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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารและส่ือสารขอ้มูลเร่ืองพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า
และนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชน โดยท าการสอบถามครัวเรือนโดยรอบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีการปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุ
ไทย ณ พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเขตหา้มล่าสัตวป่์าอ่างเก็บน ้ าหว้ยจรเขม้าก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 300 ครัวเรือน พบวา่ 
การรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคล เช่น ผา่นผูน้ าชุมชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียน
พนัธ์ุไทยของชุมชนมากท่ีสุด ส่วนการรับรู้จะผนัแปรไปตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งใน
ชุมชน รายได ้ช่องทางการรับรู้ข่าวสารและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ผูว้ิจยัจึงน าเสนอรูปแบบของการส่ือความหมาย 
ถ่ายทอดข่าวสารเร่ืองพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยการใชส่ื้อแบบผสมผสาน 
คือ ผา่นส่ือบุคคล อาทิ ผูน้ าชุมชน และผา่นส่ือเฉพาะกิจอ่ืน อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ์ในรูปแบบเอกสารและป้ายประชาสมัพนัธ์ 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the factors related with the communication about wetlands and 
Eastern Sarus Crane and interpretive analysis that is appropriate to the local community.  Interviewing questionnaires 
of household representatives from local communities around Huai Jorakae Mak reservoir non-hunting areas in Muang 
district, Burirum Province, the study used 300 total respondents.  Descriptive and inferential statistics were used 
analysed the data. The research found that the local community has realized information through personal media, local 
leaders.  The realized information will vary based on personal factors:  gender, age, education, community position, 
income, perception and participation.  The proposed present communication pattern about wetlands and Eastern Sarus 
Crane local community using the integrated Media; personal media and printing media such as local leaders with 
Advertising boards, Press Release. 
 
 
 
ค าส าคญั: การส่ือความหมาย พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า นกกระเรียนพนัธ์ุไทย 
Keywords: Communication, Wetland, Eastern Sarus Crane 
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บทน า 
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเป็นระบบนิเวศท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถีชีวติทั้งของมนุษย ์พืช และ

สัตว์ ทั้ งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม ทั้ งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ้ืนท่ีชุ่มน ้ ามี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเขา้ไปเก็บเก่ียวน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายชนิด ซ่ึงลว้นเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า และมีความส าคญัต่อสภาพ
เศรษฐกิจสังคมโดยส่วนรวมของชาติ ปัจจุบันพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าถูกคุกคาม ทั้ งจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และภยัธรรมชาติ (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2552 และศนัสนีย,์ 2553) ส าหรับพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเขม้าก จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นแหล่งน ้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน ้ าประปาใหก้บัชุมชนเมือง และน ้ าเพ่ือการชลประทาน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยงัเป็นสถานท่ีปล่อยนก
กระเรียนพนัธ์ุไทยจากกรงเพาะเล้ียงโดยองคก์ารสวนสตัวคื์นสู่ธรรมชาติ (นุชจรี และคณะ, 2557) ปัจจุบนัปล่อยไปแลว้
มีไม่ต ่ากวา่ 80 ตวั (องคก์ารสวนสตัว,์ 2560) ซ่ึงนกกระเรียนท่ีปล่อยไปนั้น มีถ่ินอาศยั หากิน ท ารังวางไข่ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า
ท่ีเป็นของรัฐ และพ้ืนท่ีนาขา้วของเกษตรกร  

ท่ีผา่มาพบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยยงัอยูใ่นวงจ ากดั ดงันั้น จึงอาจ
เกิดความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี ในกรณีท่ีนกกระเรียนเขา้ไปอาศยั หรือแมก้ระทัง่ภยัคุกคามท่ีจะเกิดกบันก
กระเรียนพนัธ์ุไทยเอง เน่ืองจากเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพรบ.สงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีหายไปจาก
ธรรมชาติมากกวา่ 50 ปี ซ่ึงอาจท าให้ประชาชนทัว่ไปไม่รู้จกัและไม่คุน้ชินพฤติกรรมของนกกระเรียนพนัธ์ุไทย และท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่ นกกระเรียนพนัธ์ุไทยจะอยูใ่นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ นัน่ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าของ
ชุมชนท่ีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยอาศยัอยู ่มีคุณค่าและความส าคญัยิ่งข้ึน ประชาชนสามารถเก็บเก่ียวทรัพยากรในพ้ืนท่ีชุ่ม
น ้ านั้น อยา่งไร้ส่ิงบนเป้ือน (องคก์ารสวนสตัว,์ 2561) 

