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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล 2. 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัเส่ียงและปัจจยัดา้นการบริหารจดัการท่ีมีผลกระทบต่อการคงสถานะต่อการเป็นพื้นท่ี

สงวนชีวมณฑล โดยพื้นท่ีท่ี เลือกศึกษาในคร้ังน้ีคือ สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวัด

นครราชสีมา ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร วารสาร หรือบทความทางวิชาการ และการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูอ้าํนวยการและบุคลากรของสถานีฯ โดยผูวิ้จยักาํหนดคุณสมบติัของ

บุคลากรผูใ้หข้อ้มูลโดยเลือกจากผูมี้ระยะเวลาการทาํงานกบัสถานีฯ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี และมากกวา่ 

5 ปีขึ้นไป เพื่อตอ้งการทราบถึงการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเป็นพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล และ

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของสถานีฯ ไม่ทราบว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละวนัถือเป็นปัจจยั

ในการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑ์จากการมอบหมายหน้าท่ีโดยผูอ้าํนวยการสถานีฯ แต่มีความเขา้ใจ

บทบาทสําคญัของการเป็นพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลเป็นอย่างดีทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ ์ดา้นการ

พฒันา และดา้นการสนบัสนุนทางการวิจยัและการศึกษา ซ่ึงมีการกาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการ

ดาํเนินงานโดยมีการส่ือสารแก่บุคลากร โดยบุคลากรรับทราบนโยบายการทาํงานของสถานีฯ เป็นอย่าง

ดี  นอกจากน้ีสถานีฯ ยงัมีเครือข่ายการทาํงานท่ีสําคญัในการประสานงานระหว่างประเทศและดา้นการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายท่ีช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการจดัการดูแลพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล 

และสําหรับศกัยภาพในการดูแลจดัการพื้นท่ี พบว่า งบประมาณสนับสนุนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความ



เพียงพอ และบุคลากรไดรั้บปริมาณงานท่ีเหมาะสม สําหรับปัจจยัท่ีมีความเส่ียงสําคญัต่อการไม่ไดเ้ป็น

พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล คือ การป้องกนัรักษาพื้นท่ีป่า การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ และการมี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงทาํให้ขดัต่อวตุัประสงค์ของโครงการมนุษยก์บัชีวมณฑล ท่ี

ต้องการสร้างให้พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลเป็นรากฐานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นพื้นท่ีสําหรับศึกษาวิจยัการอยู่ร่วมกนัของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการคาดการณ์

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นในวันพรุ่ง น้ี ท่ี มีผลมาจากการกระทําในวันน้ี  ทําให้สามารถจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของทุกชีวิตทั้งประชากรมนุษย์

และส่ิงแวดลอ้ม 

 สําหรับปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะ พบว่า ในปัจจุบนัอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการอาํนวย

ความสะดวกแก่ผูเ้ขา้มาใช้พื้นท่ีมีความทรุดโทรมไม่พร้อมแก่การใช้งาน ซ่ึงหากได้รับงบประมาณ

สนบัสนุนจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และขอ้เสนอแนะท่ีพบระหวา่งการศึกษาไดแ้ก่ 

การติดตามเฝ้าระวงัศกัยภาพในการดูแลจดัการพื้นท่ี และติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอเพื่อทวนสอบการ

ทาํงานอย่างเป็นระบบ และควรมีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรทาํงานวิจยัในพื้นท่ี

ให้มากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบนัสถานีฯ ไม่ไดท้าํงานวิจยัในพื้นท่ีแต่เป็นหน่วยสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกแก่การเขา้มาทาํงานวิจยัจากบุคคลภายนอก 
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The objective of this research is 1. To study the guidelines on the management of Biosphere 

Reserve, 2. To study the risk factors and the administrative factors having effect on maintaining the 

status of Biosphere Reserve. The area chosen for this study is Sakaerat Environmental Research Station, 

Nakhon Ratchasima Province; using the method of data collections by means of studying documents, 

journals or academic articles, and semi-structured interviews with the Director and personnel of the 

Station. In this respect, the Researcher defines qualifications of the informational personnel by selecting 

personnel from those who have working period with the station of less than, or equal to 5 years, and 

more than 5 years in order to get to know the perceptions and understanding on the criteria classified 

to be a Biosphere Reserve and the participations in the Biosphere Reserve management. 

It is found, as a result of the study, that personnel of the Station have not realized that their 

routine duty performances are considered the operational factors in accordance with the criteria 

assigned by their Station Director. However, they are well understandable on the important role of 

being a Biosphere Reserve in all 3 aspects which are conservation, development, and research and 

educational supports in which the policy and the operational goals are defined and communicated to 

the personnel, which, in this connection, the personnel are well aware of the Station’s working policy. 

In addition, the Station has the important network for international coordination and land utilizations 

pursuant to the law that help support the management of Biosphere Reserve. Respective to the area 



management potentials, it is found that the supported budget currently received is sufficient and the 

quantity of work received by the personnel to handle is reasonably suitable. Where the important risk 

factor for not being a Biosphere Reserve is the forest protection, biodiversity conservation and 

interactions with the communities in nearby areas which constitute a contradiction to the objectives of 

the Human and Biosphere Project that tends to create a Biosphere Reserve to be a foundation and a 

means of exchange of knowledge in and learning on Science and Social Science, in being a space for 

researching human coexistence with the environment including the prediction on the impact to occur 

tomorrow consequently as a result from today’s action which will enable us to manage natural resources 

and the environment more efficiently for the quality of all living things, both human populations and 

the environments. 

On the problems discovered and the potential suggestions, it is found that, at present, the 

equipment and tools for facilitating the users are deteriorated and not ready to be put to use. If any 

supported budget should be allocated, it will help the operations to become more efficient. The 

suggestions found during the study include the monitoring of potentials on the area management and 

the regular follow-ups to verify the systematic operations. In addition, there should be a policy to 

support more personnel in the organization to conduct the research in the area due to the current 

station that the Station has not conducted any research in the area, but, just being a unit to provide 

supports and facilitations to the third party in entering to conduct research work. 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT

