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ในปัจจุบนัป่าชายเลนมีความสาํคญัต่อประชาชนและประเทศมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่ามหาศาล ทั้งในดา้นป่าไม ้ประมง สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ซ่ึง

ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่ในปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนสภาพไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ จนทาํ

ใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนลดลงอยา่งต่อเน่ือง ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถพบกระจายใน

ภาคตะวนัออก ภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทย โดยพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีภาคใต  ้จาํนวน 

17,669 ไร่  ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัการผลิต  การ

จาํหน่ายสินคา้ และการบริการต่างๆ  เพื่อทาํให้มีความเป็นอยูดี่ข้ึนสะดวกสบายมากขึ้นป่าชายเลน

จะช่วยลดความรุนแรงของลมพายลุงจนไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบนิเวศ  เป็นแหล่งดกัตะกอน

สารปฏิกูล และสารมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โดยรากของตน้ไมใ้นป่าชายเลนท่ีงอก

ออกมาเหนือพื้นดินจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยตะแกรงธรรมชาติ  คอยงอกขยายตวัออกไปในทะเล โดยราก

ของตน้ไมใ้นป่าชายเลนจะช่วยทาํให้ตะกอนท่ีแขวนลอยมากบันํ้ าตกทบัถมเกิดเป็นหาดเลนงอก

ใหม่ อนัเหมาะแก่การเกิดของพนัธ์ุไมป่้าชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมงชายฝ่ังไดเ้ป็นอยา่งดี  

ความสําคญัต่อระบบนิเวศในแง่เคร่ืองช้ีให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวน์ํ้ ากบัป่า

ชายเลนนั้นมีมากมาย  หากมีการทาํลายป่าชายเลนความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเหล่าน้ีจะหมดไปและ

ในท่ีสุดทรัพยากรสัตวน์ํ้ าก็จะลดปริมาณลงหรือหมดไป  ป่าชายเลนมีบทบาทสาํคญัในการป้องกนั

พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลจากคลื่นลมแรงและการกดัเซาะดินไดเ้ป็นอยา่งดี  ชายฝ่ังทะเลบริเวณท่ีมีป่าชาย

เลนท่ีอุดมสมบูรณ์จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคล่ืนลมแรงและพายุ  นอกจากน้ียงัทาํหน้าท่ี

เช่ือมโยงกบัระบบนิเวศใกลเ้คียง คือระหวา่งป่าชายเลนกบัทะเล  และระหว่างป่าชายเลนกบัป่าบกมี

สตัวห์ลายชนิดท่ีอพยพไปมาระหวา่งระบบนิเวศ (จิระ  จินตนุกลุ  2540) 

เป้าหมายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (2540-2544) ไดก้าํหนดให้

คงเน้ือท่ีป่าชายเลนอยู่ในประเทศไม่ต ํ่ากว่า  1 ลา้นไร่  โดยมีแนวทางการดาํเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายการรักษาพื้นท่ีป่าชายเลน  โดยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการบริหารการจดัการท่ีประชาชนจะ

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการฟ้ืนฟูทรัพยากรดงักล่าว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทยปี 2540 ท่ีกาํหนดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ  การใชป้ระโยชน์  การ

ดูแลรักษา  และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินและ

ประเทศท่ีย ัง่ยนืรวมทั้งไดก้าํหนดสิทธิหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินให้มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  8  

และฉบบัท่ี  9 ไดมี้ความแตกต่างไปจากแนวคิดท่ีสนับสนุนนโยบายรูปแบบเดิม  ซ่ึงไม่ไดเ้น้น

ทางเลือกเพียงนโยบายท่ีรัฐกาํกบัดูแล  หรือกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล  แต่เนน้บทบาทของประชาชน

และชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นผูใ้ชแ้ละไดรั้บผลจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในการดูแล

รักษาให้เกิดการบริหารจัดการเป็นไปอย่างย ัง่ยืนซ่ึงหมายถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร

ส่วนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  2548 : 28) 

จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่าป่าชายเลนในทอ้งท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดมี้การบุกรุกเพื่อใช้

ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ไปแลว้ จาํนวน 56,009 ไร่ ยงัคงเหลือสภาพพื้นท่ีป่าชายเลนจาํนวน 

17,669 ไร่ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลนในทอ้งท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีผา่นมาได้

มีการสาํรวจการจดัวางโครงการ และมีแผนการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี ตามหลกัวิชาการแต่อยา่งใด

จึงทาํใหก้ารใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าชายเลนในบริเวณน้ีเป็นไปโดยขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดการ

บาํรุงรักษาตามหลกัวิชาการรวมทั้งการใชป้ระโยชน์เกินความสามารถของธรรมชาติท่ีเอ้ืออาํนวย  

ยงัมีผลทาํใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนในทอ้งท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเส่ือมสภาพอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงพอจะจาํแนก

พื้นท่ีออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1) พื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม พื้นท่ีน้ียงัคงพบว่ามีพนัธ์ุไมป่้า

ชายเลนข้ึนอยูบ่า้งแต่มีปริมาณนอ้ยมาก ส่วนมากจะเป็นกลา้ไม ้ลูกไมข้นาดเลก็ถึงขนาดกลางยงัไม่

สามารถท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได ้พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกวชัพืชปกคลุม มีไมต้าตุ่ม แสม 

ลาํพ ูข้ึนอยูก่ระจดักระจายเป็นหยอ่มๆ  2) พื้นท่ีท่ีมีไมเ้บิกนาํข้ึนอยูแ่ลว้ พื้นท่ีส่วนน้ีจะมีสภาพเป็น

ป่าท่ีเกิดเองตามธรรมชาติงอกขยายออกไปตามชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นพื้นท่ีดินเลนงอกใหม่และมีไมเ้บิก

ข้ึน จาํพวกลาํพู แสม ข้ึนอยู่เป็นจาํนวนมากตํ่าไม่มีพนัธ์ุไมท่ี้มีค่าทางเศรษฐกิจจาํพวกโกงกาง  

โปรง ถัว่ พงักา ข้ึนอยู ่หรือมีอยูก่็จาํนวนนอ้ย  3) พื้นท่ีสภาพเป็นนากุง้ พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีไดมี้

การบุกรุก ตดัไมป่้าชายเลนทุกชนิดในพื้นท่ีลงแลว้ทาํการขดุคูยกคนัดินทาํเป็นบ่อเล้ียงกุง้  ทั้งแบบ

ธรรมชาติและพฒันา จากนั้นก็ครอบครองทาํประโยชน์เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  ส่วนใหญ่จะเป็นการ

เขา้ถือครองพื้นท่ีโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  4) พื้นท่ีท่ียงัคงสภาพป่าสมบูรณ์ พื้นท่ีส่วนน้ีพบเห็น

ทัว่ไปริมแม่นํ้ าลาํคลองแพรกบางต่างๆ มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนหลายชนิดข้ึนอยู่หนาแน่น  และ 5) 

พื้นท่ีแปลงปลูกป่าของรัฐและพื้นท่ีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  จะพบว่ามี

การปลูกเสริมพนัธ์ุไมป่้าชายเลน จาํพวกโกงกาง โปรง ถัว่ ลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมและพื้นท่ีนากุง้
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ท่ีทาํการยดึครองมาจากผูถื้อครองพื้นท่ีทาํใหมี้สภาพป่าค่อนขา้งสมบูรณ์แต่นบัวา่มีจาํนวนนอ้ยทั้งน้ี

เน่ืองจากผูถื้อครองพื้นท่ีไม่ยินยอมให้เขา้ไปปลูกป่าในพื้นท่ีท่ีครอบครองซ่ึงยงัเป็นปัญหาในทาง

ปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในขณะนั้น (ณิชาพกัตร์  ขนอม  2550 : 6) 

บา้นธารนํ้ าร้อน ตาํบลเขาถ่านเป็นตาํบลหน่ึงท่ีอยู่ในเขตอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ซ่ึงอาํเภอท่าฉาง  ตาํบลเขาถ่าน  มีพื้นท่ีป่าชายเลน 4,620 ไร่  เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการทาํลายป่า

ชายเลนโดยการบุกรุกทาํนากุง้  การลกัลอบตดัไมเ้ผาถ่านเป็นเช้ือเพลิง และบุกรุกพื้นท่ีเป็นท่ีอยู่

อาศยั ทาํใหป้ริมาณป่าชายเลนลดนอ้ยลงส่งผลกระทบทาํใหป้ริมาณสัตวน์ํ้ าในธรรมชาติลดนอ้ยลง 

เน่ืองจากป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะขยายพนัธ์ุของสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน เม่ือป่าชายเลนถูกทาํลายทาํให้

ปริมาณสัตวน์ํ้ าลดน้อยลง  จากปัญหาขา้งตน้ส่งผลกระทบให้ประชาชนในตาํบลเขาถ่านมีรายได้

จากการประกอบอาชีพตํ่า ขาดรายไดเ้ล้ียงครอบครัว ว่างงาน มีหน้ีสิน  เน่ืองจากพื้นท่ีตาํบลเขาถ่าน

เป็นพื้นท่ีปากอ่าวท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพการประมง และโดยส่วนมากแลว้ประชาชน

ประกอบอาชีพทาํการประมงหลายปี ในปัจจุบนัการออกทาํการประมงในแต่ละคร้ังตอ้งใชต้น้ทุน

สูงเน่ืองจากราคานํ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึนและผลผลิตจากการทาํประมงลดลง จึงทาํให้เกิดการแย่งชิง

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ า เกิดการกระทาํผิดกฎหมายประมง  เช่น การใชย้าเบ่ือเมา การระเบิด การใชอ้วน

ตาถ่ี การลกัลอบตดัไมป่้าชายเลน ซ่ึงถา้ป่าชายเลนถูกทาํลายหรือใชป้ระโยชน์ผิดวิธีอาจทาํให้ป่า

ชายเลนมีสภาพเส่ือมโทรมหรือหมดไปในท่ีสุด   จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนตาํบล

เขาถ่านและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดงันั้น การอนุรักษป่์าชายเลนนอกจากจะตอ้งใชร้ะบบ

การจดัการป่าชายเลนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพสังคมปัจจุบนัเป็นไปตามหลกัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติแลว้  การเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนของประชาชนถือไดว้่าเป็น

ส่ิงสาํคญัและจาํเป็น  (เตม็ดวง  รัตนทศันีย ์ 2539 : 13) 

ดงัเช่นชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน ท่ีเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตพื้นท่ีติดกบัป่าชายเลนและคนใน

ชุมชนมีวิถีการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั แต่ปัจจุบนัป่าชายเลนในพื้นท่ีเกิดความเส่ือมโทรมและลดจาํนวนลงเป็นจาํนวนมาก 

เน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนไม่เห็นความสาํคญัต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าชายเลน  จึงไม่เกิดความ

ร่วมมือในการดําเนินงานในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนในพื้นท่ี  และนําไปสู่การสร้าง

จิตสาํนึกเพื่อใหเ้กิดความรัก ความหวงแหน เสริมสร้างใหรู้้จกัใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาดเพื่อให้

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้อยูย่ ัง่ยนืตลอดไป 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาความรู้  ความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ินใน

การอนุรักษป่์าชายเลน ศึกษาสมัพนัธ์ของความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลนต่อการ

มีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  ศึกษาสัมพนัธ์ของความตระหนกัในการ
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อนุรักษป่์าชายเลนของชุมชนทอ้งถ่ินต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาเร่ืองน้ีสาเหตุคือพื้นท่ีบา้นธารนํ้ าร้อนเป็นแหล่งท่ีควรศึกษาและยงัไม่เคยมีใครท่ีจะศึกษา

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินนาํไปใชป้ระกอบการวางแผน

กาํหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  เพื่อใหเ้กิด

การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน

กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัในการอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน

ทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

 

  

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน แตกต่างกนัไปตามปัจจยั

ส่วนบุคคล ดงัน้ี 

1.1 เพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแตกต่างกนั 

1.2 อายแุตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแตกต่างกนั 

1.3 อาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแตกต่างกนั 

1.4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแตกต่างกนั 

1.5 รายไดแ้ตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแตกต่างกนั 

1.6 ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

แตกต่างกนั 

2. ความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน   
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3. ความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  

 

 

การศึกษาเร่ือง  ความรู้  ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษา  ดงัน้ี 

1.    

พื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตพื้นท่ีติดกบัป่าชายเลนและคนในชุมชนมีวิถี

การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั 

2.    

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ ความตระหนักของชุมชนท้องถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลนกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  

3.    

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 

ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 213 ครัวเรือน  

4.    

ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม - ธนัวาคม 2554 รวมระยะเวลา 12 เดือน เก็บ

รวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถามในเดือนมิถุนายน 2554 

 

 

1.   ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และระยะเวลา

ท่ีอาศยัในชุมชน 

1.2 ความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

1.3 ความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 
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2.   ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน       

ผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูล  มีผูใ้ห้คาํนิยามของการมีส่วนร่วมไวห้ลากหลายทรรศนะ และนํามา

ประยกุตใ์ชใ้น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  1.  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม  2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน      

3. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามผล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

  

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการ

การศึกษา 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามชาวบา้นชุมชนบา้นธารนํ้ า

ร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 

-   เพศ  

-   อาย ุ 

-   ระดบัการศึกษา 

-   รายได ้ 

-   อาชีพ  

-  ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 

ความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน 

 

 

 

 1.  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 

 2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 3.  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

 4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามผล ความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ิน

ในการอนุรักษป่์าชายเลน 

   ส
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3. การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์ค่าที (t-test) ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One-

way ANOVA) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

4. การสรุปผลการศึกษา 

5. การเสนอแนะ 

 

   

1.  หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นใน

ชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก่ียวกบัป่าชายเลน

และการอนุรักษป่์าชายเลน   

2.  หมายถึง การแสดงความ

คิดเห็นของชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อนหมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี เก่ียวกบัป่าชายเลนและการอนุรักษป่์าชายเลน   

3.  หมายถึง การมีส่วนร่วม

ของชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อนหมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใน  

4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษป่์าชายเลน การมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษป่์าชายเลนและการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการอนุรักษป่์า

ชายเลน   

4.  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน   

5.  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนหรือวางแผนในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน   

6.  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน   

7.  หมายถึง การมีส่วนร่วมใน

การติดตามผลการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน 

 

 

1. ทราบถึงความรู้ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน 

   ส
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2. ทราบถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน

การอนุรักษป่์าชายเลน 

3. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน

กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

4. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัในการอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน

ทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน 

5. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์กบัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน

นาํไปใชป้ระกอบการวางแผนกาํหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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การศึกษาเร่ือง “ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน บา้นธารนํ้ าร้อน ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผูศึ้กษาได้

ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นประกอบการพิจารณา โดยแบ่งหวัขอ้ใน

การศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดในการอนุรักษป่์าชายเลน 

1.1 ความหมายของการอนุรักษป่์าชายเลน 

1.2 แนวทางการอนุรักษป่์าชายเลน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 

2.1 ความหมายของความรู้ 

2.2 ลกัษณะและรูปแบบระดบัความรู้ 

2.3 วิธีการวดัความรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตระหนกั 

3.1 ความหมายของความตระหนกั 

3.2 ลกัษณะขั้นตอนและกระบวนการความตระหนกั 

3.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 

3.4 วิธีการวดัความตระหนกั 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

4.2 ลกัษณะขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วม 

4.3 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. สถานการณ์ป่าชายเลนในประเทศไทย 

6. สภาพภูมิศาสตร์และป่าชายเลนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

7. ขอ้มูลพื้นท่ีศึกษา   

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  

1.1  

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการอนุรักษป่์าชายเลน  มีผูใ้ห้คาํนิยามไวห้ลากหลายทรรศนะ พอ

สรุปได ้ดงัน้ี   

อลัเลน (Allen 1959 : 15, อา้งถึงใน เอกชยั ไขแสง 2535 : 30) ไดใ้หค้วามหมายของ

การอนุรักษไ์วว้า่ การอนุรักษ ์หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มาก

ท่ีสุด และใชไ้ดเ้ป็นเวลายาวนานท่ีสุด จะตอ้งสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นอ้ยท่ีสุด   

เกษม  จนัทร์แกว้ (2530 : 99-100) ไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษไ์วว้่า การ

อนุรักษ์ หมายถึง การเก็บรักษา สงวนซ่อมแซมปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะไดเ้อ้ืออาํนวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดไป หรือ

อีกทางความหมายหน่ึง คือ เป็นการใชค้วามตอ้งการและประหยดัไวเ้พื่อใชใ้นอนาคต   

อาํนวย  คอวนิช  (2530 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของการอนุรักษป่์าชายเลนไวว้่า การ

อนุรักษ ์หมายถึง การนาํออกมาใชป้ระโยชน์โดยรักษาไวใ้หค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด   

ศุภราภรณ์  ธรรมชาติ (2548 : 30) ไดใ้หค้วามหมายของการอนุรักษป่์าชายเลนไวว้่า 

ป่าชายเลนเป็นกลุ่มของพืชในเขตร้อนท่ีข้ึนอยู่ตามพื้นท่ีชายฝ่ังหรือระบบนิเวศวิทยาของชายฝ่ังท่ี

ทนต่อสภาพความเคม็เป็นกลุ่มแรกของส่ิงมีชีวิตท่ีบุกเบิกชีวิตความเป็นอยูล่งไปสู่ทะเลพร้อมๆ  กบั

การชกันาํพื้นแผน่ดินใหลุ้กลํ้าลงไปในแนวทะเล ตามบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีโคลนตม และบริเวณท่ี

เช่ือมต่อกบัแม่นํ้าลาํคลอง 

สนิท  อกัษรแกว้ (2542) ไดใ้หค้วามหมาย ของป่าชายเลนไวว้่า  สาํหรับป่าชายเลน

ของประเทศไทยเป็นป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก  โดยไดส้าํรวจพบพนัธ์ุไมย้ืนตน้และไมพุ้่มในป่าชายเลนของประเทศไทยมีถึง  

74 ชนิด  อยูใ่น  53 สกลุรวมอยูใ่น 35 วงศ ์ พนัธ์ุไมเ้ด่น คือโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบใหญ่ แสมดาํ  

แสมขาว  แสมทะเล  ฝาดแดง  ฝากขาว พงักาหัวสุม โปรงขาว โปรงแดง ลาํพู ลาํแพน ตาตุ่มทะเล  

โพทะเล ตะบูนขาว  ตะบูนดาํ  ไมพ้ื้นล่างท่ีพบทัว่ไปคือ  เหงือกปลาหมอ  จากชะคราม  เป้งทะเล  

เป็นตน้ 

การอนุรักษป่์าชายเลน (2554 : 1-7) สัตวท่ี์อาศยับริเวณป่าชายเลน ไดแ้ก่ ปลา ท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่  ปลากระบอก  ปลากะพง  ปลานวลจนัทร์  ปลากะรัง  และปลาตีน  กุง้มีประมาณไม่

นอ้ยกว่า  15 ชนิด  สาํหรับกุง้ท่ีพบเห็นทัว่ไปในป่าชายเลน ไดแ้ก่ กุง้แช่บ๊วย  กุง้กุลาดาํ  กุง้กะเปาะ

หรือกุง้กะต่อม  ปูท่ีพบในป่าชายเลนมีทั้งหมด 7 สกุล 54 ชนิด  ท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ปูแสม  ปูกา้มดาบ  

ปูทะเลหรือปูดาํ  หอยท่ีพบในป่าชายเลนมีหอยกาบเดียวไม่นอ้ยกว่า 17 ชนิด ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  หอย
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ดาํ  หอยข้ีนก  หอยข้ีกา  และหอยกาบคู่ไม่นอ้ยกว่า  3 ชนิด ไดแ้ก่  หอยนางรมและหอยเจาะ  เป็น

ตน้ นกท่ีพบในป่าชายเลนมีทั้งนกอพยพและนาํประจาํถ่ินมากกว่า 100 ชนิด  เช่น  นกยางควาย  นก

ยางรอก  นกเหยี่ยว  นกหัวโตและเหยี่ยว  สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมีไม่นอ้ยกว่า  39 ชนิด  ท่ีพบทัว่ไป

ไดแ้ก่  คา้งคาว  ลิงกงั  นาก  แมวป่า  สัตวเ์ล้ือยคลานมีอยา่งนอ้ย 25 ชนิด ซ่ึงรวมทั้งงูต่างๆ  ก้ิงก่า  

เต่า  และจระเข ้ นอกจากน้ียงัพบแมลงเป็นจาํนวนมากกว่า 38 ชนิด เช่น พวกผเีส้ือกลางคืน  หนอน

ผเีส้ือ  หนอนกอ  แมลงปีกแขง็  ยงุ  ร้ิน และเพล้ีย  

ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยันาํความหมายของการอนุรักษป่์าชายเลนมาประยุกตใ์ชใ้น

การกาํหนดความหมาย  ของคาํว่า  การอนุรักษป่์าชายเลน  ไดว้่า  การอนุรักษป่์าชายเลน  หมายถึง  

กลุ่มสังคมของส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กันทั้งพืช  สัตว์และจุลินทรีย  ์ ท่ีอยู่รวมกนัในบริเวณ

ชายฝ่ังทะเล  ปากแม่นํ้ า  อ่าว  เกาะ  ท่ีมีระดบันํ้ าข้ึนสูงสุดและนํ้ าทะเลลงตํ่าสุด  การอนุรักษป่์าชาย

เลนเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผล  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนรวมมากท่ีสุด  มีการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยม่ีสุด  และสามารถใชป้ระโยชน์ไดน้าน

ท่ีสุด  ตลอดจนให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลนและกาํหนดเขตให้ชดัเจน

ในการป้องกนัการบุกรุกทาํลายป่าชายเลน 

ความสาํคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน (2554 : 1) ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมี

คุณค่ามหาศาลเน่ืองจากเป็นท่ีรวมของพืช  สัตวบ์กและสัตวน์ํ้ านานาชนิด  จึงมีความสาํคญัและมี

ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยห์ลายรูปแบบ  ความสําคญัและประโยชน์ของป่าชายเลนท่ี

เห็นไดช้ดัเจน  คือ  ดา้นป่าไม ้ พนัธ์ุไมจ้ากป่าชายเลนหลายชนิด  สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

หลายอยา่ง  เช่น  ก่อสร้างบา้นเรือน  ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประมง  ทาํเฟอร์นิเจอร์  ถ่านไม้

จากตน้โกงกาง  ให้ความร้อนสูงในเปลือกไมใ้นป่าชายเลนหลายชนิด  ยงัมีสารแทนนิล  นาํไปใช้

ในการยอ้มแห  อวน  ใชใ้นการฟอกหนงั  ทาํหมึกพิมพสี์  และกาวสาํหรับติดไม ้ เป็นตน้  ดา้นการ

ประมง  ป่าชายเลนเป็นอาศยั  และแหล่งอนุบาล  ของสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน  โดยเฉพาะ กุง้  ปู หอย  ซ่ึง

เป็นสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญั  รวมทั้งสตัวน์ํ้ าอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อาหาร  โดยเฉพาะปลา

หลายชนิดท่ีเรานิยมบริโภค  เช่น  ปลากะพง  ปลาทะเลหลายชนิดท่ีเขา้มาวางไข่ในป่าชายเลน  และ

