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 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษารูปแบบและปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง รวมทั�งศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง ประชากรในการวิจยั
ได้แก่ ประชาชนที�อาศัยอยู่โดยรอบพื�นที� ชุ่มนํ� ากุดทิง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic Sampling) มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 372 ครัวเรือน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
ทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556  

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกว่ากึ� งหนึ� งมีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� า
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พื�นที�ชุ่มนํ�าในระดบัปานกลาง มีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์มากที�สุด ขณะที�มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และติดตามผลนอ้ยที�สุด ปัญหาและอุปสรรคที�สําคญัในการอนุรักษพ์ื�นที� ไดแ้ก่ การลกัลอบจบัสัตวน์ํ� า
และการบุกรุกพื�นที�ชุ่มนํ�า โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ ตอ้งการให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการอนุรักษ์
อยา่งจริงจงั ทั�งนี�  ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า ที�ระดบันยัสําคญั
ทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดบัการศึกษา การมีตาํแหน่งทางสังคม การไดรั้บ
การฝึกอบรม ระยะทางจากพื�นที�ชุ่มนํ�า และความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า  
 ดงันั�น แนวทางในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์คือ การสร้างและกระตุน้ 
จิตสํานึกให้กบัประชาชนและการให้ความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งแก่ผูน้าํชุมชน ทั�งโดยการประชา 
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 This research aimed to investigate the forms and factors pertaining to the participation  
of the people in the Kut Ting Wetland Conservation, and the problems, obstacles, and measures 
used to encourage the people’s participation in the conservation of the area. The population of  
the study was the people residing in and around the Kut Ting Wetland area. Systematic sampling 
was employed in order to select 372 households. Questionnaires were distributed between August 
to October 2013. 
 The results of the research revealed that more than half of the participants possessed 
relatively high knowledge about wetland conservation, and most had positive attitude toward 
wetlands. Their conservation participation was at a medium level while they had a high use of the 
wetland and the lowest participation in monitoring and following up.  The problems and obstacles 
found were illegal fishing and trespassing in the wetland. It is recommended that institutions 
related to the wetland conservation strictly implement measures against the problems and 
obstacles. The factors influencing the people’s participation in the wetland conservation were 
gender, family status, education level, social status, having received training, the distance to the 
wetland, and their knowledge of wetland conservation with a statistical significance of 0.05. 
 The suggested measures for encouraging the people to participate in conservation were 
promoting and fostering people’s conscience, and providing community leaders with correct 
knowledge and understanding via both public relations and training. 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคญัและที�มาของปัญหา 
 
 ประเทศไทยตั�งอยูใ่นเขตร้อน ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร จึงทาํให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ทั�งความหลากหลายทางพนัธุกรรม ทางชนิดพนัธ์ุ และทางระบบนิเวศ ในด้านระบบนิเวศนั�น 
ประกอบไปด้วยระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศแหล่งนํ� า โดยเฉพาะพื�นที/ 
ชุ่มนํ�า ซึ/ งมีลกัษณะทางภูมิประเทศที/มีรูปแบบพิเศษ คือ เป็นพื�นที/ลุ่มที/มีนํ�าท่วมขงั มีทั�งที/เกิดขึ�นเอง
ตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ�น พื�นที/ชุ่มนํ� าของประเทศไทย ประกอบดว้ย พื�นที/ชุ่มนํ� าแหล่งนํ� าจืด 
ทั�งแหล่งนํ�าไหลและนํ�านิ/ง ไดแ้ก่ คลอง หว้ย ลาํธาร แม่นํ�า นํ�าตก หนอง อ่างเก็บนํ� า เขื/อน ทะเลสาบ 
บึง พรุหญา้  พรุนํ�าจืดที/มีไมพุ้ม่ ที/ลุ่มชื�นแฉะ พื�นที/เกษตรที/มีนํ�าท่วมขงั และพื�นที/ชุ่มนํ� าชายฝั/งทะเล 
ไดแ้ก่ ปากแม่นํ� า ชายหาด หาดเลน ป่าชายเลน ปะการัง ครอบคลุมพื�นที/อย่างน้อย 36,616 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 22,885,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของพื�นที/ประเทศไทย (สํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ/งแวดลอ้ม, 2554: 188) 
 ประเทศไทย เขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื�นที/ชุ่มนํ� าหรืออนุสัญญาแรมซาร์
(The Ramsar Convention: The Convention on Wetlands of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat) เป็นลาํดบัที/ 110 ซึ/ งพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัเมื/อวนัที/ 13 กนัยายน
พ.ศ. 2541 ผลดีของการเขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีมีหลายประการ เช่น สามารถขอรับการช่วยเหลือ
จากต่างประเทศหรือเงินกองทุน สามารถนาํพื�นที/ชุ่มนํ�าสาํคญัของประเทศ เขา้ไปในทะเบียนรายชื/อ
พื�นที/ชุ่มนํ� าที/มีความสําคญัระหว่างประเทศ (Ramsar Site) เป็นต้น ประเทศไทยจึงได้นําเสนอ 
พรุควนขี� เสียน ในเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง เพื/อให้เป็นพื�นที/ชุ่มนํ� าที/มีความสําคญั
ระหวา่งประเทศแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบนัมี Ramsar Site อยูท่ ั�งสิ�น 12 แห่ง (สํานกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ/งแวดลอ้ม, 2553ก: 10 – 11) กระจายครอบคลุมทั/วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย  
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พื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ เป็นหนึ/ งในสองแห่งของพื�นที/ชุ่มนํ� าในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือที/ได้รับการประกาศให้เป็นพื�นที/ชุ่มนํ� าที/มีความสําคญัระหว่างประเทศ ลาํดบัที/ 1926 
เมื/อวนัที/ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถือเป็นลาํดบัที/ 12 ของประเทศไทย มีเนื�อที/ 16,500 ไร่ มีความสําคญั
คือ เป็นบึงนํ� าจืดที/เชื/อมต่อกบัแม่นํ� าโขง ทาํให้มีความหลากหลายของชนิดปลาสูง จากการสํารวจ 
พบพนัธ์ุพืชนํ�า 59 ชนิด พบชนิดใหม่ คือ ตน้เล็บมา้ (Caldesia sp.) และสาหร่ายขา้วเหนียวดอกม่วง 
พบปลานํ� าจืดประมาณ 123 ชนิด เช่น ปลาซิวแคระ (Boraras micros) ซึ/ งเป็นสัตว์ที/มีกระดูก 
สันหลังที/มีขนาดเล็กที/สุดในประเทศไทย และเป็นปลานํ� าจืดที/มีขนาดเล็กที/สุดเป็นอันดับ 3  
ของโลก เป็นแหล่งพกัพิงของนกอพยพและนกประจาํถิ/น ซึ/ งมีมากกว่า 100 ชนิด ที/สําคญั ไดแ้ก่  
เป็ดแดง เป็ดลาย และเหยี/ยวแดง เป็นต้น (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ/งแวดลอ้ม, 2553ข: 11) 

พื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง มีความสําคญัและมีคุณค่ามหาศาล ทั�งในดา้นการดาํรงชีวิต เศรษฐกิจ 
สิ/ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ/งคุณค่าในด้านสังคม ที/ถือได้ว่าประชาชนในพื�นที/ ได้มีส่วนร่วม
ตั� งแต่เริ/ มต้นในกระบวนการเสนอพื�นที/แห่งนี� จนได้รับการประกาศให้เป็นพื�นที/ ชุ่มนํ� าที/ มี
ความสําคญัระหว่างประเทศ คุณค่าและความสําคญัจะยงัคงดาํเนินต่อไปตราบเท่าที/พื�นที/ไม่ถูก
คุกคาม แต่ปัจจุบนั พื�นที/ชุ่มนํ� าแห่งนี� ได้ถูกทาํลายและทาํให้เสื/อมโทรมลงไปเป็นอนัมาก ทั�งใน
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ที/มากเกินไป ไดแ้ก่ การทาํประมงเกินขนาด การล่านก การยึดถือครอบครอง
พื�นที/  การเปลี/ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื�นที/ที/ไม่ถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึง 
มลพิษจากสารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกมะเขือเทศ แตงโม และยางพารา รอบพื�นที/ 
ชุ่มนํ� า (จงัหวดัหนองคายและองค์การกองทุนสัตวป่์าโลกสากล สํานกังานประเทศไทย, 2552: 27)  
จึงสมควรเป็นอย่างยิ/งที/การใช้ประโยชน์จากพื�นที/ชุ่มนํ� าจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบถึงผลประโยชน์ที/ไดรั้บกบัผลกระทบที/เกิดขึ�น 

ดงันั�น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นปัจจยัที/สําคญัยิ/งที/จะทาํให้พื�นที/ชุ่มนํ� าแห่งนี�   
เกิดความเสื/ อมโทรมหรือเกิดการอนุรักษ์อย่างย ั/งยืน การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์พื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะจะทาํให้
ทราบว่าประชาชนที/อาศยัอยู่โดยรอบพื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือไม่ อยา่งไร  
มีปัจจยัใดบา้งที/มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิงที/ผ่านมา มีปัญหาหรืออุปสรรค
หรือไม่ และจะมีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร เพื/อจะได้นําผลการศึกษา 
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมต่อการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ� า ให้เกิดความสมดุลและย ั/งยืนของพื�นที/ชุ่มนํ� า
แห่งนี� ต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1)  เพื/อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 
2)  เพื/อศึกษาปัจจยัที/มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที/

ชุ่มนํ�ากุดทิง 
3)  เพื/อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 
 

1.3  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ทาํใหท้ราบถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 
2)  ทาํให้ทราบถึงปัจจยัที/มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที/

ชุ่มนํ�ากุดทิง 
3)  ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคที/เกิดขึ�นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

พื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 
4)  ไดแ้นวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 

 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 

1.4.1  ด้านเนื-อหา 

วิจยัรูปแบบการมีส่วนร่วมและปัจจยัที/มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ 

 

1.4.2  ด้านประชากร 
ประชาชนที/อาศยัอยูโ่ดยรอบพื�นที/ชุ่มนํ� ากุดทิง จาํนวน 21 หมู่บา้น ในทอ้งที/ตาํบลบึงกาฬ 

ตาํบลโนนสมบูรณ์ และตาํบลโคกก่อง อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ ซึ/ งมีครัวเรือนอาศยัอยู่จาํนวน 
5,301 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ วนัที/ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

1.4.3  ด้านเวลา 

ระยะเวลาในการวจิยั ระหวา่งเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การอนุรักษ์ หมายถึง การสงวน การพฒันา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยาวนานที/สุด สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที/สุด และกระจายการใช้
ประโยชน์มากที/สุด 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมของประชาชน ทั�งในกิจกรรม 
ที/จ ัดขึ� นโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน ในรูปแบบการศึกษาพื�นที/  การวางแผน  
การดาํเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการตรวจสอบและติดตามผล 

เพศ หมายถึง สถานะความเป็นชายหรือหญิงของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาย ุหมายถึง จาํนวนปีของผูต้อบแบบสอบถามตั�งแต่เกิดจนถึงวนัตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพในครอบครัว หมายถึง สถานภาพภายในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที/เป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว 
สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สมรส โสด 

หมา้ย หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่
ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดที/ไดรั้บจากการศึกษาในสถานศึกษา 
อาชีพหลกั หมายถึง งานที/ทาํเป็นปกติ/เป็นประจาํ ซึ/ งเป็นรายไดห้ลกัของครอบครัว 
การมีตาํแหน่งทางสังคม หมายถึง การมีบทบาทหนา้ที/ในการเป็นผูน้าํชุมชนในดา้นต่าง ๆ 

เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  
เป็นตน้ 

การได้รับการฝึกอบรม หมายถึง การเขา้รับการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการไปศึกษา 
ดูงานที/เกี/ยวขอ้งกบัการอนุรักษ ์ทั�งที/จดัโดยหน่วยงานราชการหรือองคก์รเอกชน 

ระยะทางจากพื�นที/ชุ่มนํ�า หมายถึง ระยะทางจากที/ตั�งของครัวเรือนถึงพื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการอนุรักษพ์ื�นที/ชุ่มนํ� า

กุดทิง จากแหล่งต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หน่วยงานราชการ เอกสารเผยแพร่ เสียงตามสาย ผูน้าํ
ชุมชน เป็นตน้ 

ความรู้เกี/ยวกบัการอนุรักษ ์หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจเกี/ยวกบัแนวคิด หลกัการ และวิธีการ
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพื�นที/ชุ่มนํ�า  

ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื�นที/ชุ่มนํ� า หมายถึง ความคิดเห็น ความคิด ความรู้สึก หรือท่าที 
ที/แสดงออกของประชาชนต่อพื�นที/ชุ่มนํ�ากุดทิง ทั�งที/เป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง 



 
 

บทที� 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวจิยัเรื�อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ
ผูว้ิจยัได้ทาํการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง สามารถ
จาํแนกเป็นหวัขอ้ไดด้งันี�  

2.1  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพื�นที�ชุ่มนํ�า 
2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  

 

2.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื�นที�ชุ่มนํ�า 
 

2.2.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2.1.1  ความหมายของการอนุรักษ ์
การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อมหาชนมากที�สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที�สุด ทั� งนี�  ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์น้อยที�สุด และจะตอ้งกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั�วถึงกนัดว้ย ฉะนั�น 
การอนุรักษ์จึงไม่ไดห้มายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉย ๆ แต่ตอ้งนาํทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์ 
ใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะอีกดว้ย (นิวติั เรืองพานิช, 2546: 38) ส่วน เกษม จนัทร์แกว้ (2547: 82) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ การอนุรักษ ์หมายถึง การใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล เพื�อการมีใชต้ลอดไป สอดคลอ้งกบั
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550ก: 118 – 119) ที�กล่าววา่ การอนุรักษ ์หมายถึง การรู้จกัใช ้การเก็บ
รักษา การสงวน ซ่อมแซม และปรับปรุง เกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ� งแวดล้อมมากที�สุด นานที�สุด แต่สูญเสีย
ทรัพยากรนอ้ยที�สุด ดงันั�น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จึงหมายถึง การนาํทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมน้อยที�สุด และยืดอายุการใช้งาน 
ให้ยาวนานที�สุด นั�นคือ การใชท้รัพยากรธรรมชาติจะตอ้งกระทาํดว้ยความฉลาด แต่มิไดห้มายความว่า
จะเก็บรักษาสิ�งเหล่านั�นไวโ้ดยมิไดน้าํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษย ์



6 
 

ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 104) ได้ให้ความหมายเพิ�มเติมออกไปว่า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดยใช้อย่าง
ประหยดั ใหเ้กิดประโยชน์และเกิดคุณค่ามากที�สุด รวมทั�งการปรับปรุงของเสียใหน้าํกลบัมาใชใ้หม่
เพื�อให้เกิดการสูญเสียน้อยที�สุด นั�นคือ จะมีลกัษณะของการจดัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
ประเภทอยา่งฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหายากหรือลดจาํนวนนอ้ยลง ถา้นาํมาใชป้ระโยชน์ 
อาจทาํให้เกิดผลเสียหายได้ ในสภาพนี�  จะตอ้งนาํหลกัของการสงวนมาใช้และใช้อย่างประหยดั 
และพยายามเพิ�มปริมาณให้เพียงพอก่อนที�จะนาํไปใช้ในอนาคต สิ� งที�สําคญั คือ ควรหาวิธีการ 
ที�จะทาํให้มีทรัพยากรธรรมชาติไวใ้ชต้ลอดไป ทั�งนี�  การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง
การใชแ้ละการเฝ้าระวงัรักษาทรัพยากรดว้ยวิธีการที�ชาญฉลาดและให้ประโยชน์มากที�สุด โดยการ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติมีความมุ่งหมายที�จะรักษาสวสัดิภาพของประชากรมนุษยส่์วนรวม
ไวใ้หไ้ด ้การขาดแคลน สูญเสีย หรือขาดสมดุลธรรมชาติ ยอ่มมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องสัตว์
โลก ความมุ่งหวงัอนัสูงสุดของการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงอยูที่�เป้าหมายการมีทรัพยากร 
ธรรมชาติไวใ้ชต้ลอดไปโดยไม่มีวนัหมดสิ�น 

นอกจากนี�  จิรากรณ์ คชเสนี (2553: 310) ไดใ้ห้ความหมายที�แตกต่างออกไป โดยมี
มุมมองในลกัษณะเชิงปรัชญา โดยกล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม คือ 
ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรและสิ� งแวดล้อมในทิศทางที�ไม่ทาํให้เกิดความเสื� อมโทรม 
ความสูญเสีย หรือหมดสิ�นไป ซึ� งการอนุรักษ์มีรากฐานมาจากการจดัการทรัพยากรและธรรมชาติ
วิทยา โดยมีกระบวนทศัน์พื�นฐาน 2 ประการ ประการที�หนึ� ง คือ ทรัพยากรธรรมชาติประเภท 
ที�ไม่สามารถเกิดขึ�นมาทดแทนใหม่ไดน้ั�นมีจาํกดั ประการที�สอง คือ ทรัพยากรธรรมชาติประเภท 
ที�สามารถเกิดขึ�นมาทดแทนใหม่ได ้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งระมดัระวงัเพื�อไม่ใหสู้ญสิ�นไป  

การอนุรักษ์ในยุคแรก ๆ เป็นการสงวนกบัการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ให้มีการสูญเสีย
ต่อมา ไดมี้การพฒันาหาทางเพิ�มทรัพยากรที�มีนอ้ยหรือถูกใชไ้ปมาก ให้มีสภาวะที�จะมีใชต้ลอดไป 
ทั�งนี�  โดยใหเ้หตุผลวา่ ในยุคแรก ๆ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มีมาก จึงมิไดพ้ิจารณาหลกัการนี�  ต่อมา 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและผิดหลัก ทรัพยากรบางประเภทจึงลดน้อยถอยลง จึงต้อง 
มีการฟื� นฟูและเพิ�มทรัพยากรก่อน แลว้จึงนาํไปใช้ หลกัการประเด็นนี� จึงเกิดขึ�น (เกษม จนัทร์แกว้, 
2547: 83) ดงันั�น หากกล่าวโดยสรุป การอนุรักษ์ จึงหมายถึง การสงวน การพฒันา และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยาวนานที�สุด สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ 
นอ้ยที�สุด และกระจายการใชป้ระโยชน์มากที�สุด 
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2.2.1.2  แนวคิดและหลกัการในการอนุรักษ ์
การอนุรักษ์หรือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคาํนึงถึงทรัพยากรอย่างอื�น 

ในเวลาเดียวกันด้วย ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ� งเพียงอย่างเดียวเท่านั� น  
เพราะทรัพยากรทุกอย่างมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด ซึ� งในการวางแผนการจดัการทรัพยากร
อย่างชาญฉลาดนั�น จะตอ้งไม่แยกมนุษยอ์อกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวฒันธรรมหรือ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะวฒันธรรมและสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาตวัเองมาพร้อมกบั
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั�น ๆ โดยทั�วไป การอนุรักษถื์อไดว้า่ เป็นทาง
แห่งการดาํเนินชีวิต เพราะมีส่วนเกี�ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ� งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย ์
เป็นอันมาก การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม ก็เท่ากับเป็นการทําลาย 
ความเจริญของมนุษยด์ว้ย (นิวติั เรืองพานิช, 2546: 44 – 45) ส่วน จิรากรณ์ คชเสนี (2553: 323 – 
329) ไดป้ระมวลหลกัการที�จะใชเ้พื�อการอนุรักษท์รัพยากรที�พิจารณาจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถสรุปได ้7 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  การอนุรักษป์ระชากรของสิ�งมีชีวิตในธรรมชาติให้ยงัคงมีความปกติสุข
อยู่ได้นั� น ขัดแย้งกับการเพิ�มระดับการใช้ประโยชน์และระดับความต้องการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรนี�  

2)  เป้าหมายการอนุรักษต์อ้งอยูที่�การรักษาทางเลือกทั�งในปัจจุบนัและที�จะ
เกิดขึ�นในอนาคต ซึ� งทาํไดโ้ดยการรักษาสถานะปกติของความหลากหลายทางชีวภาพ ทั�งที�ระดบั
ยนี ประชากร และระบบนิเวศ กฎเกณฑท์ั�วไปที�จะตอ้งยดึถือ คือ ทรัพยากรนั�น ๆ หรือองคป์ระกอบ 
ของระบบนิเวศนั�น ๆ จะต้องไม่ถูกรบกวนจนเกินขอบเขตของการแปรผนัตามธรรมชาติของ
ทรัพยากรหรือระบบนิเวศนั�น ๆ 

3)  การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาและทางสังคมที�มีความเป็นไปได้
เนื�องจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั�น จะต้องดําเนินการก่อนหน้าที�จะเกิดการใช้
ประโยชน์ การเพิ�ม – ลดระดบัการใชท้รัพยากรจากระดบัที�เป็นอยู ่

4)  การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสิ�งมีชีวิต จะตอ้งมีฐานอยูบ่น
ความเขา้ใจโครงสร้างการทาํงานและพลวตัของระบบนิเวศที�ทรัพยากรสิ�งมีชีวิตเป็นองคป์ระกอบอยู่
และจะตอ้งพิจารณาอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก ทั�งในทางนิเวศวิทยาและทางสังคมที�จะมี ทั�งใน 
ทางตรงและทางออ้มจากการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนั�น 

5)  จะตอ้งนาํความรู้และความเชี�ยวชาญทั�งทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เอาเขา้มาใชใ้นการแกปั้ญหาการอนุรักษ ์
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6)  การอนุรักษ์ที�มีประสิทธิภาพ ตอ้งการความเขา้ใจเกี�ยวกบัแรงจูงใจ  
ผล ประโยชน์ และระบบคุณค่าของกลุ่มที�จะเข้ามาใช้ประโยชน์ และกลุ่มผลประโยชน์อื�น ๆ 
ซึ� งจาํเป็นตอ้งนาํเขา้มาเป็นองค์ประกอบสําคญัของการวางแผนจดัการอนุรักษ์ และที�สําคญัคือ
จะตอ้งไม่ใชก้ระบวนการเฉลี�ยหรือประนีประนอมผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั�น โดยละทิ�ง
หลกัการพื�นฐานของการอนุรักษ ์

7)  การอนุรักษ์ที�มีประสิทธิภาพ ต้องการการสื� อสารที�มีประสิทธิภาพ  
สร้างปฏิสัมพนัธ์ขา้มระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์ (2553: 262 – 264) กล่าวว่า หลกัการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ มีอยู ่3 ประการ คือ 

1)  ตอ้งใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ถึงผลไดผ้ลเสียจากการใช้ทรัพยากรตามหลกัเศรษฐศาสตร์ และเมื�อใช้แลว้ จะเกิดการขาดแคลน 
ในอนาคตหรือไม่ 

2)  ประหยดัของที�หายาก หมายความว่า ทรัพยากรใดที�มีน้อยหรือหายาก 
ก็ควรเก็บรักษาหรือสงวนเอาไวมิ้ให้สูญหายไป ของบางอยา่งถา้อยูใ่นสภาพที�พอจะใชไ้ดก้็ควรใช้
ต่อไป และใชอ้ยา่งประหยดั อยา่ฟุ่มเฟือย 

3)  หาวิธีการฟื� นฟูสิ� งแวดล้อมที�ไม่ดีหรือเสื�อมโทรมให้ดีขึ�น กล่าวคือ
ทรัพยากรใดที�มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือหมดไป ก็ควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที�ดีขึ�น 

ในการที�จะบรรลุเป้าหมายตามหลักการอนุรักษ์ทั� ง 3 ประการข้างต้นนั� น  
ควรดาํเนินการเป็นขั�นตอน ดงันี�  

1)  เลิกใช้สิ�งที�ไม่จาํเป็นหรือมีแนวโน้มที�จะเกิดความสูญเปล่าขึ�น เพราะ
การตดัปัญหาการใช้ทรัพยากรที�ไม่จาํเป็นเท่ากบัเป็นการประหยดัทรัพยากรให้มีใช้ตลอดไป เช่น 
ไม่นาํพรรณไมป่้า ไดแ้ก่ กลว้ยไม ้ขา้หลวงหลงัลาย ชายผา้สีดา จากป่ามาปลูกในบา้นหรือประดบั
ตามโรงแรม 

2)  ดูแลรักษาทรัพยากรที�หายากหรือมีน้อย ให้อยู่ในสภาวะที�มากพอ
เสียก่อน จึงจะใชท้รัพยากรนั�น ๆ ได ้หรือถา้ทรัพยากรนั�นกาํลงัจะสูญพนัธ์ุ ก็จะตอ้งสงวนไวอ้ยา่ให้
สูญสลายไป เช่น การสร้างบา้นด้วยไมส้ัก ควรใช้ตน้สักที�ปลูกไวเ้พื�อการคา้มาสร้าง ไม่ควรหา 
ไมส้ักจากป่าธรรมชาติมาใช ้

3)  ผูใ้ช้ทรัพยากรควรตระหนกัว่า ทรัพยากรแต่ละอย่างมีความสัมพนัธ์ 
ต่อกนั ถา้มีการใชท้รัพยากรอย่างหนึ�ง ยอ่มมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรอยา่งอื�นเป็นลูกโซ่
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เสมอ ซึ� งผลกระทบที�เกิดขึ�น อาจจะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้เช่น การนาํไมใ้นป่า
มาใชม้ากเกินไป จะทาํให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดความแห้งแลง้ สัตวป่์าขาดแหล่งหาอาหาร 
และที�อยูอ่าศยั 

4)  ควรเพิ�มผลผลิตของแต่ละพื�นที� โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภาวะที�ประชากร
เกิดขึ� นมาก เพราะการเพิ�มผลผลิตจะทําให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ มีอาหารพอเพียงกับ 
ความตอ้งการของประชาชน เมื�อประชาชนมีความกินดีอยูดี่ ปัญหาทางสังคมก็จะไม่เกิดขึ�น 

5)  ตอ้งช่วยเหลือธรรมชาติ โดยอาํนวยให้ภาวะต่าง ๆ ดีขึ� น เหมาะสม 
ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์เช่น ช่วยกนัปลูกป่าและสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า ถา้ธรรมชาติอยูใ่น
ภาวะสมดุล ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ทั�งความแหง้แลง้และอุทกภยั รวมถึงปัญหามลพิษก็จะไม่เกิดขึ�น 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2553: 119) ไดเ้สนอหลกัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ดงันี�  
1)  ในการที�จะใชท้รัพยากรธรรมชาติในสิ�งแวดลอ้มแต่ละแห่งนั�น จาํเป็น

อยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จะให้ผลต่อมนุษยทุ์กแง่ทุกมุม กล่าวคือ
ตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จะมีผลต่อสิ�งแวดลอ้ม และจะให้ประโยชน์
และโทษต่อมนุษย ์ซึ� งอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มนั�น ๆ อยา่งนอ้ยที�สุด ตอ้งคาํนึงถึงการสูญเปล่าอนัอาจเกิด
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

2)  รักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จาํเป็นและหายากด้วยความระมัดระวงั
รวมทั�งตอ้งใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และการทาํให้อยู่ในสภาพที�เพิ�มพูนทั�งดา้นกายภาพและเศรษฐกิจ
เท่าที�จะทาํได้ รวมทั�งตอ้งตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�มากเกินไป จะไม่เป็น 
การปลอดภยัต่อภาวะแวดลอ้ม 

3)  ตอ้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�ทดแทนไดน้ั�นให้มีอตัราผลิต (เพิ�มพูน) 
เท่ากบัอตัราใชห้รืออตัราเกิดเท่ากบัอตัราตายเป็นอยา่งนอ้ย 

4)  ประชากรเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เกิดภาวะแวดลอ้มที�เปลี�ยนไป ดงันั�น
จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งประมาณอตัราเกิดและการเปลี�ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณา
จากความตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั 

5)  หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการที�จะผลิตและการใช้ทรัพยากร 
อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั�ง พยายามคน้ควา้สิ�งใหม่ ๆ เพื�อใหป้ระชากรไดมี้ใชอ้ยา่งพอเพียง 

6)  ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื�อให้เข้าใจถึงความสําคญัในการรักษา 
ความสมดุลตามธรรมชาติ ซึ� งจะมีผลต่อการทาํให้สิ� งแวดล้อมอยู่ในสภาพที�ดี การให้การศึกษา 
อาจเป็นทั�งในและนอกระบบโรงเรียน ซึ� งการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถิ�น วยั และคุณวุฒินั�น
ตอ้งอยู่ในสภาวะที�เหมาะสม เพื�อจะให้ประชาชนเข้าใจในหลกัการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และผลการเรียนรู้จะเป็นหนทางนาํไปสู่ความหวงัในอนาคตวา่ สิ�งแวดลอ้มที�มนุษย์
อาศยัอยูจ่ะน่าอยูม่ากยิ�งขึ�น 

ประยรู วงศจ์นัทรา (2555: 105 – 106) กล่าววา่ ในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติใหเ้หมาะสมและไดรั้บประโยชน์สูงสุด ควรคาํนึงถึงหลกัต่อไปนี�  

1)  การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติอื�นควบคู่กนัไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีความเกี�ยวขอ้ง สัมพนัธ์ และส่งผลต่อกนั
อยา่งแยกไม่ได ้

2)  การวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ตอ้งเชื�อมโยง 
กบัการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไวซึ้� ง 
ความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กนัไป 

3)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั�งประชาชน 
ในเมือง ในชนบท และผูบ้ริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ�งแวดลอ้มตลอดเวลา โดยเริ�มตน้ที�ตนเองและทอ้งถิ�นของตน ร่วมมือกนัทั�งภายในประเทศ
และทั�วโลก 

4)  ความสําเร็จของการพฒันาประเทศขึ� นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และ
ความปลอดภยัของทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั�น การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นการทาํลาย
มรดกและอนาคตของชาติดว้ย  

5)  ประเทศมหาอํานาจที� เจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมาก เพื�อใชป้้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั�น ประเทศ
ที�กาํลงัพฒันาทั�งหลาย จึงตอ้งช่วยกนัป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอาํนาจ 

6)  มนุษย์สามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติได ้แต่การจดัการนั�น ไม่ควรมุ่งเพียงเพื�อการอยู่ดีกินดีเท่านั�น ตอ้งคาํนึงถึงผลดีทางดา้น
จิตใจดว้ย 

7)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ�งแวดล้อมแต่ละแห่งนั�น จาํเป็นตอ้งมี
ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จะให้ประโยชน์แก่มนุษยทุ์กแง่ทุกมุม ทั�งขอ้ดีและขอ้เสีย
โดยคาํนึงถึงการสูญเปล่าอนัเกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย 

8)  รักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จาํเป็นและหายากด้วยความระมัดระวงั 
พร้อมทั�งประโยชน์และการทาํใหอ้ยูใ่นสภาพที�เพิ�มขึ�นทั�งทางดา้นกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที�ทาํได้
รวมทั�งตอ้งตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภยัต่อ
สิ�งแวดลอ้ม 
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9)  ตอ้งรักษาทรัพยากรที�ทดแทนได้ โดยให้มีอตัราการผลิตเท่ากับอตัรา 
การใชห้รืออตัราการเกิดเท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 