ดงันั้น ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูรั้บสาร ย่อมเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดูแลรักษา
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย การส่ือสารเป็นเร่ืองของการใชส่ื้อเพื่อเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ จิตส านึก 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมของประชาชน (กาญจนา, 2556) ผลการศึกษารูปแบบการส่ือความหมายท่ี
เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย จะเป็นการสนบัสนุนในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า
อยา่งบูรณาการ และการคงอยูข่องนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในธรรมชาติ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั มาจากประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเก็บ

น ้ าหว้ยจรเขม้าก จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane (1973) และพิจารณา
จากจ านวนประชากรท่ีมีความแน่นอน (ธานินทร์, 2560) ท่ีความเช่ือมัน่ 0.05 ไดท้ั้งหมด 300 ตวัอยา่ง จาก 1,500 ครัวเรือน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ท่ีทดสอบความเท่ียงตรง ผ่านการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัมหิดล แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลดา้นประชากร เศษฐกิจ และสังคม 2) การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 3) การเขา้ร่วมกิจกรรม 4) การส่ือสารเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนทอ้งถ่ิน 5) ความรู้
ความเขา้ใจ 6) ความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสาร การเขา้ร่วมกิจกรรม การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร การเขา้ร่วมกิจกรรม การส่ือสารเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนทอ้งถ่ิน ความรู้ความเขา้ใจ 
และความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสาร ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test และ Oneway 
ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชน
ทอ้งถ่ิน  
 
ผลการศึกษา 

1. ลกัษณะด้านประชากร สังคม และเศรษฐกจิระดบัครัวเรือน 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.3) มีอายรุะหวา่ง 53-60 ปี (ร้อยละ 33.7) อายเุฉล่ีย 47 ปี 

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 55.0) ท านาปี (ร้อยละ 45.7) มีบา้นเรือนและพ้ืนเกษตรอยูห่่างจากอ่างเก็บน ้ า
ห้วยจรเขม้าก ประมาณ 1 กิโลเมตร (ร้อยละ 55.7) ระยะทางเฉล่ีย 2.50 กิโลเมตร และมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นชุมชน (ร้อย
ละ 86.7) มี และส่วนใหญ่ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งใด ๆ ในชุมชน (ร้อยละ 85.7) แต่มีสถานภาพเป็นหวัหนา้ครอบครัว (ร้อย
ละ 46) และมีรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนอยูท่ี่ประมาณ 7,859 บาทต่อเดือน 

2. ด้านรูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 

อยูใ่นระดบัต ่ามาก (ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.34) มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด คือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน ญาติพ่ี
นอ้งหรือเพื่อนบา้น สมาชิกในครอบครัว และเจา้หนา้ท่ีเขตหา้มล่าสตัวป่์าฯ (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.55) และพบวา่ มีการรับรู้ 
1-3 คร้ังต่อปี ส่วนและเน้ือหาดา้นการจดังานปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยเป็นข่าวสารท่ีไดรั้บมากท่ีสุด รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 รูปแบบการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร       N = 300 

รูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัของรูปแบบ
การรับรู้ 

การรับรู้จากส่ือบุคคล 1.55 0.67 ต ่า 
การรับรู้จากส่ือมวลชน 1.27 0.57 ต ่ามาก 
การรับรู้จากส่ือเฉพาะกิจ 1.31 0.51 ต ่ามาก 
การรับรู้จากส่ือพ้ืนบา้น 1.08 0.26 ต ่ามาก 
การเปิดรับเฉลีย่รวม 1.34 0.45 ต า่มาก 

หมายเหตุ: ระดบัของรูปแบบการรับรู้ 1-1.49 = ต  ่ามาก; 1.50-2.49 = ต  ่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก 
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3. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์พื้นทีชุ่่มน า้และนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย ภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.54) และพบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า เร่ืองอ่างเก็บน ้ าห้วย
จรเขม้ากเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์ามากท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย   N = 300 

ความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลีย่) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความรู้ความเขา้ใจดา้นพ้ืนท่ีชุ่มน ้า 2.60 0.33 ปานกลาง 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นอ่างเก็บน ้ าหว้ยจรเขม้าก 2.47 0.29 ปานกลาง 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 2.52 0.42 ปานกลาง 
ความรู้ความเข้าใจเฉลีย่รวม 2.54 0.26 ปานกลาง 

หมายเหตุ: ระดบัของความรู้ความเขา้ใจ 1-1.49 = ต ่ามาก; 1.50-2.49 = ต ่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก 

 
4. การส่ือสารเกีย่วกบัพื้นทีชุ่่มน า้และนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนท้องถิ่น 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการส่ือสารหรือการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนก

กระเรียนพนัธ์ุไทยอยูใ่นระดบัต ่ามาก (ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.19) แต่มีการส่ือสารถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยงับุคคลมากท่ีสุด 
ตั้งแต่ในระดบัญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนบา้น ผูน้ าทอ้งถ่ิน สมาชิกในครอบครัว เจา้หนา้ท่ีเขตหา้มล่าสตัวป่์าฯ และเจา้หนา้ท่ีสวน
สัตว ์(แผนงานอนุรักษน์กกระเรียนพนัธ์ุไทย) ตามล าดบั โดยพบวา่ มีการส่ือสาร 1-3 คร้ังต่อปี และเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัข่าว
การจดังานปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทย เป็นข่าวสารท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่ือสารกนัมากท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 การส่ือสารเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนทอ้งถ่ิน   N = 300 

การส่ือสารข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัการส่ือสาร 

การส่ือสารขอ้มูลสู่บุคคล 1.37 0.56 ต ่ามาก 
การส่ือสารขอ้มูลรูปแบบสารสนเทศ 1.07 0.23 ต ่ามาก 
การส่ือสารขอ้มูลสู่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 1.03 0.12 ต ่ามาก 
การส่ือสารข้อมูลเฉลีย่รวม 1.19 0.31 ต า่มาก 

หมายเหตุ: ระดบัของการส่ือสาร 1-1.49 = ต ่ามาก; 1.50-2.49 = ต ่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก 

 
5. ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและส่ือทีเ่หมาะสมกบัชุมชนท้องถิ่น 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ มีความตอ้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนก

กระเรียนพนัธ์ุไทยในระดบัต ่ามาก (ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.71) โดยมีความเห็นวา่ส่ือบุคคลนั้นเป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินมากท่ีสุด และส่ือท่ีมีความเหมาะสมอนัดบัรองลงมา คือส่ือเฉพาะกิจ ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์(ป้ายประชาสมัพนัธ์
ในหมู่บา้นและปฏิทินแขวนผนัง ตามล าดับ) และพบว่าควรมีความถ่ีของการส่ือสาร 1-3 คร้ังต่อปี รวมถึงควรมีเน้ือหา
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ข่าวสารเก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย เป็นข่าวสารท่ีตอ้งการรับรู้มาก
ท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ความตอ้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและส่ือท่ีเหมาะสมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน   N=300 

ความต้องการรับรู้ข้อมูล ค่าเฉลีย่) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความต้องการ 
รับรู้ 

ความตอ้งการรับรู้ผา่นส่ือบุคคล 2.16 0.93 ต ่า 
ความตอ้งการรับรู้ผา่นส่ือมวลชน 1.66 0.86 ต ่า 
ความตอ้งการรับรู้ผา่นส่ือเฉพาะกิจ 1.56 0.53 ต ่า 
ความตอ้งการรับรู้ผา่นส่ือทอ้งถ่ิน 1.41 0.51 ต ่ามาก 
ความต้องการรับรู้เฉลีย่รวม 1.71 0.60 ต า่ 

หมายเหตุ: ระดบัของตอ้งการรับรู้ 1-1.49 = ต ่ามาก; 1.50-2.49 = ต ่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก 

 
6. ความต้องการมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์พื้นทีชุ่่มน า้และนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุ

ไทยในระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 2.26) โดยตอ้งการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้และช่วยดูแลพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและ
นกกระเรียนพนัธ์ุไทย มากท่ีสุด และมีความยนิยอมใหใ้ชพ้ื้นท่ีของตนเป็นแหล่งอาศยัของนกกระเรียนพนัธ์ุไทย เป็นอนัดบั
รองลงมา แต่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนอ้ยท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย   N=300 

ความต้องการมส่ีวนร่วม ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความต้องการ
มส่ีวนร่วม 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรับรู้และช่วยดูแล 2.54 0.76 สูง 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 2.28 0.87 ปานกลาง 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 2.01 0.89 ปานกลาง 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 1.86 0.88 ปานกลาง 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 2.43 0.83 สูง 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมท่ีจะยนิยอมใหใ้ชพ้ื้นท่ี
ของตนเป็นแหล่งอาศยัของนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 

2.44 0.79 สูง 

ความต้องการมส่ีวนร่วมเฉลีย่ภาพรวม 0.26 0.62 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ระดบัของตอ้งการมีส่วนร่วม 1-1.49 = ต ่ามาก; 1.50-2.49 = ต ่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก 
 

7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าและนกกระเรียนพันธ์ุไทย
ของชุมชนท้องถิ่น 

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกบัการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งในชุมชน รายได ้
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การรับรู้ข่าวสาร และการเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับปัจจยั ดา้นอาชีพ ระยะห่างของท่ีอยูก่บัอ่างเก็บน ้ าหว้ยจรเขม้าก ภูมิล าเนา 
สถานภาพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มเพศชายมีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่เพศหญิง  
กลุ่มท่ีมีอาย ุ18-24 ปี มีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากท่ีสุด 

ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุ 32-38 ปี มีการส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ      
53-60 ปี 

กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียน
พนัธ์ุไทย มากกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา  

กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนก
กระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่มท่ีไม่มีต าแหน่งใด ๆ  

กลุ่มเป็นผูใ้หญ่บา้นมีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่มีต าแหน่งใด ๆ 

กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท มีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ี
ชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท  

กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ระหวา่ง 9,000-15,000 บาท มีการรับรู้และส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท 

ปัจจยัดา้นการรับรู้และการเขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่ กลุ่มท่ีเคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีการส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และกลุ่ม
ท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมมีการส่ือสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกวา่กลุ่มท่ีไม่เคยเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่6  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 
 ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านประชากร และสังคม 

การรับรู้และส่ือสารเกีย่วกบัการอนุรักษ์ 
พื้นทีชุ่่มน า้และนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนท้องถิน่ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t P 

1. เพศ ชาย 1.24 0.36 
1.91 0.06* 

หญิง 1.16 0.27 
2. ภูมิล าเนา เกิดท่ีน่ี 1.19 0.31 

-0.10 0.92 
ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน 1.20 0.33 

3. การรับรู้ข่าวสาร ไดรั้บ 1.22 0.33 
-10.32 0.00* 

ไม่ไดรั้บ 1.01 0.02 
4.  ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

เคยเขา้ร่วม 1.38 0.45 
-5.91 0.00* 

ไม่เคยเขา้ร่วม 1.10 0.15 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่7  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของ 
 ชุมชนทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านประชากร เศรษฐกจิ และสังคม 

การรับรู้และส่ือสารเกีย่วกบัการอนุรักษ์ 
พื้นทีชุ่่มน า้และนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนท้องถิน่ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P 

1. อาย ุ 46.56 10.86 4.65 0.00* 

2. การศึกษา 2.03 1.43 4.80 0.00* 
3. อาชีพ 3.76 2.98 1.38 0.22 
4. ระยะห่างของท่ีอยูก่บัอ่างเก็บน ้าหว้ยจรเข้
มาก 