อาศยัการเจริญเติบโตในระยะแรก  เม่ือเจริญเติบโตแขง็แรงดีแลว้จึงออกสู่ทะเลและหลายชนิดท่ีแม้

จะวางไข่ในทะเลแต่ตวัอ่อนจะเคล่ือนยา้ยสู่ป่าชายเลนเพื่ออาศยัหลบซ่อนศตัรู  และหาอาหาร  

ทางดา้นการแพทย ์ พืชพนัธ์ุของป่าชายเลนหลายชนิด  จดัเป็นสมุนไพรใชรั้กษาโรคต่างๆ   เช่น  จะ

เกร็ง (เหงือกปลาหมอ) โพทะเล  สาํมะงา  โปรง  ตะบูน  แสมและโกงกาง  เป็นตน้  และทางดา้น

การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนมีบทบาทสาํคญั  ในการป้องกนัพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล

จากคล่ืนลม  และการกดัเซาะดินเป็นอยา่งดี  ชายฝ่ังทะเลบริเวณท่ีมีป่าชายเลนท่ีอุดสมสมบูรณ์  จะ
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ไม่ไดรั้บความเสียหาย  จากคล่ืนลมแรงและพายุ  นอกจากน้ียงัทาํหน้าท่ีเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศ

ใกลเ้คียง  คือ  ระหวา่งป่าชายเลนกบัทะเลและระหว่างป่าชายเลนกบัป่าบก  มีสัตวห์ลายชนิดอพยพ

ไปมา  ระหวา่งระบบนิเวศดงักล่าวได ้  

การอนุรักษป่์าชายเลน (2554 : 1-3) ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและให้

ประโยชน์ทั้งในดา้นป่าไม ้ประมง และรักษาสภาพแวดลอ้ม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัป่าชายเลน

ไดถู้กทาํลายลงดว้ยกิจกรรมต่างๆ  อยูเ่ป็นประจาํ ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งหาแนวทางในการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ไดผ้ลเต็มท่ีตลอดไป และในขณะเดียวกนัก็ไม่เป็นการ

ทาํลายระบบนิเวศน์ด้วย หรืออีกนัยหน่ึงก็คือการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป การอนุรักษป่์าชายเลน ไดแ้ก่ 

1. การรักษาพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีอยู่ให้คงไวซ่ึ้งเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร และ

จะตอ้งช่วยกนัหลายๆ  ฝ่าย ลาํพงักรมป่าไมเ้พียงหน่วยงานเดียวย่อมทาํไดย้าก การป้องกนัอย่าง

จริงจงัรวมทั้งการจดัการวางแผนการใชท่ี้ดินชายฝ่ังทะเลให้เหมาะสมจะเป็นทางหน่ึงท่ีจะรักษา

พื้นท่ีป่าชายเลนไวไ้ด ้นอกจากน้ีกฎระเบียบต่างๆ  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ี

ป่าชายเลนควรจะใชป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

2. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน โดยการปลูกป่าปัจจุบนักรมป่าไมมี้นโยบายท่ีจะขยาย

และสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพิ่มข้ึน ทั้งในส่วนราชการ และส่วนของเอกชนตามพื้นท่ีว่าง

เปล่าบริเวณชายฝ่ังทะเล ทั้งท่ีผา่นการทาํเหมืองแร่ หรือพื้นท่ีนากุง้ หรือนาขา้วท่ีเลิกไปแลว้ซ่ึงมีอยู่

มากมาย และมีโอกาสท่ีจะฟ้ืนฟูใหเ้ป็นป่าชายเลนข้ึนมาได ้นอกจากน้ีพื้นท่ีดินงอกตามชายฝ่ังทะเล

กเ็ป็นพื้นท่ีท่ีจะสามารถปลูกป่าชายเลนข้ึนมาได ้

3. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการ

ศึกษาวิจยัเพื่อหาวิธีการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ทั้งทางดา้นป่าไม ้ประมง 

และวิธีการผสมผสานระหว่างป่าไมก้บัประมงให้มากข้ึน ซ่ึงในเร่ืองน้ีหากทางดา้นผูป้ฏิบติัการ

เจา้หนา้ท่ีควบคุมและนกัวิชาการไดร่้วมมือกนัอยา่งจริงจงัแลว้เช่ือว่าการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่า

ชายเลนจะประสบผลสาํเร็จมากข้ึนโดยไดผ้ลิตผลสูงข้ึน และปราศจากการทาํลายระบบนิเวศของ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามหาศาลมีประโยชน์ต่อมนุษย์

และส่ิงมีชีวิตตลอดจนส่ิงแวดลอ้มมากมายทั้งทางตรงคือประโยชน์ดา้นป่าไมแ้ละดา้นประมงซ่ึง

ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังไดอ้าศยัเป็นแหล่งอาหารและประกอบอาชีพประมงตลอดจนเป็น

แหล่งอาหารท่ีสําคญัของคนทั้งประเทศ  นอกจากนั้นประโยชน์ทางออ้มป่าชายเลนยงัช่วยรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัภยัธรรมชาติ  ลดความรุนแรงของลมพายแุละคล่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี    
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1.2  

สนิท  อกัษรแกว้ (2542 : 210) รัฐบาลไดก้าํหนดแนวทางและมาตรการดาํเนินการ

ต่างๆ เพื่อการอนุรักษป่์าชายเลน  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2530  กาํหนด

มาตรากรในดา้นการอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ป่าชายเลน  ดงัน้ี  

1.2.1 ใหมี้การจาํแนกเขตการใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลนกาํหนดเป็น 3 เขต  คือ เขตอนุรักษ ์ 

เขตเศรษฐกิจ ก. และ เขตเศรษฐกิจ ข. 

1.2.1.1 เขตอนุรักษ ์ คือ พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

นอกจากปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ ไดแ้ก่  พื้นท่ี

แหล่งรักษาพนัธ์ุไมแ้ละสัตว์นํ้ าท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีท่ีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี  สถานท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตวนอุทยาน เขตแหล่ง

ท่องเท่ียว  เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่า  พื้นท่ีป่าท่ีควรสงวนไวเ้พื่อเป็นแนวป้องกนัคล่ืน

และกระแสนํ้ า  พื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมแก่การสงวนไวเ้พื่อสถานศึกษาวิจยั  พื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกลไม่นอ้ย

กวา่  20 เมตร  จากริมแม่นํ้าลาํคลองธรรมชาติ  และไม่นอ้ยกวา่  75 เมตร จากชายฝ่ัง 

1.2.1.2 เขตเศรษฐกิจ ก.  คือ  พื้นท่ีป่าชายเลนท่ียอมให้มีการใชป้ระโยชน์

เฉพาะกิจการดา้นป่าไมเ้พื่อผลผลิตท่ีสมํ่าเสมอตามหลกัวิชาการป่าไม ้ไดแ้ก่  พื้นท่ีสัมปทานและป่า

โครงการ  พื้นท่ีนอกเขตสัมปทานท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษไ์วเ้พื่อชุมชน  และพ้ืนท่ีป่าสงวน  เพื่อ

ผลผลิตดา้นไมข้องรัฐและเอกชน 

1.2.1.3 เขตเศรษฐกิจ ข.  คือ  พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการ

พฒันาดา้นอ่ืนๆ   แต่ตอ้งคาํนึงถึงผลดีและผลเสียดา้นส่ิงแวดลอ้มและการปลูกป่าทดแทนในพื้นท่ี 

1.2.2 ให้มีการปลูกป่าข้ึนทดแทนในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมพื้นท่ีเกิดใหม่ ดินเลนงอก

ใหม่ 

1.2.3 เ ร่ง รัดให้มีการปลูกป่าชายเลนโดยคัดเ ลือกพันธ์ุไม้ท่ี เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

1.2.4 เพิ่มอตัรากาํลงัและงบประมาณสําหรับการจดัการทรัพยากรป่าชายเลน ให้

เหมาะสม  ส่วนกรมป่าไมซ่ึ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  โดยตรงต่อพื้นท่ีป่าชายเลนทั้งประเทศไดก้าํหนด

มาตรการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลน  (สนิท  อกัษรแกว้  2542 : 215) 

1.2.4.1 ใหมี้การจดัทาํแผนการจดัการป่าชายเลนระดบัจงัหวดั 

1.2.4.2 ทาํเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพื้นท่ีป่าชายเลนระหว่างเขตอนุรักษ์

เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ  ข.  
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1.2.4.3 กาํหนดให้มีการฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรมในเขตอนุรักษ์

เขตเศรษฐกิจ ก.  และเขตเศรษฐกิจ  ข.  

1.2.4.4 ให้มีการผลิตส่ือการประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์และ

ส่ือมวลชนทุกสาขาท่ีเก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบท่ีไดรั้บจากการทาํลายทรัพยากรป่าชายเลน 

1.2.4.5 จดักิจกรรมสร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่นกัเรียน  และประชาชนใหเ้กิดความ

รักและหวงแหนมีส่วนร่วมในการพิทกัษรั์กษาป่าชายเลน โดยใหค้วามรู้เร่ืองป่าชายเลนแก่นกัเรียน  

นกัศึกษาทุกสงักดั  จดัค่ายเยาวชนในสถานศึกษา  จดัตั้งกลุ่มเยาวชนพิทกัษรั์กษาป่าในทุกอาํเภอ 

 

2.  

2.1  

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความหมายของความรู้  มีผูใ้ห้คาํนิยามไวห้ลากหลายทรรศนะ พอ

สรุปไดด้งัน้ี   

Morris (1986, อา้งถึงใน ธนพร  เล่ือนประไพ 2547 : 20) พจนานุกรมทางการศึกษา   

ได้ให้ความหมายของความรู้ไวว้่า  ความรู้ หมายถึง ขอ้เท็จจริง  (Fact) ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจาก

ประสบการณ์  และเป็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ  ตลอดจนรวบรวมสะสมไวจ้ากประสบการณ์

ต่างๆ    

Carter (1973, อา้งถึงใน  ร่วมศกัด์ิ  ยะใหม่วงศ ์2543 : 35) ไดใ้ห้ความหมายของ

ความรู้ หมายถึง มวลประสบการณ์ต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บจากการศึกษาขอ้เทจ็จริง ปรากฏการณ์และ

รายละเอียดต่างๆ  โดยผา่นการรวบรวมและสะสมไวเ้พื่อนาํไปใชป้ระโยชน์   

ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 232) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้่า  ความรู้  คือ  ส่ิง

ท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การคน้ควา้  หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั

และทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์  ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ  ได้

ฟัง  การคิด  หรือการปฏิบติั   

ไพศาล  หวงัพานิช  (2546 : 96) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้่า  ความรู้ หมายถึง  

บรรดาขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราว  การกระทาํ  อนัเป็นประสบการณ์ของบุคคลซ่ึง

สะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัไป   

วิชยั  วงศใ์หญ่  (2535) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้่า  ความรู้เป็นพฤติกรรม

เบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนจาํได ้ หรือระลึกไดโ้ดยการมองเห็น  ไดย้นิ ความรู้ในท่ีน้ีคือ ขอ้เทจ็จริง  กฎเกณฑ์

คาํจาํกดัความ  เป็นตน้   
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บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2535 : 8) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้่า  ความรู้  

คือ  การระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้และรวมถึงการจาํเน้ือเร่ืองต่างๆ ทั้งท่ี

ปรากฏอยู่ในแต่ละเน้ือหาวิชาและท่ีเก่ียวพนัธ์กับเน้ือหาวิชานั้ นด้วย เช่น ระลึกหรือจาํได้ถึง  

วตัถุประสงค ์ วิธีการ  แบบแผน  และเคา้โครงของเร่ืองนั้น   

ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยนําความหมายของความรู้มาประยุกต์ใช้ในการกาํหนด

ความหมาย  ของคาํว่า  ความรู้ในการอนุรักษป่์าชายเลน ไดว้่า  ความรู้ในการอนุรักษป่์าชายเลน  

หมายถึง  ความรู้ของชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน เก่ียวกบัป่าชายเลนและการอนุรักษป่์าชาย

เลน  พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยการระลึกออกมาถึงขอ้เท็จจริง  ความหมาย กฎเกณฑ์ ผูเ้รียน

สามารถจาํได ้ เพราะไดผ้่านการรวบรวมและสะสมไวส้ําหรับการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน

ทอ้งถ่ิน   

2.2  

Bloom et al. (1971)  ไดแ้บ่งพฤติกรรมดา้นความรู้หรือความสามารถทางดา้น

สติปัญญา  (Cognitive Domain)  เป็น  6  ระดบั  คือ 

1. ความรู้  (knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัความจาํไดห้รือระลึกได ้

2. ความเขา้ใจ  (comprehension) เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ตอ้งมีความรู้

มาก่อนจึงจะเขา้ใจ  ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ  ตีความและคาดคะเน 

3. การนําเอาไปใช้ (application) เป็นการนําเอาทฤษฎีวิธีการ กฎเกณฑ์และ

แนวความคิดต่างๆ ไปใช ้

4. การวิเคราะห์ (analysis)  เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถและมีทกัษะในการ

จาํแนกเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ และมองเห็นความสัมพนัธ์อย่างแน่ชดัระหว่าง

ส่วนประกอบเหล่านั้น  รวมทั้งมองเห็นการผสมผสานระหว่างส่วนประกอบท่ีรวมกนัเป็นปัญหา  

หรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5. การสังเคราะห์  (synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม

ส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้เป็นส่วนร่วมท่ีมีโครงสร้างใหม่มีความชดัเจนและมีคุณภาพสูง 

6. การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของเน้ือหา

วสัดุ วิธีการ วินิจฉัยตีราคาส่ิงของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานเป็นเคร่ืองช่วยประกอบการ

วินิจฉยัซ่ึงกฎเกณฑท่ี์ใชช่้วยประเมินค่าน้ี  อาจเป็นกฎเกณฑท่ี์บุคคลสร้างข้ึน หรือมีอยูแ่ลว้กไ็ด ้  
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จิตรา  วสุวานิช (2532, อา้งถึงใน อุดร ผวิขาว  2540 : 5-6) กล่าวว่า ระดบัความรู้แบ่ง

ออกเป็น 4  ระดบั ดงัน้ี 

1. ความรู้ระดบัตํ่า ไดแ้ก่  ความรู้อนัเกิดจากการเดา  หรือภาพลวงตาทางประสาท

สมัผสั 

2. ความรู้ระดบัธรรมดา ไดแ้ก่  ความรู้ทางประสาทสมัผสั  หรือความเช่ือท่ีสูงกว่า  

แต่ยงัไม่แน่นอน  เป็นเพียงขั้นอาจเป็นไปได ้

3. ระดบัสมมุติฐาน ไดแ้ก่  ความรู้ท่ีเกิดจากความคิด  หรือความเขา้ใจซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จาประสาทสัมผสั  เช่น  ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ความรู้ขั้นน้ี  ถือว่า  เป็นขั้นสมมุติฐาน  เพราะเกิด

จากค่านิยมและสมมุติฐานท่ีไม่ไดพ้ิสูจน์ 

4. ระดบัเหตุผล ไดแ้ก่  ความรู้จากตรรกวิทยา  เป็นความรู้ท่ีทาํใหม้องเห็นรูปหรือ

มโนภาพวา่เป็นเอกภาพ   

2.3  

การวดัความรู้ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้มีหลายชนิดซ่ึงแต่ละชนิดท่ีเหมาะสมกบัการ

วดัความรู้ตามคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป  ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป  คือ  การ

วดัหรือขอ้สอบ 

ไพศาล  หวงัพานิช  (2546 : 100) แบบวดัหรือทดสอบ (Test) ถือว่าเป็นส่ิงเร้าท่ี

นําไปเร้าผูถู้กสอบให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง  เพื่อให้สามารถ

สังเกตเห็นหรือสามารถนบัจาํนวนปริมาณได ้ เพื่อนาํไปแทนอนัดบัหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น 

รูปแบบของขอ้สอบมีอยู ่ 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ขอ้สอบปากเปล่า  เป็นการสอบโดยการโตต้อบดว้ยวาจาโดยตรง  เรียกว่า  การ

สมัภาษณ์ 

2. ขอ้สอบขอ้เขียน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ  คือ 

2.1 แบบความเรียง  เป็นแบบท่ีต้องการให้ผูต้อบอธิบายเร่ือง  บรรยาย

เร่ืองราวประพนัธ์หรือวิพากษว์ิจารณ์เร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้นั้น 

2.2 แบบจาํกัดความ  เป็นขอ้สอบท่ีให้ผูต้อบพิจารณาเปรียบเทียบ ตดัสิน

ขอ้ความหรือรายละเอียดต่างๆ มี  4 แบบ คือ ถูกผดิ  แบบเติมคาํ  แบบจบัคู่  และแบบเลือกตอบ 

3. ขอ้สอบภาคปฏิบติั  เป็นขอ้สอบท่ีไม่ไดต้อ้งการให้ผูส้อบตอบสนองออกมา

ดว้ยคาํพูดหรือเขียนเคร่ืองหมายใดๆ  แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมดว้ยการกระทาํจริง มกัเป็นขอ้สอบ

ในเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัจริง 
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Bloom et al. (1971) ไดแ้บ่งพฤติกรรมท่ีจะวดัออกเป็น 3 ลกัษณะ 

1. วดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบั ความรู้ ความคิด (วดัดา้น

สมอง) 

2. วดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสยั ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด (วดัดา้นจิตใจ) 

3. วดัพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัการใชก้ลา้มเน้ือ และ

ประสาทสมัผสัส่วนต่างๆ ของร่างกาย (วดัดา้นการปฏิบติั) 

จากการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชแ้บบทดสอบการวดัความรู้แบบตรวจสอบ

รายการ  (Checklist) โดยใหเ้ลือกตอบใช่หรือไม่ใช่  เพื่อวดัความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน 

 

3.  

3.1  

ผูศึ้กษาได้ศึกษาความหมายของความตระหนัก มีผูใ้ห้คาํนิยามไวห้ลากหลาย

ทรรศนะ พอสรุปได ้ดงัน้ี     

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกัไวว้่า รู้ประจกัษ ์ รู้

ชดัแจง้ 

Bloom et al. (1971) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกัไวว้่า ความตระหนกัคลา้ย

กบัความรู้ ตรงท่ีความรู้และความตระหนกัไม่จาํเป็นตอ้งเนน้ปรากฏการณ์  หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความ

ตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้าใหเ้กิดความตระหนกั   

Wolman (1973 : 38) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกัไวว้่า ความตระหนกัเป็น

ภาวการณ์ท่ีบุคคลเขา้ใจหรือสาํนึกถึงบางส่ิงบางอยา่งของเหตุการณ์  ประสบการณ์หรือวตัถุส่ิงของ

ได ้  

จิราพร  จกัรไพวงศ ์ (2530 : 16) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัไวว้่า ความ

ตระหนกัเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่างๆ ต่อส่ิงหน่ึง

หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดว้ยการพดูเขียน หรืออ่ืนๆ โดยอาศยัระยะเวลา หรือประสบการณ์  

หรือสภาพแวดลอ้มในสงัคมหรือส่ิงเร้าภายนอก  เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความตระหนกัข้ึน 

ชูศกัด์ิ  วิทยาภคั (2537 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนักไวว้่า ความ

ตระหนกั  หมายถึง การกระทาํท่ีแสดงว่า จาํได ้มีการรับรู้ การมีความรู้หรือมีความสาํนึกหรือในอีก

ความหมายหน่ึง  ความตระหนกัเป็นภาวการณ์ท่ีบุคคลเขา้ใจบางส่ิงบางอย่างของเหตุการณ์ หรือ

วตัถุส่ิงของไดเ้ป็นการท่ีบุคคลไดรั้บรู้และทราบว่ามีปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในท่ีท่ีตนอาศยัอยู่
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ในเมือง ในสังคม  และมีความคิดตลอดจนการท่ีตอ้งการจะทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อปัญหาท่ี

เกิดข้ึน เพื่อความอยูร่อดของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

มนสั  สุวรรณ (2537 : 84-85) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัไวว้่า ความ

ตระหนกั (awareness) เป็นความรู้ท่ีประจกัษช์ดัหรือความรู้ชดัเจน  มี 4 ประการ  คือ 

1.  รู้จริง / ซาบซ้ึง (appreciation) เนน้เขา้ใจอย่างท่องแทใ้นเร่ืองท่ีสนใจ รู้ซ้ึงว่า

อะไรถูกและอะไรจะเป็นผลเสีย 

2.  มีความรัก  หวงแหน  เนน้ในส่ิงท่ีเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึงว่าเป็นส่ิงท่ีถูกเป็นส่ิงท่ีดี  

เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อคนและส่วนรวม 

3.  มีความวิตกห่วงใยวา่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองและสงัคม 

4.  ทาํจริง  ปฏิบติั  ไม่ไดเ้นน้วา่ตอ้งทาํ  แต่เป็นในกรณีท่ีทาํไดห้รือเป็นไปไดทุ้กคน

มีความสามรถ (capability) ท่ีจะทาํกิจกกรมต่างๆ อยูใ่นระดบัหน่ึงเท่านั้นปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถ

ทาํจริงหรือปฏิบติัจริงไดโ้ดยตรง  ก็สามารถทาํจริงหรือปฏิบติัจริง โดยทางออ้มปรากฏในรูปแบบ

ต่างๆ ได ้  

ภทัรา  นิคมานนท ์ (2538 : 50) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัไวว้่า  ความ

ตระหนกัเป็นพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย  ซ่ึงเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ  อารมณ์  และคุณธรรม

ของบุคคล  เป็นขั้นตอนทาํความรู้จกักบัเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยยอมใหส่ิ้งเหล่าน้ี

เขา้มาอยูใ่นความสนใจของตนเอง 

วินยั  วีระวฒันานนท ์(2538 : 36) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกัไวว้่า  ความ

ตระหนกัเป็นความรู้สึกเห็นคุณค่าหรือเห็นความสาํคญั  ไดแ้ก่  การรับรู้  การตอบสนอง  การเห็น

คุณค่าหรือเห็นความสาํคญั  การจดัระบบคุณค่า  และการนาํเอาคุณค่ามาสร้างเป็นคุณลกัษณะนิสัย

ประจาํตวั   

จิตติมา  นิยมสรวญ (2537) ได้ให้ความหมายของความตระหนักไว้ว่า ความ

ตระหนกัประกอบไปดว้ยความรู้สึก  ความเขา้ใจอารมณ์  พฤติกรรม  ซ่ึงความตระหนกันั้นบุคคลจะ

มีการแสดงออก   

เรืองชยั  อิทธิพล (2540) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกัไวว้่า  ความตระหนกั

เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก  ความสาํนึก  ความคิดเห็น  การรับรู้ต่อส่ิงหน่ึงหรือเหตุการณ์ใดเห

ตูการณ์หน่ึง  โดยอาศยัระยะเวลาหรือประสบการณ์  หรือสภาวะแวดลอ้มในสังคมเป็นส่ิงท่ีช่วยใน

การแสดงออกถึงพฤติกรรมหรืออธิบายไดว้า่  ปัจจยัต่างๆ จะส่งผลต่อความตระหนกั    
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ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยนําความหมายของความตระหนักมาประยุกต์ใช้ในการ

กาํหนดความหมายของคาํว่า ความตระหนกั ในการอนุรักษป่์าชายเลนไดว้่า  ความตระหนกัในการ

อนุรักษป่์าชายเลน หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อนเก่ียวกบั

ป่าชายเลนและการอนุรักษป่์าชายเลน ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อบางส่ิงบางอย่างและความสาํนึกหา

เหตุผลท่ีไดก้ระทาํ ตลอดจนเป็นการรับรู้ การยอมรับ หรือความโนม้เอียงท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรม

ต่อปัญหาหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีไดพ้บเห็น โดยอาจแสดงออกในลกัษณะของการรับรู้  

การยอมรับ  การตอบสนอง  การเห็นคุณค่าหรือเห็นความสาํคญั การจดัระบบคุณค่า  และการนาํเอา

คุณค่ามาสร้างเป็นลกัษณะ 

3.2  

ความตระหนกัเกิดจากการท่ีบุคคลยอมรับรู้ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสาํหรับเขาหรือ

แสดงวา่เขามีค่านิยมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  มกัใชค้าํถามว่า  ทศันคติและค่านิยมท่ีจะนาํไปสู่การกระทาํ

ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรม โดยท่ีทศันคติและค่านิยมเป็นผลของลกัษณะท่าทางหรืออุปนิสัย  

(Personality Characteristics) ท่ีสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือส่ิงจูงใจต่างๆ  (Motive) นบัตั้งแต่

นั้นความตอ้งการดา้นร่างกายจนถึงความตอ้งการดา้นจิตใจ กบัขอ้มูลท่ีเก็บสะสมหรือประสบการณ์

ในอดีต (Stored information and past experience) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีผา่น

ไป โดยอาจจะเป็นในรูปของข่าวสารหรือขอ้มูลหรือแมแ้ต่การไดเ้คยทาํหรือมีประสบการณ์ดว้ย

ตนเอง  และไดเ้ก็บเอาไวเ้ป็นความรู้เพื่อใชใ้นการแยกแยะพิจารณา  และปฏิบติัตอบต่อตวักระตุน้

ต่างๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั  สามารถนาํมาเขียนภาพได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  2  แสดงองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 

ท่ีมา  :  ยงยทุธ  ธนิทกลุ, “การมีส่วนร่วมในระบบสุภาพภาคประชาชนของสมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  จงัหวดัสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 34. 