10)  หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั�งพยายามคน้ควา้สิ�งใหม่มาใชท้ดแทน 

11)  ให้การศึกษาเพื�อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2.1.3  วธีิการและแนวทางในการอนุรักษ ์
เกษม จนัทร์แกว้ (2545: 85 – 86) สรุปวธีิการอนุรักษไ์ว ้8 วธีิ ไดแ้ก่ 

1)  การใช้ หมายถึง การใช้หลายรูปแบบ เช่น บริโภคโดยตรง เห็น ไดย้ิน 
ไดฟั้ง ไดส้ัมผสั การให้ความสะดวกและปลอดภยั รวมไปถึงพลงังานเหล่านี� ตอ้งเป็นเรื�องการใช้
แบบยั�งยนื 

2)  การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมและเก็บกกัทรัพยากรที�มีแนวโน้ม 
ที�จะขาดแคลนในบางเวลาหรือคาดวา่จะเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ�น บางครั� งอาจเก็บกกัเอาไว ้เพื�อการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในปริมาณที�สามารถควบคุมได ้

3)  การรักษา/ซ่อมแซม หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ ต่อทรัพยากรที�ขาดไป
ไม่ทาํงานตามพฤติกรรม เสื�อมโทรม เกิดปัญหา เป็นจุด/พื�นที�เล็ก ๆ สามารถให้ฟื� นคืนสภาพเดิมได้
อาจใชเ้ทคโนโลยทีี�มนุษยส์ร้างขึ�น ช่วยใหดี้เหมือนเดิมจนสามารถนาํมาใชไ้ด ้

4)  การฟื� นฟู หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ ต่อทรัพยากรหรือสิ�งแวดลอ้ม 
ที�เสื�อมโทรม ใหสิ้�งเหล่านั�นเป็นปกติ สามารถเอื�อประโยชน์ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ซึ� งการ
ฟื� นฟู ตอ้งใชเ้วลาและเทคโนโลยเีขา้ช่วยดว้ยเสมอ 

5)  การพฒันา หมายถึง การทาํสิ�งที�เป็นอยูใ่ห้ดีขึ�น การที�ตอ้งพฒันาเพราะ
ตอ้งการเร่งหรือเพิ�มประสิทธิภาพให้เกิดผลิตผลที�ดีขึ�น การพฒันาที�ถูกตอ้งนั�น ตอ้งใช้ทั�งความรู้
เทคโนโลย ีและการวางแผนที�ดี 

6)  การป้องกัน หมายถึง การป้องกันสิ� งที�เกิดขึ� นมิให้ลุกลามมากกว่านี�  
รวมไปถึงการป้องกันสิ� งที�ไม่เคยเกิดให้ด้วย การป้องกันต้องใช้เทคโนโลยีและการวางแผน
เช่นเดียวกบัวธีิการอนุรักษอื์�น ๆ 

7)  การสงวน หมายถึง การเก็บไวโ้ดยไม่ให้แตะตอ้งหรือนาํไปใช้ดว้ยวิธี 
ใด ๆ ก็ตาม การสงวนอาจกาํหนดเวลาที�เก็บไวโ้ดยไม่ใหมี้การแตะตอ้งตามเวลาที�กาํหนดไวก้็ได ้

8)  การแบ่งเขต หมายถึง ทาํการแบ่งเขตหรือแบ่งกลุ่ม ประเภท ตาม
คุณสมบติัของทรัพยากร สาเหตุที�สําคญัเพราะวิธีการให้ความรู้หรือกฎระเบียบที�นํามาใช้นั� น 
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ไม่ไดผ้ลหรือตอ้งการจะแบ่งเขตให้ชดัเจนเพื�อให้การอนุรักษไ์ดผ้ล เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์า เมืองควบคุมมลพิษ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การแบ่งเขตนี� จะตอ้งมีการสร้างมาตรการ
กาํกบัดว้ย มิฉะนั�นแลว้ จะไม่เกิดผล 

วิธีการอนุรักษ์ทั�ง 8 วิธี อาจถูกนาํมาใช้เพียงหนึ� งหรือมากกว่าหนึ� งหรือทุก ๆ วิธี 
ในการนําไปสู่การวางแผนการจัดการสิ� งแวดล้อม ทั� งนี�  ขึ� นอยู่กับปัญหาและเหตุของปัญหา
สิ� งแวดล้อมที�จะเข้าไปจดัการเป็นสําคัญ ที�สําคญัยิ�ง คือ วิธีการอนุรักษ์จะนําไปสู่การจดัการ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 

ประยรู วงศจ์นัทรา (2555: 106) กล่าววา่ วิธีการในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
นั�น ไดแ้ก่ 

1) การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั�งปริมาณและคุณภาพ 
ให้มีอยู่นานที�สุด โดยพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจบัปลาที�มี
ขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่จบัปลาที�มีขนาดเล็กเกินไป เพื�อให้ปลาเหล่านั�นได้มีโอกาสโต
ขึ�นมาแทนปลาที�ถูกจบัไปบริโภคแลว้ 

2)  การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติที�เกิด 
ความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั� งอาจเรียกว่าพฒันาก็ได้ เช่น ป่าไม ้
ถูกทาํลายหมดไป ควรมีการปลูกป่าขึ�นมาทดแทน จะทาํให้มีพื�นที�บริเวณนั�นกลบัคืนเป็นป่าไม ้
อีกครั� งหนึ�ง เป็นตน้ 

3)  การปรับปรุงและการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การนาํโลหะประเภท
ต่าง ๆ มาถลุงแล้วนาํไปสร้างเครื�องจกัรกล เครื� องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ� งจะให้ประโยชน์ 
แก่มนุษยเ์รามากยิ�งขึ�น เป็นตน้  

4)  การนาํมาใชใ้หม่ เป็นการนาํทรัพยากรธรรมชาติที�ใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ เช่น
เศษเหล็ก สามารถนาํกลบัมาหลอมแลว้แปรสภาพสาํหรับการใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เป็นตน้ 

5)  การใช้สิ� งอื�นทดแทน เป็นการนาํเอาทรัพยากรอย่างอื�นที�มีมากกว่า 
หรือหาง่ายกว่า มาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที�หายากหรือกาํลงัขาดแคลน เช่น นาํพลาสติก 
มาใชแ้ทนโลหะทรัพยากรธรรมชาติในบางส่วนของเครื�องจกัรหรือยานพาหนะ เป็นตน้ 

6)  การสาํรวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มเติม เพื�อเตรียมไวใ้ชป้ระโยชน์
ในอนาคต เช่น การสาํรวจแหล่งนํ�ามนัในอ่าวไทย ทาํใหค้น้พบแหล่งแก๊สธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก
สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ทั�งในระยะสั� นและในระยะยาว อีกทั�งช่วยลดปริมาณการนาํเขา้แก๊ส
ธรรมชาติจากต่างประเทศ เป็นตน้ 
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7)  การประดิษฐ์ของเทียมขึ�นมาใช้ เพื�อหลีกเลี�ยงหรือลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื�น ๆ ที�นิยมใช้กนั ของเทียมที�ผลิตขึ�นมา เช่น ยางเทียม ผา้เทียม และผา้
ไหมเทียม เป็นตน้ 

8)  การเผยแพร่ความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เพื�อที�จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที� และรัฐควรมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม โดยการวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งรัดกุม เป็นตน้ 

9)  การจดัตั�งสมาคม เป็นการจดัตั�งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบั กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2548: 170 – 171) ที�มองวา่ รูปแบบกวา้ง ๆ ของ
วิธีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ การถนอมรักษา การบูรณะหรือฟื� นตวั การปรับปรุง 
ให้ดีกว่าสภาพเป็นจริงตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
การนํากลับเอามาใช้ใหม่ การใช้สิ� งอื�นทดแทน และการสํารวจเพื�อค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และใกล้เคียงกบั สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550ข: 160) ที�กล่าวว่า หลกัการของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั�งยืนต้องยึดหลักการอนุรักษ์วิทยา 8 ประการ ดังนี�  หลักการถนอม
หลกัการบูรณะฟื� นฟู (ปรับปรุง) หลกัการนาํมาใช้ใหม่ หลกัการเพิ�มประสิทธิภาพในการใช้งาน
หลกัการใช้สิ� งอื�นทดแทน หลกัการสํารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มขึ�น หลกัการประดิษฐ ์
ของเทียมขึ�นใช ้และหลกัการประหยดั 

สําหรับแนวทางในการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมอย่างย ั�งยืน สามารถแบ่งออกเป็น 3
แนวทาง และตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553: 120) ดงันี�  

1)  การให้การศึกษา คือ การสอนให้เข้าใจถึงหลักการ/วิธีการอนุรักษ ์
มีจริยธรรม เกิดจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

2)  การใชเ้ทคโนโลย ีใชเ้ทคโนโลยกีารนาํทรัพยากร (สิ�งแวดลอ้ม) มาใชโ้ดย
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด (Green Technology) ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการ
บาํบดัและกาํจดัของเสียและมลพิษที�เกิดขึ�นจากการใชท้รัพยากร เช่น การฝังกลบขยะ ระบบบาํบดั
นํ�าเสีย เป็นตน้ 

3)  การใชก้ฎหมาย การใชก้ฎหมายควบคุมเป็นแนวทางสุดทา้ยในการดาํเนินการ
เช่น การกาํหนดมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมการใชท้รัพยากร ไดแ้ก่ การแบ่งชั�น
คุณภาพลุ่มนํ�า การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นตน้ 
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ดงันั�น หากกล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่ หลกัการอนุรักษ์เป็นความรู้พื�นฐานที�สําคญั
สาํหรับส่งเสริมใหม้นุษยใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติที�เป็นปัจจยัสี�ไดแ้บบยั�งยืน ดงันั�น มนุษยค์วรศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติทั�งประเภทที�เป็นสิ�งไม่มีชีวิตและสิ�งมีชีวิต ซึ� งเป็นโครงสร้างของระบบนิเวศ 
ชีวมณฑล เพื�อทาํให้มนุษย์มีความรู้เกี�ยวกับความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุ และ
ผลกระทบที�เกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติที�ไม่ถูกตอ้ง นอกจากนี�  มนุษยต์อ้งมีความรู้เกี�ยวกบั
แนวทางการใช ้การเก็บ การรักษา การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติหรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
แบบยั�งยนื โดยมนุษยต์อ้งบูรณาการความรู้ทั�งในระดบัพื�นฐานและระดบัประยุกต ์เพื�อให้มีปัจจยัสี�
และปัจจยัที�หา้ที�เพียงพอต่อความตอ้งการในการดาํรงชีพตลอดไป ส่งผลใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติที�ดี 
 

2.2.2  พื�นที�ชุ่มนํ�า 

2.2.2.1  ความหมายของพื�นที�ชุ่มนํ�า 
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “พื�นที�ชุ่มนํ�า” ไวม้ากมายและแตกต่างกนั เช่น สมาคม

วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย (2548: 512) ให้ความหมายไวว้า่ พื�นที�ชุ่มนํ� า หมายถึง พื�นที�
ซึ� งดินมีนํ� าขงัอิ�มตวั ไม่ลึกนัก และมีพืชนํ� าขึ� นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยาเป็นไปตามธรรมชาติ 
มีความสามารถในการบาํบดันํ� าเสียแบบชีววิทยา โดยอาศยัพืช สัตว ์จุลินทรีย์ ที�อาศยัในพื�นที�
รวมทั�งดินเป็นตวับาํบดั ส่วน ธวชัชัย ศุภดิษฐ์ (2552: 408) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พื�นที�ชุ่มนํ� า 
เป็นบริเวณพื�นที�ที�มีนํ� าปกคลุม โดยอาจมีนํ� าปกคลุมตลอดเวลาหรือเป็นครั� งคราว ดินในเขตนี�  
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะชุ่มนํ� าหรือเปียกชื�น พืชและสัตวที์�ถูกพบจะเป็นชนิดที�สามารถอยู่รอดได ้
ในสภาพแวดลอ้มที�เต็มไปดว้ยนํ� า สอดคลอ้งกบั สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม (2554: 188) ที�กล่าวว่า พื�นที�ชุ่มนํ� า หมายถึง ลกัษณะทางภูมิประเทศที�มีรูปแบบ 
เป็นพื�นที�ลุ่ม พื�นที�ราบลุ่ม พื�นที�ลุ่มชื�นแฉะ พื�นที�ฉํ�านํ� า มีนํ� าท่วม มีนํ� าขงั พื�นที�พรุ พื�นที�แหล่งนํ� า 
ทั� งที�เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติและที�มนุษย์สร้างขึ� น ทั� งที�มีนํ� าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั�วครั� ง
ชั�วคราว ทั�งที�เป็นแหล่งนํ�านิ�งและนํ�าไหล 

ปัจจุบนันานาประเทศทั�วโลกยอมรับคาํนิยามหรือความหมายที�ปรากฏในอนุสัญญา
แรมซาร์หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคัญระหว่างประเทศ ที�ให้คาํจาํกัดความ 
ของพื�นที�ชุ่มนํ� าวา่ “Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent 
or temporary, with water that is static, flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine 
water, the depth of which at low tide does not exceed six meters” ซึ� งแปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ 
“พื�นที�ลุ่ม พื�นที�ราบ พื�นที�ลุ่มชื�นแฉะ พื�นที�ฉํ� านํ� า มีนํ� าท่วม มีนํ� าขงั พื�นที�พรุ พื�นที�แหล่งนํ� า ทั�งที�
เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติและที�มนุษยส์ร้างขึ�น ทั�งที�มีนํ� าขงัหรือท่วมอยู่ถาวรและชั�วครั� งชั�วคราว 
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ทั�งที�เป็นแหล่งนํ� านิ�งและนํ� าไหล ทั�งที�เป็นนํ� าจืด นํ� ากร่อย และนํ� าเค็ม รวมไปถึงพื�นที�ชายฝั�งทะเล
และพื�นที�ของทะเล ในบริเวณซึ� งเมื�อนํ� าลดลงตํ�าสุด มีความลึกของระดบันํ� าไม่เกิน 6.00 เมตร”  
(กรมพฒันาที�ดิน, 2553: 4) 

2.2.2.2  ระบบการจาํแนกพื�นที�ชุ่มนํ�า 
การจําแนกพื�นที� ชุ่มนํ� า มีวตัถุประสงค์ที�จะอธิบายความหมายทางนิเวศ โดยมี 

การจัดลาํดับของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบเพื�อประโยชน์ในการจดัการ จดัให้เป็นหมวดหมู่  
และอธิบายถึงความหมายในระบบแผนที�ได้ ซึ� งแต่ละประเทศได้จาํแนกพื�นที� ชุ่มนํ� าโดยใช้
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถจาํแนกได้หลายระบบ เช่น กระทรวงสิ�งแวดล้อม ประเทศญี�ปุ่น 
(2548: 1 – 2) ไดจ้าํแนกพื�นที�ชุ่มนํ� าจากลกัษณะพื�นฐานทางอุทกวิทยา เช่น ความเค็ม ความลึก  
ความเคลื�อนไหวของนํ� า ลกัษณะพื�นทอ้งนํ� า และอื�น ๆ ประกอบกบัปัจจยัทางกายภาพและทางเคมี 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี�  

1)  พื�นที�ชุ่มนํ�าในทะเล: พื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความเคม็ถาวร เกี�ยวขอ้งกบันํ� าขึ�นนํ� า
ลงหรืออยูใ่นบริเวณที�มีนํ�าขึ�นนํ�าลง รวมถึงหาดทราย หาดหิน บริเวณทะเลตื�น และแนวปะการัง 

2)  พื�นที�ชุ่มนํ� าบริเวณปากแม่นํ� า: แตกต่างจากพื�นที�ชุ่มนํ� าในทะเล คือ  
เป็นพื�นที�นํ�ากร่อย มีนํ� าจากแม่นํ� าไหลลงมาสู่ปากแม่นํ� า ความเค็มของนํ� าจะผนัแปรตามช่วงฤดูกาล  
และเนื�องจากแม่นํ�าพดัพาตะกอนลงสู่ปากแม่นํ�า จึงมกัพบหาดเลนบริเวณนี�ดว้ย 

3)  พื�นที� ชุ่มนํ� าที� เกี�ยวข้องกับแม่นํ� า: เป็นนํ� าจืดและนํ� าไหล มักมีพืช 
ปกคลุมผวินํ�านอ้ย ที�ราบลุ่มนํ�าท่วมถึงก็เป็นพื�นที�ชุ่มนํ�าประเภทหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัแม่นํ�า 

4)  พื�นที�ชุ่มนํ� าในกลุ่มลาคูสตรีน: เป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�ไม่เกี�ยวกบันํ� าไหล 
และนํ�าขึ�นนํ�าลง หากมีขนาดใหญ่ เรียกวา่ ทะเลสาบ ขนาดเล็ก เรียกวา่ บึงหรือบ่อ มกัมีพืชปกคลุม
ผวินํ�านอ้ย 

5)  พื�นที�ชุ่มนํ� าในกลุ่มพาลูสตรีน: เป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีนํ� าตื�น อาจมีนํ� าไหล
เอื�อยหรือไม่เกี�ยวกบันํ�าไหล หากมีตน้ไมแ้ละไมพุ้ม่ เรียกวา่ ป่าบึง หากมีพืชยนืนํ�า เรียกวา่ ทุ่ง 

แต่เนื�องจากการดาํเนินงานเกี�ยวกบัพื�นที�ชุ่มนํ�า ไดด้าํเนินงานภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ย
พื�นที�ชุ่มนํ� า ดงันั�น จึงไดท้าํการจาํแนกพื�นที�ชุ่มนํ� าตามระบบของ Ramsar Convention ซึ� งจาํแนก
พื�นที�ชุ่มนํ�าออกเป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่ พื�นที�ชุ่มนํ�าในแผน่ดิน พื�นที�ชุ่มนํ�าบริเวณชายฝั�งทะเล และพื�นที�
ชุ่มนํ�าที�สร้างขึ�น (Ramsar Convention, 2008 อา้งถึงใน กรมพฒันาที�ดิน, 2553: 12 – 14)  
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2.2.2.3  คุณประโยชน์ของพื�นที�ชุ่มนํ�า  
พื�นที�ชุ่มนํ� ามีบทบาทสําคญัอย่างมากมายในสิ�งแวดล้อม แมว้่าบริเวณพื�นที�ชุ่มนํ� า

อาจจะเป็นพื�นที�ที�ดูแลว้ไม่สวยงามมากนกั (ธวชัชยั ศุภดิษฐ์, 2552: 413 – 415) โดยบทบาทที�สําคญั
สามารถสรุปไดด้งันี�  

1)  เป็นแหล่งผลิตนํ� า (Water Supply) พื�นที�ชุ่มนํ� ามีความสําคญัในวฏัจกัร
ของนํ� า โดยจะทาํหน้าที�อุม้นํ� าและเก็บรักษานํ� าจากฝนหรือนํ� าฟ้าอื�น ๆ ที�ตกลงมา และนํ� าเหล่านี�  
จะไหลผ่านผิวดินลงสู่ชั�นหินอุ้มนํ� าที�อยู่ต ํ�ากว่าผิวดินไม่กี�เมตร ซึ� งการถนอมรักษาพื�นที�ชุ่มนํ� า 
จะเป็นการสร้างช่องทางของการกกัเก็บแหล่งนํ�าใตดิ้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  เป็นแหล่งกรองนํ� า (Water Filtration) เมื�อนํ� าผา่นเขา้มาขงับริเวณพื�นที�
ชุ่มนํ�า นํ�าเหล่านี�จะถูกกรองโดยอนุภาคดิน ส่งผลใหส้ารเคมีและสารไม่บริสุทธิs อื�น ๆ ถูกนาํออกไป
จากนํ� า ในบริเวณใกลเ้คียงพื�นที�ชุ่มนํ� าภายหลงัการเกิดพายุหรือเมื�อฝนตกลงมาอย่างหนกั นํ� าฝน 
ที�ปะปนไปดว้ยตะกอนของอนุภาคต่าง ๆ จะไหลบ่าลงสู่พื�นที�ชุ่มนํ� าและเกิดการตกตะกอน พืชใน
พื�นที�ชุ่มนํ�าจะช่วยทาํหนา้ที�ดูดซบัเอาสารที�ไม่บริสุทธิs ต่าง ๆ ออกไปจากนํ�า 

3)  เป็นที�อยู่อาศยัของพืชพนัธ์ุป่า (Wildlife Habitat) พื�นที�ชุ่มนํ� าเป็นแหล่ง 
ที�อยูอ่าศยัของสัตวแ์ละพืชป่าหลายชนิด ในประเทศไทยมีสัตวห์ลายชนิดที�พึ�งพาพื�นที�ชุ่มนํ�าเพื�อการ
ดาํรงชีพ เช่น นกกระสา นกกระยาง นกเป็ดนํ� า เป็ดป่า เป็นตน้ โดยสัตวที์�ใกล้สูญพนัธ์ุมากกว่า 
ร้อยละ 30.0 อาศยัอยูใ่นบริเวณพื�นที�ชุ่มนํ�า 

4)  เป็นแหล่งผลิตภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์หรือผลผลิตจากพื�นที�ชุ่มนํ� า 
ได้แก่ การนําทรัพยากรในพื�นที� ชุ่มนํ� ามาใช้เป็นอาหาร เช่น ปลา กุ้ง หอย ดอกจากต้นโสน 
ผกักระเฉด ผกับุง้ เป็นตน้ รวมทั�งนาํมาผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

5)  เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจและทศันียภาพ (Recreation and Aesthetic)
พื�นที�ชุ่มนํ� าเป็นสถานที�พกัผ่อนหยอ่นใจในบางโอกาสและเป็นทศันียภาพซึ� งมีคุณค่าที�หาดูไม่ได ้
ในสิ�งแวดล้อมอื�น มนุษยม์กัใช้เป็นสถานที�ล่องเรือ ล่าสัตว ์ตกปลา ชมสัตว ์และกิจกรรมศึกษา
สาํรวจต่าง ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ควรที�จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัตามกรอบของกฎหมาย  
เพื�อช่วยกนัอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�าใหค้งอยูแ่ละไม่ถูกทาํลาย 

สอดคลอ้งกบั สํานกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้มและคณะประมง มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ (2543: 8 – 9) ที�ระบุวา่ พื�นที�ชุ่มนํ� ามีคุณค่าและสําคญัต่อวิถีการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
สัตว ์พืช และนิเวศวิทยา ทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความคงอยู่ของพื�นที�ชุ่มนํ� าจะเป็น 
การดาํรงอยู่ของมวลสรรพสิ�งทั�งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต หน้าที�ของพื�นที�ชุ่มนํ� าที�จะสร้างประโยชน์
และมีคุณค่าที�มนุษยจ์ะพึงไดรั้บจึงมีมากมาย ไดแ้ก่ 
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1)  หน้าที�ด้านการผลิต (Production Functions) ได้แก่ หน้าที�ในการให ้
ผลผลิตหรือทรัพยากร ซึ� งอาํนวยประโยชน์ ดงันี�  การทาํการประมง การเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า การเลี� ยง
สัตวบ์ก เป็นแหล่งใหผ้ลผลิตสัตวป่์า ผลผลิตจากป่าไม ้(ป่าบกและป่าเลน) ผลผลิตจากพืชอื�น ๆ เช่น 
เห็ด ผกัป่า ผลผลิตดา้นดิน หิน ทราย กรวด การอุปโภค (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) การบริโภค  
แร่ธาตุ แหล่งเชื�อเพลิง 

2)  หน้าที�ดา้นการสนบัสนุน (Supporting Functions) ไดแ้ก่ การอาํนวย
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การคมนาคม ที�ตั� งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที�ตั�งของหน่วยงาน
ราชการ ที�อยู่อาศัยของมนุษย์ ที�อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ แหล่งเพาะพันธ์ุ แพร่ขยายพันธ์ุ 
นนัทนาการ และการท่องเที�ยว 

3)  หนา้ที�ดา้นการให้ขอ้มูล (Information Functions) ไดแ้ก่ เป็นสัญญาณ
บ่งชี� ความเสื�อมโทรม สร้างโอกาสให้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที�ยว การพกัผ่อน ให้โอกาส 
ดา้นการศึกษาธรรมชาติวทิยา สิ�งแวดลอ้ม 

4)  หน้าที�ในการควบคุม (Regulation Functions) ไดแ้ก่ การรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศ มีอิทธิพลต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซดแ์ละออกซิเจนในชั�นบรรยากาศและในนํ� า
แปรสภาพอินทรียวตัถุให้เป็นแร่ธาตุและปล่อยสารอาหารที�ละลายในนํ� าไดอ้อกมาในเวลาต่อมา 
เก็บกกันํ�า ช่วยกลั�นกรองนํ�า ช่วยในการไหลของนํ�าลงสู่ชั�นนํ�าใตดิ้น ดกัจบัตะกอน กกัเก็บวสัดุ ขยะ 
สารพิษ ของเสีย กกัเก็บธาตุอาหาร ป้องกนัพายุ ป้องกนัการพงัทลาย และช่วยป้องกนัไม่ให้นํ� าเค็ม
รุกเขา้มาในแผน่ดิน 

5)  หนา้ที�ซึ� งมีพื�นฐานมาจากคุณค่าทางคุณธรรมและความงาม (Ethical and 
Aesthetic Values) ประโยชน์ที�เกิดขึ�น ได้แก่ ความหลากหลายของสิ�งมีชีวิต (นกนํ� า สัตวเ์ลี� ยงลูก 
ดว้ยนม สัตวเ์ลื�อยคลาน สัตวส์ะเทินนํ� าสะเทินบก ปลา และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั) เป็นมรดก
โลก (ดา้นสภาพภูมิทศัน์ สัตวป่์านานาชนิด ประเพณีทอ้งถิ�น) 

ส่วน กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม ประเทศญี�ปุ่น (2548: 8 – 14) ไดจ้าํแนกคุณประโยชน์
ของพื�นที�ชุ่มนํ� าที�อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วเ้ป็นหมวดหมู่และอยา่งละเอียด โดยแบ่ง
ออกเป็น 

1)  ทรัพยากรหรือผลผลิต 
(1)  ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรที�สามารถเก็บเกี�ยวไดโ้ดยตรงจากพื�นที�

ชุ่มนํ�า ไดแ้ก่ เนื�อไม ้ไมฟื้น พืชสมุนไพร พืชจาํพวกกก ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้เช่น นํ� าผึ�ง ขี�ยาง ยางไม ้
เป็นตน้ 



18 
 

(2)  ทรัพยากรสัตวป่์าและประมง ทรัพยากรที�สามารถเก็บเกี�ยวไดโ้ดยตรง
เพื�อเป็นอาหาร เช่น ปลา กบ เขียด อึ�ง กุง้ ปู หอย และสิ�งมีชีวิตอื�น ๆ ในพื�นที�ชุ่มนํ� าที�อาจเก็บเกี�ยว
มาใช้ประโยชน์อื�น ๆ เช่น จระเข ้เพื�อใช้หนงั นาก เพื�อใช้ขน เป็นตน้ แต่การเก็บเกี�ยวทรัพยากร
เหล่านี�มาใชเ้พื�อการคา้ขนาดใหญ่จดัวา่เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ไม่ย ั�งยนื 

(3)  ทรัพยากรพืชอาหารสัตว ์เช่น ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พืชยืนนํ� า
หลายชนิดเป็นอาหารของโค กระบือ เป็นตน้ 

(4)  ดินพรุหรือพีท ในหลายพื�นที�ใชดิ้นพรุหรือพีทเป็นเชื�อเพลิงมานาน
นับพนัปี แต่การนําดินพรุและพีทขึ� นมาใช้เป็นจาํนวนมากอาจเป็นการใช้ประโยชน์ที�ไม่ย ั�งยืน 
เพราะการขดุดินพรุหรือพีทขึ�นมา อาจทาํใหร้ะบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ�าทั�งระบบถูกทาํลายจนสิ�นสภาพ 

2)  บทบาทหนา้ที�และการใหบ้ริการ 
(1)  อาํนวยนํ� าให้แก่ชั�นนํ� าใตดิ้น เมื�อนํ� าผิวดินมีปริมาณมากจะไหลลงสู่

ชั�นนํ� าใตดิ้น และชั�นนํ� าใตดิ้นจะอาํนวยนํ� ากลบัขึ�นมาเป็นนํ� าผิวดินได้ บทบาทหน้าที�นี� ช่วยรักษา
สมดุลระหวา่งนํ�าผวิดิน นํ�าในดิน และนํ� าใตดิ้น ในขณะเดียวกนั นํ� าจะมีคุณภาพดีและสะอาดยิ�งขึ�น
เมื�อผา่นกระบวนการนี�  

(2)  ป้องกนันํ�าท่วม เช่น ทะเลสาบ ทาํหนา้ที�เป็นกนัชน รองรับและเก็บกกั
นํ�าฝนที�ตกลงมาเป็นจาํนวนมากไว ้และค่อย ๆ ปล่อยนํ�าใหไ้หลไปสู่พื�นที�ต่าง ๆ  

(3)  ปกป้องพื�นที�ชายฝั�งจากคลื�นลมและพายุ พืชพรรณของพื�นที�ชุ่มนํ� า 
ช่วยปะทะและลดพลงัความรุนแรงของกระแสนํ� า ลม และคลื�น ป่าชายเลนในเขตร้อนมีบทบาท
สาํคญัยิ�ง ช่วยปกป้อง ลด และบรรเทาความเสียหายของพื�นที�ชายฝั�งเนื�องจากพาย ุ

(4)  รองรับและเก็บกกัตะกอน พืชพรรณในพื�นที�ชุ่มนํ� าทาํหนา้ที�เสมือน
ตวักรองที�รองรับและเก็บกกัตะกอนในนํ�า 

(5)  รองรับและเก็บกักธาตุอาหารและสารพิษ พื�นที�ชุ่มนํ� า ทาํหน้าที�
รองรับธาตุอาหารและสารพิษพืชพรรณในพื�นที�ชุ่มนํ� าจะทาํหน้าที�ดูดซับธาตุอาหารและสารพิษ
เหล่านั�นไว ้ธาตุอาหารที�ไหลลงสู่พื�นที�ชุ่มนํ� าจะถูกพืชและสิ�งมีชีวิตต่าง ๆ นาํไปใช้เพื�อการเจริญ 
เติบโต 

(6)  ส่งผา่นมวลชีวภาพ เช่นเดียวกบัพืชอื�น ๆ พืชพรรณในพื�นที�ชุ่มนํ� า
สามารถเปลี�ยนอนินทรียค์าร์บอนให้เป็นอินทรียสารได้และกลายเป็นธาตุอาหารในระบบนิเวศ
พื�นที�ชุ่มนํ� า แพลงก์ตอนพืชเป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารเช่นเดียวกบัใบไมที้�ร่วงหล่นลงมาเป็น
อาหารของสัตวน์ํ�านานาชนิด 
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(7)  รักษาสมดุลของภูมิอากาศประจาํถิ�น วฏัจกัรของนํ� า ธาตุอาหาร และ
สสารในพื�นที�ชุ่มนํ�า ช่วยรักษาสมดุลของสภาวะอากาศ เช่น อุณหภูมิ และความชุ่มชื�นของพื�นที� 