2.49 2.05 1.47 0.23 

5. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 43.52 14.40 2.98 0.01* 

6. ต  าแหน่งในชุมชน 0.63 1.76 10.56 0.00* 

7. สถานภาพ 1.75 0.78 0.78 0.46 
8. รายได ้ 7859.00 10982.62 7.63 0.00* 

หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่ม
น ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนท้องถ่ิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่งในชุมชน รายได ้และปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย ส าหรับปัจจยัดา้นอาชีพ ระยะห่างของท่ีอยูก่บัอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเขม้าก 
ภูมิล าเนา สถานภาพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเก็บน ้ าหว้ยจรเขม้าก จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีการปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยคืน
สู่ธรรมชาติของประเทศไทย  เป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียน
พนัธ์ุไทย อยู่ในระดบัต ่ามาก แต่เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย อยู่ใน
ระดับปานกลาง อนัเน่ืองมาจากประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการท ามาหากิน
ใกลเ้คียงกบัเขตพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์มีกฎระเบียบในการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีและขอ้หา้มในการล่าสัตวป่์าท่ีชุมชนยอมรับและ
ปฏิบติัร่วมกนัมา โดยประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินมีการรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คือผูน้ าทอ้งถ่ิน 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และส่ือสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีด ารงต าแน่งผูน้ าทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาและมีรายไดสู้ง มีการรับรู้และ
ส่ือสารเก่ียวกับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทะนงศกัด์ิ และพิชญ์ทิพา (2558) พบว่า ผูน้ าทอ้งถ่ินมีบทบาทในดา้นการป้องกนัและมีความตอ้งการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการส่ือสารถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบั
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การอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยของชุมชนทอ้งถ่ินมีภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่ามาก และประชาชนส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยอยูใ่นระดบัต ่า  รวมถึง
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชน
ในชุมชนท้องถ่ินมีลักษณะการมีส่วนร่วมเป็นผู ้รับสารแบบฝ่ายตั้ งรับเพียงอย่างเดียว (Passive Audience) อาจ
เน่ืองมาจากการท่ียงัไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นคุณค่าความส าคญัและรับผลประโยชน์จากการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและ
นกกระเรียนพนัธ์ุไทยท่ีเป็นรูปธรรมมากนกั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อนาวิน (2555) พบวา่ ชุมชนทอ้งถ่ินรอบ
พ้ืนท่ีปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยยงัไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจากการอนุรักษน์กกระเรียนพนัธ์ุไทยเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ต่อโอกาสในการสร้างรายไดข้องครัวเรือนดา้นการคา้ขาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า 

ข้อเสนอแนะ 
ในการน้ีหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการปรับกลยทุธ์ในการส่ือความหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ า

และนกกระเรียนพนัธ์ุไทย ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ควร
มีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินให้มากยิ่งข้ึน ดว้ยการพฒันาส่ือประเภทบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงเป็น
ส่ือขนาดเล็ก สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าส่ือมวลชน รวมทั้ งการส่ือสารดว้ยส่ือมวลชน
สามารถจะสร้างความรู้และความตระหนักได้ แต่ทว่ามักจะต้องเป็นส่ือบุคคลท่ีกระตุ ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ 
(กาญจนา, 2556) รวมถึงควรมีการใชส่ื้อแบบผสมผสาน ระหวา่งส่ือประเภทบุคคล อาทิ ผูน้ าชุมชน และส่ือเฉพาะกิจ 
ประเภทส่ิงพิมพ ์อาทิ รูปแบบเอกสารและป้ายประชาสัมพนัธ์ อนัเป็นส่ือท่ีชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งการ รวมถึงการส่งเสริม
การจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรในหมู่บา้นข้ึนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายการส่ือสาร ผ่านการจดักิจกรรม
บรรยายหรือการอบรมข้ึนภายในชุมชนทอ้งถ่ิน ให้ความรู้เก่ียวกบัคุณค่าและความส าคญัของการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ า
และนกกระเรียนพนัธ์ุไทย กฎระเบียบในการใชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติั โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกร (ท านา) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าในการประกอบอาชีพ มีโอกาสพบเห็นนก
กระเรียนพนัธ์ุไทยมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพราะเม่ือเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน
เท่าไรก็จะส่งผลให้เกิดการเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนเท่านั้น (ศศินนัท์ และคณะ, 2560) นอกจากน้ีควรมีการพฒันาช่อง
ทางการส่ือสารโดยตรงระหว่างชุมชนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการรับรู้และส่ือสารกบั
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีขอ้จ ากดัในการรับส่ือจากส่ือมวลชน ส่ือสารสนเทศ และส่ือสงัคมออนไลน์ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์ถ่ินอาศยัของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวท่ี์มีความส าคญัระดบัโลกในพ้ืนท่ีภาคการ
ผลิต องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาภาคสนาม 
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