 

3.3  

สถิต  วงศส์วรรค ์ (2525 : 79-105, อา้งถึงใน  ยงยุทธ  ธนิทกุล 2546 : 35) ปัจจยั

หรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตระหนกั  นั้นสามารถแบ่งออกเป็น  2 องคป์ระกอบใหญ่  คือ  ลกัษณะ

ของส่ิงเร้าและลกัษณะของบุคคลท่ีรับรู้ โดยลกัษณะของส่ิงเร้าหรือคุณสมบติัของส่ิงเร้าจะเป็น

ปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้อนันาํไปสู่ความตระหนกัต่อไปส่วนลกัษณะ

บุคคลท่ีรับรู้นั้นหมายถึง  การท่ีบุคคลจะเกิดความตระหนกัต่อปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาก

นอ้ยแค่ไหนยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยั  2 ดา้น  คือ 

1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สมรรถภาพของอวยัวะรับสมัผสั หู ตา จมูก ปาก 
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2. ปัจจยัทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความรู้เดิม การสังเกตพิจารณา  ความสนใจ ความ

ตั้งใจและความที่จะรับรู้ การเห็นคุณค่า  เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลทาํให้บุคคลเกิด

ความตระหนกัแตกต่างกนั   

ประสาท  อิศรปรีดา  (2535 : 103, อา้งถึงใน  นริศ  ทวีสุข 2541 : 41) กล่าวถึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความรู้  และความตระหนกัไวว้า่ 

1. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความรู้นั้ น  ตามแนวคิดของอริสโตเติล  มีความเห็นว่า

ประสบการณ์ของมนุษยจ์ะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความรู้  โดยจุดเร่ิมตน้ของความรู้เร่ิมจากการได้

สมัผสัใชจิ้ตไตร่ตรองแลว้ใชจิ้ตไตร่ตรองส่ิงท่ีสมัผสันั้น  เพื่อกฎเกณฑต่์างๆ  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนัก  ความตระหนัก  (Awareness) เป็นพฤติกรรม

ทางดา้นอารมณ์  หรือความรู้สึก  (Affective Domain) ซ่ึงเกือบคลา้ยความรู้  (Knowledge) เป็น

พฤติกรรมขั้นตํ่าสุดของความรู้ความคิด  (Cognitive Domain) ปัจจยัดา้นความรู้หรืออารมณ์นั้นจะมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้ ความคิดเสมอ ดงักล่าวแลว้ในตอนตน้ว่า  ความรู้นั้นเป็นเร่ืองท่ี

เกิดจากขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์  การสัมผสั  และการใชจิ้ตไตร่ตรอง  จดัหาเหตุผล แต่ความ

ตระหนักในเร่ืองของโอกาส  การไดรั้บการสัมผสัจากส่ิงเร้าโดยไม่ไดต้ั้งใจ  การใชจิ้ตไตรตรอง

แลว้จึงเกิดความสาํนึกคิดต่อประสบการณ์  หรือสถานการณ์นั้น และในเร่ืองของความตระหนกัน้ี

จะไม่เก่ียวขอ้งกับการจาํหรือการรําลึกมากนัก เพียงแต่จะรู้สึกว่ามีส่ิงนั้นอยู่ (Conscious of 

Something)  จาํแนกและรับรู้  (Recognition) ลกัษณะของส่ิงของนั้นเป็นส่ิงเร้าออกมาว่ามีลกัษณะ

เป็นเช่นไร  โดยไม่มีความรู้สึกในการประเมินเขา้ร่วมดว้ย  และยงัไม่สามารถบ่งบอกออกมาไดว้่า

คุณสมบติัใดของส่ิงเร้าท่ีทาํใหเ้กิดความตระหนกัต่อส่ิงนั้น 

3.4  

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2535) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อนในดา้นความรู้สึกและอารมณ์  ดงันั้นการท่ีจะนาํการวดัและการประเมินมา

ใช ้ จึงตอ้งมีหลกัและวิธีการ เทคนิคเฉพาะจึงจะวดัความรู้ออกมาไดอ้ยา่งเท่ียงตรง เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั

ความรู้สึกและอารมณ์นั้นมีหลายประเภท สามารถแบ่งประเภทของการวดัความตระหนกัได ้ ดงัน้ี   

3.4.1 วิธีการสัมภาษณ์  (interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีมีโครงสร้าง

แน่นอน โดยสร้างคาํถาม และมีคาํตอบให้เลือกเหมือนๆ กบัแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ  โดย

คาํถามจะตอ้งมีการเรียงลาํดบัไวเ้ป็นอยา่งดีหรือเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง  ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี

ไวแ้ต่หวัขอ้ใหญ่ๆ   ผูต้อบมีเสรีภาพในการตอบมากและเป็นไปตามโอกาสอาํนวยในขณะนั้น  

3.4.2 แบบสอบถาม  (questionnaire) อาจเป็นชนิดปลายเปิด ปลายปิด หรือเป็น

แบบผสม ระหวา่งปลายปิด และปลายเปิดกไ็ด ้
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3.4.3 แบบตรวจสอบรายการ  (checklist) เป็นเคร่ืองวดัชนิดท่ีใหต้รวจสอบว่าเห็น

ดว้ยไม่เห็นดว้ยหรือไม่มีส่ิงท่ีกาํหนดในรายการหรืออาจจะอยูใ่นรูปของการทาํเคร่ืองหมาย ใช่ หรือ

ไม่ใช่ กไ็ด ้

3.4.4 มาตรวดัอนัดบัคุณภาพ  (rating  scale)  มาตรวดัชนิดน้ีเหมาะสาํหรับใชว้ดั

อารมณ์และความรู้สึกท่ีต้องการทราบว่า มีระดับความเข้มมากหรือน้อยเพียงใดในเร่ืองท่ี

ทาํการศึกษา 

3.4.5 การวดัความหมายภาษา  (semantic differential technique)  เป็นเทคนิคการ

วดัโดยใชค้วามหมายของภาษาของ ชาลล ์ ออสกดู (Charl Osgood) เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัไดค้รอบคลุม

มากชนิดหน่ึง เคร่ืองมือวดัชนิดน้ีจะประกอบดว้ย “เร่ือง”  ซ่ึงถือเป็น “สังกปั” และจะมีคุณศพัทท่ี์

ตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ ประกอบสังกปันั้นหลายคู่  แต่ละคู่จะมี  2 ขั้ว ช่องห่างระหว่าง 2 ขั้วน้ี บ่งดว้ย

ตวัเลขถา้ใกลข้า้งใดมาก ก็จะมีลกัษณะตามคุณศพัทข์ั้วนั้นมาก  ซ่ึงคาํศพัทท่ี์ประกอบเป็น 2 ขั้วน้ี 

สามารถแยกออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ   

3.4.5.1 พวกท่ีเก่ียวกนัการประเมินค่า  (evaluation)   

3.4.5.2 พวกท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพ (potential)   

3.4.5.3 พวกท่ีเก่ียวกบักิจกรรม  (activity)  

จากการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช้แบบทดสอบการวดัความตระหนักแบบ

มาตรวดัอนัดบัคุณภาพ  (rating  scale) โดยแบ่งเป็น  5 ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 

เฉยๆ มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 

ไม่เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 

 

4.  

4.1  

ผูศึ้กษาได้ศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วม  มีผูใ้ห้คาํนิยามไวห้ลากหลาย

ทรรศนะ  พอสรุปได ้ดงัน้ี     

การมีส่วนร่วมของประชาชน (2548 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า  

การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจใน

เร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
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ความเป็นอยูข่องประชาชน โดยการให้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํปรึกษา ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบติั  ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน   

ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ (2546 : 196-198) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วน

ร่วมไวว้่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันาตั้งแต่ตน้จน

ส้ินสุดกระบวนการ ไดแ้ก่ การวิจยั  การวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงาน การบริหารจดัการ 

การติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

เสน่ห์  จามริก (2542 : 28) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมีส่วนร่วม

ของชุมชนว่าไม่ไดห้มายความเพียงว่า  ประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรมตามท่ีนกัวิชาการหรือองคก์ร

พฒันาตั้งข้ึนแทจ้ริงแลว้ตอ้งใหชุ้มชนมีวิธีในการดาํเนินการของเขาเองในชุมชน 

บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2542 : 28) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมี

ส่วนร่วมความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า การ

สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยให้ชุมชน

ทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพื่อให้ความรัก ความหวงแหน การสร้าง

จิตสาํนึกในการดูแลปกป้องทรัพยากรท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้มใหค้งอยูย่ ัง่ยนื 

Cohen and Uphoff  (1981 : 6) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมีส่วน

ร่วมของชุมชนวา่ สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ  ไดแ้ก่ 

1. การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา  รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลประโครงการ 

โดยสร้างโอกาสใหส้มาชิกทุกคนของชุมชน  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้

มาอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา  รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา

นั้นอยา่งเสมอภาค 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (2530 : 61) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมี

ส่วนร่วม  คือ  กระบวนการท่ีส่งเสริม  ชกันาํสนบัสนุน  และสร้างโอกาสให้ชาวบา้นทั้งในรูปของ

ส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ กิจกรรมหน่ึงหรือ

หลายกิจกรรมโดยจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  มิใช่เขา้มาร่วมเพราะการหวงัรางวลัตอบแทน  

และท่ีสําคญั คือ การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกับชีวิต  ความจาํเป็น ความตอ้งการ และ

วฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนดว้ย   
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นรินทร์  พฒันพงศา  (2538 : 19) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า  การมี

ส่วนร่วม  คือ  การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ  กระบวนการดาํเนิน

โครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพฒันา  นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะ

ประเมินผลโครงการนั้นๆ ดว้ย  

ชมนาท  รัตมณี  และคณะ (2548 : 21) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า  

การมีส่วนร่วม  หมายถึง กระบวนการแสดงออกของประชาชนในลกัษณะต่างๆ ท่ีมีโครงการพฒันา

ต่างๆ หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง  เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือนาํไปสู่การส่งเสริม

และรักษาสภาพแวดลอ้มชุมชน ไดแ้ก่ ร่วมศึกษาสภาพปัญหา  ร่วมวางแผนพฒันา ร่วมดาํเนินการ

พฒันา  ร่วมอุทิศส่ิงของและทุนทรัพย ์ และร่วมประเมินผลโครงการ   

อรพินท ์ สพโชคชยั  (2538 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมี

ส่วนร่วมในเชิงพฒันาชนบทว่าหมายถึง  การมีส่วนร่วมของสมาชิกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ในชุมชน

หรือประชาชนในการที่เขา้มาร่วมมีบทบาทในการดาํเนินงานพฒันาของภาครัฐ  เป็นลกัษณะการมี

ส่วนร่วมอยา่งหน่ึง   

ปาริชาติ  วลยัเสถียร (2542 : 138-139) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า  

การมีส่วนร่วม 2 ลกัษณะ คือ   

1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันา  โดยใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่  การร่วมกนัคน้หาปัญหาการ

วางแผน  การตดัสินใจ  การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยทีอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการ  การติดตาม

ประเมินผล  รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโครงการ   

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ 

2.1 การส่งเสริมสิทธิพลงัอาํนาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพฒันา

ขีดความสามารถของตนในการจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใชแ้ละกระจาย

อาํนาจ 

2.2 ทรัพยากรของชุมชนอนัจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงการสร้างท่ี

ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และไดรั้บผลประโยชน์จากการ

พฒันา  การเปล่ียนแปลงกลไกพฒันาโดยรัฐ  มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมีบทบาท หลกัโดยการ

กระจายอาํนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเพื่อใหภู้มิภาคมีลกัษณะเป็นเอกเทศ

ให้มีอาํนาจทางการเมือง การบริหาร มีอาํนาจต่อรองในการจดัสรรทรัพยากรอยู่ในมาตรฐาน

เดียวกนั โดยประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของตนเอง 
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ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ (2543 : 138-139)  การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็น

กระบวนการของการพฒันา  โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ตั้งแต่ตน้จน

ส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่  การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผน  การตดัสินใจ  การระดมทรัพยากร  

และเทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ  โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมของชุมชน 

ทวีทอง  หงส์วิวฒัน์ (2527 : 67) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันา  คือ 

1. ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ถึงปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ตลอดถึงความ

ตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมคน้หา  และสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันา  เพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของ

ชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย  หรือแผน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  เพื่อขจดัและแกไ้ข

ตลอดจนสนองความตอ้งการของชุมชน 

4. ร่วมกนัตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา  ให้มีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล 

6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง

และหน่วยงาน 

7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้

8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทาํ

ไวท้ั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยนําความหมายของการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการ

กาํหนดความหมายของคาํว่า  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลน ไดว้่า  การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษป่์าชายเลน  หมายถึง  การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อนใน 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมอนุรักษป่์าชายเลน  การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษป่์า    

ชายเลน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษป่์าชายเลนและการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการ

อนุรักษป่์าชายเลน   
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4.2  

 

Parsons and Shill (1951 : 279) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น มีความ

เก่ียวขอ้งกับการกระทาํทางสังคมซ่ึง ได้อธิบายการกระทาํทางสังคมของมนุษย์ในลักษณะท่ี

สามารถนาํไปปรับใชก้บัสงัคมโดยทัว่ไป การกระทาํใดๆ ของมนุษยน์ั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของแต่

ละคน  ระบบสังคมและวฒันธรรมในสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ซ่ึงวฒันธรรมน้ีจะเป็น

ตวักาํหนดเก่ียวกบัความคิด  ความเช่ือ  ความสนใจ  และระบบค่านิยมของบุคคล 

Reeder (1974 : 195) ไดอ้ธิบายถึงเหตุผลกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลวา่ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัหลายประการ ซ่ึงเรียกวา่ ความเช่ือ หรือ ความไม่เช่ือ มิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงแต่

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้นกล่าว คือ 

1. เป้าประสงค์ (Goals) กิจกรรม วตัถุ คุณลกัษณะ ความเช่ือ ความเช่ือความรู้                    

กิจธุระหรือสภาพความเป็นอยูท่ี่บุคคลปรารถนาและตอ้งการหรือไม่ตอ้งการและผูก้ระทาํพยายาม

หลีกเล่ียง  ผูก้ระทาํอาจตอ้งการเพื่อตนเองหรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีจะนาํไปสู่ประพฤติ

ปฏิบติัหรือเพื่อหลีกเล่ียงเป้าหมายอ่ืนๆ  

2. ความเช่ือ (Belief Orientation) คือ การรับรู้หรือความเขา้ใจ (ความคิด ความรู้)  

ของแต่ละบุคคลหรือของกลุ่มต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน  และลกัษณะของส่ิงต่างๆ พฤติกรรมของส่ิงต่างๆ ทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนัและความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ความรู้ท่ีผูก้ระทาํทางสังคมใดๆ ยอ่ม

ตอ้งอาศยัความเช่ืออยูเ่สมอ 

3. ค่านิยม (Value Standards) คือความเช่ือในส่ิงท่ีควรจะเป็นและเป็นส่ิงท่ี

ผูก้ระทาํรับรู้ว่าเป็นหัวใจสําคญัของวิถีทางในการดาํเนินชีวิตของเขาความเช่ือในส่ิงต่างๆ เช่น  

ระบบความเช่ือ  ทศันคติ พฤติกรรม คุณลกัษณะ กิจการงานสภาพชีวิตความเป็นอยู ่ ผูก้ระทาํเช่ือว่า

วิธีปฏิบติับางอย่างเป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรท่ีจะยึดถือปฏิบติัมากกว่าวิถี

ปฏิบติัอยา่งอ่ืนค่านิยมของผูก้ระทาํทางสงัคมจะแสดงออกทางทศันคติ  และพฤติกรรมของผูก้ระทาํ

ไปตามค่านิยมของเขา 

4. นิสยัและขนบธรรมเนียม (Habits and Custom) คือแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคม

กาํหนดไวสื้บต่อกนัมาดว้ยประเพณีและถา้มีการละเมิดจะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสังคมไม่เห็นชอบดว้ย

ไม่มีทางอนุมติัหรือลงโทษอยา่งเดด็ขาดจากรัฐหรือตวับทกฎหมายในการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระทาํ

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของผูก้ระทาํทางสังคมส่วนหน่ึง  เน่ืองมาจากแบบอย่างพฤติกรรมท่ี

สงัคมกาํหนดไว ้
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5. ความคาดหวงั (Expectations) คือการรับรู้ของผูก้ระทาํทางสงัคมวา่ผูอ่ื้น  บุคคล

กลุ่ม หรือสังคมโดยทัว่ไปอยากให้เขาเช่ือ รู้สึกหรือพฤติปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะภายใต้

สถานการณ์นั้น ความคาดหวงัประกอบดว้ย ส่ิงท่ีผูก้ระทาํคิดวา่เขาควรเช่ือรู้สึก และประพฤติปฏิบติั

ในส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ ดงันั้นในการตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมของบุคคลส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัการ

คาดหวงัของบุคคลอ่ืนดว้ย 

6. ขอ้ผกูพนั (Commitment) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระทาํเช่ือว่าเขาผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํให้

สอดคล้องกับสถานการณ์นั้ นๆ ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันเขาจะต้องเคร่งครัดต่อปัญหาท่ีเขา

เก่ียวข้องโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผูก้ระทาํจะต้องกระทาํตามข้อสัญญาท่ีได้ให้ไวก้ับผูอ่ื้น  

ถึงแมว้่าผูก้ระทาํอาจจะชอบกระทาํอย่างอ่ืน ซ่ึงเขาก็มีอิสระพอท่ีจะเลือกกระทาํได ้แต่เขาก็จะไม่

กระทาํขอ้ผูกพนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระทาํทางสังคม เพราะผูก้ระทาํตั้ งใจท่ีจะ

กระทาํส่ิงนั้นๆ เน่ืองจากเขารู้สึกวา่เขามีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งทาํ 

8. การบงัคบั (Force) คือ ความเช่ือท่ีอยู่ในใจของผูถู้กกาํหนดให้ตดัสินใจหรือ

กระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงโดยท่ีเขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนๆ เหลืออยู่นอกจากจะตอ้งประพฤติ

ปฏิบติัตามปัจจยั การบงัคบัจะเป็นตวัท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระทาํตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึนเพราะในขณะท่ี

ผูก้ระทาํตั้งใจท่ีจะกระทาํส่ิงต่างๆ นั้น  เขาอาจจะยงัไม่แน่ใจว่าจะกระทาํพฤติกรรมนั้น ดงันั้นการ

บงัคบัจึงมีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจและการกระทาํทางสังคมผูก้ระทาํมกัมีความโนม้เอียงท่ีจะ

กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเม่ือเขาถูกบงัคบัใหท้าํ 

8. โอกาส (Opportunity) คือ ความเช่ือของผูก้ระทาํท่ีมีผลต่อสถานการณ์หรือ

ขอ้กาํหนดและทางเลือกท่ีมีอยู่  โอกาสจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคล  

ผูก้ระทาํมักจะตัดสินใจเข้าร่วมในการกระทําทางสังคม เม่ือเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าภายใต้

สถานการณ์นั้นโอกาสเปิดใหเ้ขาเลือกกระทาํได ้ ดงันั้นการท่ีผูก้ระทาํตดัสินใจและเลือกพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึง  จึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโอกาสที่มีในสถานการณ์นั้น 

9. ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพลงัขีดความสามารถ

ของเขาในการกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด  จนกระทั้งสามารถบรรลุความสาํเร็จไดภ้ายใตส้ถานการณ์นั้น

การการท่ีผูก้ระทาํตระหนักถึงความสามารถของเขาน้ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจและการกระทาํทาง

สังคม  เพราะเขารู้ว่าถ้าตัดสินใจกระทําไปแล้ว เขามีความสามารถที่จะกระทําได้แน่นอน  

โดยทัว่ไปการกระทาํพฤติกรรมใดๆ นั้น  บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเสียก่อน 

10. การสนับสนุน (Support) คือ การช่วยเหลือหรือการคดัคา้นซ่ึงผูก้ระทาํเช่ือว่า

เขากาํลงัไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บจากผูอ่ื้นในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงตวัเขาเองจะเป็นผูเ้ลือก ดงันั้น

ผูก้ระทาํมีความแนวโนม้เอียงท่ีจะตดัสินใจ  และพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เม่ือผูก้ระทาํรู้ว่าจะ
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ได้รับการสนับสนุนจากผูอ่ื้น  การสนับสนุนจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการ

กระทาํทางสงัคม 

Roger (1973 : 172-183) ปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุน้ใหบุ้คคลตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม

ใหม่ๆ ในชุมชนหรือยอมรับส่ิงใหม่ๆ ก็คือการติดต่อส่ือสาร และลกัษณะส่วนตวัของบุคคลนั้นๆ   

ระบุว่าการท่ีบุคคลจะมีการรับของใหม่ยอ่มข้ึนอยูก่บักระบวนการติดต่อส่ือสารอ่ืนไดแ้ก่  ช่องการ