(8)  การคมนาคม ผนืนํ� าที�เปิดโล่ง แม่นํ� า ลาํคลอง และร่องนํ� า ถูกใชเ้ป็น
เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาที�นบัวา่เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย รวดเร็ว และสะดวกสบาย 

(9)  นันทนาการและการท่องเที�ยว นันทนาการในพื�นที�ชุ่มนํ� า ได้แก่ 
เล่นเรือ การวา่ยนํ� า ดูนก ตกปลา เป็นตน้ เนื�องจากมีทิวทศัน์ที�สวยงาม มีอาหารอุดมสมบูรณ์ เช่น 
ปลา ผูค้นจึงนิยมมาเที�ยวและพกัผอ่นในบริเวณพื�นที�ชุ่มนํ�า ในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมา ขณะที�สังคมเมือง
และชุมชนขยายตวั กิจกรรมการดูนกและสัตวป่์าและการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการพฒันา 
อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นแหล่งรายไดส้าํคญัของหลายประเทศ 

3)  คุณลกัษณะที�เกิดกบัระบบนิเวศโดยรวม 
(1)  ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� าจาํนวนมากมี

ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าสูงมาก หลายชนิดเป็นชนิดพนัธ์ุเฉพาะถิ�นหรือชนิดพนัธ์ุ 
ที�ถูกคุกคาม พื�นที�ชุ่มนํ�าเป็นแหล่งรวมพนัธุกรรมทางธรรมชาติของสายพนัธ์ุพืชและสัตวน์านาชนิด 

(2)  เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ พื�นที�ชุ่มนํ� ามีส่วน
สําคญัยิ�งในการพฒันาประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ อารยธรรมที�ยิ�งใหญ่เกิดขึ�นในบริเวณแม่นํ� า
และที�ราบลุ่ม หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากมายหลายแห่ง ลว้นตั�งอยูไ่ม่ห่างไกล
จากพื�นที� ชุ่มนํ� า  คือ แม่นํ� าสายสําคัญและทะเลสาบขนาดใหญ่ ทั� งนี�  อาจเป็นเพราะเหตุผล 
ดา้นการคมนาคม ความอุดมสมบูรณ์ของนํ�าและทรัพยากรธรรมชาติในพื�นที�ชุ่มนํ�า 

ดังนั�น หากกล่าวโดยสรุป คุณค่าของพื�นที�ชุ่มนํ� า แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ  
การให้ผลผลิตตามธรรมชาติแก่สังคม ทั�งใช้ประโยชน์โดยตรงเพื�อบริโภค และใช้เป็นปัจจยัการ
ผลิตเพื�อสร้างผลผลิตในรูปสินคา้สู่ตลาด การทาํหนา้ที�ทางระบบนิเวศ เป็นประโยชน์โดยทางออ้ม 
ที�ชุมชนหรือสังคมไดรั้บ และการมีคุณสมบติัพิเศษ ไดแ้ก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและการเป็น
มรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม พื�นที�ชุ่มนํ�าแต่ละประเภทและแต่ละแห่งจะให้คุณค่าแตกต่างกนั 
ขึ� นอยู่กับความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะทางนิเวศ ระดับความคงอยู่และความบริบูรณ์ของ
องค์ประกอบทางนิเวศทางดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพของพื�นที�ชุ่มนํ� า ยกตวัอย่าง พื�นที�ชุ่มนํ� า
ประเภททะเลสาบ จะมีคุณค่ามากในการเป็นแหล่งนํ� าเพื�อการใชส้อย ชลประทาน แหล่งที�อยูอ่าศยั
ของสัตวน์ํ�า การประมง บรรเทาความรุนแรงของนํ�าท่วม และกกัเก็บตะกอนและธาตุอาหาร เป็นตน้ 
ในขณะที�พื�นที�ชุ่มนํ� าที�เป็นป่าชายเลนจะมีคุณค่าด้านทรัพยากรป่าไม ้แหล่งอนุบาลสัตว ์รักษา
สมดุลของชายฝั�ง ป้องกนัพายุและความรุนแรงของคลื�น และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ 
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, 2550: 9) 
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2.2.2.4  การคุกคามพื�นที�ชุ่มนํ�า 
สาเหตุสาํคญัที�เป็นปัญหาการคุกคามพื�นที�ชุ่มนํ�า ไดแ้ก่ 

1)  จาํนวนประชากรเพิ�มขึ�น การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ�น อตัราการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในพื�นที�ชุ่มนํ� าจึงเพิ�มสูงขึ�นหรือมีความตอ้งการเปลี�ยนแปลงสภาพพื�นที�
ชุ่มนํ�าไปเพื�อใชใ้นกิจกรรมการพฒันาอื�น ๆ 

2)  การใช้ประโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกตอ้ง
ไม่เหมาะสม จึงมีการเปลี�ยนแปลงพื�นที�ชุ่มนํ� าตามธรรมชาติไปใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การระบายนํ� าออกจากพื�นที�เพื�อเกษตรกรรม การชกันํ� าเค็มเขา้ในแผน่ดินเพื�อการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า
การขุดถมเพื�อการอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพฒันาที�อยู่อาศยัและชุมชน การพฒันาโครงสร้าง
พื�นฐานที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางอุทกวิทยาและการเปลี�ยนแปลงเส้นทางนํ� า ตลอดจนการสร้าง
ถนน การพฒันาการท่องเที�ยว โดยขาดการคาํนึงถึงผลกระทบขึ�นกบัวิถีชีวิตประจาํวนัของชุมชน 
ในทอ้งถิ�นที�ตอ้งพึ�งพาอาศยัพื�นที�ชุ่มนํ�า 

3)  ปัญหาการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า ทั� ง ๆ ที�พื�นที�ชุ่มนํ� ามีความสําคญัและมี
บทบาทหนา้ที�มากมาย แต่องคก์รที�รับผิดชอบ ทั�งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั�วไป ทั�งในเมือง 
และชนบท ยงัไม่สามารถดาํเนินการให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความตระหนกัถึงบทบาทหน้าที� 
คุณค่า และคุณประโยชน์ที�ครบถ้วนแท้จริงของพื�นที�ชุ่มนํ� า จึงเป็นผลให้ขาดความระมดัระวงั 
และใช้ประโยชน์พื�นที� ชุ่มนํ� าอย่างไม่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื�นที�  
ขาดการประสานการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานในการจดัการพื�นที� และในหลายกรณีกฎหมาย
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ไม่มีประสิทธิผลในการบงัคบัใช้และไม่เอื�ออาํนวยต่อการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า
อยา่งย ั�งยนื 

เป็นที�น่าวิตกอย่างยิ�ง พื�นที�ชุ่มนํ� าทั�งในระดบันานาชาติและระดบัชาติของประเทศ  
ถูกคุกคามไปแลว้เป็นจาํนวนมาก ที�เหลือก็กาํลงัถูกทาํลาย มีสภาพเสื�อมโทรมหรือถูกเปลี�ยนแปลง
อยา่งรวดเร็ว สถานภาพปัญหาที�เกิดขึ�นในพื�นที�ชุ่มนํ�าแต่ละประเภท สรุปไดด้งันี�  

1)  พื�นที�ชุ่มนํ�าประเภทหนอง บึงนํ� าจืด มีปัญหาถูกขุดลอก ถม ทาํถนนหรือ
คนักั�นโดยรอบ 

2)  พื�นที�ชุ่มนํ� าประเภทแม่นํ� า ถูกเปลี�ยนเส้นทางการไหลของนํ� า การบุกรุก
บริเวณริมนํ�าทาํใหตื้�นเขิน 

3)  พื�นที�ชุ่มนํ� าประเภทพรุ ถูกบุกรุกเปลี�ยนเป็นพื�นที�การเกษตรโดยการสูบ
นํ�าออก การถมพื�นที�พรุเป็นที�ตั�งโรงงานอุตสาหกรรม 
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4)  พื�นที�หาดเลน หาดทราย ถูกบุกรุกก่อสร้างสถานที�ท่องเที�ยว โรงแรม 
ที�พกัอาศยั ร้านคา้ ร้านอาหาร 

5)  ป่าชายเลน ถูกบุกรุกเป็นนากุง้ สร้างท่าเทียบเรือ ถนน (สํานกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, 2553ข: 100 – 101) 

2.2.2.5  มาตรการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
การปกป้องพื�นที�ชุ่มนํ� า อาจทาํได ้2 วิธี นั�นคือ การคุม้ครองพื�นที�ชุ่มนํ� าและการมี

ส่วนร่วมของชุมชน วิธีหลังเป็นวิธีที�ใช้ได้ผลในหลาย ๆ กรณีและไม่ควรมองข้าม (กระทรวง
สิ�งแวดลอ้ม ประเทศญี�ปุ่น, 2548: 90 – 91) 

1)  การคุม้ครองพื�นที�ชุ่มนํ�า  
ในการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า จาํเป็นตอ้งทาํการคุม้ครองพื�นที�ชุ่มนํ� า เพราะการ

รักษาความสมบูรณ์เป็นหนึ�งเดียว มีความสาํคญัยิ�งในการอนุรักษ ์ดงันั�น จึงจาํเป็นตอ้ง 
(1)  จดัการเรื�องกรรมสิทธิs และการถือครองทรัพยากรในพื�นที�ชุ่มนํ�า 
(2)  จดัทาํขอบเขตและที�หมายตาที�ถาวรและมองเห็นไดช้ดัเจน บางกรณี

ใชโ้ครงสร้างทางกายภาพเป็นตวับ่งชี�ขอบเขตของพื�นที�ชุ่มนํ�า 
(3)  ลาดตระเวนตรวจตราพื�นที�อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้แน่ใจว่าไม่มี 

การบุกรุกทาํลายทรัพยากรในพื�นที�ชุ่มนํ�า 
(4)  ป้องกันการลักลอบเอาพืชป่าและสัตว์ป่าออกจากพื�นที�  ป้องกัน 

การดกัล่า ฆ่าสัตวป่์า 
2)  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในกระบวนการวางแผนการจดัการพื�นที� ชุ่มนํ� า ขั�นตอนสําคัญหนึ� ง คือ  

การทาํความเข้าใจในความต้องการของชุมชนท้องถิ�นเกี�ยวกับการจัดการพื�นที� ชุ่มนํ� า และนํา 
ความตอ้งการนั�น ผนวกรวมในขอ้เสนอมาตรการการจดัการ นอกจากนั�น ในแผนการจดัการลุ่มนํ� า 
ควรคาํนึงถึงการใช้ประโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าแบบดั�งเดิมและอย่างย ั�งยืนให้มากที�สุดด้วย และควรมี
คณะกรรมการซึ� งประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายและผูมี้หน้าที�จดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า ควบคุม 
การจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า ทั�งนี�  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�นในการคุม้ครองพื�นที�ชุ่มนํ� าจะช่วย 
ลดความขดัแยง้และความแตกแยก การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�นรวมถึง 

(1)  มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ�า 
(2)  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันาที�กาํลงั

วางแผนวา่จะเกิดขึ�นในพื�นที�ชุ่มนํ�า 
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(3)  ไดรั้บประโยชน์จากพื�นที�ชุ่มนํ�าที�คุม้ครอง ในรูปของการสร้างอาชีพ
จากการท่องเที�ยว และการจดัการการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแบบดั�งเดิมและอยา่งย ั�งยนื 

(4)  ไดรั้บสิทธิพิเศษตามสมควร เช่น โอกาสในการเขา้ถึงและใช้สิ� ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

(5)  ร่วมจดัและดาํเนินกิจกรรมพิเศษ เช่น เทศกาลนกนํ� าโดยเฉพาะสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

ผูท้าํหน้าที�จดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า ควรพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ กับกลุ่มผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัวตัถุประสงค์
ของการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า วิธีการจดัการ และภยัคุกคามจากภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบติั 
เพื�อแกไ้ขปัญหาเหล่านั�น  

เพื�อให้การอนุรักษ์พื�นที� ชุ่มนํ� าสามารถดําเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมื�อวนัที� 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ออกมาตรการในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า 
ในประเทศไทย โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย  
เป็นหน่วยงานหลกัในการรับผดิชอบ ดงันี�  

1)  ประกาศกําหนดให้พื�นที� ชุ่มนํ� าเป็นที�สาธารณะทุกแห่งทั�วประเทศ
โดยเฉพาะพื�นที�ชุ่มนํ� าแหล่งนํ� าจืด เป็นพื�นที�สีเขียว และมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ 
เพื�อสงวนไวเ้ป็นแหล่งรองรับนํ�าและกกัเก็บนํ�าต่อไป 

2)  ให้มีการสํารวจและตรวจสอบขอบเขตพื�นที�ชุ่มนํ� าตามทะเบียนรายนาม
พื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบัทอ้งถิ�น ที�คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ.
2543 เพื�อเป็นแหล่งรับนํ�าตามธรรมชาติ โดยเป็นพื�นที�กกัเก็บและชะลอการไหลของนํ� า เพื�อป้องกนั
นํ�าท่วมและภยัแลง้ 

3)  ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และดาํรงรักษาพื�นที�ชุ่มนํ� า ตามทะเบียน
รายนามพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบัทอ้งถิ�น เพื�อสงวนไวเ้ป็นแหล่งรองรับนํ� าตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พื�นที�ชุ่มนํ� าที�ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นแหล่งนํ� าสาธารณะประโยชน์ ตลอดจน
ควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ ที�จะส่งผลกระทบต่อพื�นที� ชุ่มนํ� าที� เป็นพื�นที�
สาธารณะประโยชน์ 

4)  ให้สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจในคุณค่าและความสําคญั 
และการใช้ประโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าอย่างย ั�งยืน แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกระดบั และให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติดว้ย 
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5)  ให้นาํเสนอพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ 
เป็นพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Site) ภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยพื�นที�ชุ่มนํ�า 

6)  ประกาศให้พื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ 
เป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์า หรือพื�นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม หรือพื�นที�อนุรักษใ์นลกัษณะอื�น 

7)  เร่งรัดให้ออกหนังสือสําคญัที�หลวง ในกรณีพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความ สําคญั
ระดบันานาชาติและระดบัชาติ เป็นที�สาธารณะประโยชน์ และเร่งให้ดาํเนินการจดัทาํแนวเขต 
ที�ชดัเจน เพื�อป้องกนัปัญหาการบุกรุก โดยไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื�นที�ชุ่มนํ�า 

8)  ให้มีการฟื� นฟูระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดับนานาชาติ 
และระดบัชาติ ที�เสื� อมโทรมและตอ้งการการปรับปรุงโดยด่วน เพื�อให้พื�นที�ชุ่มนํ� านั�นสามารถ 
ดาํรงบทบาทหนา้ที�ทางนิเวศวทิยาและอุทกวทิยาไดต้ามธรรมชาติ 

9)  ใหมี้การจดัทาํแผนการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสําคญัระดบันานาชาติ
และระดบัชาติ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว เพื�อคุม้ครอง ฟื� นฟู พื�นที�ชุ่มนํ�า โดยมีการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์พื�นที� เป็นเขตอนุรักษ์และเขตพฒันา พร้อมทั�งกาํหนดแนวเขตกนัชนพื�นที� ตลอดจน
กาํหนดกิจกรรมที�สามารถกระทาํไดแ้ละหา้มกระทาํในพื�นที� 

10)  ให้มีการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ� งแวดล้อม (EIA) 
สําหรับโครงการพฒันาใด ๆ ที�มีแนวโนม้จะก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงระบบนิเวศของพื�นที�ชุ่มนํ� า 
ที�มีความสาํคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ 

11)  ให้มีการศึกษาวิจยัระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบันานา 
ชาติและระดบัชาติ และเผยแพร่แก่สาธารณะชนอยา่งต่อเนื�อง 

12)  ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี�ยนแปลงในระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มี
ความสําคญัระดบันานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื�อง โดยมีการกาํหนดปัจจยัหรือดัชนีชี� วดั 
ที�ชดัเจน 

13)  ให้มีการศึกษาสํารวจพื�นที� ชุ่มนํ� าและความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างต่อเนื�อง เพื�อปรับปรุงและแก้ไขเพิ�มเติมทะเบียนพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบันานาชาติ
และระดบัชาติตามเกณฑ ์

14)  ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกาํเนิดประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมอื�น ๆ 

15)  ใหมี้การควบคุมป้องกนัไฟป่าในพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระดบันานา 
ชาติและระดบัชาติ ที�อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอื�น ๆ 
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16)  ให้มีการศึกษาและจัดทําแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบและในบริเวณใกล้เคียงพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ ทั�งใน
ระยะสั�นและระยะยาว เพื�ออนุรักษแ์ละฟื� นฟูพื�นที�ดงักล่าวทั�งระบบ 

17)  ให้จดัทาํรายงานการประเมินผลการปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี 
ขอ้ 1 – 16 โดยติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานหลกัเสนอต่อคณะอนุกรรมการการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า 
เป็นประจาํ (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, 2553ก: 6 – 7) 

ทั�งนี�  พื�นที�ชุ่มนํ�าแห่งใดที�มีสภาพเสื�อมโทรมหรือถูกทาํลาย จะตอ้งดาํเนินการจดัการ
ทาํให้พื�นที�ชุ่มนํ� าแห่งนั�นมีสภาพที�ดีขึ�น ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ (2552: 417 – 418) ไดเ้สนอแนวทาง 
การพฒันาพื�นที�ชุ่มนํ�าประกอบดว้ย 

1)  การฟื� นฟูพื�นที�ชุ่มนํ�า (Wetland Restoration) 
การฟื� นฟูพื�นที�ชุ่มนํ� าเกิดขึ�นเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงบริเวณของพื�นที�ชุ่มนํ� า

อย่างรุนแรงหรือถูกทําลายอย่างหนัก โดยจะทําการฟื� นฟูสภาพและปรับสภาพพื�นที� ชุ่มนํ� า 
ให้กลบัคืนสู่ลักษณะตามธรรมชาติดงัเดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนําเอาไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม 
ของพนัธ์ุทอ้งถิ�นมาปลูกในพื�นที�ชุ่มนํ�า เป็นตน้ เมื�อพื�นที�ชุ่มนํ�าไดรั้บการฟื� นฟู สัตวท์อ้งถิ�นก็จะกลบั
เข้ามาอยู่อาศยั แต่อย่างไรก็ตาม การทาํความสะอาดและการฟื� นฟูสภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และอาศยัระยะเวลาที�ยาวนาน 

2)  การพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�ชุ่มนํ�า (Wetland Enhancement) 
เป็นการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�ชุ่มนํ� าซึ� งถูกทาํลายเพียงเล็กน้อย ทั�งจาก

ธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย ์อาทิเช่น มีการห้ามปล่อยนํ� าเสียลงสู่พื�นที�ชุ่มนํ� าหรือการห้าม
จบัสัตวน์ํ� าวยัอ่อน เป็นตน้ บางครั� งการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�ชุ่มนํ� าอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการนาํ
พนัธ์ุทอ้งถิ�นต่าง ๆ ที�ครั� งหนึ� งเคยสูญหายไปจากพื�นที�กลบัเขา้มาใหม่อีกครั� ง เช่น การจดัหาหรือ
สร้างรังสาํหรับนกต่าง ๆ หรือปกป้องพื�นที�ชุ่มนํ�าจากการถูกไฟไหมใ้นช่วงฤดูแลง้ของปี เป็นตน้ 

3)  การสร้างพื�นที�ชุ่มนํ�า (Wetland Creation) 
พื�นที�ชุ่มนํ� าที�เกิดขึ�นจากฝีมือของมนุษยเ์รียกว่า “พื�นที�ชุ่มนํ� าเทียม” โดยมี

การจดัสร้างขึ�นทั�งโดยจงใจหรือโดยบงัเอิญ พื�นที�เล็ก ๆ สามารถนาํมาสร้างเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าเทียมได้
ตวัอย่างเช่น การจดัสร้างบริเวณพื�นที�ชุ่มนํ� าเทียมขนาดเล็ก เพื�อเตรียมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของเขตการ
ก่อสร้างสนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า หรือโรงเรียน เพื�อความสวยงาม พื�นที�ชุ่มนํ� าเทียมบางแห่ง 
ถูกสร้างขึ�นเพื�อช่วยแกปั้ญหามลพิษทางนํ�าทั�งที�ทราบแหล่งและไม่ทราบแหล่งของมลพิษ 
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2.2.2.6  อนุสัญญาวา่ดว้ยพื�นที�ชุ่มนํ�า 
อนุสัญญาว่าด้วยพื�นที�ชุ่มนํ� าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (The Ramsar Convention:  

The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) จดัตั�งชื�อ
ตามสถานที�จดัใหมี้การประชุมเพื�อรองรับอนุสัญญา วนัที� 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 คือ เมืองแรมซาร์ 
ประเทศอิหร่าน อนุสัญญานี� เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ� งกาํหนดกรอบการทาํงานสําหรับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื�ออนุรักษ์และยบัย ั�งการสูญเสียของพื�นที�ชุ่มนํ� าในโลก ซึ� งจะตอ้ง 
มีการจดัการเพื�อใชป้ระโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญามีผลบงัคบัใช้เมื�อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
(ค.ศ. 1975) ตามเงื�อนไขว่าอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื�อประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นภาคี  
ในปัจจุบนั มีประเทศต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคทั�วโลกเขา้ร่วมเป็นภาคี 160 ประเทศ มีแรมซาร์ไซต ์
1,904 แห่ง ครอบคลุมพื�นที� 186 ลา้นเฮกตาร์ และเพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปในทางเดียวกนั  
ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมปกติ (Ordinary Session) ในทุก ๆ 3 ปี 

ในระยะเริ� มแรกของการดําเนินงาน จะมุ่งเน้นที�ความเป็นอยู่ของนกนํ� าที�อาศัย 
ในบริเวณพื�นที�ชุ่มนํ� า ต่อมา ได้เริ�มให้ความสําคญัต่อสิ� งมีชีวิตชนิดอื�น ๆ ในระบบนิเวศมากขึ�น
เพราะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของพื�นที� ชุ่มนํ� าว่า มีความสัมพนัธ์กับมนุษย์มากขึ� น
โดยเฉพาะชุมชนที�ต้องพึ� งพาและอาศยัพื�นที�ชุ่มนํ� าทั�งในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ
โดยตรง รวมทั�งยงัอาศยัพื�นที�ชุ่มนํ� าเป็นปราการทางธรรมชาติ ที�ป้องกนัภยัอนัตรายทางธรรมชาติ
ปัจจุบนัให้มุ่งเน้นและให้ความสําคญัในด้านการอนุรักษ์และยบัย ั�งการสูญหายของพื�นที�ชุ่มนํ� า 
ในโลก ซึ� งตอ้งมีการจดัการเพื�อใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด 

ประเด็นสาํคญัของอนุสัญญาพื�นที�ชุ่มนํ�า 
1)  อนุสัญญาพื�นที�ชุ่มนํ� า ไม่ละเมิดอาํนาจอธิปไตยของภาคี ซึ� งเป็นเจา้ของ

ดินแดนที�มีพื�นที�ชุ่มนํ�า 
2)  อนุสัญญาพื�นที� ชุ่มนํ� า เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที�ส่งเสริมให้

ประเทศต่าง ๆ มีการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื�นที�ชุ่มนํ� าอย่างย ั�งยืน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3)  พื�นที�ชุ่มนํ� าที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่าง
ประเทศแลว้ ต่อมา มีความจาํเป็น ประเทศภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทาํเนียบหรือจาํกดัขอบเขต
ใหม่ได ้แต่ทั�งนี�  ตอ้งเสนอพื�นที�อื�นทดแทนดว้ย 

ทั�งนี�  การเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื�นที�ชุ่มนํ� าของประเทศไทยและประเทศ
ภาคีอื�น ๆ ก่อใหเ้กิดผลดีที�เกิดขึ�นหลายประการ ดงันี�  
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1)  อนุสัญญาวา่ดว้ยพื�นที�ชุ่มนํ�า เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศที�มีความสําคญั
เกี� ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมในบริเวณพื�นที� ชุ่มนํ� า เป็นสําคัญ 
ขณะเดียวกันอนุสัญญายงัสามารถเชื�อมโยงกบัอนุสัญญาด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั�งยืน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convension  
on Biological Diversity: CBD) อนุสัญญาการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศโลก (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) และอนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึ� งชนิด 
สัตวป่์าและพืชป่าที�ใกลสู้ญพนัธ์ุ (Convension on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora: CITES) เพื�อรักษาธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มใหย้ ั�งยนื 

2)  การเป็นภาคีทาํให้มีโอกาสเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นกบันานาประเทศ 
ในการประชุมเพื�อพิจารณาหลกัเกณฑก์ารอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ�าอยา่งชาญฉลาด 

3)  เป็นการนาํพื�นที�ชุ่มนํ� าสําคญัของประเทศ เขา้ไปในทะเบียนรายชื�อพื�นที�
ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Site) 

4)  การเป็นภาคีทาํให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับข่าวสารข้อมูลและคาํแนะนํา 
ที�ทนัสมยั รวมถึงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

5)  ประเทศภาคีสามารถขอรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงิน 
กองทุน 

2.2.2.7  พื�นที�ชุ่มนํ�าในประเทศไทย 
พื�นที�ชุ่มนํ� าในประเทศไทย ประกอบดว้ย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทอ้งนา

ทะเลสาบ ปากแม่นํ�า และแม่นํ�า กระจายทั�วประเทศ ครอบคลุมเนื�อที�อยา่งนอ้ย 22,885,100 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 7.50 ของพื�นที�ประเทศ จาํแนกออกเป็นระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� าในแผน่ดิน ร้อยละ 
55.1 และระบบพื�นที�ชุ่มนํ� าชายฝั�งทะเล ร้อยละ 44.9 ของพื�นที�ชุ่มนํ� าทั�งหมด โดยในปี พ.ศ. 2542 
มีพื�นที�ชุมนํ� าจาํนวน 42,653 แห่ง แยกเป็นคลอง ห้วย ลาํธาร แม่นํ� า 25,008 แห่ง ทะเลสาบ 14,128
แห่ง หนองนํ� า ที�ลุ่มชื�นแฉะ 1,993 แห่ง ทะเล ชายฝั�งทะเล และปากแม่นํ� า 1,256 แห่ง และยงัไม่ได้
จาํแนก 268 แห่ง (สํานกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้ม, 2542: 16) ทั�งนี�  เมื�อพิจารณาตามลาํดบั
ความสาํคญัของพื�นที�ชุ่มนํ�าแลว้ สามารถจาํแนกไดด้งันี�  

1)  พื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระดบัทอ้งถิ�น 19,295 แห่ง 
2)  พื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระดบัชาติ 47 แห่ง 
3)  พื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระดบันานาชาติ 69 แห่ง 
4)  พื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสาํคญัระหวา่งประเทศ 12 แห่ง 
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อยู่ระหว่างดําเนินงานเพื�อขึ� นทะเบียนเป็นพื�นที� ชุ่มนํ� าที�มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ 4 แห่ง ไดแ้ก่ พื�นที�ชุ่มนํ�าบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์พื�นที�ชุ่มนํ�าเกาะระ เกาะพระทอง 
จงัหวดัพงังา พื�นที�ชุ่มนํ�าเกาะกระ จงัหวดันครศรีธรรมราช และพื�นที�ชุ่มนํ�ากวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยพื�นที�ชุ่มนํ� า เป็นลาํดบัที� 
110 ซึ� งพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัเมื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื�นที�ชุ่มนํ� า 
พรุควนขี� เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง เป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคัญ
ระหวา่งประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ� งเป็นไปตามพนัธะกรณีของอนุสัญญา
คือ ประเทศภาคีจะตอ้งกาํหนดพื�นที�ชุ่มนํ� าที�เหมาะสมในดินแดนของตน เพื�อรวมไวใ้นทะเบียน
พื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหวา่งประเทศ (List of Wetland of International Importance) โดย
คาํนึงถึงความสําคญัในระดบันานาชาติ ทั�งดา้นนิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชลชีววิทยา 
และอุทกวิทยา และต้องดําเนินการส่งเสริมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื�นที� ชุ่มนํ� านั� น ๆ  
อยา่งชาญฉลาดใหม้ากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้

ปัจจุบนัประเทศไทยมีพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
จาํนวน 12 แห่ง (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, 2553ก: 10 – 11) 
ดงันี�  

1)  พื�นที�ชุ่มนํ�าพรุควนขี� เสียน ในเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง 
2)  พื�นที�ชุ่มนํ�าเขตหา้มล่าสัตวป่์าบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ 
3)  พื�นที�ชุ่มนํ�าดอนหอยหลอด จงัหวดัสมุทรสงคราม 
4)  พื�นที�ชุ่มนํ�าปากแม่นํ�ากระบี� จงัหวดักระบี� 
5)  พื�นที�ชุ่มนํ�าเขตหา้มล่าสัตวป่์าหนองบงคาย จงัหวดัเชียงราย 
6)  พื�นที� ชุ่มนํ� าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ (พรุโตะ๊แดง) จงัหวดันราธิวาส 
7)  พื�นที�ชุ่มนํ� าอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เขตห้ามล่าสัตวป่์าหมู่เกาะลิบง 

ปากนํ�าตรัง จงัหวดัตรัง 
8)  พื�นที� ชุ่มนํ� าอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่นํ� ากระบุรี ปากคลอง

กะเปอร์ จงัหวดัระนอง 
9)  พื�นที�ชุ่มนํ�าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
10)  พื�นที�ชุ่มนํ�าอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา จงัหวดัพงังา 
11)  พื�นที�ชุ่มนํ�าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
12)  พื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ 
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2.2.2.8  พื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ 
อยู่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง 

ดงันี�  
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัแขวงบริคาํไชย ประเทศลาว 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอบุ่งคลา้ 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอาํเภอเซกา อาํเภอศรีวไิล อาํเภอพรเจริญ  

และอาํเภอโซ่พิสัย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอปากคาด 

พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง มีรูปร่างที�มองจากทางอากาศคล้ายกบัอกัษร H หรือปีกผีเสื� อ  
ทิศเหนือจดแม่นํ� าโขง และทิศใต้จดอาํเภอศรีวิไล จังหวดับึงกาฬ ประกาศเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มี
ความสําคญัระหว่างประเทศ ลาํดบัที� 1,926 มีเนื�อที� 16,500 ไร่ มีลกัษณะเป็นกุดและเป็นแหล่งนํ� า
ธรรมชาติสาธารณประโยชน์ ตั�งอยูร่ะหวา่งเส้นละติจูดที� 18.0 องศา 17.0 ลิปดา – 18.0 องศา 21.0 
ลิปดา เหนือ และเส้นลองจิจูดที� 103 องศา 38.0 ลิปดา – 103 องศา 44.0 ลิปดา ตะวนัออก มีความสูง
จากระดบันํ� าทะเลปานกลางประมาณ 155 – 160 เมตร อยู่ห่างจากตวัจงัหวดับึงกาฬไปทางทิศใต้
ประมาณ 5.00 กิโลเมตร และห่างจากแม่นํ�าโขงประมาณ 3.00 กิโลเมตร มีทางนํ� าที�เชื�อมกบัแม่นํ� าโขง 
คือ ห้วยกาํแพง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกุดทิง ส่วนทางทิศใต ้มีทางนํ� าที�เชื�อมกบัแม่นํ� า
สงคราม คือ ห้วยฮี พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิงมีพื�นที�รองรับนํ� า (Wetland Complex) เท่ากบั 244 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 152,481 ไร่ (ภาพที� 2.1) 

พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง มีสภาพพื�นที�ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ� าโขง จึงทาํให้มีความหลากหลาย 
ของชนิดพนัธ์ุสัตวค์่อนขา้งสูง คือ พบปลานํ� าจืดอย่างน้อย 123 ชนิด มากกวา่ 56 ชนิด เป็นปลา
เศรษฐกิจ เป็นที�อยู่อาศยัของปลาซิวแคระ ซึ� งเป็นปลานํ� าจืดขนาดเล็กที�สุดเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
และเป็นสัตวที์�มีกระดูกสันหลงัเล็กที�สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งพนัธุกรรมที�สาํคญัของกุง้นํ� าจืด 
3 ชนิด คือ กุง้ฝอยเล็ก (Caridina laevis) กุง้ฝอยใหญ่ (Macrobrachium lanchesteri) และกุง้ฝอยแดง 
(Macrobrachium thai) สัตวน์ํ� าอื�น ๆ เช่น ปู แมลงนํ� า หอย กบ เขียด พบมากกวา่ 20 ชนิด และเป็น
แหล่งพกัพิงของนกอพยพและนกประจาํถิ�นมากกว่า 100 ชนิด ที�สําคญั ได้แก่ เป็ดแดง เป็ดลาย  
และเหยี�ยวแดง นอกจากนี�  จากการสํารวจพบพนัธ์ุพืชนํ� า 59 ชนิด และพบชนิดใหม่ คือ ตน้เล็บมา้ 
(Caldesia sp.) และสาหร่ายขา้วเหนียวดอกม่วง (Uticularia sp.) 
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ภาพที� 2.1  พื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
แหล่งที�มา:  จงัหวดัหนองคายและองคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล สาํนกังานประเทศไทย, 

 2552: 6. 
 

