงานในโครงการตางๆและการสรางแหลงอาหารใหแกสัตวปาโดยเฉพาะชางปา ซึ่งปญหาดังกลาวนี้เองสงผล

ใหการดําเนินงานทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆดําเนินงานไดอยางลาชา 

2. คนในชุมชนบางสวนขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการจัดการกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นและขาดความรวมมือกับหนวยงานราชการและเจาหนาที่ในการรวมกันอนุรักษชางปา 

3. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในอุทยานแหงชาติมีจํานวนไมเพียงพอในการใหความรูและการ

ชวยเหลือชาวบานในชวงเวลาที่เกิดปญหากับชางปาอาจจะสงผลใหไมสามารถใหการชวยเหลือไดทันทวงทีหรือไม

เพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   มีความสําคัญในดานการเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรปาไม

และความหลากหลายทางชีวภาพ และที่สําคัญคือเปนที่อยูของชางปาจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย จากจํานวน

ประชากรชางปาที่เพิ่มขึ้นประกอบกับแหลงอาหารตามธรรมชาติลดลง ทําใหชางปาลงมากินผลผลิตสับปะรดของ

ชาวบานไดรับความเสียหาย กอใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นระหวางคนกับชางปา  ชาวบานในชุมชนจึงไดรวมมือ

กันคนหาสาเหตุของปญหาการลดลงของชางปา โดยใชวิธีการประชุมกลุมยอยเพื่อแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของ

ปญหาพบวาเกิดจากการตายของชางปาดวยลวดไฟฟาและนายทุนที่เขามาลักลอบคางาชาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมสมาน  อาษารัฐ (2548) ที่ไดศึกษาสาเหตุของการจัดการปญหาขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน

ตําบลธาตุทอง จังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีการประชุมกลุมยอย(FOCUS GROUP)ระหวางชาวบานในชุมชนและ

เจาหนาที่ของอบต.เพื่อคนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง สวนในขั้นตอนที่สองการหาแนวทางแกไขปญหาการลดลง

ของชางปาและการอนุรักษชางปาพบวาชุมชนไดรวมมือกับอุทยานแหงชาติและองคการภายนอกคือกองทุนสัตวปา

โลกสากลหรือกองทุนสัตวปาโลกเพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน แนวคิดนี้สอดคลองงานวิจัยของกฤษณา (2542) 

ที่ใชวิธีการขอความรวมมือจากองคกรภายนอกมาใหความรูเพื่อสรางความตระหนักแกนักเรียนในการอนุรักษปา

ชายเลน ขั้นตอนที่สามการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษชางปา ไดดําเนินการภายใต “โครงการชางปาบานพอ”  โดย

การสรางรั้วชางการสงเสริมเปนหมูบานตนแบบ การจัดโซนนิ่ง การสรางแหลงอาหารและการประชาสัมพันธ และ

ขั้นตอนที่ส่ีติดตามและประเมินผลกิจกรรมการอนุรักษชาง โดยใชวิธีการ Direct Counting การสังเกตและการ

ถายภาพ เพื่อประเมินสถานการณชางปาใน  

 สวนปญหาและอุปสรรคของในการมีสวนรวมและการอนุรักษชางปามี 3 สาเหตุหลักคือดานงบประมาณ      

คนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษและจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

นางสาวธิดาวรรณ (2550) ที่กลาววาอุปสรรคในการอนุรักษปาชายเลนของชุมชนบางขุนไทรคือ งบประมาณที่เปน

คาใชจายในการซอมเรือที่ตรวจตราบริเวณชายฝงและคาน้ํามันไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และคนในชุมชน

บางสวนยังขาดความรูและความเขาใจในการอนุรักษปาชายเลน 
ขอเสนอแนะ    

จากผลการศึกษาผูวิจัยมีความเห็นวาในการลงพื้นที่เก็บขอมูลควรมีการจัดทําประชาคมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของหลายฝาย ทั้งภาคประชาชนและภาคราชการเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน และสิ่งเรงดวนที่ควร
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ดําเนินการจัดการคือการสงเสริมการใหความรูสูชุมชนทองถิ่นและเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมใน

การรวมคิดวิเคราะหเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมถึงรวมวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนทองถิ่น

รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณหัวหนาและคณะเจาหนาที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี นายอําเภอกุยบุรี  รวมถึงชาวบาน

ชุมชนบานยานซื่อ จังประจวบคีรีขันธ  ที่ใหขอมูลที่ เปนประโยชนตอความสําเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้  และ

ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหการสสนับสนุนเวลาและงบประมาณในการ

นําเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้  
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