ส่ือสารและปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วนตวั  คือ 

1. ช่องทางการส่ือสาร  เป็นวิธีการท่ีผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บสารสองลกัษณะ ไดแ้ก่  

ช่องทางส่ือมวลชน (Mass Media Channel) เป็นวิถีทางในถ่ายทอดข่าวสารท่ีเก่ียวกบัส่ือสาร  เช่น  

หนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร หรือส่ือประเภทอ่ืนๆ  เช่น ภาพยนตร์ วิทยโุทรทศัน์ เป็นตน้  และ

ช่องทางส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Channel) เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลเพื่อถ่ายทอด

ข่าวสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วนตวั (Personal Characteristic) ประกอบดว้ยอายขุอง

บุคคล (Age) สถานภาพทางสังคม  (Social Status) ฐานะทางเศรษฐกิจ (Financial Position) ซ่ึง

รวมถึงรายไดข้นาดท่ีดิน การถือครองท่ีดิน และความสามารถเฉพาะอยา่ง (Specialization) รวมถึง

ระดบัการศึกษาดว้ย 

4.2.1  

ณิชาพกัตร์  ขนอม (2550 : 25) ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ คือ   

1. ร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้  ปัญหาและสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมคน้หาและสร้างรูปแบบ  และวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหา

ของชุมชน  เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ของชุมชน  หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย  หรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อขจดั

และแกไ้ขสนองความตอ้งการของชุมชน 

4. ร่วมตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีและจดัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วน

ร่วม 

5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิภาพ 

6. ร่วมการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถ

ของตนเองและของหน่วยงาน 
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7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย  แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้

8. ร่วมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  และบาํรุงรักษา  โครงการและ

กิจกรรมท่ีไดท้าํไวท้ั้งโดยเอกชน  และรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ี  ผูว้ิจยันาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมอนุรักษป่์าชายเลน การมี

ส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษป่์าชายเลน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษป่์าชายเลนและ

การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการอนุรักษป่์าชายเลน   

4.2.2   

ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ (2546 : 200) กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันานั้น  ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

โดยมีนกัพฒันาหรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ   เช่น ขอ้มูล

ข่าวสาร  เทคโนโลยี ฯลฯ  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการมีส่วนร่วม  

พบว่า  โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ  การวางแผน

ดาํเนินการกิจกรรมแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน  การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล   

และผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้นใน

การพฒันาซ่ึงมี  5 ระดบั  คือ 

1. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา  การพิจารณาปัญหา  และ

จดัลาํดบั  ความสาํคญัของปัญหา 

2. ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 

3. ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา  และพิจารณาแนวทางวิธีการในการ

แกไ้ขปัญหา 

4. ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา 

5. ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมพฒันา 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา  จะตอ้งเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะกําหนดปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง  

โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแกไ้ขปัญหา ดงัท่ี Cohen and Uphoff ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วม

ออกเป็น  4 แบบ คือ 

1. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision  Making) ประกอบดว้ยการริเร่ิม

ตดัสินใจดาํเนินการตดัสินใจ  และตดัสินใจปฏิบติัการ 
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2. การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ (Implementation) ประกอบดว้ยการสนบัสนุน

ทรัพยากร  การบริหาร  การประสานความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบดว้ยผลประโยชน์  

ดา้นวสัดุ  ดา้นสงัคม และส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การพฒันาซ่ึงเป็นการวดั

เชิงคุณภาพออกเป็น  5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพฒันา  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชนและส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของ

ความตอ้งการดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้ นการวางแผนในการพัฒนาเป็น

ขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงค์ของโครงการ กาํหนด

วิธีการ  และแนวทางดาํเนิน  ตลอดจนกาํหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการดาํเนินการพฒันา  เป็นขั้นตอนท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย ์ วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน  

หรือเขา้ร่วมบริหารงาน  ประสานงานและดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา

เป็นขั้นตอนประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา  หรือยอมรับ

ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีประชาชน

เขา้ร่วมประเมิน 

นอกจากน้ี WHO/UNICEF  ไดเ้สนอรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมไว ้ 

4  ขั้นตอน  คือ   

1. การวางแผน  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจดัลาํดบั

ความสําคญัตั้งเป้าหมาย  กาํหนดการใชท้รัพยากร  กาํหนดวิธีติดตามประเมินผล  และประการ

สาํคญั   คือ  ตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง 

2. การดาํเนินกิจกรรม  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและ

บริหารจดัการใชท้รัพยากร  มีความรับผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงิน 

3. การใช้ประโยชน์โดยประชาชนต้องมีความสามารถในการนําเอา

กิจกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
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4. การไดรั้บประโยชน์โดยประชาชนตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์

จากชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

4.3  

วนัชัย  วฒันศพัท์ และคณะ (2548 : 21-26) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วน

ร่วม  ดงัน้ี  คือ  คุณภาพของการตดัสินใจดีข้ึน บ่อยคร้ังท่ีกระบวนการของการปรึกษาหารือกบั

สาธารณชนช่วยสร้างความกระจ่างใหก้บัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของโครงการหรือนโยบาย  

สาธารณชนสามารถผลกัดนัให้เกิดการคิดทบทวนสมมติฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลงั  ซ่ึงอาจทาํให้มองไม่

เห็นคาํตอบท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดได ้ บ่อยคร้ังท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนนาํมาสู่การพิจารณา

ทางเลือกต่างๆ ใหม่  นอกเหนือจากการให้ความสําคญักบัเวลาและแน่นอนเวลาท่ีไดเ้สียไป จาก

วิธีการท่ีไดใ้ชม้าก่อนในอดีต บ่อยคร้ังท่ีสาธารณชนมีขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่

หรือเก่ียวกบัการนาํการตดัสินใจไปดาํเนินการอยา่งไร  ทาํใหเ้กิดความแตกต่าง  ระหว่างโครงการท่ี

สาํเร็จและไม่สาํเร็จใชต้น้ทุนนอ้ยและลดความล่าชา้ลง  การมีส่วนร่วมของประชาชนใชเ้วลามาก

ข้ึนจริง  ดงัรูปภาพท่ี  3  แสดงให้เห็น  ถึงแมว้่าถา้การมีส่วนร่วมเป็นส่วนควบของกระบวนการ

ตดัสินใจแต่คงไม่ใชเ้วลามากอยา่งท่ีหลายๆ คนอาจคิด  การตดัสินใจฝ่ายเดียวอาจจะเร็วท่ีสุดแต่ใน

ท่ีสุดแลว้จะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากในการดาํเนินการ บ่อยคร้ังท่ีมีการต่อตา้นมากเสียจนไม่อาจ

ดาํเนินการไดเ้ลย 

ประสิทธิภาพของการตดัสินใจไม่อาจประเมินเพียงใช้การวดัเร่ืองของเวลาและ

ตน้ทุนเท่านั้น  แต่คงจะตอ้งพิจารณาถึงความล่าชา้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนท่ีหมดไปกบัการหาทางออก

วา่ตดัสินใจอยา่งไร  ถา้การตดัสินใจรวดเร็วแต่ดูแปลกแยกไปจากจุดสนใจของแต่ละคน  และแต่ละ

กลุ่ม  ซ่ึงอาจทาํให้เสียค่าใชจ่้ายสูงในระยะเวลา การตดัสินใจแต่ฝ่ายเดียวอาจเกิดการโตแ้ยง้ ล่าชา้  

หรือการฟ้องร้องกนั แมว้า่การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนและนาํไปปฏิบติัได ้อยา่งไรกต็ามคร้ังต่อไปองคก์ร

คงตอ้งอาศยับางอยา่งในชุมชนนั้น  กระบวนการจะเร่ิมดว้ยความไม่ร่วมมือและความเกลียดชงั 
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ภาพท่ี  3  เปรียบเทียบระยะเวลาการตดัสินใจแต่ฝ่ายเดียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ท่ีมา  :  วนัชยั  วฒันศพัท ์และคณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตดัสินใจท่ีดีกวา่โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม (ขอนแก่น : สาํนกัพิมพศิ์ริภณัฑ ์ออฟเซ็ท, 2548), 23. 

 

ตวัอย่างของเบียและเคฟอร์ด (Beierle and Cayford 2002)ไดท้าํการวิเคราะห์

กรณีศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  239 กรณีในเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา  พวกเขาประเมินการ

มีส่วนร่วมของประชาชนบนพื้นฐานของเป้าหมายทางสังคม 5 ประเด็น ซ่ึงค่อนขา้งใกลก้บัส่ิงท่ี

กล่าวขา้งตน้ 

เป้าหมายท่ี  1 : นาํค่านิยมของสาธารณชนเขา้มาบูรณาการอยูใ่นการตดัสินใจ 

เป้าหมายท่ี  2 : ปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจท่ีสาํคญั 

เป้าหมายท่ี  3 : แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งจุดสนใจท่ีแข่งกนั 

เป้าหมายท่ี  4 : การสร้างความเช่ือมัน่ในองคก์ร 

เป้าหมายท่ี  5 : ใหก้ารศึกษาและใหข้อ้มูลสาธารณชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงหรือไม่ได้บูรณาการอยู่ใน

กระบวนการตดัสินใจก็คือว่าการดาํเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบนั้นเป็นการกระทาํท่ี

เสียเวลาเปล่าๆ   ก่อนท่ีเราจะขอร้องให้ใครก็แล้วแต่ใช้เวลาของเขาในการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการการตดัสินใจของเรา  เราจะเหมือนกาํลงัสร้างความผกูพนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่า

เรากาํลงัมอบโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะและช่วงเวลาท่ีได ้ เปิดโอกาสอยา่งสูงสุดท่ีจะ

ให้เขา้มามีบทบาทหรือมีความหมายต่อการตดัสินใจท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน  ไม่มีหรอกในส่ิงท่ีเรียกว่า  
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“แบบเดียวใชไ้ดทุ้กเร่ือง”  หรือ  “ขนาดเดียวใชไ้ดก้บัทุกขนาด” (one – size – fits -  all) ก่อนท่ีเรา

จะขอร้องให้ใครก็แลว้แต่ใช้เวลาของเขาในการมีส่วนร่วมในกระบวนการการตดัสินใจของเรา    

เราจะเหมือนกาํลงัสร้างความผกูพนัท่ีใจในแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  แต่วิธีคิดอย่างเป็น

ระบบโดยดูถึงประเด็นท่ีจะนาํมาสร้างแผนการท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการ

เฉพาะของการตัดสินใจหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึงๆนั้ น บทท่ีสามถึงบทท่ีห้าจะได้พูดถึง

รายละเอียดในขั้นตอนท่ีสามของกระบวนการคิดดงักล่าว  ระยะท่ีหน่ึง  ประกอบดว้ยการวิเคราะห์

บริบทของการตดัสินใจท่ีโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะนาํไปใช ้ ในระยะน้ีงานท่ีตอ้งทาํ

คือการทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจมีความชดัเจน  ระยะท่ีสอง  จะเก่ียวขอ้งกบัประเภทของบุคคลท่ี

จะมาร่วมวางแผน ซ่ึงจะเร่ิมคิดเม่ือเขากาํลงัพดูถึงการพฒันาแผนการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4  ระยะต่างๆ ของการวางแผนการมีส่วนร่วม 

ท่ีมา  :  วนัชยั  วฒันศพัท ์และคณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตดัสินใจท่ีดีกวา่โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม (ขอนแก่น : สาํนกัพิมพศิ์ริภณัฑ ์ออฟเซ็ท, 2548), 23. 
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5.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (2550 : 2) การสาํรวจป่าชายเลนคร้ังแรกเม่ือ  

พ.ศ. 2504  ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าชายเลน  2,299,375 ไร่  เม่ือมีการพฒันาประเทศจนเจริญทางดา้น

เทคโนโลยีต่างๆ   ประกอบกบัจาํนวนประชากรเพิ่มข้ึน  ทาํให้การใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนใน

รูปแบบต่างๆ   เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวัส่งผลให้พื้นท่ีป่าลดลงอยา่งมากในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  ซ่ึงการ

สาํรวจปี  พ.ศ. 2547 พบว่า  ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าชายเลนเหลืออยู่ 2,758.05 ตารางกิโลเมตร  

กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ  ดงัแสดงในตารางที่  1 

 

ตารางท่ี  1 จาํนวนพื้นท่ีป่าชายเลนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2549-2550 

   ( ) 

  

1. สมุทรปราการ 6.35 

2. กรุงเทพมหานคร  3.09 

3. สมุทรสาคร 33.32 

4. สมุทรสงคราม 12.76 

5. เพชรบุรี  38.45 

6. ประจวบคีรีขนัธ์ 2.54 

  

1. ตราด 103.70 

2. จนัทบุรี  89.77 

3. ระยอง 16.72 

4. ชลบุรี 4.45 

5. ฉะเชิงเทรา  12.85 

  

1. ชุมพร  71.18 

2. สุราษฎร์ธานี  83.51 

3. นครศรีธรรมราช  280.12 

4. พทัลุง 97.21 

5. สงขลา 46.47 
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ตารางท่ี  1 (ต่อ) 

   ( ) 

 ( )  

6. ปัตตานี 37.07 

7. ระนอง 250.92 

8. พงังา  417.11 

9. ภูเกต็ 2.80 

10. กระบ่ี 350.14 

11. ตรัง  330.36 

12. สตูล 347.21 

13. นราธิวาส  99.95 

 

ท่ีมา  : กรมอุทยานแห่งชาติ, สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช (กรุงเทพมหานคร : ส่วนภูมิสารสนเทศ, 2550), 2. 

 

การจดัการป่าชายเลนในอดีตไม่ไดว้างโครงการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเป็นเพียงการ

วางโครงการชัว่คราว  การอนุญาตก็เป็นเพียงการอนุญาตรายย่อยเป็นปีๆ ไป  กระบวนการวิธีก็ยงั

มิไดก้ารกาํหนดใหใ้ชแ้น่นอน  ต่อมาในปี 2504  กรมป่าไมไ้ม่ไดท้าํการปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ การทาํ

ไมป่้าชายเลนและให้การสาํเร็จจดัวางโครงการป่าชายเลนให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมดใหม่โดย

กาํหนดรอบตดัฟัน 15 ปี  แบ่งพื้นท่ีป่าแต่ละโครงการเป็น 15 แปลง  มีการอนุญาตใหท้าํใหอ้อกโดย

วิธีการประมูลผกูขาด  คร้ังละ 3-5 ปี  ทาํไมปี้ละแปลง ระบบวนวฒันาวิธีท่ีใช ้คือ Shelter  wood  

With Minimum Girth Limit ต่อมาไดมี้มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2009 ใหเ้ปล่ียนแปลง

นโยบายการทาํไมป่้าชายเลน  จากวิธีการยอ่ยและการอนุญาตแบบผกูขาด  มาเป็นการอนุญาตโดย

วิธีการสมัปทานระยะยาวตามโครงการ 15 ปี  ป่าโครงการแต่ละโครงการจะทาํการแบ่งออกเป็น  15 

แปลงตดัฟัน  ใหท้าํไมปี้ละ 1 แปลง ตามระบบตดัหมดในแนวสลบั (Clear Felling in Alternate 

Strips) โดยให้ทาํการตดัฟันไมใ้นแนวตดัฟัน (Strip) ท่ีมีขนาดกวา้ง 40 เมตร  ออกตลอดแนวแลว้

เวน้ไว ้ 1 แนวสลบักนัไปทั้งแปลงตดัฟันหลงัจากตดัฟันไมอ้อกแลว้  ผูรั้บสัมปทานตอ้งทาํการปลูก

บาํรุงป่าในบริเวณท่ีตดัฟันไม ้ ตามวิธีการท่ีกรมป่าไมก้าํหนด  เพื่อให้ป่าท่ีมีการทาํไมอ้อกมีสภาพ

ป่าสมบูรณ์ข้ึนสําหรับการทาํไมใ้นกรอบสัมปทานต่อไป  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ  เม่ือวนัท่ี 9 

สิงหาคม 2526  อนุมติัในหลกัการอนุญาตใหมี้การทาํไมป่้าชายเลน  โดยสัมปทานระยะยาว 15 ปี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

ต่อไปอีกซ่ึงสัมปทานฉบบัใหม่ท่ีจะทาํไมอ้อกตามสัมปทานในรอบท่ี 2  มีการปรับปรุงเง่ือนไข

สมัปทานใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ทั้งดา้นวิธีการทาํไมแ้ละวิธีการปลูกป่า การจดัการทรัพยากรป่าชายเลน

มีนโยบายหลกัในการจดัการ 2 ประการ  คือ   

1. การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการสงวน

รักษาไวแ้ละการใชป้ระโยชน์จากผลผลิตป่าชายเลนในระยะยาวรวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน

ข้ึนใหม่ 

2. ควบคุมและลดจาํนวนกิจกรรมท่ีใชป้ระโยชน์ป่าชายเลนโดยไม่ถูกหลกัการอนุรักษ์

และนาํไปสู่การทาํลายทรัพยากรป่าชายเลน ซ่ึงแนวทางการดาํเนินเพื่อจดัการป่าชายเลนให้คงอยู่

ตามนโยบายหลกัสองประการ  ดงักล่าวสรุปได ้ ดงัน้ี 

2.1 เผยแพร่ข่าวสารความรู้ความสามารถเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลนสู่

ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน 

2.2 สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันา

ทรัพยากรป่าชายเลนของตนเองในลกัษณะป่าชุมชน 

2.3 จดัใหมี้หน่วยงานพิทกัษป่์าชายเลนมีกาํลงัคนและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอครอบคลุม

พื้นท่ีป่าชายเลนทัว่ประเทศและมีการจบักมุโทษผูบุ้กรุกอยา่งเฉียบขาด 

2.4 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัสภาพของป่าชายเลนและมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากป่าบก 

2.5 การใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณใดบริเวณหน่ึงควรเป็นลักษณะ

อเนกประสงคเ์พื่อไม่ใหมี้การทาํลายป่าชายเลนเพิ่มข้ึน 

2.6 การฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรมในบริเวณท่ีส่ิงแวดล้อมเอ้ืออาํนวย โดย

ร่วมมือกนัทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.7 โครงการพฒันาท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีป่าชายเลนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้

จะตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพื่อกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

อยา่งเหมาะสม  อยา่งไรกต็ามถา้หลีกเล่ียงไดก้ไ็ม่ควรจดัทาํในพื้นท่ีป่าชายเลน 

2.8 ควรสนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์การวางแผนการจดัการฟ้ืนฟปู่าชายเลน 

2.9 ส่งเสริมการสร้างส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัป่า

ชายเลนทั้งในภาครัฐและเอกชน 

จากการสํารวจเพื่อติดตามสภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนอย่างต่อเน่ือง

นบัตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2504  เป็นตน้มา  ทาํให้ทราบสถานการณ์อตัราลดลงของป่าชายเลนในแต่ละ

ช่วงเวลา  ดงัแสดงในตารางที่  2 
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ตารางท่ี  2 อตัราลดลงของป่าชายเลนในแต่ละช่วงเวลา 

   

  ( )  ( ) 

2504-2541 (14 ปี) 345,000 24,642.86 

2518-2522 (4 ปี) 158,750 39,687.50 

2522-2529 (7 ปี) 567,950 81,135,71 

2529-2534 (5 ปี) 142,625 28,525.00 

2534-2536 (2 ปี) 30,784 15,392.00 

2536-2539 (3 ปี) 6,876 2,292.00 

2504-2539 (35 ปี) 1,251,985 35,771.00 

 

ท่ีมา  : กรมอุทยานแห่งชาติ, สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช (กรุงเทพมหานคร : ส่วนภูมิสารสนเทศ, 2550), 2. 

        

การทาํลายป่าชายเลนเป็นสาเหตุให้ป่าชายเลนเกิดความเส่ือมโทรมและพื้นท่ีลดลงจน

ส่งผลกระทบกวา้งขวาง 

อาํนวย  คอวนิช (2530 : 15) สรุปสาเหตุการทาํลายป่าชายเลนเกิดจากธรรมชาติแบ่งเป็น

ธรรมชาติท่ีเป็นกายภาพ ได้แก่ พายุ ไซโคลน (Cyclone) และไตฝุ้่ น (Typhoon) ความแห้งแลง้  

อุณหภูมิ (สูง-ตํ่า) ความเคม็ของนํ้ าการตกตะกอนและธรรมชาติท่ีเป็นชีวภาพ ไดแ้ก่  โรค  แมลง  ปู  

เพรียง  ลิง  สัตวเ์ล้ียง  วชัพืช  ส่วนกิจกรรมของมนุษยซ่ึ์งเป็นสาเหตุสาํคญัในการทาํลายป่าชายเลน  

ไดแ้ก่การสร้างท่ีอยูอ่าศยัการตดัไม ้ การทาํนากุง้  อุตสาหกรรม  เหมืองแร่ นาเกลือ  การสร้างท่าเรือ  

การสร้างถนน การสร้างสถานท่ีราชการ การท้ิงขยะ การท่องเท่ียว  ผลสรุปโดยรวมของการลดลง

ของพื้นท่ีป่าชายเลนจะมีสาเหตุต่างๆ  คือ 

1. การเพิ่มประชากรทําให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ   และบางกิจกรรม

จาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เช่น  สร้างท่าเรือ  การทาํเหมืองแร่ 

2. ท่ีดินป่าชายเลนส่วนใหญ่ของประเทศมีลกัษณะเป็นป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงการขอใช้

ประโยชน์เป็นการชัว่คราวสามารถทาํไดต้ามกฎหมาย  โดยเสียค่าธรรมเนียมในราคาตํ่ากว่าท่ีดิน

จริงหลายเท่าประกอบกบัมีปัจจยัเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูล้งทุนพฒันาดา้น

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าริมทะเล  เช่น  กุง้กลุาดาํ  เป็นตน้ 
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3. รัฐไม่มีกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลนท่ีชดัเจน

และประสานสอดคลอ้งกบัการจดัการชายฝ่ังอ่ืนๆ  ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้จากการพฒันาในสาขาต่างๆ  

เช่น  การตดัฟันไมก้บัการอนุรักษป่์าชายเลน  เป็นตน้ 

4. กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีป่าชายเลนยงัไม่รัดกุม

เพียงพอ  และบทลงโทษไม่รุนแรง ทาํให้มีผูล้ะเลยไม่ปฏิบติัตามโดยเฉพาะการสัมปทานมกัจะ

ละเลยจนทาํใหป่้าชายเลนทรุดโทรม 

5. การบุกรุกทาํลายป่าชายเลนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงมาจากความ

ซับซ้อนในขั้นตอนและไม่ทราบว่าป่าชายเลนเป็นป่าสงวนห้ามบุกรุก เม่ือมีการบุกรุกทาํลายข้ึน

แลว้ การจบักุมก็ยงัมิอาจกระทาํให้ทัว่ถึงและขั้นตอนการจบักุมลงโทษก็เป็นไปดว้ยการยุ่งยากจน

บางคร้ัง ทาํให้เจา้หนา้ท่ีเกิดความเบ่ือหน่ายและหมดกาํลงัใจทาํให้ขาดความสนใจที่จะจบักุมอยา่ง

จริงจงั 

6. จาํนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลป่าชายเลนยงัไม่สมดุลกับเน้ือท่ีป่าทาํให้ดูแลไม่ทั่วถึง  