ไชยา อุดมศรี (2545: 91 – 92) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
สังคมพืชนํ� าในพื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง โดยสํารวจทั�วบริเวณแหล่งนํ� าระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 พบวา่ ระดบัความลึกของนํ� าโดยเฉลี�ยในรอบปีเท่ากบั 1.93 เมตร บริเวณที�มี 
ความลึกเฉลี�ยมากที�สุดอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องกุดทิง มีความลึกเฉลี�ยในรอบปีเท่ากบั 3.40 เมตร
แต่เมื�อพิจารณาตามช่วงฤดูกาลแลว้ จะพบวา่ ในฤดูฝนมีความลึกของนํ� ามากกว่าฤดูอื�นมีความลึก
เฉลี�ยเท่ากบั 2.42 เมตร จุดที�มีความลึกมากที�สุดอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องกุดทิง มีความลึก 7.73
เมตร ฤดูหนาวมีความลึกเฉลี�ยเท่ากบั 1.83 เมตร จุดที�ลึกที�สุดวดัได ้5.00 เมตร ส่วนฤดูร้อน ระดบั
นํ� าลดตํ�ามากที�สุด มีความลึกเฉลี�ยเท่ากบั 1.54 เมตร จุดที�ลึกที�สุดวดัได ้4.75 เมตร ส่วนโครงสร้าง
สังคมพืชนํ� า พบพืชนํ� า 33 วงศ ์(Family) 52 สกุล (Genus) 59 ชนิด (Species) โดยมีพืชเด่น คือ เทป 
(Vallisneria spiralis) สาหร่ายขา้วเหนียว (Uticularia aurea) และสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla 
verticillata) ส่วนบริเวณใกล้ฝั�งซึ� งมีระดับนํ� าตื�น พบกกสามเหลี�ยมขึ� นกระจายอยู่ทั�วไป  ทั� งนี�  
ชาวบา้นในทอ้งถิ�นมีการใชป้ระโยชน์จากพืชนํ� า 16 วงศ ์22 สกุล 22 ชนิด เพื�อใชเ้ป็นอาหาร อาหาร
เลี�ยงสัตว ์เพื�อใชเ้ป็นวสัดุทาํเครื�องมือเครื�องใชแ้ละประโยชน์อื�น ๆ รวมทั�งการใชป้ระโยชน์ดา้นการ
ประมง พื�นที�เลี�ยงสัตว ์และการเพาะปลูก 
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ชุมชนที�อยู่โดยรอบพื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง มีการใช้ประโยชน์จากสัตวน์ํ� าในลักษณะ 
ต่าง ๆ ทั�งการบริโภคในครัวเรือนและการจาํหน่าย รวมทั�งการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ดว้ย ชาวประมงมีเครื�องมือในการจบัปลาที�หลากหลายมากกว่า 20 ชนิด นอกจากนี�  การจบัปลา 
ที�มากเกินไป ที�เนน้การจาํหน่ายมากกวา่การบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการจบัปลาโดยใชเ้ครื�องมือ 
ที�ผดิกฎหมาย ทาํใหป้ลาที�จบัไดมี้ปริมาณลดลง 
 

2.2  การมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 

2.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
Creighton (2005: 7) ไดใ้ห้นิยามการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ “Public participation  

is the process by which public concerns, needs, and values are incorporated into governmental 
and corporate decision – making. It is two – way communication and interaction, with the overall 
goal of better decisions that are supported by the public” หมายถึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน  
คือ กระบวนการที�ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการ 
ในกระบวนการตดัสินใจของภาครัฐ ผา่นกระบวนการสื�อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวม
เพื�อที�จะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจที�ดีขึ�นและไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน” 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม หมายถึง
การที�ประชาชนในสังคมมีความร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาความสามารถของตนในการควบคุมการใช้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เพื�อประโยชน์ทั�งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของชุมชน โดยมีส่วนร่วมตั� งแต่การกําหนดประเด็นปัญหา หาสาเหตุของปัญหา รวมทั� ง 
การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มดว้ย (จาํลอง โพธิs บุญ, 2554: 175) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ� งประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้เสีย ได้มี
โอกาสแสดงทศันะ แลกเปลี�ยนขอ้มูลและความคิดเห็น เพื�อแสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจ 
ต่าง ๆ เกี�ยวกบัโครงการที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมใน
กระบวนการนี�ตั�งแต่เริ�มแรก เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจ และการรับรู้ – เรียนรู้ การปรับเปลี�ยนโครงการ
ร่วมกัน ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม, 2549: 18) การมีส่วนร่วมเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของมนุษย ์ที�จะเขา้ไป
จดัการ ควบคุมการใช ้และกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั�งการดูแลรักษา
ทรัพยากรให้คงอยู่คู่กบัประชาคมโลกให้ไดน้านที�สุดเท่าที�มนุษยจ์ะกระทาํได ้โดยมุ่งหวงัให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาธรรมชาติ ทั�งนี�  คงมิใช่เฉพาะตวัมนุษย์
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เท่านั�น แต่จะตอ้งรักษาสิ�งมีชีวิตกลุ่มอื�น ๆ และการดูแลสิ�งไม่มีชีวิต ให้สอดคลอ้งตามนิเวศวิทยา
และสิ�งแวดลอ้มที�อยู่ร่วมกนั พึ�งพาอาศยักนั ใช้ประโยชน์ซึ� งกนัและกนั การพฒันานี� จะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน นกัวิชาการ สื�อมวลชน และประชาชน
เพื�อร่วมกันแก้ไขปัญหาระดบัทอ้งถิ�นขึ�นมาจนถึงระดับประเทศ  (สํานักงานนโยบายและแผน
สิ�งแวดลอ้มและคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543: 28 – 29) 
 

2.2.2  รูปแบบการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphop (1980: 213 – 218) จาํแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) เป็นการตดัสินใจตั�งแต่ระยะ
เริ�มตน้ การตดัสินใจในช่วงของกิจกรรม และการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรม 

2)  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม (Implementation) อาจเป็นไปได้ทั�งใน
รูปแบบของการเขา้ร่วมโดยให้การสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหารและการ
ร่วมมือ รวมทั�งการเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 

3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) เป็นผลประโยชน์ทั�งทางวตัถุ
ทางสังคม และส่วนบุคคล 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) นบัเป็นการควบคุมและตรวจสอบ 
การดาํเนินกิจกรรมทั�งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป  

สอดคล้องกับ สํานักงานนโยบายและแผนสิ� งแวดล้อมและคณะประมง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (2543: 28 – 29) กล่าวถึงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษพ์ื�นที�
ชุ่มนํ�าวา่ ประกอบดว้ย 

1)  การมีส่วนร่วมในการศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ� า ทั�งทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
การศึกษาคุณค่า ความสาํคญัของพื�นที� ปัญหา และผลกระทบที�เกิดขึ�นของพื�นที� กลไกในการจดัการ
ที�ผา่นมาเพื�อพฒันาพื�นที� รวมทั�งสภาพชุมชน การดาํเนินชีวิตที�พึ�งพากบัทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม
ในอนัที�จะใช้เป็นขอ้มูลพื�นฐานเบื�องตน้ในการทาํงาน การร่วมคน้หาปัญหา การหาสาเหตุปัญหา
ตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน การรวบรวมกลุ่มองคก์รที�เกี�ยวขอ้งในทุกระดบั 
ทั�งระดบัทอ้งถิ�น ระดบัภูมิภาค ระดบัส่วนกลาง เขา้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือการ
สนทนากลุ่ม เพื�อการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วิธีการ แนวทางการดาํเนินงาน และทรัพยากร 
ที�จะตอ้งใชเ้พื�อการดูแลจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� าตามกรอบทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากพื�นที� ซึ� งเป็น
การผา่นการตดัสินใจขององคก์รต่าง ๆ ที�มีส่วนไดส่้วนเสีย 
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3)  การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เป็นการสนับสนุนทั�งในด้านวสัดุ อุปกรณ์
แรงงาน เงินทุน หรือการเขา้ร่วมการบริหารงาน การใชท้รัพยากรที�มีอยา่งจาํกดั เป็นการประสาน
ร่วมกันของทุกฝ่าย และการขอความช่วยเหลือจากภายนอก โดยการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม 
การวางแผน และบทบาทที�จะตอ้งเกี�ยวขอ้งในทุกกลุ่มองคก์ร เพื�อการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ�า 

4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากการจดัการพื�นที�ชุ่มนํ� า ซึ� งเป็น
การนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั�งด้านวตัถุ 
ดา้นจิตใจ โดยให้อยูบ่นพื�นฐานของความมีสิทธิเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม อีกทั�งจะตอ้งให้
อยูภ่ายใตป้ทสัถานของสังคม ประกอบดว้ยวถีิประชา จารีต กฎ ศีลธรรม กฎหมาย 

5)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน ในส่วนที�
เกี� ยวข้องกับพื�นที� ชุ่มนํ� า  เพื�อแก้ไขปัญหาที� เกิดขึ� นได้อย่างทันท่วงที หรือนําผลที� เกิดขึ� น 
ไปปรับปรุงเพื�อการวางแผนการจดัการต่อไปในอนาคต 
 

2.2.3  ระดับการมีส่วนร่วม 
จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555: 123) กล่าวไวว้า่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งไดห้ลาย

วิธีและหลายระดบั ขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจยัหลกัขึ�นอยู่กบั
การที�รัฐหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจยินยอมให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้ง
กบันโยบาย กิจกรรม หรือโครงการพฒันานั�น ๆ มากนอ้ยเพียงใด โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งอาํนาจ
การตดัสินใจของรัฐจะแปรผกผนักับระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั�งนี�  ระดบัของการมี 
ส่วนร่วม อาจจาํแนกได ้7 ระดบั ดงันี�  

1)  ระดบัการให้ขอ้มูล (Informing) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมที�ต ํ�าที�สุด โดยรัฐหรือ
เจ้าของโครงการให้ขอ้มูลที�เกี�ยวข้องกับประชาชน โดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเข้าถึงขอ้มูล
ข่าวสารเท่านั� น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นจุดเริ� มต้นของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

2)  ระดบัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เป็นระดบั 
ที�สูงขึ�น ซึ� งเมื�อประชาชนไดรั้บขอ้มูลสารแลว้ รัฐหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจจะเชิญชวนให้ประชาชน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม หรือโครงการนั�น ๆ เพื�อให้ผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจ
นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจต่อไป  

3)  ระดบัการปรึกษาหารือ (Consultation) มีจุดมุ่งหมายเพื�อนาํขอ้มูล และผลการ 
ศึกษามาปรึกษาหารือกบัประชาชนในประเด็นปัญหา ทางเลือก ทางแกไ้ขที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบาย/
โครงการนั�น ๆ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได ้
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4)  ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement) มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการดาํเนิน
โครงการ อยา่งไรก็ตาม ผูมี้อาํนาจตดัสินใจยงัคงอาํนาจการตดัสินใจขั�นสุดทา้ย 

5)  ระดบัการร่วมดาํเนินการ (Partnership) ระดับนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ ผูด้าํเนิน
นโยบาย/โครงการ และประชาชนร่วมกนัจดัทาํหรือดาํเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั�น ๆ 
เป็นการปฏิบติัตามนโยบาย หรือดาํเนินโครงการร่วมกนัเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายที�วางไว ้

6)  ระดับการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated 
Power) เป็นระดบัที�ประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี�ยนกบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ และสามารถเขา้ร่วม
ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินการ  

7)  ระดบัการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมขั�น
สูงสุด โดยประชาชนสามารถริเริ�มนโยบาย วางแผน และดาํเนินโครงการต่าง ๆ ไดเ้องตั�งแต่ตน้ 
โดยเจา้หนา้ที�/หน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผูใ้หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงาน  

จะเห็นไดว้า่ บทบาทของประชาชนจะเพิ�มขึ�นตามระดบัการมีส่วนร่วมที�สูงขึ�น และการมี
ส่วนร่วมที�สูงขึ�นไดน้ั�น ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในระดบัล่างที�เหมาะสมก่อน ทั�งนี�  เพราะหาก
ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที� เกี�ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ย่อมไม่สามารถคิดและ
วิเคราะห์ไดอ้ย่างครอบคลุม ทั�งในการแสดงความคิดเห็น การร่วมปรึกษาหารือ การร่วมตดัสินใจ
การติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายหรือดําเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพได ้ทั�งนี�  การมีส่วนร่วมของประชาชนที�มีประสิทธิผลจะตอ้งมีลกัษณะ ดงันี�  (วนัชยั 
วฒันศพัท,์ ถวลิวดี  บุรีกุล และเมธิศา พงษศ์กัดิs ศรี, 2551: 27 – 33) 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชน ไดมี้ผูม้องวา่เป็นวิธีการที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจไดรั้บพนัธ
กิจที�พวกเขาตอ้งดาํเนินการ 

2)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที�มีการบูรณาการสู่กระบวนการตดัสินใจได้
อย่างดี นั�นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนควรนาํไปบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจ  

3)  สาธารณชนที�สนใจเขา้มาเกี�ยวขอ้งในทุกขั�นตอนของการตดัสินใจ 
4)  โครงการมุ่งที�จะสร้างหลกัประกนัให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทั�งหมดที�เขามองวา่เขาไดรั้บผลกระทบ 
5)  ใชเ้ทคนิคหลากหลายเพื�อนาํไปใชก้บักลุ่มที�แตกต่างกนัไป 
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2.2.4  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วนัชยั วฒันศพัท ์(2544: 7 – 10) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
1)  เพิ�มคุณภาพของการตดัสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกบัสาธารณชน ช่วยให้

เกิดความกระจ่างในวตัถุประสงค์และความตอ้งการของโครงการหรือนโยบายนั�น ๆ ไดอ้ยู่เสมอ
บ่อยครั� งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการ 
ที�ไดเ้คยใชก้นัมาในอดีต 

2)  การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา การมีส่วนร่วมของประชาชนมาตั�งแต่ตน้
สามารถที�จะลดความล่าชา้และลดค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ของประชาชนได ้

3)  การสร้างฉนัทามติ (Consensus Building) สร้างขอ้ตกลงที�มั�นคงและยืนยาวและ
การยอมรับระหวา่งกลุ่ม ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งคู่กรณี ลดความขดัแยง้ทางการเมืองและสร้าง
ใหเ้กิดความชอบธรรมในการตดัสินใจของรัฐ 

4)  การเพิ�มความง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทาํให้คนเรา
มีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั�น และอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที�จะช่วยให้
เกิดผลในทางปฏิบติั 

5)  การหลีกเลี�ยงการเผชิญหน้าในกรณีที�ร้ายแรงที�สุด กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที�คู่กรณีจะแสดงความตอ้งการของกลุ่มเขา และความห่วงกงัวล 
ที�ปราศจากความรู้สึกที�เป็นปฏิปักษ ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตั�งแต่ตน้ สามารถลดการเผชิญหนา้
กนัอยา่งรุนแรงที�อาจจะเป็นไปได ้ 

6)  การดาํรงไวซึ้� งความน่าเชื�อถือและความชอบธรรม วิถีทางที�จะนาํไปสู่ความชอบ
ธรรม จะต้องใช้กระบวนการตดัสินใจซึ� งโปร่งใสและน่าเชื�อถือ ซึ� งให้สาธารณชนมีส่วนร่วม 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงเหตุผลที�นาํไปสู่การตดัสินใจนั�น ๆ 

7)  การคาดคะเนความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน เจา้หนา้ที�
จะเกิดความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนที�เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการ
ตดัสินใจต่าง ๆ ถึงแมว้่าประเด็นนั�นอาจจะไม่ใหญ่โตมากนักที�จะต้องทาํโครงการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนอยา่งเป็นทางการ 

8)  การพฒันาความเชี�ยวชาญและความคิดสร้างสรรคข์องสาธารณชน ผูมี้ส่วนร่วม
ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้เกี�ยวกับเนื�อหา แต่เขายงัได้เรียนด้วยว่ากระบวนการตดัสินใจ ควรจะเป็น
อย่างไรและทาํไมจึงต้องตดัสินใจดงักล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นเวทีการฝึกที�มี
ประสิทธิภาพของผูน้าํทอ้งถิ�นในอนาคตอีกดว้ย 
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2.3  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

บรรพต คนัธเสน (2543: 81) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ทศันคติของราษฎรที�มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเมี�ยง ภูทอง 
จงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า การรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศัคติต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

อนุสิทธิs  เมธาวรารักษ์ (2545: 57) ศึกษาความรู้เกี�ยวกับการท่องเที�ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที�ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเที�ยวที�เคยและไม่เคย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ มีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�ไม่ 
แตกต่างกนั 

ธนานนท์ สุคนธโยธิน (2546: 54) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการอนุรักษ์ต้นนํ� าในพื�นที� 
หน่วยจดัการตน้นํ�าแม่หล่าย อาํเภอเมือง จงัหวดัแพร่ พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการอนุรักษต์น้นํ� า ไดแ้ก่ 
เพศ สถานภาพในครัวเรือน ตาํแหน่งในชุมชน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารป่าไม ้การไดรั้บการฝึกอบรม
ดา้นป่าไม ้ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการอนุรักษต์น้นํ�า ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา 

ธีรพฒัน์ ตื�อตนั (2546: 115 – 116) ศึกษาความรู้ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจดัการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตาํบลพิชัย อาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํปาง พบว่า การไดรั้บข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี�ยวกบัการจดัการการท่องเที�ยว
เชิงนิเวศ 

นพดล ฮมเสน (2546: 87) ศึกษาการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทอ้งถิ�นกบัการจดัการ
อุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ปัจจยั 
ที�มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ ชาติพนัธ์ุ และการเป็นสมาชิก
และการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มของชุมชน ส่วนปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการ
อุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ รายไดร้วมของครอบครัว ขนาดที�ดินที�เป็นของตนเอง ความรู้ของราษฎร 
ในการจดัการอุทยานแห่งชาติ และทศันคติต่อการทาํงานของเจา้หนา้ที�อุทยานแห่งชาติ 

กาํพล สุวรรณกุล (2548: 60) ศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นเขตพื�นที�ป่าอนุรักษ ์(โซนซี) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จุน อาํเภอจุน 
จงัหวดัพะเยา พบวา่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่
อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดข้องครอบครัว พื�นที�ถือครอง การรับรู้ข่าวสาร
เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และการมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ส่วนเพศ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
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นวินดา ณ นคร (2548: 95) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมที�มีความสัมพนัธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จงัหวดันคร 
ศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม ้ไดแ้ก่ อาชีพหลกั จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาการตั�งบา้นเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมทางดา้นการอนุรักษ ์การไดรั้บการฝึกอบรมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนปัจจยัที�ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากร 
ป่าไม ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดร้วม และขนาดการถือครองที�ดิน 

อิทธิศกัดิs  แถวเที�ยง (2549: 86) ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากร 
ป่าไม้ที�บ้านหันทราย ตาํบลหันทราย อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ปัจจยัที�มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายได้รวม 
ของครัวเรือน และการมีตาํแหน่งหน้าที�ทางสังคม ขณะที�เพศ อายุ และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
กฎหมายป่าไม ้ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

พงศกร ชุมเปีย (2550: 102) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากร 
ป่าชายเลน ตาํบลบางนายสี อาํเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน ไดแ้ก่ เพศ ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ประโยชน์ที�คาดหวงัจากการอนุรักษ ์อาชีพหลกั และรายไดค้รัวเรือน ส่วนปัจจยัที�ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา การเปิดรับข่าวสาร อาชีพรอง และความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายป่าไม ้ 

ณฐัวรรณ ทีหอคาํ (2551: 51) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษแ์ละจดัการ
พื�นที�ชุ่มนํ�า กรณีศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง จงัหวดัหนองคาย โดยศึกษาเฉพาะประชาชนที�อาศยัอยูใ่น
ตาํบลโคกก่อง อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย (ปัจจุบนั  คือ ตาํบลโคกก่อง อาํเภอเมือง จงัหวดั 
บึงกาฬ) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากที�สุดและปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนของครอบครัวและความรู้ความเขา้ใจต่อการ
อนุรักษ ์ส่วนอายแุละระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์ 

ธิติพลวฒัน์ ทะสา (2551: 160) ศึกษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของสวนสัตวก์ลางคืนเชียงใหม่ เพื�อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม พบวา่ ปัจจยั 
ที�มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ อาชีพ ความถี� 
ในการเขา้ชมสวนสัตว ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนปัจจยัที�ไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ความรู้ความเขา้ใจ และการปฏิบติัตนดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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นภดล ชาญบณัฑิตนนัท ์(2551: 60) ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไม ้ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบั 
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ลกัษณะการตั�ง
ถิ�นฐาน รายไดร้วม และความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ส่วนอายุ ระยะเวลาในการตั�ง 
ถิ�นฐาน จาํนวนที�ดินถือครอง และการรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

ณัฐกานต์ ประกอบเที�ยง (2552: 98) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
ของประชาชนในพื�นที�ลุ่มนํ�าปิงตอนบน ส่วนที� 1 อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัที�มี
ความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา จาํนวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได ้การถือครองที�ดิน และการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า ส่วนปัจจยั
ที�ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ อายุ กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ศาสนา ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นทอ้งถิ�น ประสบการณ์ในการเขา้รับการฝึกอบรม การไดรั้บสื�อ และ
ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

ประสิทธ์ เลิศพิทยานนท์ (2552: 78) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนในทอ้งที�ตาํบลม่วงกลวง อาํเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง พบว่า ปัจจยัที�มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้แก่ อายุ จาํนวนสมาชิก 
ในครัวเรือน ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน อาชีพหลกั อาชีพรอง ขนาดพื�นที�ถือครอง และการได้รับ 
การฝึกอบรม ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้รวมของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ทางสังคม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และความรู้เกี�ยวกบั 
การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน 

กิตติศกัดิs  แกว้วารี (2553: 85) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชุมชน
เขาราวเทียนทอง จงัหวดัชยันาท พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน ไดแ้ก่ 
สถานภาพทางสังคม และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ป่าชุมชน ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการเป็นสมาชิกกลุ่มที�มีกิจกรรมเกี�ยวขอ้ง
กบัการอนุรักษ์ป่าชุมชน การได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ป่าชุมชน การได้รับการฝึก 
อบรมเกี�ยวกบัการอนุรักษป่์าชุมชน และผลประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บจากป่าชุมชน 

ณฐัธีรา นิคมเพช็ร์ (2553: 63) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน
ชุมชนบา้นเปร็ดใน จงัหวดัตราด พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่ เพศ อาชีพ การถือครองที�ดิน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน  
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และความรู้เกี�ยวกบัประวติัการพฒันาและการเปลี�ยนแปลงของป่าชายเลน ส่วนระดบัการศึกษา  
การตั�งถิ�นฐาน รายได้สุทธิ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความคิดเห็นเกี�ยวกบัผูน้าํในทอ้งถิ�น 
ระยะทางจากที�พกัถึงป่าชายเลน และความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน เป็นปัจจยั
ที�ไม่มีความสัมพนัธ์แต่อยา่งใด 

ทศัวลี ผึ�งสีใส (2553: 65) ศึกษาทศันคติของประชาชนที�อาศยัอยูร่อบบึงบอระเพด็ต่อการ
ประกาศขึ�นทะเบียนเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหวา่งประเทศ พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อทศันคติ
ในการประกาศขึ� นทะเบียนบึงบอระเพ็ดเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่างประเทศ ได้แก่ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการประกาศขึ�นทะเบียนเป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มี
ความสําคญัระหวา่งประเทศ ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชน 
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ธนเกียรติ จุลภมรศรี (2553: 54) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตพื�นที�หมู่บ้านพุยาง ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ จังหวดัราชบุรี พบว่า การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมเ้ป็นรูปแบบที�ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที�สุด ส่วนปัจจยัที�มีผลต่อ
ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประชาชน ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การไดรั้บข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจดา้นทรัพยากรป่าไม ้

วรารัตน์ วฒันชโนบล (2553: 113) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื�นที�ตน้นํ� า กรณีศึกษาชุมชนบา้นถํ� าผึ�ง ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื�นที�
ตน้นํ�า ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ภูมิลาํเนาเดิม และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ  

อนิวตัติs   พ่วงทอง (2553: 111 – 112) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนแหลมตะลุมพุก จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้แก่ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก 
ในครัวเรือน ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน ระยะทางระหวา่งบา้นพกัและป่าชายเลน อาชีพหลกั อาชีพรอง 
รายได้ของครัวเรือน ขนาดพื�นที�ถือครอง การเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน การได้รับการ
ฝึกอบรม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความคุน้เคยกบัเจา้หน้าที�ป่าไม ้และความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์
ป่าชายเลน ยกเวน้ อาย ุไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน 

จรรยา ปานพรม (2554: 105) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน: 
เทศบาลตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกับ
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
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บุศรา วนัยี (2554: 78) ศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมในการรักษาสิ�งแวดลอ้ม: กรณี 
ศึกษา ชุมชนหมู่ที� 18 ตาํบลบางพึ�ง เทศบาลเมืองลดัหลวง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ�งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ ระดบั
การศึกษาและการได้รับข่าวสารขอ้มูล ส่วนอายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ความรู้ความเขา้ใจ 
ในการรักษาสิ�งแวดลอ้มในชุมชน และความเคร่งครัดในเรื�องศาสนา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ�งแวดลอ้มในชุมชน 

พชัรีภรณ์ ธรรมเนียมใหม่ (2554: 5–1 – 5–2) ไดศึ้กษา ทาํการออกแบบและวางผงัโครงข่าย
เพื�อการศึกษาระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง พบว่า สามารถออกแบบตามความหลากหลายของ
ลกัษณะทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยเนน้การออกแบบที�กลมกลืนกบัธรรมชาติ 
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล และวิถีทอ้งถิ�น ผลการออกแบบประกอบดว้ย 1) พื�นที�
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ�า และ 2) หอ้งเรียนธรรมชาติ จาํนวน 6 สถานี 

พิมพภ์ทัรา วรรณภิรมย ์(2554: 88 – 89) ศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนตามแนวชายฝั�งตะวนัตกในพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
รายได้ของครัวเรือน ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน การรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกบัป่าไม ้การเขา้รับการ
ฝึกอบรม การไดรั้บประโยชน์จากป่าชายเลน และความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษป่์าชายเลน ส่วน
ปัจจยัที�ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน การมีอาชีพรอง การมีพื�นที�ถือครอง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

รวิษฎา พุมนวล (2554: 81) ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจดัการป่าชายเลน 
บา้นโคกยงู ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� พบวา่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการจดัการป่าชายเลน ไดแ้ก่ อาชีพหลกั รายไดข้องครัวเรือน ระยะทางจาก 
ที�อยู่อาศยัถึงป่าชายเลน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารด้านป่าชายเลน  
และการใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลน ส่วนสถานภาพในชุมชนและระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจดัการป่าชายเลน 

วชัระ ชมภูศรี (2554: 81) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการพื�นที�ลุ่มนํ� า
แควน้อยตอนบน ตาํบลหนองลู อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการพื�นที�ลุ่มนํ� าได้แก่ ขนาดพื�นที�ถือครองและการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
พื�นที�ลุ่มนํ� า ได้แก่ ชาติพนัธ์ุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน อาชีพหลัก รายได้ของ
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ครัวเรือน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผลประโยชน์ที�ได้รับจากพื�นที� การได้รับการฝึกอบรม ความรู้
เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม และความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

สุนนัท์ เสาโสภณ (2554: 95 – 96) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
พฒันาชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา พบวา่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์
กบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส แหล่งรับขอ้มูลข่าวสาร 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม ส่วนปัจจยัที�ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
และการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

อุดม ณ สุวรรณ (2554: 72) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไมข้องประชาชนที�อยูอ่าศยัในพื�นที�โครงการหลวงหว้ยโป่ง ตาํบลแม่เจดียใ์หม่ อาํเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา การไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และการไดรั้บการฝึกอบรม 
ส่วนปัจจัยที�ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ จาํนวนแรงงาน 
ในครัวเรือน อาชีพหลกั อาชีพรอง รายไดข้องครัวเรือน ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน ระยะทางระหวา่ง
ที�อยูอ่าศยักบัพื�นที�ป่า การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และขนาดพื�นที�ถือครอง 

จิตรลดา ศรีภา (2555: 79) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ: กรณีศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ 
ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ
หลกั รายไดต่้อปี รายจ่ายต่อปี ภาระหนี� สิน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพรอง ภูมิลาํเนา และการถือครองที�ดิน 