นอกจากนั้นอุปกรณ์ต่างๆ   ท่ีใชป้้องกนัและปรามปรามยงัไม่เพียงพอ  เช่น  หน่วยจดัการป่าชาย

เลนยงัไม่มีเรือท่ีประสิทธิภาพ 

7. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัป่าชายเลนยงัไม่เพียงพอและยงัไม่ถูกตอ้งในกลุ่มบุคคล

ในระดบัต่างๆ เป็นผลให้การใชป้ระโยชน์เป็นไปอยา่งไม่เหมาะสมโดยไม่คาํนึงถึงผลเสียท่ีจะเกิด

และบางคร้ังหน่วยราชการกล็ะเมิดกฎหมายเสียเอง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื (2550 : 2) สาเหตุท่ีกล่าวมาสามารถสรุปปัจจยั

การทาํลายป่าชายเลนได ้8 ปัจจยั คือ การตดัไมเ้กินกาํลงัผลิตป่า  การตดัถนนผา่นพื้นท่ีป่าชายเลน  

การก่อสร้างบา้นเรือนข้ึนใหม่ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การทาํเหมืองแร่ การทาํนากุง้และบ่อ

เล้ียงสตัวน์ํ้ าชนิดต่างๆ การทาํนาเกลือ และนโยบายของรัฐบาล    

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การเปล่ียนแปลงและลดลงของป่าชายเลนทั้งส้ิน ดังนั้นการใช้

ประโยชน์จะตอ้งไดรั้บการควบคุมดูแลอยา่งจริงจงัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไม่ใหเ้กิด  ผลกระทบ

ต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจากการศึกษาของ สนิท  อกัษรแกว้ (2542) พบว่าผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลนจะมีผลโดยตรงต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนท่ี

เป็นผลกระทบด้านกายภาพและเคมี (Physicochemical Properties) ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า ปริมาณธาตุอาหารความเคม็ สภาพทางอุทกวิทยา การข้ึนลงของนํ้ าทะเล 

ประมาณนํ้าจืด  การเกิดพาย ุการตกตะกอนและนํ้ าขุ่นขน้ ปริมาณสารมลพิษในนํ้ าและการพงัทลาย

ของดิน เป็นตน้ ผลกระทบทางดา้นชีวภาพ (Biological Properties) เช่น การเปล่ียนแปลงชนิด

ปริมาณและลักษณะโครงสร้างการลดการสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ เป็นต้น และ
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ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ (Ecological Balance)ไดแ้ก่ การสืบพนัธ์ุ  การเจริญเติบโต  

โตและการเปล่ียนแปลงทาํลายท่ีอยู ่ (Habitat) การเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อาหาร (Food  Chains) ใน

ระบบนิเวศป่าชายเลนรวมทั้งระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังและใกลเ้คียงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้ง 5 ดา้น  

จะเป็นสาเหตุของการทาํลายระบบนิเวศท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ 

1. การทาํลายแหล่งป้องกนัการพงัทลายดินซ่ึงตามธรรมชาติป่าชายเลนช่วยลดความเร็ว

ของกระแสนํ้าท่ีกดัเซาะริมฝ่ังใหพ้งัทลายลง 

2. การทาํลายทรัพยากรชายฝ่ัง  จาํพวกป่าไมแ้ละการประมงให้ลดนอ้ยลงมีผลกระทบ

ต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังท่ีอาศยัป่าชายเลนทาํมาหากิน  รวมทั้งประชาชนทั้งประเทศ 

3. การทาํใหเ้กิดมลพิษ  ป่าชายเลนช่วยกรองมลพิษ (Pollutants) ท่ีมากบัแม่นํ้ าลาํคลอง

ไดดี้  ทาํใหต้กตะกอนและไม่แพร่กระจายไปในบริเวณท่ีกวา้งขวางจนเกิดไป 

4. การทาํลายแหล่งเกิดแผน่ดินงอกใหม่ท่ีอุดมสมบูรณ์ทาํใหสู้ญเสียพื้นท่ีขยายพนัธ์ุไม้

และทาํการประมงชายฝ่ังท่ีสาํคญั 

5. การทาํลายแนวกนัชนธรรมชาติพนัธ์ุไมป่้าชายเลนท่ีข้ึนอยูเ่ป็นแนวเขตบริเวณชายฝ่ัง

ป้องกนัลมพายท่ีุพดัเขา้สู่ฝ่ังไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุป ผลกระทบจากการทาํลายป่าชายเลนบา้นธารนํ้ าร้อนในปัจจุบนั ทาํใหท้รัพยากรป่า

ชายเลนเกิดความเส่ือมโทรม ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับป่าชายเลนลดปริมาณลง

สูญเสียพื้นท่ีขยายพนัธ์ุไมเ้พื่อทาํการประมงชายฝ่ัง  อีกทั้งแหล่งกรองมลพิษมีปริมาณท่ีน้อยลง

เช่นกนั 

 

6.  

ปรุงศรี  วลัลิโภดม และคณะ (2544 : 1) จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีตั้งถ่ินฐานของ

ชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  มีพื้นท่ีประมาณ  12,892 ตารางกิโลเมตร  มากเป็น

อนัดบั 6 ของประเทศไทย  ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง

รถยนตป์ระมาณ 668  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัชุมพรและอ่าวไทย 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดักระบ่ี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยและจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัพงังาและจงัหวดัระนอง 

ทิศเหนือและทิศใตข้องจงัหวดัสุราษฎร์ธานีใชล้าํนํ้ าเป็นแนวเขตจงัหวดั ดา้นตะวนัตกใช้

เทือกเขาภูเกต็เป็นแนวแบ่ง  ดา้นทิศตะวนัออก  จดเทือกเขานครศรีธรรมราช ลกัษณะทางธรรมชาติ
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ท่ีใช้เป็นแนวแบ่งพรมแดนจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองกับ

จงัหวดัท่ีมีพรมแดนติดต่อกนัดว้ย  เช่น  จงัหวดัชุมพรและนครศรีธรรมราช  จะมีการเล่ือนไหลของ

ประชากรในเขตสุราษฎร์ธานี สูงกวา่จงัหวดัพงังา  ระนอง  และกระบ่ี  อยา่งเห็นไดช้ดั  

 

สุราษฎร์ธานี  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ่าวบา้นดอน ความเส่ือมโทรมของป่าชายเลนและ

ทรัพยากรสตัวน์ํ้ า  ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก  “อ่าวบา้นดอน”  เป็นเวิ้งอ่าวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ภาคใต ้ มีลกัษณะเป็นทอ้งกระทะ  รับนํ้าจากแม่นํ้ าลาํคลองนอ้งใหญ่  11 สาย  มีความยาวแนวชายฝ่ัง

ประมาณ 120 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นท่ี 6 อาํเภอในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ประกอบดว้ยอาํเภอไชยา  

อาํเภอท่าฉาง อาํเภอพุนพิน  อาํเภอเมือง  อาํเภอกาญจนดิษฐ์  และอาํเภอดอนสัก  อนัเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์จากตะกอนปากแม่นํ้ าต่างๆ ท่ีไหลลงสู่อ่าวบา้นดอน  โดยเฉพาะแม่นํ้ าตาปี-พุมด

วง จึงเป็นศูนยร์วมของความอุดมสมบูรณ์ และแหล่งรวมความหลากหลายในระบบนิเวศทางทะเล  

เช่น ป่าชายเลน หญา้ทะเล ปะการัง สัตวน์ํ้ านานาชนิด  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ่าวบา้นดอน  ตอนน้ี

ปัญหาความเส่ือมโทรมของป่าชายเลนและทรัพยากรสัตวน์ํ้ า  ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก  เพราะ

จาํนวนของทรัพยากรเหล่าน้ีลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสาเหตุสาํคญัมาจากนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ

ของรัฐและเอกชน  ทาํให้ป่าชายเลนถูกทาํลาย โดยเฉพาะการขยายพื้นท่ีนากุง้ลงไปในพื้นท่ีป่าชาย

เลนทั้งถูกกฎหมายและบุกรุก และปัญหาสําคญัอีกประการหน่ึง คือ การใชเ้คร่ืองมือประมง  แบบ

ทาํลายลา้ง  เช่น  เรืออวนรุน อวนลาก ลอบตาถ่ี การใช้ยาเบ่ือ การใช้ระเบิด  เป็นตน้ซ่ึงยงัมีการ

ลกัลอบใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก รวมไปถึงปัญหาการปล่อยนํ้ าเสียจากบ่อกุง้  ลุงประสิทธิ  

ช่วยเอ่ียม  ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปร้ียว  หมู่  7  ตาํบลเลมด็  อาํเภอไชยา  

หน่ึงในแกนนาํชุมชนประมงพื้นบา้นท่ีอยูใ่นเขตบริเวณอ่าวบา้นดอน  เล่าใหฟั้งวา่  ตอนเกิดปัญหาคร้ัง

แรกๆ ลุงต่อสู้มาเพียงคนเดียว  จะรอให้หน่วยงานรัฐมาทาํให้ก็ไม่เกิดผล  เราตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยตวัเรา

ก่อน พ.ศ. 2545 ไดต้ั้งกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปร้ียวข้ึนจากการรวมตวักนั

ของชาวบา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัมาศึกษาเรียนรู้กบัปัญหาต่างๆ   ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  และขยายต่อ

ไปสู่กลุ่มขา้งเคียง  และไดข้ยายต่อรอบๆ อ่าวบา้นดอน  “ตอนน้ีขยายไปท่ี  อาํเภอไชยา  อาํเภอท่าฉาง  

อาํเภอพุนพิน อาํเภอกาญจนดิษฐ์  อาํเภอเมือง  ส่วนอาํเภอดอนสักกาํลงัเคล่ือนต่อระยะท่ี 2  เพราะ

งบประมาณไม่เพียงพอ ตอนน้ีขยายไป 8 กลุ่มใกลเ้คียง หลงัจากท่ีรวมกลุ่มกบัอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเปล่ียนแปลงขึ้นเยอะ  คือเม่ือก่อนหาปูเปร้ียว  1 คืน 8  ชัว่โมง หาได ้ 3  

กิโลกรัม  ตอนน้ีใชเ้วลาแค่  2 ชัว่โมง หาปูเปร้ียวได ้ 10 กิโลกรัม  มนัจะไดป้ริมาณเพิ่มเป็น 10 เท่า  ใน

ระยะเวลา  2-3 ปี  ท่ีเราดูแลและเขา้ใจการใชป้ระโยชน์  เพราะเรามีการปล่อยเสริม หอยธรรมชาติ  และ
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ดูแลปูเปร้ียวในบริเวณท่ีเราทาํโครงการอยู่  เพียงเพราะการเฝ้าระวงั  มีกฎระเบียบของกลุ่ม  มีการ

จดัการพื้นท่ี  ทาํใหส้ตัวน์ํ้ าท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

 

7.    

บา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บา้น

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น ป่านํ้ าพุร้อน  สาํนกัสงฆธ์ารนํ้ าร้อน สวนป่าชุมชน ป่าชายเลนริมทะเล

อ่าวไทย และป่าชายเลนบริเวณนํ้ าพุร้อน นอกจากน้ีหมู่บา้นยงัไดด้าํเนินการรวบรวมองคค์วามรู้

ของหมู่บา้น ในทุกๆ ดา้น ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ของคนในหมู่บา้นจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไม่ว่าจะ

เป็นประเพณีวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน บุคคลแบบอยา่งของชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อพฒันา

ชุมชน  กิจกรรมของชุมชน โดยมีผูน้าํชุมชน  ผูน้าํอช.เป็นแกนหลกัในการดาํเนินการ และใชศ้าลา

หมู่บา้นในสาํนกัสงฆธ์ารนํ้ าร้อน เป็นศูนยก์ลางในการพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ และรวบรวมองค์

ความรู้ของหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5  แผนท่ี  หมู่ท่ี 1  บา้นธารนํ้าร้อน  ต.เขาถ่าน  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี 

ท่ีมา  :  สาํนกับริหารการทะเบียน, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาถ่าน, “แผนท่ีบา้นธารนํ้าร้อน,” 

ขอ้มูลวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2554. (อดัสาํเนา) 
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7.1    

7.1.1  

7.1.1.1 จดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เม่ือ ปี พ.ศ. 2540 

7.1.1.2 ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาถ่าน  

7.1.1.3 ตั้งอยูท่างทิศเหนือของท่ีว่าการอาํเภอท่าฉาง  ตั้งอยู ่  หมู่ท่ี  3  บา้น 

ไร่ปรุง  ต. เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  มีระยะทางห่างจากอาํเภอท่าฉางประมาณ 1 กิโลเมตร 

จากถนนพนุพิน - ไชยา (สายล่าง) เขา้ไปทางถนนบางนํ้าจืดซอย  6 ประมาณ  300  เมตร 

7.1.2  

7.1.2.1 ตาํบลเขาถ่านมีเน้ือท่ีประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร  

7.1.2.2 พื้นท่ีป่า จะอยูบ่ริเวณดา้นทิศเหนือของตาํบล สมยัก่อนมีสภาพเป็น

พื้นท่ีป่าท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์  ต่อเม่ือมีการบุกรุกป่าและจบัจองท่ีดินเพื่อทาํกิน  ทาํให้กลายเป็นป่า

เส่ือมโทรม เหลือสภาพป่าไมเ้พียงเลก็นอ้ย 

7.1.3  

7.1.3.1 ตาํบลเขาถ่าน มีลกัษณะกายภาพ เป็นพื้นท่ีราบ บางส่วนเป็นเนินเขา 

ทิศตะวนัออกเป็นป่าชายเลนติดทะเล (อ่าวไทย) 

7.1.4  

7.1.4.1 ทิศเหนือ ติดต่อ ตาํบลเสมด็ 

7.1.4.2 ทิศใต ้ติดต่อ ตาํบลท่าฉาง 

7.1.4.3 ทิศตะวนัออก ติดต่อ ทะเล (อ่าวไทย) 

7.1.4.4 ทิศตะวนัตก ติดต่อ ตาํบลเสวียด 

7.1.5  

7.1.5.1 จาํนวนหมู่บา้น มี 6 หมู่บา้น อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เตม็หมู่บา้น จาํนวน 3 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1, 3, 5 โดยมีพื้นท่ีบางส่วนของหมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 2, 4, 6 อยู่

ในเขตเทศบาลตาํบลท่าฉาง แยกพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 6 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นธารนํ้าร้อน,  

หมู่ท่ี 2 บา้นบางนํ้ าจืด, หมู่ท่ี 3 บา้นไร่ปรุง, หมู่ท่ี 4 บา้นนํ้ าพุ, หมู่ท่ี 5 บา้นหนองดูน, หมู่ท่ี 6  บา้น

ไทรใหญ่ 

7.1.6  

7.1.6.1 ประชากรบา้นธารนํ้ าร้อน  หมู่ท่ี 1 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,361 คน แยก

เป็นชาย 1,221 คน หญิง 1,140 คน จาํนวนครัวเรือน 455 ครัวเรือน (สาํนกับริหารการทะเบียน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาถ่าน 2554) 
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7.2  

7.2.1  

7.2.1.1 ประชากรในตาํบลเขาถ่านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 

เช่น สวนยางพารา สวนปาลม์เล้ียงสตัว ์ทาํประมง และรับจา้งทัว่ไป 

7.2.2   

7.2.2.1 ป๊ัมนํ้ามนั 1 แห่ง 

7.2.2.2 โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง 

7.2.3  

7.2.3.1 พื้นท่ีป่าชายเลน 4,620 ไร่ ถูกบุกรุก / ทาํลาย 420 ไร่ 

7.2.3.2 พื้นท่ีสาธารณะ 233 ไร่ ถูกบุกรุก / ทาํลาย - ไร่ 

7.2.3.3 สภาพนํ้าเสีย สาเหตุสาํคญัของนํ้าเสีย การปล่อยนํ้าเสียจากโรงงาน 

7.2.3.4 พื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วม 

7.2.3.5 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 เกิดภาวะนํ้ าท่วมเน่ืองจากนํ้ าทะเลหนุนทาํให้

ระดบันํ้าในคลองท่าฉางมีระดบัสูงข้ึน 

7.2.3.6 หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 เกิดภาวะนํ้าท่วมเน่ืองจากภาวะฝนตกหนกัในฤดู

ฝน ทาํใหร้ะดบันํ้าในคลองเหียง และคลองท่าฉาง มีระดบันํ้าสูงข้ึน 

7.2.4  

7.2.4.1 ทรัพยากรดิน สภาพดินมีความแตกต่างหลายลกัษณะในพื้นท่ี ท่ีราบ

ตํ่าเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนท่ีราบสูงเป็นหินลูกรัง หรือดินเหนียวปนทราย มีลกัษณะสีนํ้ าตาล ท่ี

ราบตํ่าเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด พื้นท่ีสวนยางพารา เน้ือท่ีประมาณ  12,568 ไร่  ซ่ึงประชาชน

ส่วนใหญ่ในตาํบลเขาถ่าน ไดป้ระกอบอาชีพ ทาํสวนยางพาราเป็นอาชีพหลกั 

7.2.4.2 ทรัพยากรนํ้ า แหล่งนํ้ าเพื่อการคมนาคมและการประมง มีแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติท่ีคลองบางนายพร คลองบางนํ้าจืด และคลองเหมก คลองถ่าน คลองสองพี่นอ้ง 

7.2.4.3 ทรัพยากรป่าไม ้ป่าชายเลนเน้ือท่ีประมาณ  4,620 ไร่  มีหน่วยจดัการ

ป่าชายเลนสุราษฎร์ธานี ท่ี  11 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 

 

8.  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลงานต่างๆ เพื่อท่ีจะนาํมาเป็นกรอบแนวคิด  และ

กาํหนดแนวทางในการศึกษา  ซ่ึงผลงานวิจยัท่ีศึกษามีต่อไปน้ี 
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พชัยา ศิลปพรหมมาศ  (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาํบลดอนสัก  อาํเภอดอนสัก  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความตอ้งการฝึกอบรมพฒันาการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   ประเมินผลการใช้หลักสูตรในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาํบลดอนสัก   ดาํเนินการโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

จาํนวน 33 คน โดยศึกษาจากคณะกรรมการชุมชน 11  ชุมชนในเทศบาลตาํบลดอนสัก  จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่าหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน  สามารถพฒันาดา้นความรู้  ความ

เขา้ใจ  เจคติ  และทกัษะของคณะกรรมการชุมชนในการเขา้ร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้   ความตอ้งการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปมีคะแนนมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 2.91 การวิจยัคร้ังน้ีอยู่ในระดบัเกณฑ์ดีมากคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาํบลดอนสัก  

อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ใหก้ารตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี 

รังสิต  เสกเมธี (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน  อาํเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัทศันคติ  เปรียบเทียบ

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสังคมกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ดาํเนินการโดยใช้วิธีแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  โดย

ศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นหวัหนา้ครัวเรือนหรือตวัแทนครัวเรือน  จาํนวน 313 ครัวเรือน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐาน

โดยใชส้ถิติ  t-test,  F-test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า  ทศันคติ

ของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการอนุรักษป่์าชายเลนยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  อยูใ่นระดบัดีมาก  ผล

การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีคุณค่าในการอนุรักษป่์าชายเลนยะ

หร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  พบว่า  ระดบัการศึกษา  มีผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการ

อนุรักษป่์าชายเลน  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  0.05 ปัจจยัทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของ

ประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าชายเลนยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ได้แก่  การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร  ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัป่าชายเลนและการเขา้ร่วมประชุม  อบรมและศึกษาดูงาน  

ปัญหาท่ีพบประชาชนในพื้นท่ีขาดความร่วมมือในการอนุรักษป่์าชายเลน  ขาดองคก์รท่ีเป็นตวัแทน

ของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน  และขอ้เสนอแนะของประชาชน  คือ ควรให้ความรู้แก่

ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลน  และมีการจดัตั้งชมรมเพื่อการอนุรักษป่์าชายเลนและ

มีการปลูกป่าทดแทนทุกปี  เพื่อใหป่้าชายเลนยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  คงความสมบูรณ์ต่อไป 
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อรรครา  ธรรมาธิกุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มป่า

ชายเลนของประชาชน  ตาํบลหงาว  อาํเภอเมืองระนอง  จงัหวดัระนอง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชน  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการมีส่วน

ร่วม  ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  ดาํเนินการ

โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ  จาํนวน  375 คน โดยศึกษาจากประชาชนทั้ง 5 หมู่บา้น  ตาํบลหงาว  

อาํเภอเมืองระนอง  จงัหวดัระนอง  ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มป่า

ชายเลนของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาตํ่าระดบัประถมซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมท่ีประชาชนหรือคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม

ได้พฒันาปัญญา  ความรู้ความสามารถ  โดยแสดงออกในรูปแบบต่างๆ   เพื่อพฒันาทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นตอ้งการเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอนัดบัแรก  ประชาชนให้ความสาํคญัใน

การประชาสัมพนัธ์วิทย ุ เช่น  หอกระจายข่าว  ควรให้ประชาชนให้ทาํกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน

การฟ้ืนฟแูละดูแลรักษาป่าชายเลนในวนัสาํคญัๆ มากท่ีสุด  รองลงมาควรช่วยกนัปลูกป่าท่ีถูกตดัจน

เกือบหมดใหส้มบูรณ์เหมือนเดิมต่อไป  และชาวบา้นมีความรู้  ความเขา้ใจ  เพิ่มมากข้ึน 

ธวชัชัย  หนูวรรณ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  

กรณีศึกษา : บา้นแหลมมะขาม  ตาํบลเขาไมแ้กว้  อ.สิเกา  จงัหวดัตรัง” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษายทุธศาสตร์ในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลนและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลน

ชุมชนบา้นแหลมมะขาม  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีแบบสัมภาษณ์ระดบัลึก   การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

หรือการสุ่มแบบสโนวบ์อล (Snow ball) เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงลึกตอ้งการทราบถึง

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในพื้นท่ี  ดงันั้น  การสุ่มตวัอย่างแบบสโนวบ์อลจะช่วยให้ไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลท่ีมีความอ่ิมตวัและไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด  โดยศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง

เป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มท่ี 1 คือ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  และองคก์รเอกชนต่างๆ   กลุ่มท่ี 2  เป็นการสนทนาระหว่างกลุ่มผูน้าํชุมชน  

ประกอบไปดว้ย กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  และประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  ผลการศึกษาพบว่า  การสัมภาษณ์

ในระดับเชิงลึกแสดงให้เห็นว่าผูน้ําชุมชนมีความพยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน

ชุมชนมีความรู้จากช่องทางต่างๆ   เพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเป็น

แรงจูงใจในการพฒันาชุมชนของตนเอง 

พงศกร  ชุมเปีย (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์า

ชายเลน  ตาํบลบางนายสี  อาํเภอตะกั่วป่า จังหวดัพงังา” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์า
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ชายเลนในตาํบลบางนายสี  อาํเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีแบบสอบถาม  เป็น

เคร่ืองมือในการสอบถามประชาชนหมู่ท่ี 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ตาํบลบางนายสี  อาํเภอตะกัว่ป่า  

จงัหวดัพงังา  จาํนวน 292 ครัวเรือน  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์  

ระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม  ท่ีมีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า  

ประชาชนท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายเุฉล่ีย  34 ปี  มีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา  

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไปเป็นอาชีพหลกั  โดยการทาํสวนและรับจ้างทัว่ไปเป็นอาชีพรอง  มีความ

คาดหวงัประโยชน์จากการอนุรักษโ์ดยมีความตอ้งการใหท้รัพยากรคงอยูม่ากท่ีสุดรับทราบข่าวสาร

จากโทรทศัน์  ราษฎรส่วนมากไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษ ์ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม  มีการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ปลูกบา้น  และทาํสวนผลไม ้ โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อปี เท่ากบั 136,493.90 บาทต่อครัวเรือน  มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าชาย

เลนในระดบัดีมาก  มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นกฎหมายป่าไมใ้นระดบัปานกลาง  ส่วนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนในตาํบลบางนายสี  อาํเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา  อยู่

ในระดบัค่อนขา้งตํ่า  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัการมีส่วนร่วม เท่ากบั 2.07 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน  ไดแ้ก่  เพศ  ความรู้ ความเขา้ใจในดา้นการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน  การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  การผา่นการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษ ์ 

ประโยชน์ท่ีคาดหวงัจากการอนุรักษ ์ อาชีพหลกั  รายไดค้รัวเรือน  ส่วนปัญหา  อุปสรรค  เก่ียวกบั

การอนุรักษป่์าชายเลน  คือ  ปัญหาการลกัลอบตดัไม ้ ซ่ึงทาํให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดนอ้ยลง  ดงันั้น  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหาวิธีให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนให้มากท่ีสุด  

เพื่อป้องกนัประชาชนลกัลอบตดัไมใ้นป่าชายเลน 

บุญทนั  โพกิลา (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษป่์าชาย

เลน  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าประแส-พงัราด  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง” โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ระดบัการมีส่วนร่วมและศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษป่์าชายเลน  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าประแส-พงัราด  อาํเภอ

แกลง  จงัหวดัระยอง  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสอบถามราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่น

และรายรอบบริเวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าประแส-พงัราด  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง จาํนวน  

9 หมู่บา้น  รวมจาํนวน 326 ครัวเรือน  วิธีวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใชเ้พื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ  ดว้ยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎรกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษามีอายุเฉล่ีย 39.66 ปี  มีการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนและมีจาํนวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 5.16 คน 

และ 4.48 คนตามลาํดบั  มีทาํเลท่ีตั้งบา้นเรือนอยูน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาติ  มีขนาดพื้นท่ีถือครอง
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รวมเฉล่ีย  0.96 ไร่  เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  เคยไดรั้บการฝึกอบรมไดรั้บ

ประโยชน์จากป่าชายเลน  และเคยมีประสบการณ์การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ มีระดบัการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนแห่งน้ี  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.01  ส่วนปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษป่์าชายเลนแห่งน้ี  ไดแ้ก่  จาํนวนสมาชิก

ในครัวเรือน  จาํนวนแรงงานในครัวเรือน  อาชีพหลกั  รายไดร้วมของครัวเรือน  การเป็นสมาชิก

ทางสงัคม  และการไดรั้บการฝึกอบรม 

กฤษณะ  จนัทร์ปรางค ์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนของประชาชน  ตาํบลลีเลด็  อาํเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาบริบทดา้นการอนุรักษป่์าชายเลนและพฒันายทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาํบลลี

เล็ด  อาํเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive-

Sample)และการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยศึกษาเลือกอาสาสมคัรพิทกัษน์ํ้ า  จาํนวน 36  คน  

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 12 คน  เพื่อดาํเนินในการวิจยั  ผลการศึกษาพบว่า  สภาพป่าชาย

เลนในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนหลายชนิด  ในปัจจุบนัมีป่าชายเลนลดนอ้ยลง

เน่ืองจากการประกอบอาชีพทาํนากุง้และการลกัลอบตดัไมเ้พื่อประโยชน์  เช่น การสร้างบา้น  สร้าง

ท่ีอยูใ่ห้สัตวเ์ล้ียง  โดยไม่มีการปลุกทดแทนและพื้นท่ีป่าชายเลนไม่มีแนวเขตท่ีชดัเจนทาํให้บุกรุก

ไดง่้าย  กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้  ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของป่าชายเลนเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนส่วน

ใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน  ส่วนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ลกัษณะ

ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้จดัฝึกอบรมสร้างความเขา้ใจสร้างจิตสาํนึกปลูกฝังอุดมการณ์  เพื่อ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหมี้การพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนื 

สาํราญ  รักชาติ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์า

ชายเลนปากนํ้าเวฬุ  จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ระดบัการ

มีส่วนร่วมและศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชาย

เลนปากนํ้ าเวฬุ  จงัหวดัจนัทบุรี  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีแบบสอบถาม  จาํนวน 360 ครัวเรือน วิธีการ

วิเคราะห์ทางสถิติท่ีใชเ้พื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรตามท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่  95 เปอร์เซ็นต ์ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนท่ี

ทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายเุฉล่ีย 46.95 ปี  มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้  

มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.61 คน  มีภูมิลาํเนาเดิมเกิดในหมู่บา้น  มีระยะเวลาการตั้งถ่ิน

ฐานเฉล่ีย 47.44 ปี  มีขนาดพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 20.52 ไร่  มีอาชีพทาํการประมงเป็นอาชีพหลกั  มี

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง  สมาชิกกลุ่มทางสังคมไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม  มีประสบการณ์

ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ มีประสบการณ์ทาํงานร่วมกบัเจา้หน้าท่ี  มีความรู้เก่ียวกบัระบบ
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นิเวศป่าชายเลนอยูใ่นระดบัสูง  มีระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนปากนํ้ าเวฬุ  จงัหวดั

จนัทบุรีนอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การอนุรักษป่์าชายเลนแห่งน้ี  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน  อาชีพหลกั  รายได้

ของครัวเรือน  ขนาดพื้นท่ีถือครอง  การไดรั้บการฝึกอบรม  ประสบการณ์ในการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม ้ และประสบการณ์การทาํงานกบัเจา้หนา้ท่ี 

สุรศกัด์ิ  วรภคบุญญา (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนในเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ระดบัการมีส่วนร่วม  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม

ประชาชน  เก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลนในเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  ดาํเนินการโดยใช้

วิธีแบบสอบถามกบัประชาชน  หมู่ท่ี 9 ,หมู่ท่ี 10  แขวงท่าขา้ม  เขตบางขนุเทียน  จาํนวน 294  

ครัวเรือน  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์  ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั

แปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  ผลการศึกษาพบว่า  

ประชาชนท่ีทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   มีอายุเฉล่ีย  41.93ปี  มีระดับการศึกษาชั้ น

ประถมศึกษา  มีอาชีพทาํนากุง้เป็นอาชีพหลกั  มีระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐานเฉล่ีย  30.90 ปี  ไม่เคย

ไดรั้บการฝึกอบรม  ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  มีขนาดพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย  14.59 ไร่  มีการใช้

ประโยชน์พื้นท่ีในการเป็นท่ีอยู่อาศัย  ปลูกบ้าน  และทํานากุ้ง  มีรายได้เฉล่ียต่อปี  เท่ากับ  

14,897.96บาท   มีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุ รักษ์ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร  อยูใ่นค่อนขา้งระดบัตํ่า  มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วม  เท่ากบั 2.20  ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไดแ้ก่ อายุ  การศึกษา  

อาชีพรอง  และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  ส่วนปัญหา  อุปสรรค  เก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชาย

เลน  คือ  ปัญหาคล่ืนและคล่ืนลมมีความแรง  ก่อใหเ้กิดการกดัเซาะพงัทลายของชายฝ่ังทะเล  ทาํให้

พื้นท่ีป่าชายเลนลดนอ้ยลง  ดงันั้น  ภาครัฐควรมีหน่วยงานเขา้มารับผดิชอบโครงการอนุรักษป่์าชาย

เลน  และควรสร้างเข่ือนกั้นแนวชายฝ่ัง  เพื่อป้องกนัและลดปัญหาการกร่อนของชายฝ่ัง 

อรรณ  เทียนดี  (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การอนุรักษ์ป่าชายเลนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้ง

กุลาดาํในอาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการอนุรักษท์รัพยากรป่าชาย

เลน  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ   ปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้กุลาดาํ  

ดาํเนินการโดยใชว้ิธีแบบสอบถาม  จาํนวน 116 ตวัอย่าง  โดยศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้

กุลาดาํท่ีใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลน  มีทั้งหมด  9 ตาํบล  ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนน้อย  ส่วนการป้องกนัรักษาป่าเกษตรกรมีการป้องกนัรักษาป่าในระดบัน้อย

เช่นกนั  ในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลน
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ของเกษตรกร  โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน  พบว่ามีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งนอ้ย

และเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม (r = -0.339) เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้กุลาดาํส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการ

อนุรักษป่์าชายเลนจะมีเพียงเกษตรกรส่วนน้อยเท่านั้น  ปัญหาท่ีพบคือ  ดา้นการป้องกนัรักษาป่า

ชายเลน  มีการบุกรุกพื้นท่ีทาํกิน  ดา้นการปลูกป่าชายเลนเกษตรกรไม่มีพื้นท่ีขยายปลูก  ดา้นการ

เผยแพร่ความรู้ยงัขาดคนมีความรู้ความเขา้ใจมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งและ

ชาวบา้น  ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร  คือ  ตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด  และควรมี

การติดต่อประสานงานกบัเกษตรกรโดยตรง  และจดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการอนุรักษป่์า

ชายเลนมากคร้ังข้ึน  และตน้ไมท่ี้นาํมาปลูกในพื้นท่ีเส่ือมโทรมควรตระหนกัถึงความเหมาะสมถึง

สภาพพื้นท่ีของแต่ละแห่งดว้ย 

เอกชยั  ไขแสง (2535) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนของ

ประชาชนในจงัหวดัตรัง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม  ระดบัความตอ้งการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลน  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษป่์าชายเลน  ดาํเนินการ

โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จาํนวน 395 คน โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศยัอยู่ใน

พื้นท่ีป่าชายเลน  ในทอ้งท่ี  4 อาํเภอ  ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชาย

เลน  ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนและรูปแบบการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  แต่ใน

ลกัษณะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษต์ามรูปแบบอยูใ่นระดบัดีมาก  สาํหรับปัญหา  และอุปสรรค

ในการอนุรักษป่์าชายเลนของประชาชน  คือไม่มีความรู้เพียงพอ  ประชาชนไม่มีเวลา  ไม่มีผูน้าํ

ชุมชนในการดาํเนินกิจกรรมเกรงกลวัผูมี้อิทธิพลและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ใหค้วามร่วมมือ 

นริศ  ธนะประสพ (2532) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนของ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาํเภอแหลมงอบ  จังหวดัตราด  

ดาํเนินการโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จาํนวน 367 คน  โดยศึกษาหัวหนา้ครัวเรือน

และตวัแทนหัวหนา้ครัวเรือน  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนนอ้ย  ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการอนุรักษ ์ และลกัษณะการมีส่วนร่วม

ตามรูปแบบการอนุรักษ ์ ประชากรท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนนั้นมีความตอ้งการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการอนุรักษใ์นระดบัมาก

ท่ีสุด  แต่ในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการอนุรักษ์อยู่ในระดบัมาก  สําหรับปัญหาและ

อุปสรรคในการอนุรักษป่์าชายเลนของประชาชน  คือไม่มีเวลา  กลวัไดรั้บความเดือดร้อนและเป็น

อนัตรายต่อชีวิต  อีกทั้งยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีของรับเท่าท่ีควร  ซ่ึงประชาชนไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพนัธ์  กาํหนดวนัในการจดักิจกรรมล่วงหนา้  อีกทั้งเจา้หนา้ท่ี
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ของรัฐควรให้ความร่วมมือกับประชาชนมากกว่าน้ี  รวมทั้ งให้มีความซ่ือสัตยแ์ละปฏิบติัตาม

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเดด็ขาดดว้ย     

จากผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปไดว้่างานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาส่วนมากเก่ียวกบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนชุมชนในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษป่์าชายเลนในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการอนุรักษอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

แต่ในลกัษณะการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก  สาํหรับปัญหาและอุปสรรค

ในการอนุรักษป่์าชายเลนของประชาชน  คือ ไม่มีเวลา  กลวัไดรั้บความเดือดร้อนและเป็นอนัตราย

ต่อชีวิต  อีกทั้ งยงัไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่าท่ีควร ซ่ึงประชาชนได้ให้

ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพนัธ์กาํหนดวนัในการจดักิจกรรมล่วงหนา้อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐควรให้ความร่วมมือกบัประชาชนมากกว่าน้ี  รวมทั้งให้ความซ่ือสัตยแ์ละปฏิบติัตามกฎหมาย

อยา่งเคร่งครัดและเดด็ขาดดว้ย  ผูว้ิจยังานช้ินน้ีข้ึนมาเพื่ออยากทราบความรู้ ความตระหนกั และการ

มีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  ศึกษาเร่ืองน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีน่าสนใจศึกษา

เก่ียวกับป่าชายเลนและยงัไม่มีใครศึกษา  เพื่อจะได้ผลงานวิจยัน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา

ชุมชนต่อไป 
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  3 

 

 

 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้  ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลนบา้นธารนํ้าร้อน ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” เป็นการศึกษา

โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์และ

ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เกณฑก์ารเลือกพื้นท่ี 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 

1.  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน  

ตาํบลเขาถ่าน  อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงจากการสาํรวจมีจาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน  

213 ครัวเรือน (สาํนกับริหารการทะเบียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาถ่าน 2554) 

2.  

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมสาํหรับการศึกษา  กาํหนดจากจาํนวนประชากร 

213  ครัวเรือน โดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากร (Sample Size) จากสูตรของ

ทาโร  ยามาเน่ Yamane (1973 : 725, อา้งถึงใน  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2535 : 68)โดยกาํหนด

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  213 ครัวเรือน  ตามสูตร 

 

n = 2N(e)1

N     
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n = จาํนวนขนาดตวัอยา่ง (ครัวเรือน) 

N = จาํนวนประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน) 

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

เม่ือกาํหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 แทนค่า  

n = 455           

  1+ 455 x (0.05)2    

 = 212.86 

ดงันั้น  จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  213 ครัวเรือน 

 

ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ ์ (2538) การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience) เป็นการ

เลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์ อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั โดยเลือกเก็บแบบสอบถามจาก

หวัหนา้ครัวเรือน  ครัวเรือนละ 1 คน รวมทั้งส้ิน  213 ครัวเรือน แจกแบบสอบถาม 1 บา้น เวน้ 1  

บา้น  สาํหรับบา้นท่ีไม่สามารถตอบแบบสอบถามไดใ้หแ้จกบา้นหลงัถดัไป   

 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีศึกษาชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน

อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีอยูติ่ดป่าชายเลนมากกว่าพื้นท่ีหมู่อ่ืนๆ  จึง

น่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนมากวา่ชุมชนอ่ืนๆ 

 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาความรู้  ความตระหนกัและการมีส่วนร่วม

ของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน บา้นธารนํ้ าร้อน  ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง   จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  5 ส่วน  คือ 

  1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 6 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่  เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา   รายได้  อาชีพ  และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  2 แบบสอบถามเพื่อวดัความรู้ของชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  

จาํนวน 30 ขอ้คาํถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 15 ขอ้คาํถาม คือ การวดัความรู้เก่ียวกบัการ

อนุรักษ ์ และการวดัความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ Checklist  

(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 2541) 
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โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นปลายปิด 2 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  

ตอบถูก 1 

ตอบผดิ 0 

การจดักลุ่มคะแนนความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์และความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน นาํค่าท่ี

ไดม้าจดัระดบัความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละ  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2535)  ดงัน้ี   

   

15 - 10 คะแนน มีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละป่าชายเลนมาก 

  9 - 5 คะแนน มีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละป่าชายเลนกลาง 

  4 - 0 คะแนน มีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละป่าชายเลนตํ่า 

  3 แบบสอบถามเพื่อวดัความตระหนักของชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จาํนวน 20 ขอ้คาํถาม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ

คณะ 2541) โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 

ไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 

ไม่เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนระดบัความตระหนกั มีดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = (ค่าสูงสุด-ค่าตํ่าสุด)/จาํนวนชั้น 

= (5-1)/5 

= 0.8 

  

4.21 - 5.00 มีความตระหนกัมากท่ีสุด 

3.41 - 4.20 มีความตระหนกัมาก 

2.61 - 3.40 มีความตระหนกัปานกลาง 

1.81 - 2.60 มีความตระหนกันอ้ย 

1.00 - 1.80 มีความตระหนกันอ้ยท่ีสุด 
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  4 แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนน้ีมี  4 ขั้นตอน โดยแบ่งจาํนวนขอ้คาํถามดงัน้ี การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมอนุรักษป่์า   

ชายเลน  จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม  การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษป่์าชายเลน จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม  

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษป่์าชายเลน จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม  การมีส่วนร่วมในการ

ติดตามผลอนุรักษป่์าชายเลน  จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม  รวมทั้งส้ินจาํนวน 20 ขอ้คาํถาม 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ

คณะ 2541) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 

ไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 

ไม่เห็นดว้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนระดบัการมีส่วนร่วม มีดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = (ค่าสูงสุด-ค่าตํ่าสุด)/จาํนวนชั้น 

= (5-1)/5 

=  0.8 

  

4.21 - 5.00 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

3.41 - 4.20 มีส่วนร่วมมาก 

2.61 - 3.40 มีส่วนร่วมปานกลาง 

1.81 - 2.60 มีส่วนร่วมนอ้ย 

1.00 - 1.80 มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

  5 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน  ลกัษณะคาํถามเป็นปลายเปิด 

 

1. ผูศึ้กษาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและทาํการตรวจสอบเคร่ืองมือและ

นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเน้ือหาและการใชภ้าษาในการส่ือสารทดสอบแบบสอบถาม  

(Pre-Test)  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบจะมีความเขา้ใจตรงกนั และตอบคาํถามตามความเป็นจริงไดทุ้กขอ้ 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม จากผูอ้าศยัอยู่ใน
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ชุมชน บา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี  1 ตาํบลเขาถ่าน  อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จาํนวน  30  คน 

ท่ีไม่ซํ้ ากบักลุ่มตวัอยา่ง  213 ครัวเรือน 

2. ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการวดัน่าเช่ือมัน่ของแบบสอบตาม

แนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula)  (เพญ็แข  แสงแกว้  2541)  

3. วิเคราะห์ความน่าเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยถา้แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0   

 1 ค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก  แสดงว่ามีความเช่ือมัน่ระดบัสูง  และจะตอ้งมีค่าระดบัความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามใหม้ากกวา่  0.7 (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  2546)  

4. ผลการทดสอบความน่าเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือว่ามีความเช่ือมัน่ในระดบัสูงมีค่าการ

ทดสอบแบบสอบถาม 3 ชุด คือ ความรู้ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลน 

จึงสามารถนาํแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้

 

 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกาํหนด

กรอบแนวคิด  ทบทวนทฤษฎี และนิยามตวัแปร แบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น 2 ส่วน  ดงัต่อไปน้ี 

1.   (Secondary Data)   

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร  

วิชาการรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ขอ้มูลจากระบบ

สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อาทิ เช่น หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุด

มหาวิทยาลยัมหิดล  หอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และหอสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์

ธานี เป็นตน้ 

2.  (Primary Data)   

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชว้ิธีนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูอ้าศยัอยู่ในชุมชน บา้นธารนํ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน  213 ครัวเรือน   

 

 

ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม จะถูกนํามาลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ใชส้ถิติวิเคราะห์ ดงัน้ี   

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจง

ความถ่ี  (Frequency)   

   ส
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้  ความตระหนกัของการมีส่วนร่วม  ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษป่์าชายเลน โดยใชส้ถิติค่าทีในการทดสอบ (t-test) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลนจาํแนกตามเพศ  และใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนก

ทางเดียวโดยใชส้ถิติในการทดสอบ (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษป่์าชายเลนจาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพ  และ

ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe กรณีท่ีตวัแปรมี

การยอมรับสมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุ่มโดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
   ส
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สมุดกลาง
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านธารนํ ้ าร้อน ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการศึกษา

โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ จากการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้าน

ธารนํ ้ าร้อน หมู่ท่ี 1 ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 213 ครัวเรือน   

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์ใช้สถิติการแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t - test, F - Test และ

ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่ม 

โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 นําเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 5 ส่วน ดังนี้   

ส่วนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ส่วนท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ส่วนท่ี  4 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ส่วนท่ี  5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

ส่วนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อน จํานวน 213 ครัวเรือน เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ี ผลการศึกษา

ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี  3 จํานวนร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n=213) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 70 32.9 

 หญิง 143 67.1 

2. อาย ุ ตํ ่ากว่า 25 ปี 42 19.7 

 อายุ 25 - 35 ปี 120 56.3 

 อายุ 36 - 45 ปี 34 16.0 

 อายุ 45 ปีขึ ้นไป 17 8.0 

3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 35 16.4 

 มัธยมศึกษา 73 34.3 

 ปวช./ปวส. 42 19.7 

 ปริญญาตรี 55 25.8 

 สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.8 

4. รายได้ต่อเดือน ตํ ่ากว่า 5,000 บาท 47 22.1 

 5,000 - 10,000 บาท 101 47.4 

 10,001 - 20,000 บาท 43 20.1 

 20,001 - 30,000 บาท 11 5.2 

 มากกว่า 30,000 บาท 11 5.2 

5. อาชีพ ประมง 65 30.5 

 ค้าขาย 38 17.8 

 รับราชการ 16 7.6 

 ทําสวน 9 4.2 

 รับจ้าง 78 36.6 

 พนักงาน 7 3.3 

6. ระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ี 1-5  ปี 18 8.5 

 6 -10  ปี 67 31.5 

 11-15  ปี 105 49.3 

 15  ปีขึ ้นไป 23 10.7 
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จากตารางท่ี  3 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 213 ครัวเรือน ได้ว่า 

เพศ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 143 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.1 และ เพศ

ชาย จํานวน 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.9   

อายุ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.3 

รองลงมา อายุ ตํ ่ากว่า 25 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.7 และ อายุ 36 - 45 ปี จํานวน 34 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 16.0 ตามลําดับ   

ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 73 คน 

คิดเป็น  ร้อยละ  34.3 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  55 คน คิดเป็น  ร้อยละ  25.8 และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) จํานวน 42 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 19.7 ตามลําดับ 

รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  5,000 - 10,000 บาท จํานวน 

101 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.4 รองลงมา ตํ ่ากว่า 5,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.1 และ 

รายได้  10,001 - 20,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.1 ตามลําดับ   

อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.6 

รองลงมา ประมง จํานวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.5 และ ค้าขาย จํานวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 

17.8 ตามลําดับ   

ระยะเวลาอยู่ในพื้นที ่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยในบ้านธารนํ ้ าร้อน  ต.เขาถ่าน  อ.ท่า

ฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 11-15 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.3 รองลงมา จํานวน 