ศศิธร อุทิศเชวงศกัดิs  (2555: 149) ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษพ์ื�นที�ลุ่มนํ� า 
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์ของหน่วยจดัการ
ตน้นํ� าห้วยสําราญ จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ของราษฎรในการอนุรักษ์พื�นที� ลุ่มนํ� า ได้แก่ ชาติพนัธ์ุ ตําแหน่งทางสังคมในชุมชน รายได ้
ของครัวเรือนจากการพึ�งพิงทรัพยากรป่าไมใ้นพื�นที� ระยะเวลาของการมีกฎ กติกา ระเบียบในการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และผลการดาํเนินโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่าตามแนว
พระราชดาํริ กิจกรรมจดัทาํฐานขอ้มูลชุมชน/หมู่บา้น ส่วนปัจจยัด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตาํแหน่งในครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม อาชีพหลกั รายไดร้วมของครัวเรือน ขนาด
พื�นที�ถือครองของครัวเรือน การรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรู้ 
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษพ์ื�นที�ลุ่มนํ�า 
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สิริลกัษณา สมเพชร (2555: 103) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรทอ้งถิ�น 
ในการจดัการป่าชุมชนบา้นโนนหินผึ�ง จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ของราษฎรทอ้งถิ�นในการจดัการป่าชุมชน ได้แก่ อาชีพหลกั รายได้รวมของครัวเรือน การเป็น
สมาชิกทางสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับป่าชุมชน ความเชื�อถือในตวัผูน้ําป่าชุมชน  
และการได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน ส่วนปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรทอ้งถิ�น 
ในการจดัการป่าชุมชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพรอง ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน ขนาด 
การถือครองที�ดิน และการมีความรู้เกี�ยวกบัป่าชุมชน 

อดิศกัดิs  ภูสิทธิs วงศานุยุต (2555: 180) ศึกษาการยอมรับของราษฎรทอ้งถิ�นต่อการประกาศ
จดัตั�งอุทยานแห่งชาตินํ� าตกคลองแกว้ จงัหวดัตราด พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน อาชีพหลกั จาํนวนการถือครองที�ดิน ลักษณะการ
ครอบครองที�ดิน ที�ตั�งของที�ดิน รายไดต่้อปีของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การเขา้รับ
การฝึกอบรม ความรู้เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม การไดรั้บประโยชน์จากการท่องเที�ยว และการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื�นที�ชุ่มนํ� า ทาํให้ผูว้ิจยั พบวา่ พื�นที�ชุ่มนํ� า เป็นระบบนิเวศ 
ที�มีบทบาทหน้าที� ตลอดจนคุณค่า และความสําคญัต่อวิถีชีวิตมนุษย ์ทั�งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ทั�งในระดบัทอ้งถิ�น ชาติ และระดบันานาชาติ เป็นแหล่งรวมของทรัพยากร 
ธรรมชาติที�หลากหลายประเภท ให้ประโยชน์ต่อการดาํรงชีพแก่มวลมนุษย ์ทั�งประโยชน์ทางตรง
และประโยชน์ทางออ้ม  ประชาชนที�อาศยัอยู่โดยรอบพื�นที�ชุ่มนํ� า จึงควรมีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์พื�นที� ชุ่มนํ� า ทั� งในขั� นตอนของการศึกษาสภาพปัญหา ขั�นตอนการวางแผน  
การบริหารจดัการ ขั�นตอนการปฏิบติัตามแผน ขั�นตอนการใช้ประโยชน์ และขั�นตอนของการ
ตรวจสอบติดตามผล ซึ� งถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบนั  

แต่ในความเป็นจริงแลว้ ประชาชนที�อาศยัอยู่โดยรอบพื�นที�ชุ่มนํ� าหลายแห่งยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งและเพียงพอในคุณลกัษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� า และขาด
ความตระหนกัถึงบทบาทหน้าที� คุณค่า คุณประโยชน์ที�แทจ้ริงครบถว้นของพื�นที�ชุ่มนํ� า ส่งผลให้
ขาดความระมดัระวงัในการใช้ประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์ที�ไม่เหมาะสมและไม่ถูกตอ้ง ทาํให้
พื�นที�ชุ่มนํ� าต่าง ๆ เหล่านั�น เกิดความเสื�อมโทรมและสูญเสียสมดุลตามธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุ
สําคญัที�ทาํให้ผูว้ิจยัเลือกวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดั
บึงกาฬ เพื�อจะได้นําผลการศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการพื�นที� ชุ่มนํ� าให้เกิดความย ั�งยืน 
ตามหลกัการอนุรักษต่์อไป 



 
 

บทที� 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ 
ผูว้จิยัไดจ้าํแนกระเบียบวธีิวจิยัออกเป็นหวัขอ้ได ้ดงันี�  
 3.1  ตวัแปรในการวจิยั 
 3.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.3  สมมติฐานในการวจิยั 
 3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.5  เครื�องมือในการวจิยั 
 3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ตัวแปรในการวจิัย 
 
 จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด หลกัการและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมปัจจยั 
ที�คาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิงของประชาชนที�อาศยั
อยูร่อบพื�นที� โดยกาํหนดตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี�  
 
 3.1.1  ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ดงันี�  

3.1.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั การมีตาํแหน่งทางสังคม การไดรั้บการฝึกอบรม และระยะทางจากพื�นที�
ชุ่มนํ�า 

3.1.1.2  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์
3.1.1.3  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
3.1.1.4  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
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 3.1.2  ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ดงันี�  

3.1.2.1  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
3.1.2.2  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
3.1.2.3  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง 

 

3.2  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากตวัแปรดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของการศึกษา 
ดงัแสดงในภาพที� 3.1 
 

3.3  สมมติฐานในการวจิัย 

 
 1)  สมมติฐานที� 1 ประชาชนที�มีเพศต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า
กุดทิงที�แตกต่างกนั 
 2)  สมมติฐานที� 2 ประชาชนที�มีอายตุ่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า
กุดทิงที�แตกต่างกนั 
 3)  สมมติฐานที� 3 สถานภาพในครอบครัวของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 4)  สมมติฐานที� 4 สถานภาพสมรสของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 5)  สมมติฐานที� 5 ระดบัการศึกษาของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 6)  สมมติฐานที� 6 การมีอาชีพหลกัของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 7)  สมมติฐานที� 7 การมีตาํแหน่งทางสังคมของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 8)  สมมติฐานที� 8 การไดรั้บการฝึกอบรมของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
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                                                                                                                        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

           ตวัแปรอิสระ 
 
 
   
ภาพที� 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

   เพศ 
   อาย ุ
   สถานภาพในครอบครัว 
   สถานภาพสมรส 
   ระดบัการศึกษา 
   อาชีพหลกั 
   การมีตาํแหน่งทางสังคม   
   การไดรั้บการฝึกอบรม  
   ระยะทางจากพื�นที�ชุ่มนํ�า 
    

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์
   อาย ุ

การมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ ์

พื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง 

ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
   อาย ุ

ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 
   อาย ุ
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 9)  สมมติฐานที� 9 ระยะทางจากพื�นที�ชุ่มนํ� าของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 10)  สมมติฐานที� 10 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษข์องประชาชนที�ต่างกนั มีผล 
ต่อความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�าที�แตกต่างกนั 
 11)  สมมติฐานที� 11 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ์ของประชาชนที�แตกต่างกนั  
มีผลต่อการมีทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�าที�แตกต่างกนั 
 12)  สมมติฐานที� 12 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษข์องประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 13)  สมมติฐานที� 13 ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�าของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อ
การมีทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�าที�แตกต่างกนั 
 14)  สมมติฐานที� 14 ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� าของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั   
 15)  สมมติฐานที� 15 ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� าของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อ 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิงที�แตกต่างกนั 
 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.4.1  ประชากร (Population) 
 ประชากรในการวิจยัครั� งนี�  คือประชาชนที�อาศยัอยู่รอบพื�นที�ชุ่มนํ� ากุดทิง อาํเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ ในทอ้งที�ตาํบลบึงกาฬ จาํนวน 7 หมู่บา้น ตาํบลโนนสมบูรณ์ จาํนวน 11 หมู่บา้น 
และตาํบลโคกก่อง จาํนวน 3 หมู่บา้น รวมจาํนวน 5,301 ครัวเรือน ประชากร 17,731 คน (ขอ้มูล  
ณ วนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556) รายละเอียดดงัแสดงในตารางที� 3.1 
 
 3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

3.4.2.1  กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณหาจาํนวนตวัอย่าง
ของ Yamane (1970: 725) ดงันี�  
   n      =           N 
               1 + Ne2 
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  เมื�อ n   หมายถึง  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  หมายถึง  จาํนวนครัวเรือนทั�งหมด 
   e   หมายถึง  ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ประชาชนในพื�นที�ทาํการวิจยัทั�ง 21 หมู่บา้น 
มีจาํนวนทั�งสิ�น 5,301 ครัวเรือน นาํมาคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดความคลาดเคลื�อน
ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 ไดด้งันี�  

 

  n     =           5,301     =     371.93 
   1 + 5,301 (0.05)2 
 
ดงันั�น จาํเป็นตอ้งใชค้รัวเรือนตวัอยา่งจาํนวน 372 ครัวเรือน 
3.4.2.2  จาํนวนครัวเรือนตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น คาํนวณโดยใช้การกระจายตาม

สัดส่วน ดงันี�  
  ni       =        n (Ni/N) 
 

 เมื�อ ni   หมายถึง  จาํนวนตวัอยา่งในหมู่บา้น i  
  n   หมายถึง  จาํนวนตวัอยา่งที�ใชเ้ป็นตวัแทนครัวเรือน (372 ครัวเรือน) 
  Ni  หมายถึง  จาํนวนครัวเรือนในหมู่บา้น i  
  N  หมายถึง  จาํนวนครัวเรือนทั�งหมด (5,301 ครัวเรือน) 
  i    หมายถึง  ลาํดบัที�ของหมู่บา้นที�ทาํการวจิยั  (i = 1, 2 ,3, …, 21)  
รายละเอียดการคาํนวณหาครัวเรือนตวัอยา่งแต่ละหมู่บา้นดงัแสดงในตารางที� 3.1 

3.4.2.3  การเลือกครัวเรือนตวัอยา่งแบบอิงทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยใชก้ารสุ่มแบบ
เป็นระบบ (Systematic Sampling) ซึ� งมีขั�นตอนดงันี�  

1)  การหาช่วง (Interval: I) โดยใช้จาํนวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้นหารดว้ย
จาํนวนครัวเรือนตวัอยา่ง 

2)  สุ่มเลือกครัวเรือนตวัอยา่งที�อยูภ่ายในช่วง โดยใชว้ธีิการจบัฉลาก (R) 
3)  เลือกตวัอยา่งลาํดบัถดัไป คือ R+I, R+2I, …, R+(n – 1)I จนครบจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งการวจิยั 
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ตารางที� 3.1  หมู่บา้นในพื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง และจาํนวนครัวเรือนตวัอยา่งในการวจิยั 
 
ลาํดับที� หมู่บ้าน ตําบล จํานวนครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่าง 

1. นาโนน บึงกาฬ 291 20 
2. ท่าไคร้ บึงกาฬ 296 21 
3. ดงหมากยาง บึงกาฬ 113 8 
4. บึงสวรรค ์ บึงกาฬ 322 23 
5. แสนประเสริฐ บึงกาฬ 544 38 
6. แสนสาํราญ บึงกาฬ 408 29 
7. แสนสุข บึงกาฬ 281 20 
8. โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ 266 19 
9. ดอนอุดม โนนสมบูรณ์ 376 26 

10. โคกงาม โนนสมบูรณ์ 133 9 
11. ทองสาย โนนสมบูรณ์ 256 18 
12. ดงตอ้ง โนนสมบูรณ์ 188 13 
13. โนนคาํภู โนนสมบูรณ์ 209 15 
14. โพธิh ทอง โนนสมบูรณ์ 241 17 
15. หนองฆอ้งคาํ โนนสมบูรณ์ 157 11 
16. โคกสะอาด โนนสมบูรณ์ 103 7 
17. ดอนแกว้ โนนสมบูรณ์ 151 11 
18. ทรายทอง โนนสมบูรณ์ 235 16 
19. โนนสา โคกก่อง 320 22 
20. นาคาํ โคกก่อง 281 20 
21. โนนวงัเยี�ยม โคกก่อง 130 9 

                                     รวม 5,301 372 

 

แหล่งที�มา:  จงัหวดัหนองคายและองคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล สาํนกังานประเทศไทย, 
            2552: 13 – 14.  
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3.5  เครื�องมอืในการวจิัย 
 
 3.5.1  การสร้างเครื�องมือ 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยันี�  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ� งสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรม
การรวบรวมข้อมูล แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที� เ กี� ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลกัษณะของแบบสอบถาม จะมีทั�งคาํถาม
ปลายปิด (Close Ended Question) และคาํถามปลายเปิด (Open Ended Question) โดยให้คาํถาม 
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมตวัแปรต่าง ๆ ที�วจิยั ซึ� งมีรายละเอียด ดงันี�  

3.5.1.1  ส่วนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ในครอบครัว สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพหลกั ตาํแหน่งทางสังคม การเขา้รับ 
การฝึกอบรม และระยะทางจากพื�นที�ชุ่มนํ�า โดยใชข้อ้คาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ (Checklist) 

3.5.1.2  ส่วนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ ์
ไดแ้ก่ การรับทราบขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยใชข้อ้คาํถาม
แบบใหเ้ลือกตอบ (Checklist) 

3.5.1.3  ส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า 
ซึ� งเป็นคาํถามจาํนวน 11 ขอ้ ใหเ้ลือกตอบวา่ ใช่หรือไม่ใช่ โดยตั�งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี�  

ตอบถูก  กาํหนดให ้ 1  คะแนน 
ตอบผดิ  กาํหนดให ้ 0  คะแนน 

3.5.1.4  ส่วนที� 4 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัทศันคติต่อการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� า  
ซึ� งเป็นคาํถามจาํนวน 11 ขอ้ โดยใช้หลกัของ Likert Scale จดัทาํแบบอตัราส่วนการประเมินค่า  
5 อันดับ ซึ� งประกอบด้วยข้อความที�แสดงความเห็นด้วยหรือข้อความที� มีลักษณะทางบวก  
และขอ้ความที�แสดงความไม่เห็นดว้ยหรือขอ้ความที�มีลกัษณะทางลบ แต่ละคาํถามให้เลือกตอบ
ระหว่าง 5 คาํตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ�ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง  
โดยตั�งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี�  

1)  คาํถามที�มีลกัษณะทางบวก (Positive Content)  
เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง กาํหนดให ้ 5  คะแนน 
เห็นดว้ย  กาํหนดให ้ 4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   กาํหนดให ้ 3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  กาํหนดให ้ 2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง กาํหนดให ้ 1  คะแนน 
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2)  คาํถามที�มีลกัษณะทางลบ (Negative Content) 
เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง กาํหนดให ้ 1  คะแนน 
เห็นดว้ย  กาํหนดให ้ 2  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   กาํหนดให ้ 3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  กาํหนดให ้ 4  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง กาํหนดให ้ 5  คะแนน 

3.5.1.5  ส่วนที� 5 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า
โดยนาํกรอบการมีส่วนร่วมที�กาํหนดโดย สํานกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้มและคณะประมง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2543: 28 – 29) มาประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาพื�นที�
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล โดยกาํหนดประเด็นชี� วดัการมี
ส่วนร่วมเป็นคาํถามจาํนวน 25 ขอ้ แต่ละคาํถามใหเ้ลือกตอบระหวา่ง 4 คาํตอบ คือ  

1)  มาก หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมตั�งแต่ 5 ครั� ง/ปี ขึ�นไป 
2)  ปานกลาง หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมตั�งแต่ 3 – 4 ครั� ง/ปี  
3)  นอ้ย หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมตั�งแต่ 1 – 2 ครั� ง/ปี  
4)  ไม่มีส่วนร่วม หมายถึง การไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 

โดยตั�งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี�  
1)  มีส่วนร่วมมาก  กาํหนดให ้ 3  คะแนน 
2)  มีส่วนร่วมปานกลาง กาํหนดให ้ 2  คะแนน 
3)  มีส่วนร่วมนอ้ย  กาํหนดให ้ 1  คะแนน 
4)  ไม่มีส่วนร่วม  กาํหนดให ้ 0  คะแนน 

3.5.1.6  ส่วนที� 6 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน
การอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า โดยลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
 
 3.5.2  การทดสอบความตรง (Validity) 

 เป็นการวดัความแม่นยาํของเครื� องมือในการวดัสิ� งที�ต้องการจะวดัหรือสิ� งที�เครื� องมือ 
ควรจะวดั โดยนําเครื� องมือที�สร้างขึ� นเสนอต่อผู ้เชี� ยวชาญในสาขาที� เกี�ยวข้อง เพื�อพิจารณา
ตรวจสอบและประเมินความสอดคลอ้งตามเนื�อหาของแต่ละคาํถาม วา่ตรงตามจุดประสงคข์องการ
วจิยัหรือไม่ จากนั�น นาํผลของผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละท่านมาคาํนวณหาความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็น
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ที�ตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามที�สร้างขึ�น ดชันีที�ใชแ้สดงค่าความสอดคลอ้ง เรียกวา่ ดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence Index: IOC) สูตรที�ใชค้าํนวณ คือ 
 

 IOC  =      ∑R / n 
 

เมื�อ    R  คือ  ผลคูณของคะแนนกบัจาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
  n  คือ  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมด 

ทั�งนี�  คะแนนที�ไดจ้ากเครื�องมือที�มีความตรงสูง สามารถบอกถึงสภาพที�แทจ้ริงและพยากรณ์
ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2548: 148) 
 แบบสอบถามในการวจิยัครั� งนี�  ไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้มจาํนวน 
5 ท่าน ผลการทดสอบความตรง ได้ค่า IOC เท่ากบั 0.918 สรุปได้ว่า มีค่าความตรงอยู่ในระดับ 
สูงมาก เหมาะสมที�จะนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
 
 3.5.3  การทดสอบเครื�องมือเบืCองต้น (Pre – test) 
 เมื�อได้เครื�องมือที�มีความตรงตามมาตรฐานแล้ว ได้นาํไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที�มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที�อาศยัอยูโ่ดยรอบพื�นที�ชุ่มนํ� าบึงโขงหลง อาํเภอ
บึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ โดยทดลองใชจ้าํนวนประมาณร้อยละ 10.0 – 20.0 ของจาํนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที�จะไปเก็บรวบรวมจริง (วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 185) นั�นคือ ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30.0
ตวัอยา่ง เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่เครื�องมือมีความผดิพลาดนอ้ยที�สุด ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย
ที�แทจ้ริงต่อไป 
 
 3.5.4  การทดสอบความเที�ยง (Reliability) 

 เป็นการวดัความคงที�ของผลที�ไดจ้ากการวดัดว้ยเครื�องมือชุดเดียวกนักบัคนกลุ่มเดียวกนั 
ในเวลาที�ต่างกนั โดยนาํเครื�องมือมาวดัความสอดคลอ้งภายใน (Measure of Internal Consistency)  
สูตรที�ใช ้คือ  

3.5.4.1  สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder – Richardson 20: KR – 20) 
 

r       =              n             1 – ∑pq 
        n – 1                St

2 
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เมื�อ   r       คือ     สัมประสิทธิh ความเที�ยงของแบบทดสอบ 
    n       คือ     จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบ 
    p       คือ     สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
    q       คือ     สัดส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 
    St

2     คือ     ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั�งหมด 
ผลการทดสอบแบบสอบถามด้านความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� า โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ ได้ค่า r เท่ากบั 0.616 สรุปได้ว่า มีค่าความเที�ยงอยู่ในระดบั 
ปานกลาง จึงสามารถนาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

3.5.4.2  สัมประสิทธิh แอลฟา (Coefficient – α) 
 
   α       =               n            1 –  ∑ Si

2 
               n – 1           St

2 
 

     เมื�อ α       คือ     สัมประสิทธิh ความเที�ยงของเครื�องมือ 
    n       คือ     จาํนวนขอ้ในเครื�องมือ 

 Si
2     คือ     ความแปรปรวนของคะแนนคาํถามแต่ละขอ้ 

    St
2     คือ     ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั�งหมด 

ผลการทดสอบแบบสอบถามเกี�ยวกบัทศันคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�
ชุ่มนํ� า โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ ได้ค่า α เท่ากับ 0.576 และ 0.961 สรุปได้ว่า  
มีค่าความเที�ยงอยูใ่นระดบัปานกลางและสูงมาก ตามลาํดบั ดงันั�น จึงสามารถนาํแบบสอบถามไปใช้
เก็บขอ้มูลไดจ้ริง 
 

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 3.6.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 

 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที�อาศัย 
อยูโ่ดยรอบพื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง ใน 21 หมู่บา้น จาก 3 ตาํบล คือ ตาํบลบึงกาฬ ตาํบลโนนสมบูรณ์ และ
ตาํบลโคกก่อง อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ รวมจาํนวน 372 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้าํ
ชุมชน จาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลโนนสมบูรณ์, บึงกาฬ และโคกก่อง 
โดยกาํหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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 3.6.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 

 เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการ
และรายงานการวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
 

3.7  วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 3.7.1  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั�วไปที�ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม โดยนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางและแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถี� 
(Frequency) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ�าสุด (Minimum) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตน้  
 
 3.7.2  การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ (Relationship Aanalysis) 

 เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมานในรูปของการทดสอบ t – test, F – test และการวิเคราะห์ไค – สแควร์ (Chi – 
square) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ ที�ระดับ 0.05 ทั� งนี�  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช ้
การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ซึ� งอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ ในการวิเคราะห์คาํนวณ  
โดยตวัแปรที�ใชใ้นการวเิคราะห์ไดก้าํหนดเกณฑ ์ดงันี�  

1)  ระดบัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
การศึกษา   ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา   ตํ�า 
มธัยมศึกษา ขึ�นไป  สูง 

2)  ระยะทางจากพื�นที�ชุ่มนํ�า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามค่าเฉลี�ยของขอ้มูล คือ 
ระยะทาง   ระยะทางจากพืCนที�ชุ่มนํCา 
0 – 1.50 กิโลเมตร  ใกล ้
1.60 กิโลเมตร ขึ�นไป  ไกล 
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3)  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ� า แบ่งคะแนนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามค่าเฉลี�ย
ของขอ้มูล คือ 

ช่วงคะแนน   ระดับความรู้ 

0 – 8.00 คะแนน  ตํ�า 
9.00 คะแนน ขึ�นไป  สูง 

4)  ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ� า แบ่งคะแนนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามค่าเฉลี�ย 
ของขอ้มูล คือ 

ช่วงคะแนน   ระดับทศันคติ 
0 – 40.0 คะแนน  ลบ 
41.0 คะแนน ขึ�นไป  บวก 

5)  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า แบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ช่วงคะแนน   ระดับการมีส่วนร่วม 
0 – 25.0 คะแนน  นอ้ย 
26.0 – 50.0 คะแนน  ปานกลาง 
51.0 คะแนน ขึ�นไป  มาก 



 
 

บทที� 4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั เรื�อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื"นที�
ชุ่มนํ" ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลจากหัวหนา้หรือ
สมาชิกในครอบครัว จาํนวน 372 ราย ระหวา่งเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 ของประชาชน 
ในพื"นที�ศึกษา มีรายละเอียดผลการศึกษา ดงันี"  

4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
4.2  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์
4.3  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 
4.4  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 
4.5  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 
4.6  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 
4.7  การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

4.1.1  เพศ 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.2 และเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 32.8 ดงัแสดงในตารางที� 4.1 
 

ตารางที� 4.1  เพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

เพศ    จํานวน (คน)   ร้อยละ 

ชาย           250      67.2 
 หญิง           122      32.8 

   รวม           372       100 
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4.1.2  อายุ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากที�สุดมีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 
รองลงมา มีอาย ุ51 – 60 ปี 31 – 40 ปี 61 – 70 ปี 21 – 30 ปี ตั"งแต่ 71 ปี ขึ"นไป และ 0 – 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.4, 21.8, 10.2, 9.40, 2.40 และ 1.10 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.2 
 

ตารางที� 4.2  อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 อายุ (ปี)    จํานวน (คน)   ร้อยละ 

 0 – 20            4     1.10  
 21 – 30           35     9.40  
 31 – 40           81     21.8  
 41 – 50          118     31.7 
 51 – 60           87     23.4  
 61 – 70           38     10.2  
 71 ขึ"นไป           9     2.40 

 รวม          372     100 

 ค่าเฉลี�ย  = 46.6   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 12.3 
 ค่าตํ�าสุด = 18   ค่าสูงสุด = 88  

 
4.1.3  สถานภาพในครอบครัว 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 62.9 และ
เป็นสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 37.1 ดงัแสดงในตารางที� 4.3 
 

ตารางที� 4.3  สถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถานภาพในครอบครัว  จํานวน (คน)   ร้อยละ 

หวัหนา้           234      62.9 
 สมาชิก           138      37.1 

   รวม           372      100 
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4.1.4  สถานภาพสมรส  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส คิดเป็นร้อยละ 84.7 
รองลงมา มีสถานภาพโสด หมา้ย และหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.30, 5.40 และ 1.60 ตามลาํดบั  
ดงัแสดงในตารางที� 4.4 
 
ตารางที� 4.4  สถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถานภาพสมรส   จํานวน (คน)   ร้อยละ 

โสด           31      8.30 
 สมรส          315      84.7 
 หมา้ย           20      5.40 
 หยา่ร้าง            6      1.60 

   รวม          372      100 

 

4.1.5  ระดับการศึกษา 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่กึ�งหนึ�งมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 61.6 รองลงมา ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนตน้ ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.5, 15.3, 3.50 และ 2.10 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.5 
 
ตารางที� 4.5  ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระดับการศึกษา   จํานวน (คน)   ร้อยละ 

ประถมศึกษา          229     61.6 
 มธัยมศึกษาตอนตน้          57     15.3 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย          65     17.5 
 ปริญญาตรี           13     3.50 
 สูงกวา่ปริญญาตรี           8     2.10 

   รวม           372     100 
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4.1.6  อาชีพหลกั 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่กึ�งหนึ�งมีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
69.4 รองลงมา ไดแ้ก่ รับจา้งทั�วไป คา้ขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตวั ประมง และไม่มีอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 14.0, 8.30, 3.50, 2.40, 1.30 และ 1.10 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.6 
   
ตารางที� 4.6  อาชีพหลกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อาชีพหลกั   จํานวน (คน)   ร้อยละ 

เกษตรกร          258      69.4 
 รับจา้งทั�วไป           52      14.0 
 คา้ขาย            31      8.30 
 รับราชการ           13      3.50 
 ประมง             5      1.30 
 ธุรกิจส่วนตวั            4      1.10 
 ไม่มีอาชีพ            9      2.40 

   รวม           372      100 

 

4.1.7  การมีตําแหน่งทางสังคม 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกว่ากึ� งหนึ� งไม่มีตาํแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 
59.7 และมีตาํแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 40.3 โดยมีตาํแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น ร้อยละ 
16.1 กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ร้อยละ 9.40 เท่ากบั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
ร้อยละ 9.40 และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร้อยละ 5.40 ดงัแสดงในตารางที� 4.7 
 

4.1.8  การได้รับการฝึกอบรม  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพื"นที�ชุ่มนํ"า คิดเป็นร้อยละ 71.2 และไดรั้บการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 28.8 
ดงัแสดงในตารางที� 4.8 
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ตารางที� 4.7  การมีตาํแหน่งทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การมีตําแหน่งทางสังคม                 จํานวน (คน)           ร้อยละ 

มีตาํแหน่ง      150  40.3 
– คณะกรรมการหมู่บา้น     60  16.1 
– กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   35  9.40 
– อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   35  9.40 
– สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   20  5.40 

 ไม่มีตาํแหน่ง      222  59.7 

   รวม       372  100 

 

ตารางที� 4.8  การไดรั้บการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การได้รับการฝึกอบรม  จํานวน (คน)   ร้อยละ 

ไดรั้บ            107     28.8 
 ไม่ไดรั้บ           265     71.2 

   รวม            372     100 

 

4.1.9  ระยะทางจากพื:นที�ชุ่มนํ:า 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากที�สุดมีระยะทางจากบา้นพกัถึงพื"นที�ชุ่มนํ" า 

เป็นระยะทาง 0.600 – 1.00 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา ได้แก่ ระยะทาง 1.60 – 2.00,  
1.10 – 1.50, 0 – 0.500, 2.10 – 2.50, 2.60 – 3.00 และมากกวา่ 3.00 กิโลเมตร ขึ"นไป คิดเป็นร้อยละ 
19.1, 17.5, 12.4, 9.40, 9.40 และ 4.00 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.9 
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ตารางที� 4.9  ระยะทางจากพื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระยะทาง (กโิลเมตร)  จํานวน (คน)   ร้อยละ 

0 – 0.500            46      12.4 
 0.600 – 1.00           105     28.2 
 1.10 – 1.50            65      17.5 
 1.60 – 2.00            71      19.1 
 2.10 – 2.50            35      9.40 
 2.60 – 3.00            35      9.40 
 มากกวา่ 3.00            15       4.00 

   รวม            372     100 

 ค่าเฉลี�ย  = 1.68   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 0.914 
 ค่าตํ�าสุด = 0.300   ค่าสูงสุด = 6.00  
 

4.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ 
 

4.2.1  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษ ์ 
คิดเป็นร้อยละ 82.5 โดยรับรู้จากผูน้าํหมู่บา้นมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมา ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ราชการ ร้อยละ 47.6 เสียงตามสาย เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว เป็นตน้ ร้อยละ 36.8 โทรทศัน์ ร้อยละ 
21.0 องคก์รเอกชน ร้อยละ 17.5 โปสเตอร์ ร้อยละ 8.10 แผน่พบั ร้อยละ 5.90 หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 
3.80 นิทรรศการ ร้อยละ 2.90 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 2.20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�ไม่รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 17.5 ดงัแสดงในตารางที� 4.10 
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ตารางที� 4.10  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร                 จํานวน (คน)  ร้อยละ 

รับรู้     307     82.5 
– ผูน้าํหมู่บา้น   263     70.7 
– หน่วยงานราชการ  177     47.6 
– เสียงตามสาย   137     36.8 
– โทรทศัน์    78     21.0 
– องคก์รเอกชน    65     17.5 
– โปสเตอร์    30     8.10 
– แผน่พบั    22     5.90 
– หนงัสือพิมพ ์    14     3.80 
– นิทรรศการ     9     2.40 
– อินเทอร์เน็ต     8     2.20 

 ไม่รับรู้       65     17.5 

   รวม                  372     100 

 