6-10 ปี มีจํานวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.5  และ 15  ปีขึ ้นไป จํานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.7  

ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการศึกษาระดับความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยใช้

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อน จํานวน 213 ครัวเรือน ผล

การศึกษาดังตารางท่ี 4 และ 5 
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ตารางท่ี  4 จํานวนร้อยละความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

(n=213) 

ระดับความรู้ เกีย่วกับการอนุรักษ์ จํานวน ร้อยละ 
ความรู้มาก                (15 - 10  คะแนน) 156 73.2 

ความรู้ปานกลาง       ( 9 - 5  คะแนน) 38 17.9 

ความรู้น้อย               ( 4 - 0  คะแนน) 19 8.9 

 

ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

มีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษใ์นระดับมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมามีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.9 และมีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์น้อย ร้อยละ 8.9 ตามลําดับ โดยมี

คะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนตํ ่าสุด 6 คะแนน 

 

ตารางท่ี  5 จํานวนร้อยละความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน 

(n=213) 

ระดับความรู้ เกี่ยวกับป่าชายเลน จํานวน ร้อยละ 
ความรู้มาก                (15 - 10  คะแนน) 162 76 

ความรู้ปานกลาง       ( 9 - 5 คะแนน) 45 21.2 

ความรู้น้อย               ( 4 - 0 คะแนน) 6 2.8 

 

ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนของชุมชนท้องถิน่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้

เก่ียวกับป่าชายเลนในระดับมาก  ร้อยละ 76 รองลงมามีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 21.2 และมีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน ร้อยละ 2.8 ตามลําดับ โดยมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน 

และคะแนนตํ ่าสุด 2 คะแนน 

 

ส่วนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการศึกษาความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อน จํานวน 213 ครัวเรือน ผล

การศึกษาดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี  6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 

 ป่าชายเลน 

(n=213) 

ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่น ระดับความสําคัญ 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 

S.D. ระดับ 
1. การอนุรักษ์ป่าชายเลนต้องทําอย่างสมํ ่าเสมอ 4.01 0.99 มาก 

2. การใช้ก๊าซหุงต้มเป็นการช่วยลดการทําลายป่า

ชายเลน 

3.95 0.90 มาก 

3. เม่ือมีการนําไม้ป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์  ควร

มีการปลูกป่าทดแทนเสมอ 

4.17 0.97 มาก 

4. การอนุรักษ์ป่าชายเลนจะต้องได้รับความร่วมมือ

จากทุกๆ ฝ่าย 

4.04 0.79 มาก 

5. การท่ีชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน ทําให้เกิดความตระหนักกับป่าชายเลน

เพิ ่มมากขึ ้น 

4.21 0.70 มากท่ีสุด 

6. ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนป่า

ชายเลน ท่ีถูกทําลาย 

3.87 0.61 มาก 

7. การปลูกป่าชายเลนถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์นํ ้ 4.07 0.72 มาก 

8. ควรมีการฟ้ืนฟูป่าชายเลนตลอดเวลา 3.74 0.76 มาก 

9. การแกไ้ขปัญหาของป่าชายเลนได้ดีท่ีสุด คือ

หยุดถางป่าชายเลนและช่วยกันปลูกป่า 

3.99 0.76 มาก 

10. การตัดไม้ป่าชายเลนมาทําประโยชน์ควรปลูก

ต้นไม้มาทดแทน 

4.23 0.82 มากท่ีสุด 

11. เม่ือพบเห็นผู ้ บุกรุกป่าชายเลนควรแจ้งเจ้าหน้าท่ี 3.97 0.88 มาก 

12. ควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือดูแล

ทรัพยากร 

4.13 0.71 มาก 

13. ควรมีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าชายเลน 

มากขึ ้น 

4.00 0.75 มาก 

14. ผู ้ ท่ีลักลอบตัดไม้เป็นผู ้ ท่ีควรได้รับโทษรุนแรง 4.02 0.73 มาก 
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ตารางท่ี  6 (ต่อ) 

 (n=213) 

ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่น ระดับความสําคัญ 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 

S.D. ระดับ 
15. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเก่ียวกับการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนให้มากขึ ้น เช่น ทําแผ่นพับ

ป้ายเชิญชวน ฯลฯ 

3.90 0.83 มาก 

16. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาป่า 

ชายเลน 

3.98 0.87 มาก 

17. ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจ ในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนมากขึ ้นหลังจากได้ความรู้ 

3.68 0.87 มาก 

18. การท่ีชุมชนไม่มีความตระหนักในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนทําให้เกิดปัญหามากขึ ้น 

3.82 0.78 มาก 

19. ปัญหาการตัดต้นไม้ป่าชายเลนเป็นปัญหาท่ีควร

มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา 

3.55 0.77 มาก 

20. แนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ได้ดีท่ีสุดต้องเร่ิมท่ีคนในชุมชนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและแนวคิด 

3.52 0.62 มาก 

รวม 3.94 0.41 มาก 
 

จากการศึกษาความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = 3.94) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นในด้านเก่ียวกับการตัด

ไม้ป่าชายเลนมาทําประโยชน์ควรปลูกต้นไม้มาทดแทน (x̄ = 4.23) รองลงมา คือ การท่ีชุมชนได้รับ

ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทําให้เกิดความตระหนักกับป่าชายเลนเพิ ่มมากขึ ้น (x̄ = 4.21) 

และการนําไม้ป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์ ควรมีการปลูกป่าทดแทนเสมอ (x̄ = 4.17) ตามลําดับ   

 

ส่วนที ่ 4 ผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยใช้

แบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งชาวบ้านชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อน จํานวน 213 ครัวเรือน ผลการศึกษา ดัง

ตารางท่ี 7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7 ค่าเฉล่ียส่วนและเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับอันดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน

การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน  

S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม อันดับ 

1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 3.64 0.55 มาก 3 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.28 0.70 ปานกลาง 4 

3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 3.68 0.63 มาก 2 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามผล 3.79 0.59 มาก 1 

รวม 3.60 0.51 มาก  
 

จากตารางท่ี  7 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

พบว่า ชุมชนให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในระดับ

มากมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.60) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลนด้านการติดตามผลมากท่ีสุด (x̄ = 3.79) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ในการดําเนินการ (x̄ = 3.68) ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม (x̄ = 3.64) และด้านการมีส่วนร่วมใน

การวางแผน (x̄ = 3.28) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 
 

S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ

กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน 

3.75 0.84 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการรับรู้เร่ืองป่าชายเลนของชุมชน 3.55 0.59 มาก 

3. เคยประชุมเก่ียวกับโครงการปลูกป่าชายเลนของ

ชุมชน 

4.14 0.95 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

  

ตารางท่ี  8 (ต่อ) 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 
 

S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

4. ได้รับทราบปัญหาหรือแนวทางในการอนุรักษ ์

ป่าชายเลนของชุมชน 

3.28 0.87 ปานกลาง 

5. มีส่วนร่วมในการสํารวจในเร่ืองการอนุรักษ์ป่า

ชายเลนของชุมชน 

3.48 0.84 มาก 

รวม 3.64 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี  8 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการริเร่ิม พบว่า อยูใ่นระดับมาก มี

ค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.64) ชุมชนการมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเก่ียวกับโครงการปลูกป่าชายเลนของ

ชุมชน มีค่าสูงท่ีสุด (x̄ = 4.14) โดยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.75) และการมีส่วนร่วมใน

การรับรู้เร่ืองป่าชายเลน (x̄ = 3.28) ตามลําดับ 

  

ตารางท่ี  9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 

S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมศึกษาปัญหาและวางแผนป้องกันรักษา

ป่าชายเลนของชุมชน 

3.39 0.83 ปานกลาง 

2. มีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันป่าชายเลน

ของชุมชน 

3.33 0.72 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมกันกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ป่าชาย

เลนของชุมชน 

3.15 0.77 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมคิดแผนท่ีจะฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชน 3.25 0.85 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  9 (ต่อ) 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 

S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

5. มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนในการ

แก้ไขปัญหาป่าชายเลนของชุมชน 

3.30 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.70 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี  9 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในการ

วางแผนอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.28) ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับปาน

กลาง ดังนี ้การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาและวางแผนป้องกันรักษาป่าชายเลนของชุมชน มีค่าคะแนน

สูงสุด (x̄ = 3.39) อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันป่า

ชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.33) และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา

ป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.30) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า 

ชายเลน ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
 

S.D. ระดับการมี  
ส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาป่าชายเลนของชุมชน 3.66 0.75 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการป้องกันป่าชายเลนของชุมชน 3.60 1.15 มาก 

3. มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชน 3.44 0.85 มาก 

4. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนของชุมชน 3.91 0.94 มาก 

5. เคยชักชวนเพ่ือนบ้านหรือบุคคลอ่ืนให้เห็น

ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน 

3.80 0.80 มาก 

รวม 3.68 0.63 มาก 
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จากตารางท่ี  10 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ด้านการมี

ส่วนร่วมการดําเนินการ พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.68) ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ การมี

ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนของชุมชน มีค่าคะแนนสูงสุด (x̄ = 3.91) รองลงมา คือ การเคย

ชักชวนเพื่อนบ้านหรือบุคคลอ่ืนให้เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน (x̄ = 3.80) และการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.66) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
 

S.D. ระดับการมี  
ส่วนร่วม 

1. การแสดงความคิดเห็น  เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข

หลังจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน 

3.80 0.82 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและข้อบกพร่อง

ในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน 

4.09 0.60 มาก 

3. การติดตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นในบริเวณการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน 

3.70 0.84 มาก 

4. การร่วมกันตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีที

รับผิดชอบโครงการการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน 

3.88 0.84 มาก 

5. การมีส่วนเก่ียวข้องในการให้ข้อมูลและร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

3.48 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี  11 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน การมีส่วน

ร่วมในการติดตามผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.79) ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก ดังนีก้าร

ส่วนร่วมในการตรวจสอบและข้อบกพร่องในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน มีค่าคะแนน

สูงสุด (x̄ = 4.09) รองลงมา คือ การติดตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นในบริเวณการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ของชุมชน (x̄ = 3.88) และการแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขหลังจากการอนุรักษ์ป่า

ชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.80) ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที ่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน แตกต่างกัน

ไปตามปัจจัยส่วนบุคคล   
1.1 เพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี  12 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามเพศ 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพศ n 

 

S.D. t Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ชาย 70 3.40 0.60 -4.345 0.000 

หญิง 143 3.76 0.48 

รวม 213 3.64 0.55 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ชาย 70 3.12 0.44 -2.865 0.005 

หญิง 143 3.36 0.78 

รวม 213 3.28 0.70 
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ชาย 70 3.35 0.63 -5.560 0.000 

หญิง 143 3.84 0.57 

รวม 213 3.68 0.63 
การมีส่วนร่วมในการติดตามผล ชาย 70 3.46 0.54 -6.311 0.000 

หญิง 143 3.95 0.54 

รวม 213 3.79 0.59 

รวม 
ชาย 70 3.33 0.46 -5.715 0.000 

หญิง 143 3.73 0.49 

รวม 213 3.60 0.51 
 

ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน

การอนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามเพศ  ทุกด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม, การมีส่วนร่วม

ในการวางแผน, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษป่์าชายเลน มีความแตกต่างกัน

ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  โดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพศหญิงมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน สูงกว่าประชาชนเพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

1.2 อายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี  13 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามอาย ุ

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสอง
ของค่า
เบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่ าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
กําลังสอง 

F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ระหว่างกลุ่ม 0.735 4 0.245 0.817 0.485 

 ภายในกลุ่ม 62.614 209 0.300   

 รวม 63.349 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 0.383 4 0.128 0.260 0.854 

วางแผน ภายในกลุ่ม 102.656 209 0.491   

 รวม 103.039 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 0.441 4 0.147 0.369 0.776 

ดําเนินการ ภายในกลุ่ม 83.378 209 0.399   

 รวม 83.819 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 0.832 4 0.277 0.803 0.493 

ติดตามผล ภายในกลุ่ม 72.189 209 0.345   

 รวม 73.021 213    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.305 4 0.102 0.388 0.762 

ภายในกลุ่ม 54.820 209 0.262   

รวม 55.125 213    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนจําแนกตามอายทุุกด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม, การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่มีความแตกต่างกัน

ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาย ุ  

1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี  14 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามระดับการศึกษา 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสอง
ของค่า
เบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่ าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
กําลังสอง 

F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ระหว่างกลุ่ม 4.043 4 1.011 3.545 0.008 

 ภายในกลุ่ม 59.305 209 0.285   

 รวม 63.349 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 7.705 4 1.926 4.202 0.003 

วางแผน ภายในกลุ่ม 95.334 209 0.458   

 รวม 103.039 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 6.060 4 1.515 4.052 0.003 

ดําเนินการ ภายในกลุ่ม 77.759 209 0.374   

 รวม 83.819 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 2.510 4 0.628 1.851 0.120 

ติดตามผล ภายในกลุ่ม 70.511 209 0.339   

 รวม 73.021 213    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.125 4 1.031 4.206 0.003 

ภายในกลุ่ม 50.999 209 0.245   

รวม 55.125 213    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน จําแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  

ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการวางแผน, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยรวมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา  อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  จึงนํามาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ดังในตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี  15 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 (n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน x  

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ปวช./
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม  3.44 3.63 3.56 3.85 3.60 

ประถมศึกษา 3.44  0.19 0.12 0.41* 0.16 

มัธยมศึกษา 3.63   -0.07 0.22* -0.03 

ปวช./ปวส. 3.56    0.29* 0.04 

ปริญญาตรี 3.85     -0.25 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.60      
การมีส่วนร่วมในการวางแผน  3.32 3.08 3.21 3.57 3.35 

ประถมศึกษา 3.32  -0.24 -0.11 0.25* 0.03 

มัธยมศึกษา 3.08   0.13 0.49* 0.27 

ปวช./ปวส. 3.21    0.36* 0.14 

ปริญญาตรี 3.57     -0.22 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.35      

การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  3.51 3.62 3.57 3.96 3.63 

ประถมศึกษา 3.51  0.11 0.05 0.45* 0.11 

มัธยมศึกษา 3.62   -0.06 0.34* 0.00 

ปวช./ปวส. 3.57    0.39* 0.06 

ปริญญาตรี 3.96     -0.34 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.63      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  15 (ต่อ) 

 (n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน x  

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ปวช./
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม  3.47 3.53 3.53 3.83 3.58 

ประถมศึกษา 3.47  0.06 0.05 0.36* 0.10 

มัธยมศึกษา 3.53   0.00 0.30* 0.05 

ปวช./ปวส. 3.53    0.30* 0.05 

ปริญญาตรี 3.83     -0.26 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.58      

* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน  จําแนกตามระดับการศึกษา สรุปเป็นรายด้านได ้ดังนี้   

ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม พบว่า  ชาวชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านการริเร่ิมสูงกวา่ ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) มีค่าเท่ากับ 0.41, 0.22 

และ 0.29 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า  ชาวชุมชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   ด้านการวางแผนสูงกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) มีค่าเท่ากับ 

0.49, 0.36 และ 0.25 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ พบว่า  ชาวชุมชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ด้านการดําเนินการสูงกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  มีค่าเท่ากับ 

0.45, 0.39 และ 0.34 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมภาพรวม พบว่า ชาวชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านการมีส่วนร่วมในการการริเร่ิม การมีส่วนร่วม

ในการวางแผน  และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ สูงกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา 

   ส
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สมุดกลาง
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มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  มีค่าเท่ากับ 

0.36, 0.30 และ 0.30 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.4 อาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี  16 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามอาชีพ 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสอง
ของค่า
เบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่ าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
กําลังสอง 

F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ระหว่างกลุ่ม 0.919 5 0.184 0.609 0.693 

 ภายในกลุ่ม 62.430 208 0.302   

 รวม 63.349 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 3.821 5 0.764 1.594 0.163 

วางแผน ภายในกลุ่ม 99.218 208 0.479   

 รวม 103.039 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 4.317 5 0.863 2.248 0.051 

ดําเนินการ ภายในกลุ่ม 79.502 208 0.384   

 รวม 83.819 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 1.600 5 0.320 0.927 0.464 

ติดตามผล ภายในกลุ่ม 71.422 208 0.345   

 รวม 73.021 213    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.726 5 0.145 0.553 0.736 

ภายในกลุ่ม 54.398 208 0.263   

รวม 55.125 213    

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามอาชีพ ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม, การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
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พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่มีความแตกต่างกัน

ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี  17 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสอง
ของค่า
เบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่ าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
กําลงัสอง 

F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ระหว่างกลุ่ม 0.928 4 0.232 0.773 0.544 

 ภายในกลุ่ม 62.421 209 0.300   

 รวม 63.349 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 1.032 4 0.258 0.526 0.717 

วางแผน ภายในกลุ่ม 102.007 209 0.490   

 รวม 103.039 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 1.147 4 0.287 0.722 0.578 

ดําเนินการ ภายในกลุ่ม 82.671 209 0.397   

 รวม 83.819 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 0.505 4 0.126 0.362 0.835 

ติดตามผล ภายในกลุ่ม 72.516 209 0.349   

 รวม 73.021 213    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.649 4 0.162 0.620 0.649 

ภายในกลุ่ม 54.475 209 0.262   

รวม 55.125 213    

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม, การ

มีส่วนร่วมในการวางแผน, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
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พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่มีความแตกต่างกัน

ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

1.6 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี  18 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า    

ชายเลน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสอง
ของค่า
เบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่ าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
กําลังสอง 

F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ระหว่างกลุ่ม 20.037 3 6.679 32.230 0.000 

 ภายในกลุ่ม 43.311 210 0.207   

 รวม 63.349 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 5.221 3 1.740 3.718 0.012 

วางแผน ภายในกลุ่ม 97.818 210 0.468   

 รวม 103.039 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 22.181 3 7.394 25.070 0.000 

ดําเนินการ ภายในกลุ่ม 61.638 210 0.295   

 รวม 83.819 213    

การมีส่วนร่วมในการ ระหว่างกลุ่ม 16.605 3 5.535 20.506 0.000 

ติดตามผล ภายในกลุ่ม 56.416 210 0.270   

 รวม 73.021 213    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 13.517 3 4.506 22.633 0.000 

ภายในกลุ่ม 41.607 210 0.199   

รวม 55.125 213    

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน

การริเร่ิม, การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
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พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความแตกต่างกันตาม

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน อย่างมีนยัสําคัญ  จึงนํามาทดสอบค่าเฉล่ียความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ดังในตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี  19 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

 (n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ 
อนุรักษ์ป่าชายเลน x  1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 15 ปี  

ขึ้นไป 
การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม  2.69 3.62 3.74 3.98 

1-5  ปี 2.69  0.93* 1.05* 1.29* 
6 -10  ปี 3.62   0.12 0.36* 
11-15  ปี 3.74    0.24* 
15  ปีขึ ้นไป 3.98     

การมีส่วนร่วมในการวางแผน  3.07 3.22 3.27 3.70 

1-5  ปี 3.07  0.15 0.21 0.64* 
6 -10  ปี 3.22   0.05 0.49* 
11-15  ปี 3.27    0.43* 
15  ปีขึ ้นไป 3.70     

การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  2.70 3.70 3.74 4.12 

1-5  ปี 2.07  1.00* 1.04* 1.42* 
6 -10  ปี 3.70   0.03* 0.42* 
11-15  ปี 3.74    0.38* 
15  ปีขึ ้นไป 4.12     

การมีส่วนร่วมในการติดตามผล  2.88 3.83 3.89 3.92 

1-5  ปี 2.83  0.95* 1.02* 1.04* 
6 -10  ปี 3.83   0.06 0.09 

11-15  ปี 3.89    0.03 

15  ปีขึ ้นไป 3.92     
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ตารางท่ี  19 (ต่อ) 

 (n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ 
อนุรักษ์ป่าชายเลน x  1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 15 ปี  

ขึ้นไป 
รวม  2.83 3.59 3.66 3.93 

1-5  ปี 2.83  0.76* 0.83* 1.10* 
6 -10  ปี 3.59   0.07 0.34* 
11-15  ปี 3.66    0.27* 
15  ปีขึ ้นไป 3.93     

* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน สรุปเป็นรายด้านได ้ดังนี้   

ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม พบว่า มีความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีส่วนร่วมใน

การริเร่ิมตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี, 11-15 ปี และ 15 

ปีขึ ้นไป 2) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี จะมีส่วนร่วมในการ

ริเร่ิมตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไปและ 3) ประชาชน

ในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 11-15 ปี จะมีส่วน

ร่วมในการริเร่ิมตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไป 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า มีความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีส่วนร่วมใน

การวางแผน ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไป  2) 

ประชาชนในชุมชนทอ้งถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี จะมีส่วนร่วมในการวางแผน ตํ ่า

กว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไปและ 3) ประชาชนใน

ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 11-15 ปี จะมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไป 

ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ พบว่า มีความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีส่วน

ร่วมในการดําเนินการ ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี, 11-
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15 ปี และ 15 ปีขึ ้นไป 2) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี มีส่วน

ร่วมในการดําเนินการ ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไป

และ 3) ประชาชนในชุมชนท้องถิน่ท่ีมีประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 11-

15 ปี มีส่วนร่วมในการดําเนินการ ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

15 ปีขึ ้นไป 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล พบว่า มีความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีส่วนร่วมใน

การติดตามผล ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี, 11-15 ปี 

และ 15 ปีขึ ้นไป  

ทดสอบการมีส่วนร่วมในภาพรวม  พบว่า มีความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีการมีส่วน

ร่วมในภาพรวม ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี, 11-15 ปี 

และ 15 ปีขึ ้นไป 2) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 6-10 ปี จะมีการมี

ส่วนร่วมในภาพรวม ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปีขึ ้นไป

และ 3) ประชาชนในชุมชนท้องถิน่ท่ีมีประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 11-

15 ปี จะมีการมีส่วนร่วมในภาพรวม ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิน่มีระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน 15 ปีขึ ้นไป 

สมมติฐานที ่ 2 ความรู้ของชุมชนท้องถิน่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
 

ตารางท่ี  20 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนกบั

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน 

ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์ ความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน 

Pearson 

Correlation Sig. n 
Pearson 

Correlation Sig. n 

1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 0.305 0.000* 213 0.427 0.000* 213 

2. การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน 

0.129 0.060 213 0.520 0.000* 213 
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ตารางท่ี  20 (ต่อ)   
(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 

ป่าชายเลน 

ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์ ความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน 

Pearson 

Correlation Sig. n 
Pearson 

Correlation Sig. n 

3. การมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ 

0.200 0.003* 213 0.474 0.000* 213 

4. การมีส่วนร่วมในการ

ติดตามผล 

0.033 0.635 213 -0.061 0.377 213 

รวม 0.197 0.004* 213 0.421 0.000* 213 
* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

พบว่า  ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านการริเ ร่ิม  การดําเนินการ  แล้วโดยภาพรวมมีค่า

สัมประสิทธิ ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.305, 0.200 และ 0.197 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

ความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมด้านการริเร่ิม  การ

วางแผน  การดําเนินการ  และโดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.427, 0.520, 0.474 