4.2.2  การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ 

ผลการศึกษา พบว่า การดําเนินงานของหน่วยงานราชการในการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้กบัชุมชน กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 87.6 โดยไดรั้บ 1 – 2 ครั" ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 
54.6 รองลงมา ไดรั้บ 3 – 4 ครั" ง/ปี ร้อยละ 22.0 และไดรั้บตั"งแต่ 5 ครั" ง/ปี ขึ"นไป ร้อยละ 11.0  
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�ไม่เคยไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 12.4 ดงัแสดงในตารางที� 4.11 
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ตารางที� 4.11  การไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร         จํานวน (คน)  ร้อยละ 

ไดรั้บ     326    87.6 
– 1 – 2 ครั" ง/ปี   203    54.6 
– 3 – 4 ครั" ง/ปี    82    22.0 
– 5 ครั" ง/ปี ขึ"นไป    41    11.0 

 ไม่ไดรั้บ     46    12.4 

   รวม     372    100 

 

4.3  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
 

4.3.1  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 

คาํถามความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" า มี 11 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มคาํถามที�มีคาํตอบที�ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 6 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 11 และกลุ่มคาํถาม 
ที�มีคาํตอบที�ผดิ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 5 ขอ้ 7 และขอ้ 10 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
มีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าในระดบัสูง เพราะสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้งเกือบทุกขอ้ 
โดยมีสัดส่วนของจาํนวนผูที้�ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 70.7 ขึ"นไป ยกเวน้ขอ้ 8 เพียงขอ้เดียว ที�กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบผดิ โดยตอบถูกเพียงร้อยละ 31.5 ดงัแสดงในตารางที� 4.12 

 
4.3.2  คะแนนความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที�สุด ตอบถูกจาํนวน 9 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 33.6 

รองลงมา ตอบถูกจาํนวน 10 ขอ้ 8 ขอ้ 11 ขอ้ 7 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 4 ขอ้ และ 3 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 24.2, 
15.6, 9.70, 8.10, 3.20, 3.00, 1.90 และ 0.800 ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความรู้เท่ากบั 
8.76 คะแนน ดงัแสดงในตารางที� 4.13 
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ตารางที� 4.12  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คําถาม ตอบถูก (คน) ตอบผดิ (คน) 

1. การอนุรักษ ์คือ การใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาด  
    ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ยาวนานที�สุด สูญเสียนอ้ยที�สุด  
    และกระจายการใชป้ระโยชน์อยา่งทั�วถึง 

354 
(95.2) 

18 
(4.80) 

2. การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าคือการสงวนรักษาพื"นที�ไว ้ 
    โดยไม่ใชป้ระโยชน์ใด ๆ 

263 
(70.7) 

109 
(29.3) 

3. พื"นที�ชุ่มนํ"าไม่มีความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติอื�น ๆ 364 
(97.8) 

8 
(2.20) 

4. การใชป้ระโยชน์พื"นที�ชุ่มนํ"าอยา่งย ั�งยนืเป็นรูปแบบหนึ�ง 
    ของการอนุรักษ ์

341 
(91.7) 

31 
(8.30) 

5. การบริหารจดัการพื"นที�ชุ่มนํ"าเป็นหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐ 
    เท่านั"น 

304 
(81.7) 

68 
(18.3) 

6. พื"นที�ชุ่มนํ"า เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนในชุมชน 335 
(90.0) 

37 
(10.0) 

7. ปุ๋ยและสารเคมีจากการเกษตรไม่มีผลต่อคุณภาพของนํ"า 
    ในพื"นที�ชุ่มนํ"า 

310 
(83.3) 

62 
(16.7) 

8. ประโยชน์ของพื"นที�ชุ่มนํ"า คือ ช่วยป้องกนันํ"าท่วมได ้ 117 
(31.5) 

255 
(68.5) 

9. พื"นที�ชุ่มนํ"า เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ 350 
(94.1) 

22 
(5.90) 

10. พื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง ยงัไม่ไดขึ้"นทะเบียนเป็นพื"นที�ชุ่มนํ"า 
      ที�มีความสาํคญัระหวา่งประเทศ 

292 
(78.5) 

80 
(21.5) 

11. สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
      ถูกกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

325 
(87.4) 

47 
(12.6) 
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ตารางที� 4.13  คะแนนความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 คะแนน    จํานวน (คน)     ร้อยละ 

 3             3       0.800 
 4             7        1.90 
 5            12        3.20 
 6            11        3.00 
 7            30        8.10 
 8            58       15.6 
 9           125       33.6 
 10            90       24.2 
 11            36       9.70 

 รวม           372       100 

  ค่าเฉลี�ย  = 8.76   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 1.61 
 ค่าตํ�าสุด = 3   ค่าสูงสุด = 11  

 

4.4   ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
 

4.4.1  ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
คาํถามเกี�ยวกบัทศันคติต่อการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" า มี 11 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มคาํถามที�มีคาํตอบเชิงบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 8 และขอ้ 10 และกลุ่มคาํถามที�มีคาํตอบ
เชิงลบ ได้แก่ ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 9 และขอ้ 11 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
มีทศันคติในเชิงบวกต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" า กล่าวคือ มีค่าเฉลี�ยทศันคติเท่ากบั 3.83 โดยจาํนวน
มากที�สุดเห็นวา่ เด็กและเยาวชน ควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" า มีค่าเฉลี�ย 4.20 รองลงมา 
ไดแ้ก่ การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าเป็นหนา้ที�ของทุกคนในชุมชน  และการมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
การอนุรักษ์ ทาํให้การบริหารจดัการพื"นที�ชุ่มนํ" าประสบความสําเร็จ มีค่าเฉลี�ย 4.16 และ 4.07 
ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.14  
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ตารางที� 4.14  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คําถาม 
เห็นด้วย 

อย่างยิ�ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ�ง 

ค่า 

เฉลี�ย 

1. การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 
    เป็นหนา้ที�ของทุกคนในชุมชน 

87 
(23.4) 

265 
(71.2) 

13 
(3.50) 

7 
(1.90) 

0 
(0) 

4.16 
± 0.565 

2. การเขา้ร่วมกิจกรรมในการ 
    อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า ทาํให ้
    เสียเวลาในการประกอบอาชีพ 

5 
(1.30) 

35 
(9.40) 

72 
(19.4) 

209 
(56.2) 

51 
(13.7) 

3.72 
± 0.865 

3. การใชป้ระโยชน์ในพื"นที�ชุ่มนํ"า  
    สามารถทาํไดโ้ดยไม่มีขีดจาํกดั 

28 
(7.50) 

111 
(29.9) 

41 
(11.0) 

147 
(39.5) 

45 
(12.1) 

3.19 
± 1.20 

4. การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าช่วยให ้
    คนในชุมชนมีชีวติความเป็นอยู ่
    ที�ดีขึ"น 

71 
(19.1) 

231 
(62.1) 

59 
(15.9) 

8 
(2.10) 

3 
(0.800) 

3.97 
± 0.713 

5. การออกกฎระเบียบเกี�ยวกบั 
    การใชป้ระโยชน์พื"นที�ชุ่มนํ"า 
    เป็นสิ�งที�จาํเป็น 

66 
(17.7) 

213 
(57.2) 

59 
(15.9) 

30 
(8.10) 

4 
(1.10) 

3.83 
± 0.853 

6. การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า ไม่จาํเป็น 
    ตอ้งคาํนึงถึงสิ�งมีชีวติชนิดอื�น ๆ  
    เช่น นก ปลา 

9 
(2.40) 

32 
(8.60) 

21 
(5.70) 

237 
(63.7) 

73 
(19.6) 

3.90 
± 0.898 

7. เราไม่สามารถจดัทาํพื"นที�ชุ่มนํ"า 
    ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวได ้ 
    เพราะไม่มีความสวยงาม 

12 
(3.20) 

55 
(14.8) 

109 
(29.3) 

163 
(43.8) 

33 
(8.90) 

3.40 
± 0.954 

8. เด็กและเยาวชน ควรมีส่วนร่วม 
    ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า 

108 
(29.0) 

246 
(66.1) 

4 
(1.10) 

11 
(3.00) 

3 
(0.800) 

4.20 
± 0.674 

9. การทิ"งขยะและสิ�งปฏิกลูลงในนํ"า  
    ไม่มีผลทาํใหน้ํ"าเน่าเสีย 

1 
(0.300) 

22 
(5.90) 

14 
(3.80) 

259 
(69.6) 

76 
(20.4) 

4.04 
± 0.709 
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ตารางที� 4.14  (ต่อ) 
 

คําถาม 
เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

ค่า 

เฉลี�ย 

10. การมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั 
      การอนุรักษ ์ทาํใหก้ารจดัการ 
      พื"นที�ชุ่มนํ"าประสบความสาํเร็จ 

65 
(17.5) 

282 
(75.8) 

12 
(3.20) 

11 
(3.00) 

2 
(0.500) 

4.07 
± 0.608 

11. ความสาํเร็จของการอนุรักษ ์
      พื"นที�ชุ่มนํ"าขึ"นอยูก่บั 
      งบประมาณเพียงอยา่งเดียว 

8 
(2.10) 

48 
(12.9) 

81 
(21.8) 

183 
(49.2) 

52 
(14.0) 

3.60 
± 0.954 

  เฉลี�ย     3.83 

 
4.4.2  คะแนนทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่กึ�งหนึ�งมีคะแนนทศันคติระหวา่ง 41 – 45 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมา มีคะแนนทศันคติระหวา่ง 36 – 40 คะแนน 46 – 50 คะแนน 31 – 35 
คะแนน 0 – 30 คะแนน และ 51 – 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.6, 18.0, 4.90, 1.60 และ 0.800 
ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.15 
 

ตารางที� 4.15  คะแนนทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 คะแนน    จํานวน (คน)   ร้อยละ 

 0 – 30             6      1.60 
 31 – 35            18      4.90 
 36 – 40            88      23.6 
 41 – 45           190      51.1 
 46 – 50            67      18.0 
 51 – 55             3     0.800  

 รวม           372      100 

  ค่าเฉลี�ย  = 41.0   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 4.22 
 ค่าตํ�าสุด = 28   ค่าสูงสุด = 52  
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4.5  การมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 

 
4.5.1  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
ในการวิจยั ไดแ้บ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การมี

ส่วนร่วมในการศึกษาพื"นที� (ขอ้ 1 – 5) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (ขอ้ 6 – 10) การมีส่วนร่วม 
ในการดาํเนินงาน (ขอ้ 11 – 15) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (ขอ้ 16 – 20) และการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและติดตามผล (ขอ้ 21 – 25) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พื"นที� ชุ่มนํ" ากุดทิงในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี�ยการมีส่วนร่วมเท่ากับ 1.38 (จาก  
3 คะแนน) โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 1.79 รองลงมา ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมในการศึกษาพื"นที� การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล โดยมีค่าเฉลี�ย 1.46, 1.41, 1.24 และ 0.980 
ตามลาํดบั 

รูปแบบที�กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมมากที�สุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การใช้ประโยชน์ดา้นการ
ประมง มีค่าเฉลี�ย 2.12 รองลงมา ได้แก่ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ให้กบัคนในครอบครัว 
และคนรอบขา้ง การใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค 
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบในการใชพ้ื"นที�ชุ่มนํ"า มีค่าเฉลี�ย 1.94, 1.94, 1.87 และ 1.79 ตามลาํดบั 
ส่วนรูปแบบที�กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัทาํรายงานการประเมินผล
การปฏิบติังาน มีค่าเฉลี�ย 0.800 รองลงมา ไดแ้ก่ การบริจาคเงินหรือสิ�งของเพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผน การติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�
ของรัฐ และการวางแผนเพื�อติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี�ย 0.900, 0.940, 0.940 และ 
0.990 ตามลาํดบั  ดงัแสดงในตารางที� 4.16 
 

4.5.2  คะแนนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที�สุดมีคะแนนการมีส่วนร่วมระหวา่ง 31 – 40 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมา มีคะแนนระหวา่ง 41 – 50 คะแนน 11 – 20 คะแนน 21 – 30
คะแนน 51 – 60 คะแนน 0 – 10 คะแนน 61 – 70 คะแนน และตั"งแต่ 71 คะแนน ขึ"นไป คิดเป็นร้อยละ 
20.5, 15.6, 13.2, 11.0, 8.30, 4.80 และ 1.10 ตามลาํดบั หากนาํผลคะแนนมาแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมแลว้ 
จะพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงในระดบัน้อย ปานกลาง และสูง 
คิดเป็นร้อยละ 30.6, 52.5 และ 16.9 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 4.17 
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ตารางที� 4.16  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

เฉลี�ย 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 

1. การศึกษาขอบเขตของพื"นที�ชุ่มนํ"า 50 
(13.4) 

152 
(40.9) 

94 
(25.3) 

76 
(20.4) 

1.47 
± 0.964 

2. การศึกษาลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 
    ของพื"นที�ชุ่มนํ"า 

72 
(19.4) 

150 
(40.3) 

92 
(24.7) 

58 
(15.6) 

1.63 
± 0.966 

3. การศึกษาปัญหาการบุกรุกพื"นที� 
    ชุ่มนํ"า 

63 
(16.9) 

108 
(29.1) 

124 
(33.3) 

77 
(20.7) 

1.42 
± 1.00 

4. การศึกษาทรัพยากรและระบบนิเวศ 
    ในพื"นที�ชุ่มนํ"า 

56 
(15.1) 

19 
(5.10) 

223 
(59.9) 

74 
(19.9) 

1.15 
± 0.912 

5. การศึกษาสภาพปัญหาในการอนุรักษ ์
    พื"นที�ชุ่มนํ"า 

55 
(14.8) 

112 
(30.1) 

123 
(33.1) 

82 
(22.0) 

1.38 
± 0.987 

6. การวางแผนการกาํหนดขอบเขต 
    พื"นที�ชุ่มนํ"า 

69 
(18.5) 

82 
(22.1) 

91 
(24.5) 

130 
(34.9) 

1.24 
± 1.12 

7. การวางแผนการใชป้ระโยชน์ 
    จากพื"นที�ชุ่มนํ"า 

72 
(19.4) 

100 
(26.9) 

95 
(25.5) 

105 
(28.2) 

1.37 
± 1.09 

8. การวางแผนการป้องกนัการกระทาํ 
    ผดิกฎระเบียบในพื"นที�ชุ่มนํ"า 

47 
(12.6) 

107 
(28.8) 

120 
(32.3) 

98 
(26.3) 

1.28 
± 0.991 

9. การวางแผนเพื�อดูแล รักษา  
    และพฒันาพื"นที�ชุ่มนํ"า 

51 
(13.7) 

119 
(32.0) 

98 
(26.3) 

104 
(28.0) 

1.31 
± 1.03 

10. การวางแผนเพื�อติดตามตรวจสอบ  
      และประเมินผล 

23 
(6.20) 

82 
(22.0) 

134 
(36.0) 

133 
(35.8) 

0.990 
± 0.910 

11. การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื�อการอนุรักษ ์
      พื"นที�ชุ่มนํ"า 

58 
(15.6) 

105 
(28.2) 

146 
(39.2) 

63 
(17.0) 

1.42 
± 0.947 

12. การบริจาคเงินหรือสิ�งของ 
      เพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

13 
(3.50) 

75 
(20.2) 

144 
(38.7) 

140 
(37.6) 

0.900 
± 0.842 

13. การปฏิบติัตามกฎระเบียบในการใช ้
      พื"นที�ชุ่มนํ"า 

89 
(23.9) 

152 
(40.9) 

95 
(25.5) 

36 
(9.70) 

1.79 
± 0.917 
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ตารางที� 4.16  (ต่อ)      
      

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

เฉลี�ย 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 

14. การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ ์
      ใหก้บัคนในครอบครัว/คนรอบขา้ง 

101 
(27.1) 

174 
(46.8) 

72 
(19.4) 

25 
(6.70) 

1.94 
± 0.856 

15. การประชาสัมพนัธ์ผลงานที�เกิดขึ"น 
      จากการดาํเนินงาน 

48 
(12.9) 

97 
(26.1) 

135 
(36.3) 

92 
(24.7) 

1.27 
± 0.976 

16. การใชป้ระโยชน์ดา้นการอุปโภค 
      บริโภค 

133 
(35.8) 

109 
(29.3) 

79 
(21.2) 

51 
(13.7) 

1.87 
± 1.05 

17. การใชป้ระโยชน์ 
      ดา้นการเกษตรกรรม 

153 
(41.1) 

95 
(25.5) 

72 
(19.4) 

52 
(14.0) 

1.94 
± 1.08 

18. การใชป้ระโยชน์ดา้นการประมง 164 
(44.1) 

115 
(30.9) 

66 
(17.7) 

27 
(7.30) 

2.12 
± 0.947 

19. การใชป้ระโยชน์ดา้นการปศุสัตว ์ 65 
(17.4) 

94 
(25.3) 

94 
(25.3) 

119 
(32.0) 

1.28 
± 1.09 

20. การใชป้ระโยชน์ดา้นการพกัผอ่น 
      หยอ่นใจ 

72 
(19.4) 

155 
(41.6) 

119 
(32.0) 

26 
(7.00) 

1.73 
± 0.851 

21. การติดตามตรวจสอบ 
      การดาํเนินงานตามแผน 

29 
(7.80) 

65 
(17.4) 

133 
(35.8) 

145 
(39.0) 

0.940 
± 0.936 

22. การติดตามตรวจสอบ 
      การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ของรัฐ 

33 
(8.90) 

68 
(18.3) 

115 
(30.9) 

156 
(41.9) 

0.940 
± 0.978 

23. การแจง้เจา้หนา้ที�เมื�อมี 
      การกระทาํผดิเกี�ยวกบัพื"นที�ชุ่มนํ"า 

42 
(11.3) 

96 
(25.8) 

130 
(34.9) 

104 
(28.0) 

1.20 
± 0.975 

24. การจดัทาํรายงานการประเมินผล 
      การปฏิบติังาน 

22 
(5.90) 

59 
(15.9) 

116 
(31.2) 

175 
(47.0) 

0.800 
± 0.911 

25. การปรับปรุงแกไ้ขแผน 
      การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

33 
(8.90) 

87 
(23.4) 

110 
(29.5) 

142 
(38.2) 

1.03 
± 0.986 

เฉลี�ย     1.38 
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ตารางที� 4.17  คะแนนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 คะแนน    จํานวน (คน)   ร้อยละ 

 0 – 10            31     8.30 
 11 – 20            58     15.6 
 21 – 30            49     13.2 
 31 – 40            95     25.5 
 41 – 50            76     20.5 
 51 – 60            41     11.0 
 61 – 70            18     4.80 
 71 ขึ"นไป            4     1.10 

 รวม           372      100 

  ค่าเฉลี�ย  = 34.7   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 16.4 
 ค่าตํ�าสุด = 2   ค่าสูงสุด = 74 

 

4.6  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
 

4.6.1  ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งที�อาศยัอยู่โดยรอบพื"นที�

ชุ่มนํ"ากุดทิง อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ จาํนวน 372 ราย พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ามีหลากหลายประการ ที�พบมากที�สุด ไดแ้ก่ การลกัลอบจบัสัตวน์ํ" าในเขต
หวงห้ามที�กาํหนดไวร่้วมกนั คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ การบุกรุกพื"นที�ชุ่มนํ" า ทั"งบุกรุก 
เพื�อการเกษตร การปศุสัตว ์การครอบครอง หรือเพื�อประกอบกิจกรรมอื�น ๆ ร้อยละ 31.1 ประชาชน
ขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ทั" งทรัพยากรธรรมชาติและพื"นที�ชุ่มนํ" า ร้อยละ 26.3 
ปัญหาขอบเขตพื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�ไม่ชดัเจน ร้อยละ 25.5 เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการไม่จริงจงั 
ร้อยละ 22.6 ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 21.0 ปัญหาการทิ"งสารมลพิษ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และนํ" าเสีย
ที�ไม่ผ่านการบาํบดัลงสู่พื"นที�ชุ่มนํ" าและปัญหานํ" าเสีย ร้อยละ 18.5 ประชาชนทั"งในและนอกพื"นที�
ไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงานและการอนุรักษ์ ร้อยละ 17.5 ขาดงบประมาณในการบริหาร
จดัการ ร้อยละ 14.5 ปัญหาวชัพืชในนํ" า โดยเฉพาะผกัตบชวา ร้อยละ 10.2 การบริหารจดัการของ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไม่เหมาะสม ร้อยละ 9.40 การประสานงานของผูที้�เกี�ยวขอ้งที�ไม่มีประสิทธิภาพ 
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ร้อยละ 5.90 การไม่เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ร้อยละ 4.80 ปัญหาความขดัแยง้ในการใช้
พื"นที� ร้อยละ 4.00 พื"นที�ชุ่มนํ" าอยู่ไกลบา้น ร้อยละ 2.90 การไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ"น  
ร้อยละ 2.70 การเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื"นที�ชุ่มนํ" าไดย้าก ร้อยละ 2.10 ไม่มีที�นั�งพกัผอ่น ร้อยละ 1.30 
และมีเจา้หนา้ปฏิบติังานไม่เพียงพอ ร้อยละ 0.800 ดงัแสดงในตารางที� 4.18 
 
ตารางที� 4.18  ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"า ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค    จํานวน (คน)         ร้อยละ 

 การลกัลอบจบัสัตวน์ํ"าในเขตหวงหา้ม         128           34.4 
 การบุกรุกพื"นที�ชุ่มนํ"า           112           31.1 
 ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจ           98           26.3 
 ขอบเขตพื"นที�ชุ่มนํ"าไม่ชดัเจน           95           25.5 
 เจา้หนา้ที�ดาํเนินการไม่จริงจงั           84           22.6 
 ไม่มีการประชาสัมพนัธ์            78           21.0 
 การทิ"งสารมลพิษลงในนํ"า/นํ"าสกปรก          69           18.5 
 ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ           65           17.5 

ขาดงบประมาณ             54           14.5 
วชัพืชในนํ"า             38           10.2 

 การบริหารจดัการไม่เหมาะสม           35           9.40 
 การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ          22           5.90 

การไม่เคารพระเบียบกฎเกณฑ ์           18           4.80 
 ความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์           15           4.00 
 พื"นที�ชุ่มนํ"าอยูไ่กลบา้น            11           2.90 
 ไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม            10           2.70 
 เขา้ใชป้ระโยชน์พื"นที�ชุ่มนํ"าไดย้าก            8           2.10 
 ไม่มีที�นั�งพกัผอ่น             5           1.30 

เจา้หนา้ที�มีไม่เพียงพอ             3          0.800 
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4.6.2  ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:า 
การศึกษาเกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  

มีข้อเสนอแนะที�หลากหลายและมีหลายประเด็นที�น่าสนใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ� งหนึ� ง
เสนอแนะใหผู้ที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิงอยา่งจริงจงั คิดเป็นร้อยละ 50.5 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความตอ้งการใหมี้การใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่ประชาชนในพื"นที� ทั"งโดย
การฝึกอบรมและการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ร้อยละ 47.0 ให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
พื"นที�ชุ่มนํ" าโดยตรง ร้อยละ 42.7 นอกจากนี"  ยงัตอ้งการให้มีการส่งเสริม สนบัสนุน ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ร้อยละ 32.5 การจดัทาํแนวเขตพื"นที�ชุ่มนํ" าให้มีความชดัเจน ร้อยละ 30.9
การจดัทาํพื"นที�ชุ่มนํ"าใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว ร้อยละ 29.6 การเพิ�มงบประมาณในการอนุรักษพ์ื"นที�
ชุ่มนํ" า ร้อยละ 29.0 การลาดตระเวนพื"นที�ชุ่มนํ" าเพื�อป้องกนัการกระทาํผิด ร้อยละ 23.9 การปล่อย
พนัธ์ุสัตวน์ํ" าลงในนํ" า ร้อยละ 15.3 การประกาศให้พื"นที�ชุ่มนํ" าเป็นเขตอนุรักษ์นกนํ" า ร้อยละ 11.6  
การปรับปรุงภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม ร้อยละ 10.2 การขยายพื"นที�เขตอนุรักษใ์ห้เพิ�มขึ"น ร้อยละ 
9.40 การลดการปล่อยสารเคมีลงในนํ" าและการบาํบดันํ" าเสีย ร้อยละ 8.10 ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ใหข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการอนุรักษที์�ถูกตอ้ง ร้อยละ 7.30 การจดัให้มีอาสาสมคัรดูแลพื"นที�ชุ่มนํ" า 
ร้อยละ 6.70 การลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด ร้อยละ 5.10 การให้มีค่าตอบแทน 
แก่อาสาสมคัรเพื�อเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ร้อยละ 4.30 และการสร้างพื"นที�ชุ่มนํ" าให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 3.20 ดงัแสดงในตารางที� 4.19 
 
ตารางที� 4.19  ขอ้เสนอแนะในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ข้อเสนอแนะ     จํานวน (คน)              ร้อยละ 

 ดาํเนินการอนุรักษอ์ยา่งจริงจงั           188  50.5  
 การใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชน         175  47.0 

ใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบโดยตรง           159  42.7  
 ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม          121  32.5 
 จดัทาํแนวเขตพื"นที�ชุ่มนํ"าใหช้ดัเจน          115  30.9  
 จดัสร้างใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว           110  29.6  
 เพิ�มงบประมาณในการดาํเนินการ           108  29.0 

การลาดตระเวนพื"นที�             89    23.9 
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ตารางที� 4.19  (ต่อ) 

 

ข้อเสนอแนะ     จํานวน (คน)              ร้อยละ 

การปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ํ"า             57   15.3 
การประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษน์กนํ"า           43   11.6  

 การปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงาม            38   10.2 
 การขยายพื"นที�เขตอนุรักษ ์            35   9.40 
 การลดการปล่อยสารเคมีลงในนํ"า/บาํบดันํ"าเสีย          30   8.10 

การใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง            27   7.30 
การจดัใหมี้อาสาสมคัรดูแลพื"นที�ชุ่มนํ"า           25   6.70 
การลงโทษผูก้ระทาํผดิอยา่งเคร่งครัด           19   5.10 
การใหค้่าตอบแทนอาสาสมคัร            16   4.30 
การสร้างแหล่งเรียนรู้             12   3.20 

  

4.7  การทดสอบสมมติฐาน 

 
เป็นการทดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" า

กุดทิง โดยการทดสอบ ผูว้ิจยัใช้การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ซึ� งอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC+ ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาปรากฏ ดงันี"  
 

4.7.1  สมมติฐานที� 1 ประชาชนที�มีเพศต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�   

ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วม
ในระดับปานกลาง โดยเพศชายมีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง คือ 36.8  
และ 30.2 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = 3.70 ค่า Sig. = 0 
(นอ้ยกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอย่างที�มีเพศต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 1 ดงัแสดงในตาราง 
ที� 4.20 
 



73 
 
ตารางที� 4.20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

เพศ             จํานวน  Mean     S.D.   t     Sig. 

ชาย  250   36.8   16.0            3.700      0 
หญิง  122   30.2   16.4 

รวม  372 

 
4.7.2  สมมติฐานที� 2 ประชาชนที�มีอายุต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที� 

ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง โดยแบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 0 – 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี  
61 – 70 ปี และตั"งแต่ 71 ปี ขึ"นไป เมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test พบวา่ มีค่า F = 0.721  
ค่า Sig. = 0.633 (มากกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายุต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พื"นที� ชุ่มนํ" ากุดทิงไม่แตกต่างกัน ดังนั" น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที� 2  
ดงัแสดงในตารางที� 4.21 
 
ตารางที� 4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

Participation  SS  df       MS   F     Sig. 

Between Groups            1,169                6       195            0.721   0.633 
Within Groups           98,616              365       270 

รวม            99,785              371 

 
4.7.3  สมมติฐานที� 3 สถานภาพในครอบครัวของประชาชนที�ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพในครอบครัวและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า ทั"งหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว 
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง คือ 36.5 และ 31.6 ตามลาํดบั และเมื�อ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = 2.77 ค่า Sig. = 0.00600 (น้อยกว่า 0.05)  
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ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีสถานภาพในครอบครัวต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 3 ดงัแสดงในตาราง 
ที� 4.22 
 
ตารางที� 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพในครอบครัวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที� 

ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

สถานภาพในครอบครัว    จํานวน Mean            S.D.    t      Sig. 

หวัหนา้        234   36.5          16.0           2.77  0.00600 
สมาชิก        138   31.6          16.6 

รวม        372 

 
4.7.4  สมมติฐานที� 4 สถานภาพสมรสของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 ในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง โดยแบ่งสถานภาพสมรสออกเป็น สมรส โสด หมา้ย และหยา่ร้าง 
เมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test พบวา่ มีค่า F = 0.0180 ค่า Sig. = 0.997 (มากกวา่ 0.05)  
ซึ� งหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที� 4 ดงัแสดงในตาราง 
ที� 4.23 
 
ตารางที� 4.23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

Participation      SS   df       MS   F    Sig. 

Between Groups    14.5    3       4.83          0.0180  0.997 
Within Groups                99,770               368       271 

รวม                 99,785               371 
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4.7.5  สมมติฐานที� 5 ระดับการศึกษาของประชาชนที�ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง โดยแบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งที�มีระดบั
การศึกษาตํ�าและกลุ่มตวัอย่างที�มีระดบัการศึกษาสูง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั"งสองกลุ่มมีค่าเฉลี�ย 
ของคะแนนการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างที�มีระดบัการศึกษาสูงมีค่าเฉลี�ย 
ของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มีระดบัการศึกษาตํ�า คือ 38.3 และ 32.4 ตามลาํดบั 
และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = – 3.44 ค่า Sig. = 0.00100 (นอ้ยกวา่ 0.05) 
ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�
ชุ่มนํ"ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 5 ดงัแสดงในตารางที� 4.24 
 
ตารางที� 4.24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

ระดับการศึกษา          จํานวน      Mean    S.D.                 t      Sig. 

ตํ�า           229       32.4   15.8          – 3.44  0.00100 
สูง           143       38.3   16.8 

รวม           372 

 
4.7.6  สมมติฐานที� 6 การมีอาชีพหลักของประชาชนที�ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีอาชีพหลักและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง โดยแบ่งอาชีพหลกัออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งที�เป็นเกษตรกร
และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพอื�น ๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั"งสองกลุ่มมีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วม 
ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างที�มีอาชีพอื�น ๆ มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกว่า
กลุ่มตวัอย่างที�เป็นเกษตรกร คือ 35.9 และ 34.1 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ  
t – test พบวา่ มีค่า t = – 0.946 ค่า Sig. = 0.345 (มากกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มี
อาชีพต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการ 
ศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที� 6 ดงัแสดงในตารางที� 4.25 
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ตารางที� 4.25  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพหลกักบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

อาชีพหลกั      จํานวน     Mean    S.D.    t     Sig. 