และ 0.421 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

สมมติฐานที ่ 3 ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่น ในการอนุ รักษ์ ป่ าชาย เลนมี
ความสัมพันธ์สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  
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ตารางท่ี  21 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
(n=213) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

Pearson Correlation Sig. n 

1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิม 0.775 0.000* 213 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 0.457 0.000* 213 

3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 0.694 0.000* 213 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามผล 0.779 0.000* 213 

รวม 0.802 0.000* 213 
* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

พบว่า  ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านการริเร่ิม การวางแผน  การ

ดําเนินการ  และการติดตามผล  แล้วโดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.775, 0.457, 

0.694, 0.779 และ 0.802 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน  บ้านธารนํ ้ าร้อน  ตําบลเขาถ่าน  อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มี

ว ัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของชุมชนท้องถิน่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษป่์าชายเลน 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน

ท้องถิน่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู ้อาศัยอยู่ในชุมชน  

บ้านธารนํ ้ าร้อน หมูท่ี่ 1 ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 213 ครัวเรือน ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อน เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมูล  การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง

โดยใชส้ถิติแบบ t - test, (one-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 

Scheffe และ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 นําเสนอผล

การวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษาได ้ดังนี้      

  

สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง 

ผลจากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 213 ครัวเรือน  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 67.1 มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี การศึกษาในระดับ
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มัธยมศึกษา ร้อยละ 34.3  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 47.4  ส่วนใหญ่มี

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 36.6 โดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ี บ้านธารนํ ้ าร้อน  ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จํานวน 11 - 15 ปี ร้อยละ 49.3  

2. ผลการวิเคราะห์ความรูข้องชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ด้านความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษใ์นระดับมาก  ร้อยละ 73.2 รองลงมามีความรู้

เก่ียวกับการอนุรักษ์ในระดับปานกลาง ร้อยละ 17.9 และมีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์น้อย ร้อยละ 

8.9 ตามลําดับ โดยมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนตํ ่าสุด 6 คะแนน 

ด้านความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนของชุมชนท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้

เก่ียวกับป่าชายเลนในระดับมาก  ร้อยละ 76 รองลงมามีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 21.2 และมีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน ร้อยละ 2.8 ตามลําดับ โดยมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน 

และคะแนนตํ ่าสุด 2 คะแนน 

3. ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ด้านความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า กลุม่ตัวอย่าง

มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  (x̄ = 3.94) ในรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นในด้านเก่ียวกับ

การตัดไม้ป่าชายเลนมาทําประโยชน์ควรปลูกต้นไม้มาทดแทนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23) 

รองลงมา คือ การท่ีชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทําให้เกิดความตระหนักกับ

ป่าชายเลนเพิ ่มมากขึ ้น (x̄ = 4.21) และการนําไม้ป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์ ควรมีการปลูกป่า

ทดแทนเสมออยู่ในระดับ (x̄ = 4.17) ตามลําดับ   

4. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ป่าชายเลนมากท่ีสุด (x̄ = 3.79) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ (x̄ = 3.68) ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม (x̄ = 3.64) และระดับปานกลางในด้านการมี

ส่วนร่วมในการวางแผน (x̄ = 3.28) ตามลําดับ สรุปได้ ดังนี้  

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการริเร่ิม  โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  พบว่า  ใน

หัวข้อการมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเก่ียวกับโครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชน  มีค่าสูงท่ีสุด   

(x̄ = 4.14) โดยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.75) และการมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา
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หรือแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.28) 

ตามลําดับ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในการวางแผนอนุรักษ์

ป่าชายเลน  ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า  การมีส่วนร่วมศึกษา

ปัญหาและวางแผนป้องกันรักษาป่าชายเลนของชุมชน  มีค่าคะแนนสูงสุด (x̄ = 3.39) รองลงมา คือ 

การมีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.33) และการมีส่วนร่วมใน

การให้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.30) ตามลําดับ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในการมีส่วนร่วม

ดําเนินการ ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า  การมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาป่าชายเลนของชุมชน  มีค่าคะแนนสูงสุด (x̄ = 3.91) รองลงมา คือ การเคยชักชวนเพ่ือนบ้าน

หรือบุคคลอ่ืนให้เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน (x̄ = 3.80) 

และการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 3.66) ตามลําดับ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน การมีส่วนร่วมในการ

ติดตามผล ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า  การส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และข้อบกพร่องในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  มีค่าคะแนนสูงสุด (x̄ = 4.09) รองลงมา 

คือ การได้มีการติดตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน (x̄ = 

3.88) และการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขหลังจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ

ชุมชน (x̄ = 3.80) ตามลําดับ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่  1 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน แตกต่าง

กันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล   
ด้านเพศ  พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความ

แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ   โดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพศหญิงมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน สูงกว่าประชาชนเพศชาย  

ด้านอาย ุ พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่มี

ความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาย ุ  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา  โดยมีความแตกต่างกับระดับ

การศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) จะมีส่วนร่วมตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ด้านอาชีพ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษป่์าชายเลน ไม่มี

ความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ   

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน ไม่มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน   

ด้านระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน โดยมี

ความแตกต่างกับระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน 1 - 5 ปี, 6 - 10 ปี และ11 - 15 ปี จะมีการมีส่วนร่วม ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมี

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปี ขึ ้นไป 

สมมติฐานที่  2 ความรู้ ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   

ด้านความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์  พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมในการริเร่ิม สูงสุด  

ด้านความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมในการวางแผน สูงสุด  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ได้ว่า ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   

สมมติฐานที ่ 3 ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  

ด้านความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุ รักษ์ป่าชายเลน พบว่า  มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยความ

ตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามผลสูงสุด  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ได้ว่า ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน   
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน  หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและเป็นเวลายาวนานท่ีสุด 

สูงสุด เพราะคนในชุมชนได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีในการให้ความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนอยู่

เสมอๆ   รองลงมา การอนุรักษ์ป่าชายเลนมีส่วนช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล  และการอนุรักษ์ป่าชาย

เลนสามารถฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติ  และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนทําให้มี

รายได้เพิ ่มขึ ้นเพราะมีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนนั ้นควรดําเนินงานโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

โดยมีประชาชนให้การสนับสนุน น้อยสุด ด้านความรู้เก่ียวกับป่าชายเลน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ในเร่ืองป่าชายเลนสามารถพบกระจายทางภาคใต้ของประเทศไทยมากท่ีสุด  สูงสุด รองลงมา 

พันธ์ุไม้เด่นท่ีพบในป่าชายเลน  คือ  ป่าโกงกาง ระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบด้วย  ผู ้ผลิต  และ

ผู ้บริโภค น้อยสุด ป่าชายเลนมีหน้าท่ีช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก  เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  โดยความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ ์ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม สูงสุด  และความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การมีส่วนร่วมในการวางแผน สูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกร  ชุมเปีย  (2550) ท่ีพบว่า 

ความรู้ความเข้าใจมีผลต่อการส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ตําบลบางนายสี  

อําเภอตะกั ่วป่า  จังหวัดพังงา  และสอดคล้องกับแนวคิดของ   นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2538 : 19)  

ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วนร่วม เป็นการให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการ

ตัดสินใจ  กระบวนการดําเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพฒันา   

2. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักของชุมชนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในระดับมาก  เพราะบางพื้นท่ีท่ีมีป่าชายเลนมีแต่คนมาทําลายไม่มีการ

อนุรักษ์  ทําให้ชุมชนบ้านธารนํ ้ าร้อนมีความตระหนักในเร่ืองนี้มาก  เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ให้

ลูกหลานรุ่นใหม่ได้พบเห็น ไว้มีอาชีพในการประกอบอาชีพ  ส่วนความเห็นในด้านการตัดไม้ป่า

ชายเลนมาทําประโยชน์ควรปลูกต้นไม้มาทดแทน สูงสุด  เพราะคนในชุมชนเห็นประโยชน์และ

คุณค่าของป่าชายเลนมากขึ ้น รองลงมา  การท่ีชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทํา

ให้เกิดความตระหนักกับป่าชายเลนเพิ่มมากขึ ้น  เม่ือมีการนําไม้ป่าชายเลนมาใช้ประโยชน ์  และ

ควรมีการปลูกป่าทดแทนเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ  ภัทรา  นิคมานนท์  (2538 : 50)  ท่ีกล่าว

ว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัย  ซึ่ งเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ  อารมณ์  และ

คุณธรรมของบุคคล  เป็นขั ้นตอนทําความรู้จักกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ ้น  โดยยอมให้

ส่ิงเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในความสนใจของตนเอง  เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความตระหนักของ
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ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการติดตามผล สูงสุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในระดับมาก เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งประกอบ

อาชีพส่วนหนึ่งของชุมชน  เช่น  การทําประมง  เป็นต้น  ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

สูงสุด เพราะคนในชุมชนอยากทราบผลการติดตามงานของกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร เกิดผลดี

หรือผลเสียอะไรบ้างในการทํากิจกรรมในแต่ละครั ้ ง และรองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม และระดับปานกลางในด้านการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ตามลําดับ ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ ชมนาท  รัตมณี  และคณะ (2548 : 21) ท่ี

กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็น กระบวนการแสดงออกของประชาชนในลักษณะต่างๆ   ท่ีมีโครงการ

พัฒนาต่างๆ  หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง  เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือนําไปสู่การ

ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน  โดยผลการศึกษาครั ้ งนี้  พบว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในด้านการริเร่ิม มีส่วนร่วมสูงสุด คือ เคยประชุมเก่ียวกับโครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชน 

รองลงมามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ

ชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผนมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมศึกษาปัญหาและวางแผน

ป้องกันรักษาป่าชายเลนของชุมชน รองลงมา มีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันป่าชายเลนของ

ชุมชน การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ มีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลน

ของชุมชน รองลงมา เคยชักชวนเพื่อนบ้านหรือบุคคลอ่ืนให้เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล มีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบและข้อบกพร่องใน  รองลงมา มีการติดตามกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดขึ ้นในบริเวณ

การอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  

4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน แตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัย

ในชุมชน การศึกษาครั ้ งนี้  ในด้านเพศ พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพศหญิงมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน สูงกว่าประชาชนเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พงศกร  ชุมเปีย (2550) ท่ีพบว่า  เพศหญิงมีผลต่อการส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน  ตําบลบางนายสี  อําเภอตะกั ่วป่า  จังหวัดพังงา  ด้านระดับการศึกษา ประชาชนในชุมชน

ท้องถิ่นท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้ นสูง (ปวส.) จะมีส่วนร่วม ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี  จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมี

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 1-5 ปี มีการมีส่วนร่วม  ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลา

ท่ีอาศัยในชุมชน  6 - 10 ปี, 11-15 ปี และ 15 ปี ขึ ้นไป และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลา

ท่ีอาศัยในชุมชน  6 -10 ปี และ11-15 ปี  จะมีการมีส่วนร่วม  ตํ ่ากว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมี

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปี ขึ ้นไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
จากการศึกษาครั ้ งนี้  พบว่า ผู ้วิจัยขอนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั ้ งนี้  ดังนี้   

1. ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล สูงสุด ดังนั ้ น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงควรให้

ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลการอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อประชาชนในพื้นท่ีเพือ่ให้เกิดการรับรู้

ข้อมูลและมีความเช้าใจต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควรให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการได้

นําเสนอความคิดเห็น  เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขหลังจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน ให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและข้อบกพร่องในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ

ชุมชน ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีช่องทางการ

ติดตามข่าวสาร ติดตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นในบริเวณการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน เป็นต้น 

2. ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลสูงสุด ดังนั ้ นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้

ความสําคัญกับการติดตามผลและการประเมินผลงานการการอนุรักษ์ป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์

ป่าชายเลนของชุมชนและร่วมกันตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้

เกิดความรักและหวงแหนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาป่าชายเลน  โดยให้ความรู้เร่ืองป่าชายเลน 

การใช้ประโยชน์ และ วิธีการดูแลรักษาและพัฒนาป่าชายเลน เป็นต้น  

3. ผลการศึกษา พบว่า ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษป่์าชายเลน  มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  โดยความรู้เก่ียวกับการอนุรักษป่์า  

ชายเลน  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการริเร่ิม สูงสุด ดังนั ้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้

ความสําคัญการให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมีความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากขึ ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

  

การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มากขึ ้น  เช่น  ทําแผ่นพับ  ป้ายเชิญชวน  ตลอดจนให้ประชาชนพื้นท่ีไดมี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาป่าชายเลน มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั ้ งผู ้วิจัยได้นําเสนอข้อเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั ้ งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันเป็นแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ เชิงลึกไป

ควบคูก่ับงานวิจัยเชิงปริมาณชิ้นนี้  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย   

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนท่ีศึกษาแนวทางเก่ียวกับความรู้ ความ

ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อทราบวิถีชีวิต สภาพปัญหาท่ีเกิดแตกกัน

หรือไม่ และหาวิธีแก้ไขได้ได้ตรงจุด 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ควรเพิ ่มรายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา

เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากยิ ่งขึ ้น 
   ส
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  “    

   ” 

 

แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทาํข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโทของ  

นางสาวจุฑามาศ  อ่อนวงศ์  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  เร่ือง “ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษป่์าชายเลน บา้นธารนํ้าร้อน ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 

 

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ต่อความสําเร็จใน

งานวิจยัช้ินน้ี 

         

 

       นางสาวจุฑามาศ  อ่อนวงศ ์

       นกัศึกษาปริญญาโท 

       สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
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 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

 

1.  เพศ 

  ชาย  หญิง 

 

2.  อาย ุ

        ตํ่ากวา่  25  ปี  25-35  ปี 

        36-45   ปี  45  ปีข้ึนไป 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา 

  ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี     

  สูงกวา่ปริญญาตรี 

   

4.  รายไดต่้อเดือน 

  ตํ่ากวา่  5,000  บาท  5,001-10,000  บาท 

  10,001-20,000  บาท  20,001- 30,001  บาท 

  30,001  บาทข้ึนไป 

 

5.  อาชีพ 

  ประมง  คา้ขาย 

  รับราชการ  ทาํสวน 

  รับจา้ง  อ่ืนๆ  (ระบุ) .......................... 

 

6.  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นธารนํ้าร้อน  ต.เขาถ่าน  อ.ท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  1-5  ปี  6 -10  ปี 

  11-15  ปี  15  ปีข้ึนไป 
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  2  

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   หรือ  X  ลงใน  ______ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 

_________ 1. การอนุรักษป่์าชายเลน  หมายถึง  การท่ีไม่ตดัไมม้าใชป้ระโยชน ์   

_________ 2. การอนุรักษป่์าชายเลน  หมายถึง  การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด

และเป็นเวลายาวนานท่ีสุด   

_________ 3. การอนุรักษป่์าชายเลน  หมายถึง  การรักษาใหอ้ยูส่ภาพเดิมตลอดไป 

_________ 4. แนวทางการอนุรักษป่์าชายเลน หมายถึง การดูแลรักษา ป้องกนั ซ่อมแซม ปรับปรุง และ

การเพิ่มท่ีป่าชายเลน 

_________ 5. เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีประชาชนทุกคนตอ้งป้องกนัอนุรักษป่์าชายเลนเพื่อรักษาความ

สมดุลของธรรมชาติไว ้

_________ 6. การใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการอนุรักษป่์าชายเลนจะช่วยการ

ลดปัญหาการทาํลายป่าชายเลน 

_________ 7. การอนุรักษป่์าชายเลนมีส่วนช่วยใหฝ้นตกตามฤดูกาล 

_________ 8. การอนุรักษป่์าชายเลนทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

_________ 9. การอนุรักษป่์าชายเลนสามารถฟ้ืนฟโูดยธรรมชาติ 

_________ 10. การอนุรักษป่์าชายเลนเป็นปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต 

_________ 11. การอนุรักษป่์าชายเลนนั้นควรดาํเนินงานโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยมีประชาชนใหก้าร

สนบัสนุน 

_________ 12. การตดัไมใ้นพื้นท่ีอนุรักษป่์าชายเลนทาํใหมี้พื้นท่ีทาํกินเพิ่มมากข้ึน 

_________ 13. การอนุรักษป่์าชายเลนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางวิชาการจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐ

ประชาชนไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้

_________ 14. การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

_________  15. การประกาศเขตอนุรักษป่์าชายเลนเป็นการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 

    ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

_________ 16. การจดัการส่ิงแวดลอ้มป่าชายเลน  คือ  การใชป้ระโยชนจ์ากป่าชายเลนอยา่ง 

      ระมดัระวงัและคุม้ค่าท่ีสุด 

_________ 17. ป่าชายเลนสามารถพบกระจายทางภาคใตข้องประเทศไทยมากที่สุด 

_________ 18. ระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบดว้ย  ผูผ้ลิต  และผูบ้ริโภค 

_________ 19. ป่าชายเลนเป็นป่าท่ีข้ึนอยูบ่ริเวณนํ้าข้ึนนํ้าลงของทะเล 
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_________ 20. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ํ้ า 

_________ 21. โครงสร้างระบบนิเวศป่าชายเลน  ผูผ้ลิต  ไดแ้ก่  แมลงต่างๆ 

_________ 22. ป่าชายเลนช่วยกรองของเสียและบาํบดันํ้ าเสีย 

_________ 23. ป่าชายเลนเปรียบเสมือนท่ีจะกั้นภยัธรรมชาติ  เช่น  กระแสคล่ืน  กระแสลม 

_________ 24. การปลูกป่าชายเลนจะทาํใหดิ้นเลนงอกใหม่ 

_________ 25. การใชป้ระโยชนจ์ากป่าชายเลนเป็นการทาํลายวงจรชีวิตของพืชและสตัว ์

_________ 26. ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแ้ลว้สามารถเกิดการทดแทนได ้

_________ 27. พนัธุ์ไมเ้ด่นท่ีพบในป่าชายเลน  คือ  ป่าโกงกาง 

_________ 28. พืชพนัธุ์ในป่าชายเลนจดัเป็นสมุนไพรใชรั้กษาโรค  คือ  โพทะเล  ตะบูน 

_________ 29. ป่าชายเลนสามารถพบกระจายไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

_________ 30. ป่าชายเลนมีหนา้ท่ีช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก 

 

  3  

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

   5    = เห็นดว้ยอยา่งยิง่    

   4    = เห็นดว้ย 

   3    =  เฉยๆ     

   2    = ไม่เห็นดว้ย     

   1    =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

 

 
 

5 4 3 2 1 

1. การอนุรักษป่์าชายเลนตอ้งทาํอยา่งสมํ่าเสมอ      

2. การใชก๊้าซหุงตม้เป็นการช่วยลดการทาํลายป่าชายเลน      

3. เม่ือมีการนาํไมป่้าชายเลนมาใชป้ระโยชน ์ควรมีการปลูก

ป่าทดแทนเสมอ 
     

4. การอนุรักษป่์าชายเลนตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย      

5. การท่ีชุมชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน  

ทาํใหเ้กิดความตระหนกักบัป่าชายเลนลดนอ้ยลง 
     

6. ทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัปลูกตน้ไมเ้พื่อทดแทนป่าชายเลน 

ท่ีถูกทาํลาย 
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5 4 3 2 1 

7. การปลูกป่าชายเลนถือวา่เป็นการอนุรักษส์ตัวน์ํ้ า      

8. ควรมีการฟ้ืนฟปู่าชายเลนตลอดเวลา      

9. การแกไ้ขปัญหาของป่าชายเลนไดดี้ท่ีสุดคือหยดุถางป่า

ชายเลนและช่วยกนัปลูกป่า 
     

10. การตดัไมป่้าชายเลนมาทาํประโยชนค์วรปลูกตน้ไมม้า

ทดแทน 
     

11. เม่ือพบเห็นผูบุ้กรุกป่าชายเลนควรแจง้เจา้หนา้ท่ี      

12. ควรมีการจดักลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนเพื่อดูแลทรัพยากร      

13. ควรมีการรณรงคใ์หมี้การปลูกป่าชายเลนมากขึ้น      

14. ผูท่ี้ลกัลอบตดัไมเ้ป็นผูท่ี้ควรไดรั้บโทษรุนแรง      

15. ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษป่์า

ชายเลนใหม้ากข้ึน  เช่น  ทาํแผน่พบั  ป้ายเชิญชวน  ฯลฯ 
     

16. ท่านไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันาป่าชายเลน      

17. ประชาชนในชุมชนมีความเขา้ใจการอนุรักษป่์าชายเลน

มากข้ึนหลงัจากไดค้วามรู้ 
     

18. การท่ีชุมชนไม่มีความตระหนกัในการอนุรักษป่์าชายเลน

ทาํใหเ้กิดปัญหามากขึ้น 
     

19. ท่านคิดวา่ปัญหาการตดัตน้ไมป่้าชายเลนเป็นปัญหาท่ีท่าน

ควรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อแกไ้ขปัญหา 
     

20. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการอนุรักษป่์าชายเลนไดดี้ท่ีสุด

ตอ้งเร่ิมท่ีคนในชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแนวคิด 
     

  

  4  

 โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

   5    = เห็นดว้ยอยา่งยิง่    

   4    = เห็นดว้ย 

   3    =  เฉยๆ     

   2    = ไม่เห็นดว้ย     

   1    =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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5 4 3 2 1 

 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ

กิจกรรมเพือ่การอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เร่ืองป่าชายเลนของชุมชน      

3. ท่านเคยประชุมเก่ียวกบัโครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชน      

4. ท่านไดรั้บทราบปัญหาหรือแนวทางในการอนุรักษ ์        

ป่าชายเลนของชุมชนท่าน 
     

5. ท่านมีส่วนร่วมในการสาํรวจในเร่ืองการอนุรักษ ์           

ป่าชายเลนของชุมชน 
     

 

1. ท่านมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาและวางแผนป้องกนัรักษา    

ป่าชายเลนของชุมชน 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมกนัปฏิบติัตามแผนป้องกนัป่าชายเลนของ

ชุมชน 
     

3. ท่านมีส่วนร่วมกนักาํหนดแนวทางการอนุรักษป่์าชายเลน

ของชุมชน 
     

4. ท่านมีส่วนร่วมคิดแผนท่ีจะฟ้ืนฟปู่าชายเลนของชุมชน      

5. ท่านมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชน  ในการ

แกไ้ขปัญหาป่าชายเลนของชุมชน 
     

 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาป่าชายเลนของชุมชน 
     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกนัป่าชายเลนของชุมชน      

3. ท่านมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟปู่าชายเลนของชุมชน      

4. ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนของชุมชน      

5. ท่านเคยชกัชวนเพื่อนบา้นหรือบุคคลอ่ืนใหเ้ห็นประโยชน์

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าชายเลน 
     

 

1. ท่านไดแ้สดงความคิดเห็น  เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข

หลงัจากการอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน 
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5 4 3 2 1 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและขอ้บกพร่องใน

โครงการอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน 
     

3. ท่านไดมี้การติดตามกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ

การอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน 
     

4. ท่านร่วมกนัตรวจสอบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี ท่ี

รับผดิชอบโครงการการอนุรักษป่์าชายเลนของชุมชน 
     

5. ท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูลและร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม  เพื่อใชใ้นการประเมินผล 
     

 

  5      
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