เกษตรกร         258      34.1   16.1         – 0.946   0.345 
อื�น ๆ          114      35.9   17.1 

รวม          372 

  
4.7.7  สมมติฐานที� 7 การมีตําแหน่งทางสังคมของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 ในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีตาํแหน่งทางสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีและไม่มีตาํแหน่งทางสังคม 
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างที�มีตาํแหน่งทางสังคม 
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งที�ไม่มีตาํแหน่งทางสังคม คือ 38.3 และ 
32.2 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = 3.75 ค่า Sig. = 0 (นอ้ยกวา่ 
0.05) ซึ� งหมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีตาํแหน่งทางสังคมที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 7 ดงัแสดงใน
ตารางที� 4.26 
 
ตารางที� 4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีตาํแหน่งทางสังคมกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�

ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

ตําแหน่งทางสังคม จํานวน  Mean            S.D.      t      Sig. 

มีตาํแหน่ง    150   38.3          14.2  3.75       0 
ไม่มีตาํแหน่ง    222   32.2          17.3 

รวม     372 
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4.7.8  สมมติฐานที� 8 การได้รับการฝึกอบรมของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�ไดรั้บและไม่ไดรั้บการฝึกอบรม 
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างที�ได้รับการฝึกอบรม 
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม คือ 43.2 และ 31.2 
ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิต t – test พบวา่ มีค่า t = 7.16 ค่า Sig. = 0 (นอ้ยกวา่ 
0.05) ซึ� งหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างที�ไดรั้บการฝึกอบรมต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 8 ดงัแสดงใน
ตารางที� 4.27 
 
ตารางที� 4.27  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บการฝึกอบรมกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�

ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

การได้รับการฝึกอบรม จํานวน             Mean           S.D.    t     Sig. 

ไดรั้บ      107              43.2         14.1            7.16      0 
ไม่ไดรั้บ     265              31.2         16.1 

รวม      372 

 
4.7.9  สมมติฐานที� 9 ระยะทางจากพื:นที�ชุ่มนํ:าของประชาชนที�ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะทางจากพื"นที�ชุ่มนํ" าและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่างที�อยู่ใกล้
พื"นที�ชุ่มนํ" าและกลุ่มตวัอย่างที�อยู่ไกลพื"นที�ชุ่มนํ" า พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�อยู่ใกล้และอยู่ไกลพื"นที� 
ชุ่มนํ"ามีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งที�อยูใ่กลพ้ื"นที�ชุ่มนํ" า
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกวา่กลุ่มตวัอย่างที�อยู่ไกลพื"นที�ชุ่มนํ" า คือ 36.6 และ 31.9 
ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = 2.67 ค่า Sig. = 0.00800 (นอ้ยกวา่ 
0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีระยะทางใกลไ้กลจากพื"นที�ชุ่มนํ" าต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิงที�แตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 7 ดงัแสดง
ในตารางที� 4.28 
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ตารางที� 4.28  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะทางจากพื"นที�ชุ่มนํ"า  กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที� 

         ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

ระยะทางจากพื:นที�ชุ่มนํ:า     จํานวน Mean            S.D.      t       Sig. 

ใกล ้          216   36.6          15.0 2.67   0.00800 
ไกล          156   31.9          17.9 

รวม          372 

 
4.7.10  สมมติฐานที� 10 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ของประชาชนที�ต่างกนั มีผล 

             ต่อความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษแ์ละความรู้เกี�ยวกบั
การอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�รับรู้และไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ ์
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าในระดบัสูง โดยกลุ่มตวัอย่างที�รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความรู้มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที�ไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร คือ 8.88 
และ 8.20 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่ มีค่า t = 2.54 ค่า Sig. = 0.0130 
(นอ้ยกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�รับรู้ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั มีผลต่อการมีความรู้
เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าแตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 10 ดงัแสดง
ในตารางที� 4.29 
 
ตารางที� 4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษก์บัความรู้เกี�ยวกบั 

         การอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จํานวน              Mean           S.D.   t     Sig. 

รับรู้      307  8.88         1.49           2.54  0.0130 
ไม่รับรู้       65  8.20         2.03 

รวม      372 
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4.7.11  สมมติฐานที� 11 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ของประชาชนที�แตกต่างกนั 

             มีผลต่อการมีทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์และทศันคติ 
ต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที�รับรู้และไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์มี
ค่าเฉลี�ยของคะแนนทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างที�รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์มีค่าเฉลี�ยของคะแนนทศันคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที�ไม่รับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารการอนุรักษ ์คือ 42.5 และ 40.0 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t – test พบวา่  
มีค่า t = 4.46 ค่า Sig. = 0.0100 (นอ้ยกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
แตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าแตกต่างกนั ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับ
สมมติฐานที� 11 ดงัแสดงในตารางที� 4.30 
 
ตารางที� 4.30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษก์บัทศันคติต่อการอนุรักษ ์

        พื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   จํานวน Mean            S.D.      t        Sig. 

รับรู้        307   42.5          4.03  4.46     0.0100 
ไม่รับรู้         65   40.0          4.50 

รวม        372 

 
4.7.12  สมมติฐานที� 12 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ของประชาชนที�ต่างกนัมีผล 

            ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�รับรู้และไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์
มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ที�รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์มีค่าเฉลี�ยของคะแนนการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที�ไม่รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์ คือ 35.4 และ 31.2 ตามลาํดบั และเมื�อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  
t – test พบวา่ มีค่า t = 1.63 ค่า Sig. = 0.106 (มากกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าไม่แตกต่างกนั ดงันั"น  
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที� 12 ดงัแสดงในตารางที� 4.31 
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ตารางที� 4.31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษก์บัการมีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร    จํานวน Mean             S.D.       t      Sig. 

ทราบ        307   35.4           15.6   1.63    0.106 
ไม่ทราบ        65   31.2           19.4 

รวม        372 

 
4.7.13  สมมติฐานที� 13 ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าของประชาชนที�ต่างกันมีผล

ต่อการมีทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าที�แตกต่างกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าและทศันคติ 
ต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ระดบัตํ�า คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 และมีความรู้ระดบัสูง ร้อยละ 67.5 มีทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าในเชิงลบ ร้อยละ 
30.1 และมีทศันคติในเชิงบวก ร้อยละ 69.9 เมื�อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ พบว่า มีค่า Pearson  
Chi – square = 12.4 ค่า Sig. = 0 (นอ้ยกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ ระดบัความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์
พื"นที�ชุ่มนํ" ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" า และเมื�อพิจารณาค่าร้อยละ 
จากตารางที� 4.32 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ระดบัสูงมีทศันคติในเชิงบวก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที�มีความรู้เกี�ยวกับการอนุรักษ์พื"นที� ชุ่มนํ" าระดับตํ�า ดังนั" น ผลการศึกษา 
จึงยอมรับสมมติฐานที� 13 ดงัแสดงในตาราง 4.32 
 
ตารางที� 4.32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษก์บัทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื"นที� 

ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

ความรู้เกี�ยวกบั 

การอนุรักษ์ 

ทศันคติต่อการอนุรักษ์ 
รวม 

เชิงลบ เชิงบวก 

ตํ�า 51 (13.7) 70 (18.8) 121 (32.5) 
สูง 61 (16.4) 190 (51.1) 251 (67.5) 

รวม 112 (30.1) 260 (69.9) 372 (100) 

Pearson Chi – square = 12.4  df = 1    Sig. = 0 
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4.7.14  สมมติฐานที� 14 ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าของประชาชนที�ต่างกนั มีผล 

ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกี�ยวกับการอนุรักษ์พื"นที� ชุ่มนํ" าและการมี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ากุดทิง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" า
ระดบัตํ�า คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมีความรู้ระดบัสูง ร้อยละ 67.5 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื"นที� 
ชุ่มนํ"าระดบันอ้ย ร้อยละ 30.6 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 52.4 และระดบัมาก ร้อยละ 17.0 เมื�อทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติ พบว่า มีค่า Pearson Chi – square = 16.5 ค่า Sig. = 0 (นอ้ยกว่า 0.05) ซึ� ง
หมายความวา่ ระดบัความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ามีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" า และเมื�อพิจารณาค่าร้อยละจากตารางที� 4.33 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีความรู้
เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าระดบัสูงมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" ามากกว่ากลุ่มตวัอยา่ง 
ที�มีความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าระดบัตํ�า ดงันั"น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที� 14  
ดงัแสดงในตาราง 4.33 
 
ตารางที� 4.33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากบัการมีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 
 

ความรู้เกี�ยวกบั 

การอนุรักษ์ 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

ตํ�า 54 (14.5) 51 (13.7) 16 (4.30) 121 (32.5) 
สูง 60 (16.1) 144 (38.7) 47 (12.7) 251 (67.5) 

รวม 114 (30.6) 195 (52.4) 63 (17.0) 372 (100) 

Pearson Chi – square = 16.5   df = 2     Sig. = 0 
 

4.7.15  สมมติฐานที� 15 ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:าของประชาชนที�ต่างกนั มีผลต่อ 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื:นที�ชุ่มนํ:ากุดทงิที�แตกต่างกนั 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าและการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พื"นที� ชุ่มนํ" ากุดทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในเชิงลบ คิดเป็นร้อยละ 30.1  
และมีทศันคติในเชิงบวก ร้อยละ 69.9 มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" าระดบันอ้ย ร้อยละ 30.6 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 52.4 และระดบัมาก ร้อยละ 17.0 เมื�อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ พบว่า  
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มีค่า Pearson Chi – square = 3.10 ค่า Sig. = 0.212 (มากกวา่ 0.05) ซึ� งหมายความวา่ ทศันคติต่อการ
อนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ" า และเมื�อพิจารณา
ค่าร้อยละจากตารางที� 4.34 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีทศันคติต่อการอนุรักษ์พื"นที�ชุ่มนํ" าในเชิงบวก 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ามากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มีทศันคติในเชิงลบ ดงันั"น ผลการศึกษา
จึงปฏิเสธสมมติฐานที� 15 ดงัแสดงในตาราง 4.34 
 
ตารางที� 4.34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื"นที�ชุ่มนํ"ากุดทิง 

 

ทศันคติ 

ต่อการอนุรักษ์ 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

ลบ 40 (10.7) 51 (26.6) 21 (5.70) 112 (30.1) 
บวก 74 (19.9) 144 (38.7) 42 (11.3) 260 (69.9) 
รวม 114 (30.6) 195 (52.4) 63 (17.0) 372 (100) 

Pearson Chi – square = 3.10  df = 2   Sig. = 0.212 
 
  
 



บทที� 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.2 มีอายุระหวา่ง 41 – 50  ปี 

ร้อยละ 31.7 มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 62.9 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 84.7 มี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 61.6 มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร ร้อยละ 69.4 ไม่มีตาํแหน่ง
ทางสังคม ร้อยละ 59.7 ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเกี6ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพื;นที6
ชุ่มนํ;า ร้อยละ 71.2 และมีระยะทางจากพื;นที6ชุ่มนํ;าถึงที6พกั 0.600 – 1.00 กิโลเมตร ร้อยละ 28.2 

 

5.1.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี6ยวกบัการอนุรักษ ์ 

คิดเป็นร้อยละ 82.5 โดยรับรู้จากผูน้าํหมู่บา้นมากที6สุด คิดเป็นร้อยละ 70.7 ส่วนการดาํเนินงานของ
หน่วยงานราชการในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหก้บัชุมชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
87.6 โดยไดรั้บ 1 – 2 ครั; ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 54.6 

 
5.1.3  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)า 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี6ยวกับการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; า 
ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 67.5 สามารถตอบคาํถามได้ถูกต้องเกือบทุกข้อ โดยในแต่ละขอ้มี
สัดส่วนของจาํนวนผูที้6ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 70.7 ขึ;นไป โดยมีค่าเฉลี6ยของคะแนนความรู้เท่ากบั 
8.76 คะแนน (จาก 11 คะแนน) 
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5.1.4  ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)า 

 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; าในเชิงบวก 
คิดเป็นร้อยละ 69.9 โดยมีค่าเฉลี6ยทศันคติเท่ากบั 3.83 (จาก 5 คะแนน)  

 
5.1.5  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)ากุดทงิ 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงในระดับ 
ปานกลาง คือ มีค่าเฉลี6ยการมีส่วนร่วมเท่ากบั 1.38 (จาก 3 คะแนน) โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์มากที6สุด มีค่าเฉลี6ย 1.79 รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การมี 
ส่วนร่วมในการศึกษาพื;นที6 การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และติดตามผล โดยมีค่าเฉลี6ย 1.46, 1.41, 1.24 และ 0.980 ตามลาํดบั หากนาํผลคะแนนมาแบ่งระดบั
การมีส่วนร่วมแลว้ จะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงในระดบันอ้ย  
ปานกลาง และสูง คิดเป็นร้อยละ 30.6, 52.5 และ 16.9 ตามลาํดบั ซึ6 งรูปแบบที6กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วม
มากที6สุด ไดแ้ก่ การใช้ประโยชน์ดา้นการประมง การใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรกรรม และการ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ให้กบัคนในครอบครัวและคนรอบขา้ง ส่วนรูปแบบที6กลุ่มตวัอย่าง 
มีส่วนร่วมน้อยที6สุด ได้แก่ การจดัทาํรายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน การติดตามตรวจสอบ 
การดาํเนินงานตามแผน และการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที6ของรัฐ  

 
5.1.6  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)า 

จากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; า 
มีหลากหลายประการ ที6พบมากที6สุด ได้แก่ การลกัลอบจบัสัตวน์ํ; าในเขตหวงห้ามที6กาํหนดไว ้
และการบุกรุกพื;นที6ชุ่มนํ; า ทั;งบุกรุกเพื6อการเกษตร การปศุสัตว ์การครอบครองหรือเพื6อประกอบ
กิจกรรมอื6น ๆ ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี6ยวกบัการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า รวมถึงเจา้หนา้ที6
ดาํเนินการอย่างไม่จริงจงั เป็นตน้ ส่วนขอ้เสนอแนะที6กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจ ไดแ้ก่ ตอ้งการ 
ให้ผู ้ที6 มี ส่วนเกี6 ยวข้องกับการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; ากุดทิงดํา เนินการอย่างจริงจัง  และให้มี 
การประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในพื;นที6 ทั;งโดยการฝึกอบรม 
และการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื;นที6ไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมที6เกี6ยวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ากุดทิงดว้ย 
   
 
 



85 
 

5.1.7  การทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัที6มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; ากุดทิง ได้แก่ เพศ 
สถานภาพในครอบครัว ระดบัการศึกษา การมีตาํแหน่งทางสังคม การได้รับการฝึกอบรม ระยะทาง 
จากพื;นที6ชุ่มนํ;า และความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า ส่วนปัจจยัที6ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพหลกั การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารการอนุรักษ์ และทศันคติต่อการอนุรักษ์ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เกี6ยวกับการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; าและทัศนคติต่อการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; า และความรู้เกี6ยวกับ 
การอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า ดงัแสดงในตารางที6 5.1 
 

ตารางที� 5.1  สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์ 

เพศ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

อาย ุ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  / 
สถานภาพในครอบครัว การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

สถานภาพสมรส การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  / 
ระดบัการศึกษา การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

อาชีพหลกั การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  / 
การมีตาํแหน่งทางสังคม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

การไดรั้บการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

ระยะทางจากพื;นที6ชุ่มนํ;า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์ ความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ ์ /  

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์ ทศันคติต่อการอนุรักษ ์ /  

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  / 
ความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ ์ ทศันคติต่อการอนุรักษ ์ /  

ความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ ์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ /  

ทศันคติต่อการอนุรักษ ์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  / 
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5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)ากุดทงิ 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง 
ในระดบัสูง แต่เป็นที6น่าสังเกตว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าพื;นที6ชุ่มนํ; าไม่สามารถช่วยป้องกนั 
นํ; าท่วมได ้ทั;งนี;  เนื6องมาจากปริมาณนํ; าฝนในช่วงฤดูฝนมีเป็นจาํนวนมาก จึงไม่สามารถระบายนํ; า
ลงสู่แม่นํ;าโขงไดท้นั จึงเกิดนํ;าท่วมที6อยูอ่าศยัและพื;นที6เกษตรกรรม 

 
5.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)ากุดทงิ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงในระดับ 
ปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากที6สุด ทั;งนี;  เป็นเพราะประชาชน 
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที6สอดคลอ้งกบัพื;นที6ชุ่มนํ; า ทั;งการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม เป็นแหล่ง
อาหาร เป็นที6พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั ณัฐวรรณ ทีหอคาํ (2551: 51) ที6ไดศึ้กษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเฉพาะในทอ้งที6ตาํบลโคกก่อง อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย (ปัจจุบนั คือ
ตาํบลโคกก่อง อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ) ในการอนุรักษ์และจดัการพื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากที6สุด แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ ธนเกียรติ จุลภมรศรี 
(2553: 54) ที6ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นเขตพื;นที6หมู่บา้น 
พุยาง ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ที6พบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
เป็นรูปแบบที6ประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยที6สุด 
  

5.2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)ากุดทงิ 

ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมที6กลุ่มตวัอย่างพบมากที6สุด ไดแ้ก่ การลกัลอบจบั
สัตวน์ํ;าในเขตหวงหา้มที6กาํหนดไวแ้ละการบุกรุกพื;นที6ชุ่มนํ; า สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงกาฬ ตาํบลโนนสมบูรณ์ และตาํบลโคกก่อง ทั;งสามท่าน 
ที6เห็นตรงกนัวา่ ปัญหาที6สําคญัที6สุดของการอนุรักษ ์คือ ปัญหาการบุกรุกพื;นที6และปัญหาการลกัลอบ
จบัสัตวน์ํ; าในเขตหวงห้าม องค์การบริหารส่วนตาํบลจึงร่วมกบัชุมชนกาํหนดพื;นที6เฉพาะ เพื6อให้
เป็นพื;นที6ในการแพร่ขยายพนัธ์ุของสัตวน์ํ;าขึ;น เรียกวา่ “พื;นที6อนุรักษโ์ดยเด็ดขาด” โดยใชทุ้่นลอยนํ; า
สีขาวเป็นตวัแสดงแนวเขต ปัจจุบนัมีพื;นที6อนุรักษโ์ดยเด็ดขาดรอบพื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง รวมทั;งสิ;น 11 
จุด เนื;อที6 361 ไร่ และเพื6อเป็นการเพิ6มประสิทธิภาพในการดูแลพื;นที6 จึงไดมี้มติร่วมกนัวา่ ควรมีกฎ 
กติกา หรือระเบียบในการดูแลพื;นที6 เฉพาะที6กาํหนดขึ; นมาให้เป็นข้อปฏิบัติ ที6มีวตัถุประสงค ์
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ที6สอดคล้องกัน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ6 งเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากพื;นที6 ซึ6 งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั;งสามแห่ง ไดต้ราขอ้บญัญติัตาํบลขึ;นรองรับเพื6อให้
สามารถใช้บงัคบัได้อย่างจริงจงั แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการบุกรุกพื;นที6และปัญหาการลักลอบ 
จบัสัตวน์ํ; าในเขตหวงห้ามก็ยงัคงมีอยู ่แต่เปลี6ยนจากคนในพื;นที6เป็นคนนอกพื;นที6แทน นอกจากนี;  
ยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณปีละประมาณ 50,000 บาท เพื6อใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมในพื;นที6 และการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดว้ย 

 
5.2.4  ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พื)นที�ชุ่มนํ)ากุดทงิ 

พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงเป็นแหล่งนํ; าเพื6อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที6อยู่โดยรอบ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพทั;งพืชและสัตว ์จึงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติให้แก่ประชาชน นอกจากนี;  
ยงัเป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาให้กบัคนในพื;นที6 โดยเฉพาะในส่วนที6เกี6ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตที6เกี6ยวกบั
แหล่งนํ;า เช่น การทาํเครื6องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการหาปลาในแบบต่าง ๆ ที6แสดงออกถึงเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ขอ้เสนอแนะสําคญัที6น่าสนใจประเด็นหนึ6 งที6กลุ่มตวัอย่างตอ้งการ คือ การจดัทาํพื;นที6 
ชุ่มนํ; ากุดทิงให้เป็นสถานที6ท่องเที6ยว พกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ6 งเป็น
ประโยชน์อย่างหนึ6 งที6พื;นที6ชุ่มนํ; าสามารถอาํนวยให้ได ้เพราะพื;นที6ชุ่มนํ; าเป็นระบบนิเวศพิเศษที6มี
ประโยชน์หลากหลาย ทั;งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางออ้ม 
 ความตอ้งการของประชาชนนี;สอดคลอ้งกบั พชัรีภรณ์ ธรรมเนียมใหม่ (2554: 5–1 – 5–2)  
ที6ได้ทาํการออกแบบและวางผงัโครงข่ายเพื6อการศึกษาระบบนิเวศพื;นที6 ชุ่มนํ; ากุดทิง โดยเล็ง
กลุ่มเป้าหมายสําคญั คือ กลุ่มเยาวชนและชุมชนที6อยู่โดยรอบ ซึ6 งมีแนวคิดในการออกแบบคือ 
แนวคิด “นักสืบสายนํ; ากุดทิง” มาเพื6อใช้ส่งเสริมการเรียนให้มีความหมายมากขึ; น ทาํให้เกิด 
การคน้หา (Discover) การสํารวจ (Explore) การอนุรักษ์ (Conserve) การแบ่งปัน (Share) และยงั
สนุกสนานกับการเป็นนักสืบตามโครงข่ายระบบนิเวศรอบ ๆ พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง การออกแบบ 
แบ่งตามความหลากหลายของลกัษณะทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถิ6น เนน้การออกแบบ
ที6กลมกลืนกบัธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัการเปลี6ยนแปลงตามฤดูกาล และวถีิทอ้งถิ6น ผลการออกแบบ
ประกอบดว้ย  

1)  พื;นที6ศูนยก์ลางการเรียนรู้ระบบนิเวศพื;นที6ชุ่มนํ;า  
2)  หอ้งเรียนธรรมชาติ จาํนวน 6 สถานี  

(1)  สถานีที6 1  กุดทิงหมู่เฮา 
(2)  สถานีที6 2  ป่าไมใ้บเขียว ๆ 
(3)  สถานีที6 3  นกหลากหลาย บึงบวัหลากสี 
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(4)  สถานีที6 4  ดอนซาด – ดอนเหียง 
(5)  สถานีที6 5  มะเขือเทศสีแดง 
(6)  สถานีที6 6  หมู่บา้นชาวประมง 

 แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาํให้ทราบวา่ การจดัทาํให้เป็นสถานที6ท่องเที6ยว พกัผอ่นหยอ่นใจ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้เพราะขาดงบประมาณในการดาํเนินการ
ดงักล่าว 
 

5.2.5  การทดสอบสมมติฐานที�มีนัยสําคัญ 

5.2.5.1  เพศ 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า
มากกวา่เพศหญิง ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจาก ในสังคมชนบท เพศชายทาํหนา้ที6เป็นผูน้าํครอบครัว การเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องเป็นหน้าที6ของเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที6จะต้องรับภาระหน้าที6 
ในครอบครัวเป็นส่วนมาก จึงอาจไม่มีเวลาที6จะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากนกั สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ พงศกร ชุมเปีย (2550: 84) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน ตาํบลบางนายสี อาํเภอตะกั6วป่า จงัหวดัพงังา พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์ต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ กาํพล สุวรรณกุล 
(2548: 60) ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมใ้นเขตพื;นที6ป่าอนุรักษ ์(โซนซี) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จุน อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา พบวา่ เพศ
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

5.2.5.2  สถานภาพในครอบครัว 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีสถานภาพในครอบครัวต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างที6เป็นหัวหน้าครอบครัว 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ามากกว่าสมาชิกในครอบครัว ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากหัวหน้า
ครอบครัวซึ6 งเป็นผูน้าํจึงตอ้งรับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ในครอบครัว รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื6อการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; าดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนานนท ์สุคนธโยธิน (2546: 54)  
ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีผลต่อการอนุรักษต์น้นํ;าในพื;นที6หน่วยจดัการตน้นํ;าแม่หล่าย อาํเภอเมือง จงัหวดั
แพร่ พบว่า สถานภาพในครัวเรือนมีผลต่อการอนุรักษ์ต้นนํ; า แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของ  ศศิธร อุทิศเชวงศกัดิc  (2555: 149) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษพ์ื;นที6ลุ่มนํ; า 
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื;นที6ป่าอนุรักษ์ ของหน่วยจดัการ
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ต้นนํ; าห้วยสําราญ จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า ตาํแหน่งในครัวเรือนไม่มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษพ์ื;นที6ลุ่มนํ;า 

5.2.5.3  ระดบัการศึกษา 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6 มีระดับการศึกษาต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างที6มีระดบัการศึกษาสูง 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ามากกว่ากลุ่มตวัอย่างที6มีระดับการศึกษาตํ6า ทั; งนี;  อาจเนื6อง  
มาจาก กลุ่มตวัอย่างที6มีการศึกษาสูงมกัมีโอกาสได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือได้รับความรู้เกี6ยวกบั 
การอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ามากกวา่ จึงตระหนกัถึงคุณค่าที6เกิดขึ;นและเขา้ร่วมกิจกรรมที6เกี6ยวกบัพื;นที6
ชุ่มนํ; ามากกว่า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุดม ณ สุวรรณ (2554: 72) ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องประชาชนที6อยู่อาศยัในพื;นที6โครงการหลวง
หว้ยโป่ง ตาํบลแม่เจดียใ์หม่ อาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้โดยกลุ่มประชาชนที6มีการศึกษาสูงกว่ามีค่าเฉลี6ยคะแนน
การมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มประชากรที6มีการศึกษาตํ6ากว่า แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ นวินดา  
ณ นคร (2548: 95) ที6ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมที6มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วม 
ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

5.2.5.4  การมีตาํแหน่งทางสังคม 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีตาํแหน่งทางสังคมต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างที6มีตาํแหน่งทางสังคม 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ามากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที6ไม่มีตาํแหน่งทางสังคม ทั;งนี;  อาจเนื6อง 
มาจากค่านิยมในสังคมไทยที6ยกย่องนับถือและให้ความเคารพกับผูที้6 เป็นผูน้ําหรือมีตาํแหน่ง 
ในสังคม คนกลุ่มนี; จึงต้องทาํตวัให้เหมาะสมและเป็นตวัอย่างให้กบัคนในชุมชน ประกอบกับ
หน่วยงานราชการมกัประสานงานกบับุคคลกลุ่มนี;  การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; า 
จึงมีมากกว่ากลุ่มที6ไม่มีตาํแหน่งทางสังคม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อิทธิศกัดิc  แถวเที6ยง 
(2549: 86) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ที6บา้นหันทราย ตาํบล
หันทราย อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พบว่า การมีตาํแหน่งหน้าที6ทางสังคมมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ รวิษฎา พุมนวล (2554: 81) 

ที6ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจดัการป่าชายเลนบา้นโคกยูง ตาํบลคลองยาง อาํเภอ 
เกาะลนัตา จงัหวดักระบี6 พบวา่ สถานภาพในชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการจดัการป่าชายเลน 
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5.2.5.5  การไดรั้บการฝึกอบรม 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6ได้รับการฝึกอบรมต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างที6ได้รับการฝึกอบรม 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที6ไม่ได้รับการฝึกอบรม ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจาก  
กลุ่มตวัอยา่งที6ไดรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของพื;นที6ชุ่มนํ; า 
จึงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที6เกี6ยวข้องกับการอนุรักษ์มากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของ พิมพภ์ทัรา วรรณภิรมย ์(2554: 88 – 89) ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนตามแนวชายฝั6งตะวนัตกในพื;นที6อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
พบว่า การเข้ารับการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ ์
ป่าชายเลน โดยกลุ่มตวัอย่างที6เขา้รับการฝึกอบรมจะเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที6ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ วชัระ ชมภูศรี 
(2554: 81) ที6ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการพื;นที6ลุ่มนํ; าแควน้อย
ตอนบน ตาํบลหนองลู อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า การไดรั้บการฝึกอบรมไม่มีผล 
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการพื;นที6ลุ่มนํ;า 

5.2.5.6  ระยะทางจากพื;นที6ชุ่มนํ;า 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีระยะทางจากพื;นที6ชุ่มนํ; า

ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างที6มีระยะทาง 
จากพื;นที6ชุ่มนํ; าใกลก้วา่มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที6อยูไ่กลกวา่ ทั;งนี;  อาจเนื6อง 
มาจากกลุ่มตวัอย่างที6อยู่ใกล้พื;นที6ชุ่มนํ; าตอ้งพึ6งพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื;นที6ชุ่มนํ; า
มากกว่า จึงตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคญั ส่งผลให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มากกว่า 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อนิวตัติc   พ่วงทอง (2553: 111) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแหลมตะลุมพุก จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ระยะทาง
ระหวา่งบา้นพกัและป่าชายเลนมีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ ณัฐธีรา นิคมเพช็ร์ (2553: 63) ที6ไดศึ้กษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนชุมชนบา้นเปร็ดใน จงัหวดัตราด พบวา่ ระยะทาง
จากที6พกัถึงป่าชายเลนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน  

5.2.5.7  ความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์

ต่างกนัมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งที6มีความรู้เกี6ยวกบั
การอนุรักษสู์งมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที6มีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษต์ํ6า ทั;งนี;  
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อาจเนื6องมาจากการมีความรู้ก่อให้เกิดความเขา้ใจ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า จึงส่งผลให้เกิด 
ความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ามากกวา่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ วรารัตน์ วฒันชโนบล (2553: 113) ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื;นที6ตน้นํ; า กรณีศึกษาชุมชนบา้นถํ; าผึ;ง ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี6ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีผลต่อบทบาท 
ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื;นที6ต้นนํ; า แต่ขดัแยง้กับผลการศึกษาของ  
ณัฐกานต์ ประกอบเที6ยง (2552: 98) ที6ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
ของประชาชนในพื;นที6ลุ่มนํ; าปิงตอนบน ส่วนที6 1 อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ความรู้
เกี6ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม ้

5.2.5.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์กบัความรู้เกี6ยวกบั 
การอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การอนุรักษ์ต่างกันมีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; าแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างที6รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารมีความรู้มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งที6ไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทศัน์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทาํให้สามารถ
วเิคราะห์และประมวลขอ้มูลตามรายละเอียดของขอ้เท็จจริงได ้ส่งผลให้มีความรู้ดา้นต่าง ๆ ในระดบั
ที6สูงขึ;น สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ธีรพฒัน์ ตื;อตนั (2546: 115 – 116) ที6ได้ศึกษาความรู้ 
ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการการท่องเที6ยวเชิงนิเวศในพื;นที6วนอุทยาน
ม่อนพระยาแช่ ตาํบลพิชัย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง พบว่า การได้รับข่าวสารมีความสัมพนัธ์ 
กับความรู้เกี6ยวกับการจัดการการท่องเที6ยวเชิงนิเวศ แต่ขดัแยง้กับผลการศึกษาของ อนุสิทธิc   
เมธาวรารักษ์ (2545: 57) ที6ได้ศึกษาความรู้เกี6ยวกับการท่องเที6ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที6ยว 
ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที6ยวที6 เคยและไม่เคยรับรู้ 
ขอ้มูลข่าวสารการท่องเที6ยวเชิงนิเวศ มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเที6ยวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั  

5.2.5.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์กบัทศันคติต่อการ
อนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การอนุรักษ์ต่างกนัมีทศันคติต่อการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างที6รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารมีทศันคติในเชิงบวกมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที6ไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทั;งนี;  อาจเนื6อง  
มาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ที6 ถูกต้อง ทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึง
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ความสําคญัของการอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดทศันคติที6ดีหรือในทางบวกกบัการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; า 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อดิศกัดิc  ภูสิทธิc วงศานุยุต (2555: 176) ที6ไดศึ้กษาการยอมรับของ
ราษฎรทอ้งถิ6นต่อการประกาศจดัตั;งอุทยานแห่งชาตินํ; าตกคลองแกว้ จงัหวดัตราด พบวา่ การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อทศันคติในการยอมรับการประกาศจดัตั;งอุทยานแห่งชาตินํ; าตกคลองแก้ว  
แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ บรรพต คนัธเสน (2543: 81) ที6ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและทศันคติของราษฎรที6มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณเขตรักษา
พนัธ์ุสัตว์ป่าภูเมี6ยง ภูทอง จังหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า การรับรู้ข่าวสารไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัทศัคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

5.2.5.10  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากบัทศันคติ 
ต่อการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์
ต่างกนัมีทศันคติต่อการอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างที6มีความรู้เกี6ยวกบั
การอนุรักษ์พื;นที6 ชุ่มนํ; าระดับสูงมีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที6มีความรู้เกี6ยวกับ 
การอนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; าระดบัตํ6า ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากการมีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์ที6ถูกตอ้ง  
ทาํให้ทราบถึงคุณค่าและความสําคญัของพื;นที6ชุ่มนํ; า จึงส่งผลให้เกิดทศันคติในทางบวกต่อการ
อนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทศัวลี ผึ;งสีใส (2553: 65) ที6ไดศึ้กษาทศันคติของ
ประชาชนที6อาศยัอยู่รอบบึงบอระเพ็ดต่อการประกาศขึ;นทะเบียนเป็นพื;นที6ชุ่มนํ; าที6มีความสําคญั
ระหวา่งประเทศ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจมีผลต่อทศันคติในการประกาศขึ;นทะเบียนบึงบอระเพ็ด
เป็นพื;นที6ชุ่มนํ; าที6มีความสําคญัระหวา่งประเทศ แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ ธิติพลวฒัน์ ทะสา 
(2551: 160) ที6ไดศึ้กษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสวนสัตวก์ลางคืน
เชียงใหม่ เพื6อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม พบว่า ความรู้ความเข้าใจไม่มี 
ความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็น/ทศันคติต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
5.2.6  การทดสอบสมมติฐานที�ไม่มีนัยสําคัญ 

5.2.6.1  อาย ุ
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที6เกี6ยวขอ้งกบัการ
อนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ากุดทิงไม่เกี6ยวขอ้งกบัอายหุรือจาํกดัอายุผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูที้6มีอายุมากหรือนอ้ย
ก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภดล ชาญบณัฑิตนนัท ์
(2551: 60) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ตาํบลแก่งกระจาน 
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อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของราษฎร 
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ ประสิทธ์ เลิศพิทยานนท ์(2552: 78) 
ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน ในทอ้งที6ตาํบลม่วงกลวง 
อาํเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง พบวา่ อายมีุผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าชายเลน 

5.2.6.2  สถานภาพสมรส 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6 มีสถานภาพสมรสต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากกิจกรรมที6เกี6ยวขอ้ง 
กบัการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;าไม่ไดจ้าํกดัสถานภาพของผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนทุกสถานภาพสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมได ้จึงส่งผลให้สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง
แต่อยา่งใด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุศรา วนัย ี(2554: 78) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของสตรี
มุสลิมในการรักษาสิ6งแวดล้อม: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ที6 18 ตาํบลบางพึ6ง เทศบาลเมืองลดัหลวง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า สถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ6งแวดลอ้มในชุมชน แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ สุนนัท ์เสาโสภณ (2554: 
95 – 96) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาชุมชน 

5.2.6.3  อาชีพหลกั 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที6มีอาชีพหลกัต่างกนัมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจาก กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพต่างก็มี
ส่วนเกี6ยวขอ้งและตอ้งพึ6งพิงทรัพยากรจากพื;นที6ชุ่มนํ; าเหมือนกนั จึงเล็งเห็นความสําคญัของพื;นที6
ชุ่มนํ; าและเขา้ร่วมกิจกรรมที6เกี6ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์เหมือนกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
ศศิธร อุทิศเชวงศกัดิc  (2555: 149) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์พื;นที6ลุ่มนํ; า 
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื;นที6ป่าอนุรักษ ์ของหน่วยจดัการ
ตน้นํ;าหว้ยสาํราญ จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ อาชีพหลกัไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการอนุรักษ์พื;นที6ลุ่มนํ; า แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ จิตรลดา ศรีภา (2555: 79)  
ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ในเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ: กรณีศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า อาชีพหลกัมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
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5.2.6.4  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ ์
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที6 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

การอนุรักษต่์างกนัมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจาก
ประชาชนในพื;นที6ต่างมีความเกี6ยวข้องและพึ6 งพิงทรัพยากรในพื;นที6 ชุ่มนํ; าตั; งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบนั จึงมีความผกูพนัและตระหนกัถึงความสําคญัของพื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง การไดห้รือไม่ไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษจึ์งไม่ใช่ปัจจยัสําคญัแต่ประการใด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กิตติศกัดิc  
แกว้วารี (2553: 85) ที6ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียน
ทอง จงัหวดัชยันาท พบว่า การได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี6ยวกบัการอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ สิริลกัษณา สมเพชร (2555: 103)  
ที6ไดศึ้กษาปัจจยัที6มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรทอ้งถิ6นในการจดัการป่าชุมชนบา้นโนนหินผึ;ง 
จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี6ยวกบัป่าชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าชุมชน 

5.2.6.5  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;า 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที6มีทศันคติต่อการอนุรักษต่์างกนั

มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ากุดทิงไม่แตกต่างกนั ทั;งนี;  อาจเนื6องมาจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของประชาชนในทอ้งถิ6นจะตอ้งส่งตวัแทนครัวเรือนเขา้ร่วม แมว้่าตวัแทนนั;นจะเต็มใจหรือไม่ก็
ตาม มีทัศนคติในเชิงบวกหรือลบก็ตาม ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นพดล ฮมเสน (2546: 87) ที6ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทอ้งถิ6น 
กบัการจดัการอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี 
พบว่า ทศันคติต่อการทาํงานของเจา้หน้าที6อุทยานแห่งชาติไม่มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การจดัการอุทยานแห่งชาติ แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ จรรยา ปานพรม (2554: 105) ที6ไดศึ้กษา 
การมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน: เทศบาลตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัที6เกี6ยวขอ้งกบัทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม 
ในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 

5.2.7  ประโยชน์ที�ได้รับจากการวจัิย 

ผลการศึกษา ทาํให้ทราบถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า
กุดทิง ทราบถึงปัจจยัที6มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที6เกิดขึ;น
หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล สํานกังานประมงจงัหวดับึงกาฬ หรือองค์กร
เอกชน เป็นตน้ จึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได ้
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเรื6อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ 
มีขอ้เสนอแนะที6ไดจ้ากผลการศึกษาที6สามารถนาํไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ไดด้งันี;   
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี6ยวกบัการอนุรักษ์

พื;นที6ชุ่มนํ;าในระดบัสูง มีทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;าในเชิงบวก แต่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พื;นที6ชุ่มนํ; าในระดบัปานกลาง ดงันั;น หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งจึงควรเขา้มาดาํเนินการกระตุน้และ
ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษใ์ห้กบัประชาชน เพื6อให้เกิดการตระหนกัถึงบทบาท หน้าที6 คุณค่า 
และคุณประโยชน์ที6แทจ้ริงของพื;นที6ชุ่มนํ; า ซึ6 งดาํเนินการไดใ้นรูปแบบของการเผยแพร่ ประชา 
สัมพนัธ์ การเพิ6มช่องทางและความถี6ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การจดัฝึกอบรม รวมไปถึง 
การสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั เพื6อให้ระดบัการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ;ากุดทิงของประชาชนเพิ6มสูงขึ;น 

5.3.1.2  สังคมชนบทของประเทศไทย ประชาชนยงัคงให้ความสําคญัและเชื6อถือ
ศรัทธาต่อผูน้าํหมู่บา้นหรือผูที้6มีตาํแหน่งทางสังคมในระดบัสูง ซึ6 งบุคคลกลุ่มนี; จะเป็นแกนหลกั 
ที6สาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ย ซึ6 งผลจากการ
วจิยั พบวา่ การมีตาํแหน่งทางสังคมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; า และกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านผูน้าํหมู่บา้น ดงันั;น หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งจึงควรส่งเสริมให้ผูน้าํ
หมู่บา้นหรือผูมี้ตาํแหน่งทางสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้เพื6อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติ
เกี6ยวกับการอนุรักษ์ที6 ถูกต้องและเหมาะสมเพิ6มมากขึ; น ทั; งโดยการจัดฝึกอบรม การสัมมนา  
หรือดูงานนอกสถานที6 เพื6อที6จะได้นาํความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนในพื;นที6ต่อไป 

5.3.1.3  ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล เป็นรูปแบบที6
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที6สุด และปัญหาและอุปสรรคที6พบในการอนุรักษม์ากที6สุด ไดแ้ก่ ปัญหา
การลกัลอบจบัสัตวน์ํ; าและการบุกรุกพื;นที6ชุ่มนํ; า ทั;งจากคนในและนอกพื;นที6 ดงันั;น หน่วยงาน 
ที6เกี6ยวขอ้งจึงควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มที6ยงัมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพิ6มมากขึ;น เช่น กลุ่มที6เป็นเพศหญิง กลุ่มที6เป็นสมาชิกในครอบครัว 
กลุ่มที6มีระดบัการศึกษาตํ6า กลุ่มที6ไม่มีตาํแหน่งทางสังคม กลุ่มที6ไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม กลุ่มที6 
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อยู่ไกลจากพื;นที6ชุ่มนํ; า เป็นตน้ เพราะกิจกรรมบางอยา่ง สามารถทาํไดทุ้กคนโดยไม่จาํกดัเพศ วยั  
และสถานภาพ เช่น การช่วยกนัสอดส่องดูแลความเรียบร้อย หากพบการกระทาํผิดในพื;นที6ชุ่มนํ; า 
ควรแจง้ผูมี้อาํนาจหน้าที6ดาํเนินการต่อไป หรือการปฏิบติัตามกฎระเบียบที6ตั;งไว ้เป็นตน้ เมื6อการ
อนุรักษเ์ป็นเรื6องที6ทุกคนในชุมชนตอ้งช่วยกนัแลว้ จะทาํให้การอนุรักษพ์ื;นที6ชุ่มนํ; ามีประสิทธิภาพ
จนเกิดความย ั6งยนืต่อไป   
   

5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั)งต่อไป 

5.3.2.1  ขอ้คาํถามสําหรับวดัระดบัความรู้และทศันคติในการวิจยัในครั; งนี;  มีจาํนวน
น้อย จึงอาจไม่สามารถวดัระดบัความรู้และทศันคติได้อย่างชัดเจน การวิจยัในครั; งต่อไป จึงควร 
เพิ6มขอ้คาํถามใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 

5.3.2.2  การวจิยัในครั; งนี; เป็นการวจิยัทางสังคมในเชิงปริมาณเป็นหลกั จึงขาดขอ้มูล
ในเชิงลึกที6จะสามารถเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการเข้า ร่วมกิจกรรมและทัศนคติ 
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์ได้ ดงันั;น จึงควรทาํการวิจยัในเชิงคุณภาพร่วมด้วย หรือแยกการวิจยั
ออกไปอีกเรื6องหนึ6งต่างหาก 

5.3.2.3  การวิจยัครั; งนี;  ยงัขาดขอ้มูลทางกายภาพที6เกี6ยวกบัทรัพยากรที6มีอยู่และการใช้
ประโยชน์ในพื;นที6ชุ่มนํ; า ในครั; งต่อไป จึงควรวิจยัสถานภาพของทรัพยากร ศกัยภาพในการรองรับ
การใชป้ระโยชน์พื;นที6 และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรของประชาชนร่วมดว้ย 

5.3.2.4  ควรมีการขยายขอบเขตพื;นที6ที6วิจยัให้ครอบคลุมหมู่บ้านที6อยู่รอบนอก
ออกไป เพราะหมู่บา้นเหล่านั;นต่างก็ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในพื;นที6ชุ่มนํ; าดว้ยเช่นกนั การมีผลการศึกษา
ที6ครอบคลุมทั;งหมด จะช่วยใหก้ารบริหารจดัการพื;นที6ชุ่มนํ;าเกิดความย ั6งยนืได ้
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ณฐัวรรณ  ทีหอคาํ.  2551.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการพื�นที�ชุ่มนํ�า:

กรณีศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทิง จังหวดัหนองคาย.  การศึกษาอิสระ คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ทศัวลี  ผึ�งสีใส.  2553.  ทศันคติของประชาชนที�อาศัยอยู่รอบบึงบอระเพด็ต่อการประกาศ 

ขึ�นทะเบียนเป็นพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสําคัญระหว่างประเทศ.  การคน้ควา้อิสระ 
คณะพฒันาสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ธนเกียรติ  จุลภมรศรี.  2553.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

พื�นที�หมู่บ้านพุยาง ตําบลทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ จังหวดัราชบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ธนานนท ์ สุคนธโยธิน.  2546.  ปัจจัยที�มีผลต่อการอนุรักษ์ต้นนํ�าในพื�นที�หน่วยจัดการต้นนํ�า 

แม่หล่าย อาํเภอเมือง จังหวดัแพร่.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

ธิติพลวฒัน์  ทะสา.  2551.  ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสวนสัตว์ 

กลางคืนเชียงใหม่ เพื�อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม.  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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ธีรพฒัน์  ตื�อตนั.  2546.  ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศในพื�นที�วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตําบลพชัิย อาํเภอเมือง จังหวดัลาํปาง.  
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ธวชัชยั  ศุภดิษฐ.์  2552.  สิ�งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ.  พิมพค์รั� งที� 3.  กรุงเทพมหานคร: 
ทิพเนตร์การพิมพ.์ 

นพดล  ฮมเสน.  2546.  การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนท้องถิ�นกบัการจัดการอุทยานแห่งชาติ 

กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเฉลมิรัตนโกสินทร์ จังหวดักาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

นภดล  ชาญบณัฑิตนนัท.์  2551.  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตําบล

แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

นวนิดา  ณ นคร.  2548.  ปัจจัยทางเศรษฐกจิและสังคมที�มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วม 

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตําบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จังหวดั

นครศรีธรรมราช.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
นิวติั  เรืองพานิช.  2546.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม.  พิมพค์รั� งที� 4. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
บรรพต  คนัธเสน.  2543.  ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิสังคมและทศันคติของราษฎร

ที�มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูเมี�ยง ภูทอง จังหวดั

พษิณุโลกและจังหวดัอุตรดิตถ์.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

บุศรา  วนัย.ี  2554.  การมีส่วนร่วมของสตรีมุสลมิในการรักษาสิ�งแวดล้อม: กรณศึีกษา ชุมชน 

หมู่ที� 18 ตําบลบางพึ�ง เทศบาลเมืองลดัหลวง อาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ.   
ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  

ประยรู  วงศจ์นัทรา.  2555.  วทิยาการสิ�งแวดล้อม.  มหาสารคาม: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

ประสิทธ์  เลิศพิทยานนท.์  2552.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

ในท้องที�ตําบลม่วงกลวง อาํเภอกะเปอร์ จังหวดัระนอง.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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พงศกร  ชุมเปีย.  2550.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  

ตําบลบางนายสี อาํเภอตะกั�วป่า จังหวดัพงังา.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พิมพภ์ทัรา  วรรณภิรมย.์  2554.  ปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามแนวชายฝั�งตะวนัตกในพื�นที�อาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี.
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พชัรีภรณ์  ธรรมเนียมใหม่.  2554.  โครงการออกแบบและวางผงัโครงข่ายเพื�อการศึกษาระบบนิเวศ

พื�นที�ชุ่มนํ�ากุดทงิ อ.เมือง จ.บึงกาฬ.  ปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  2553.  สิ�งแวดล้อม เทคโนโลย ีและชีวติ.  พิมพค์รั� งที� 10.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
รวษิฎา  พุมนวล.  2554.  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการป่าชายเลนบ้านโคกยูง ตําบล 

คลองยาง อาํเภอเกาะลันตา จังหวดักระบี�.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะวนศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วรารัตน์  วฒันชโนบล.  2553.  ปัจจัยที�มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื�นที�ต้นนํ�า กรณีศึกษาชุมชนบ้านถํ�าผึ�ง ตําบลต้นยวน อาํเภอพนม จังหวดั 

สุราษฎร์ธานี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วชัระ  ชมพศูรี.  2554.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื�นที�ลุ่มนํ�าแควน้อย

ตอนบน ตําบลหนองลู อาํเภอสังขละบุรี จังหวดักาญจนบุรี.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วนัชยั  วฒันศพัท.์  2544.  คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. แปลจาก 
A Guide Book For Involving Citizens In Community Decision Making.  
โดย  James L. Creighton.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้.   

วนัชยั  วฒันศพัท,์ ถวลิวดี  บุรีกุล และเมธิศา  พงษศ์กัดิ7 ศรี.  2551.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน

การตัดสินใจที�ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม.  แปลจาก The Public Participation 
Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement.  
โดย  James L. Creighton.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้.  

วสิาขา  ภู่จินดา.  2555.  ระเบียบวธีิวจัิยและสถิติด้านสิ�งแวดล้อม.  พิมพค์รั� งที� 2.  กรุงเทพมหานคร: 
บางกอกบล๊อก. 
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ศศิธร  อุทิศเชวงศกัดิ7 .  2555.  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์พื�นที�ลุ่มนํ�า ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ ของหน่วยจัดการ 

ต้นนํ�าห้วยสําราญ จังหวดัสุรินทร์ และจังหวดัศรีสะเกษ.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สมาคมวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย.  2548.  ศัพท์บัญญตัิและนิยามสิ�งแวดล้อม. 
กรุงเทพมหานคร: สมาคมวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย.  

สาํนกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้ม.  2542.  ทะเบียนพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสําคัญระดับนานาชาติ

และระดับชาติของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเตด็ โปรโมชนั เทคโนโลย.ี 
สาํนกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้ม และคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  2543.   

แนวทางการจัดทาํแผนการจัดการพื�นที�ชุ่มนํ�า.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน. 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม.  2549.  แนวทางการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพย์โูรการพิมพ.์ 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม.  2550.  คู่มือ การจัดการพื�นที� 

ชุ่มนํ�า.  กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเตด็ โปรโมชนั เทคโนโลย.ี 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม.  2553ก.  มติคณะรัฐมนตรี  

3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2543  

เรื�อง ทะเบียนรายนามพื�นที�ชุ่มนํ�าที�มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาต ิ

ของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื�นที�ชุ่มนํ�า.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน. 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม.  2553ข.  รายงานสถานการณ์ 

คุณภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2552.  กรุงเทพมหานคร: สตูดิโอ จี บาร์. 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม.  2554.  รายงานสถานการณ์ 

คุณภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2553.  กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ.์ 
สิริลกัษณา  สมเพชร.  2555.  ปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ�นในการจัดการป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ�ง จังหวดัปราจีนบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์.  2550ก.  หลกัการจัดการสิ�งแวดล้อมแบบยั�งยืน.  กรุงเทพมหานคร: 
ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย – ญี�ปุ่น). 

สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์.  2550ข.  หลกัการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ.  กรุงเทพมหานคร: 
ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย – ญี�ปุ่น). 



102 
 
สุนนัท ์ เสาโสภณ.  2554.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน: กรณศึีกษา

เทศบาลเมืองเบตง อาํเภอเบตง จังหวดัยะลา.  การคน้ควา้อิสระ คณะพฒันาสังคม 
และสิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุวมิล  ติรกานนัท.์  2548.  ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ.  พิมพค์รั� งที� 5. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อดิศกัดิ7   ภูสิทธิ7 วงศานุยุต.  2555.  การยอมรับของราษฎรท้องถิ�นต่อการประกาศจัดตั�งอุทยานแห่งชาติ

นํ�าตกคลองแก้ว จังหวดัตราด.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

อนิวตัติ7   พว่งทอง.  2553.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

แหลมตะลุมพุก จังหวดันครศรีธรรมราช.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อนุสิทธิ7   เมธาวรารักษ.์  2545.  ความรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที�ยวในอุทยาน

แห่งชาติดอยอนิทนนท์ จังหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อิทธิศกัดิ7   แถวเที�ยง.  2549.  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที�บ้านหันทราย 

ตําบลหันทราย อาํเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อุดม  ณ สุวรรณ.  2554.  ปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน

ที�อยู่อาศัยในพื�นที�โครงการหลวงห้วยโป่ง ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อาํเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Creighton, J.L.  2005.  The Public Participation Handbook: Making Better Decisions 

Through Citizen Involvement.  San Francisco: Jossey Bass. 
Yamane, T.  1970.  Statistics: An Introductory Analysis.  Tokyo: Harper International Edition. 
Cohen, J.M. and Uphoff, N.T.  1980.  Rural Development Participation.  New York: Cornell 

University. 



ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 
 

 หมายเลขแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที ชุ่มนํ�ากดุทิง จงัหวดับึงกาฬ 
 

 แบบสอบถามนี� มีวตัถุประสงค์เพื อวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื�นที 
ชุ่มนํ� ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ และหาขอ้เสนอแนะที เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื อให้
เกิดการอนุรักษอ์ยา่งย ั งยนื โดยแบบสอบถามมีทั�งหมด 6 ส่วน 6 หนา้ ดงันี�  
 
  ส่วนที  1  ขอ้มูลทั วไป 
  ส่วนที  2  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ ์
  ส่วนที  3  ความรู้เกี ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
  ส่วนที  4  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
  ส่วนที  5  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
  ส่วนที  6  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
 
 ขอขอบพระคุณท่านที ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งครบถว้นทุกประเด็น
สาํหรับคาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์ในการวจิยันี� เท่านั�น 
 
        นายภูมิพฒัน์  พลราช 
      นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการสิ งแวดลอ้ม 
            คณะพฒันาสังคมและสิ งแวดลอ้ม 
           สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที  1  ขอ้มูลทั วไป 
 
1.1  เพศ    

[  ]  ชาย     [  ]  หญิง 
1.2  อาย.ุ............................... ปี (ระบุ) 
1.3  สถานภาพในครอบครัว 

[  ]  หวัหนา้ครอบครัว   [  ]  สมาชิกในครอบครัว 
1.4  สถานภาพสมรส 
 [  ]  โสด    [  ]  สมรส 
 [  ]  หมา้ย    [  ]  หยา่ร้าง 
 [  ]  แยกกนัอยู ่
1.5  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 [  ]  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   [  ]  ประถมศึกษา   
 [  ]  มธัยมศึกษาตอนตน้   [  ]  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 [  ]  ปริญญาตรี    [  ]  สูงกวา่ปริญญาตรี 

[  ]  อื น ๆ (ระบุ)...........................................  
1.6  อาชีพหลกั 
 [  ]  เกษตรกร    [  ]  คา้ขาย 
 [  ]  รับจา้งทั วไป    [  ]  ประมง 
 [  ]  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  [  ]  ไม่มีอาชีพ  

[  ]  อื น ๆ (ระบุ).................................................. 
1.7  ตาํแหน่งทางสังคม 
 [  ]  กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น [  ]  กรรมการหมู่บา้น 
 [  ]  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล [  ]  อาสาสมคัรสาธารณสุข (อ.ส.ม.) 
 [  ]  ไม่มีตาํแหน่ง   [  ]  อื น ๆ (ระบุ)........................................... 
1.8  การเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดลอ้ม 
 [  ]  เคย   หลกัสูตร..........................................................................................................  
 [  ]  ไม่เคย 
1.9  ระยะทางระหวา่งบา้นของท่านกบัพื�นที ชุ่มนํ�ากุดทิง 
 ระบุ...............................................กิโลเมตร 
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ส่วนที  2  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ ์
 
2.1  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพื�นที ชุ่มนํ�า 
 [  ]  ทราบ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  [  ]  ผูน้าํหมู่บา้น    

[  ]  หน่วยงานราชการ 
  [  ]  เสียงตามสาย/วทิย ุ   

[  ]  โทรทศัน์ 
  [  ]  หนงัสือพิมพ ์   

[  ]  แผน่พบั 
  [  ]  โปสเตอร์    

[  ]  นิทรรศการ 
  [  ]  อินเทอร์เน็ต    

[  ]  องคก์รพฒันาเอกชน 
    [  ]  อื น ๆ (ระบุ)....................................................................................................
 [  ]  ไม่ทราบ 
 
2.2  หน่วยงานของรัฐและเอกชนไดป้ระชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เกี ยวกบัการอนุรักษ ์
       ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือ พื�นที ชุ่มนํ�าใหก้บัชุมชนเพียงใด 
 [  ]  มี     

[  ]  นอ้ย (1 – 2 ครั� ง/ปี) 
  [  ]  ปานกลาง (3 – 4 ครั� ง/ปี)   

[  ]  มาก (5 ครั� ง /ปี ขึ�นไป) 
 [  ]  ไม่มี 
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ส่วนที  3  ความรู้เกี ยวกบัการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
 

ความรู้เกี ยวกบัการอนุรักษ์พื�นที ชุ่มนํ�า ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  การอนุรักษ ์คือ การใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาด ใหเ้กิดประโยชน์ 
       สูงสุด ยาวนานที สุด สูญเสียนอ้ยที สุด และกระจายการใชป้ระโยชน์ 
       อยา่งทั วถึง 

  

3.2  การอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�าคือการสงวนรักษาพื�นที ไวโ้ดยไม่ใชป้ระโยชน์ 
       ใด ๆ 

  

3.3  พื�นที ชุ่มนํ�าไม่มีความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติอื น ๆ   
3.4  การใชป้ระโยชน์พื�นที ชุ่มนํ�าอยา่งย ั งยนืเป็นรูปแบบหนึ งของการอนุรักษ ์   
3.5  การบริหารจดัการพื�นที ชุ่มนํ�าเป็นหนา้ที ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั�น   
3.6  พื�นที ชุ่มนํ�า เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนในชุมชน   
3.7  ปุ๋ยและสารเคมีจากการเกษตร ไม่มีผลต่อคุณภาพของนํ�าในพื�นที ชุ่มนํ�า   
3.8  ประโยชน์ของพื�นที ชุ่มนํ�า คือ ช่วยป้องกนันํ�าท่วมได ้   
3.9  พื�นที ชุ่มนํ�า เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ   
3.10  พื�นที ชุ่มนํ�ากุดทิง ยงัไม่ไดขึ้�นทะเบียนเป็นพื�นที ชุ่มนํ�าที มีความสาํคญั 
         ระหวา่งประเทศ 

  

3.11  สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
          ถูกกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
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ส่วนที  4  ทศันคติต่อการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
 

ทศันคติต่อการอนุรักษ์พื�นที ชุ่มนํ�า 
เห็นด้วย

อย่างยิ ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่ 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ ง 

4.1  การอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�าเป็นหนา้ที ของทุกคน 
       ในชุมชน 

     

4.2  การเขา้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษพ์ื�นที  
       ชุ่มนํ�าทาํใหเ้สียเวลาในการประกอบอาชีพ 

     

4.3  การใชป้ระโยชน์ในพื�นที ชุ่มนํ�า สามารถ 
       ทาํไดโ้ดยไม่มีขีดจาํกดั 

     

4.4  การอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า ช่วยใหค้นในชุมชน 
       มีชีวติความเป็นอยูที่ ดีขึ�น 

     

4.5  การออกกฎระเบียบเกี ยวกบัการใชป้ระโยชน์ 
       พื�นที ชุ่มนํ�าเป็นสิ งที จาํเป็น 

     

4.6  การอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า ไม่มีความจาํเป็น 
       ตอ้งคาํนึงถึงสิ งมีชีวติชนิดอื น ๆ เช่น นก ปลา 

     

4.7  เราไม่สามารถจดัทาํพื�นที ชุ่มนํ�าใหเ้ป็น 
       แหล่งท่องเที ยวได ้เพราะไม่มีความสวยงาม 

     

4.8  เด็กและเยาวชน ควรมีส่วนร่วม 
       ในการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 

     

4.9  การทิ�งขยะและสิ งปฏิกลูลงในนํ�า  
       ไม่มีผลทาํใหน้ํ�าเน่าเสีย 

     

4.10  การมีความรู้ความเขา้ใจเกี ยวกบัการอนุรักษ ์ 
         ทาํใหก้ารบริหารจดัการพื�นที ชุ่มนํ�าประสบ 
         ความสาํเร็จ 

     

4.11  ความสาํเร็จของการอนุรักษ ์ขึ�นอยูก่บั 
         งบประมาณเพียงอยา่งเดียว 
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ส่วนที  5  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

ส่วนร่วม 

5.1  การศึกษาขอบเขตของพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.2  การศึกษาลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.3  การศึกษาปัญหาการบุกรุกพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.4  การศึกษาทรัพยากรและระบบนิเวศในพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.5  การศึกษาสภาพปัญหาในการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า     
5.6  การวางแผนการกาํหนดขอบเขตพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.7  การวางแผนการใชป้ระโยชน์จากพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.8  การวางแผนการป้องกนัการกระทาํผดิกฎระเบียบในพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.9  การวางแผนเพื อดูแล รักษา และพฒันาพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.10  การวางแผนเพื อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล     
5.11  การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื อการอนุรักษพ์ื�นที ชุ่มนํ�า     
5.12  การบริจาคเงินหรือสิ งของเพื อสนบัสนุนการปฏิบติังาน     
5.13  การปฏิบติัตามกฎระเบียบในการใชพ้ื�นที ชุ่มนํ�า     
5.14  การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษใ์หก้บัคนในครอบครัว 
          และคนรอบขา้ง 

    

5.15  การประชาสัมพนัธ์ผลงานที เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน     
5.16  การใชป้ระโยชน์ดา้นการอุปโภคบริโภค     
5.17  การใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตรกรรม     
5.18  การใชป้ระโยชน์ดา้นการประมง     
5.19  การใชป้ระโยชน์ดา้นการปศุสัตว ์     
5.20  การใชป้ระโยชน์ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ     
5.21  การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผน     
5.22  การติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที ของรัฐ     
5.23  การแจง้เจา้หนา้ที เมื อมีการกระทาํผดิเกี ยวกบัพื�นที ชุ่มนํ�า     
5.24  การจดัทาํรายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน     
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