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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ข่าวสารและสื่ อสารข้อมูลเรื่ องพื้นที่ชุ่มน้ า
และนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชน โดยทาการสอบถามครัวเรื อนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีการปล่อยนกกระเรี ยนพันธุ์
ไทย ณ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 300 ครัวเรื อน พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อบุคคล เช่น ผ่านผูน้ าชุมชนมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเรื่ องพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยน
พันธุ์ไทยของชุมชนมากที่สุด ส่ วนการรับรู ้จะผันแปรไปตามลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งใน
ชุมชน รายได้ ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารและการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอรู ปแบบของการสื่ อความหมาย
ถ่ายทอดข่าวสารเรื่ องพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้สื่อแบบผสมผสาน
คือ ผ่านสื่ อบุคคล อาทิ ผูน้ าชุมชน และผ่านสื่ อเฉพาะกิจอื่น อาทิ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ในรู ปแบบเอกสารและป้ ายประชาสัมพันธ์
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.

คาสาคัญ: การสื่ อความหมาย พื้นที่ชุ่มน้ า นกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
Keywords: Communication, Wetland, Eastern Sarus Crane
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บทนา
พื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวติ ทั้งของมนุษย์ พืช และ
สัต ว์ ทั้ง ทางนิ เ วศวิท ยา เศรษฐกิ จ และสัง คม ทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า มี
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ สามารถเข้า ไปเก็บเกี่ ย วน ามาใช้ป ระโยชน์ ได้ม ากมายหลายชนิ ด ซึ่ งล้วนเป็ นทรั พยากรที่ มี
ความสาคัญต่อชี วิตประจาวัน ความเป็ นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ ชุ่มน้ า และมีความสาคัญต่อสภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คมโดยส่ ว นรวมของชาติ ปั จ จุ บัน พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ถู ก คุ ก คาม ทั้ง จากการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภัยธรรมชาติ (สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,
2552 และศันสนีย,์ 2553) สาหรับพื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นแหล่งน้ าดิบ
สาหรับการผลิตน้ าประปาให้กบั ชุมชนเมือง และน้ าเพื่อการชลประทาน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยังเป็ นสถานที่ปล่อยนก
กระเรี ยนพันธุ์ไทยจากกรงเพาะเลี้ยงโดยองค์การสวนสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ (นุชจรี และคณะ, 2557) ปั จจุบนั ปล่อยไปแล้ว
มีไม่ต่ากว่า 80 ตัว (องค์การสวนสัตว์, 2560) ซึ่งนกกระเรี ยนที่ปล่อยไปนั้น มีถิ่นอาศัย หากิน ทารังวางไข่ในพื้นที่ชุ่มน้ า
ที่เป็ นของรัฐ และพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร
ที่ผา่ มาพบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเรื่ องพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยยังอยูใ่ นวงจากัด ดังนั้น จึงอาจ
เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ในกรณี ที่นกกระเรี ยนเข้าไปอาศัย หรื อแม้กระทัง่ ภัยคุกคามที่จะเกิดกับนก
กระเรี ย นพัน ธุ์ ไทยเอง เนื่ อ งจากเป็ นสัต ว์ป่าสงวน ตามพรบ.สงวนและคุ ม ครองสัต ว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ ห ายไปจาก
ธรรมชาติมากกว่า 50 ปี ซึ่ งอาจทาให้ประชาชนทัว่ ไปไม่รู้จกั และไม่คุน้ ชินพฤติกรรมของนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย และที่
สาคัญอย่างยิง่ นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยจะอยูใ่ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ชุ่มน้ าของ
ชุมชนที่นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ มีคุณค่าและความสาคัญยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรในพื้นที่ชุ่ม
น้ านั้น อย่างไร้สิ่งบนเปื้ อน (องค์การสวนสัตว์, 2561)
ดังนั้น ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ ถูกต้องเหมาะสมกับผูร้ ับสาร ย่อมเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง ต่อการดูแลรักษา
พื้นที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย การสื่ อสารเป็ นเรื่ องของการใช้สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ จิ ตสานึ ก
พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมของประชาชน (กาญจนา, 2556) ผลการศึ ก ษารู ปแบบการสื่ อ ความหมายที่
เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย จะเป็ นการสนับสนุนในการบริ หารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
อย่างบูรณาการ และการคงอยูข่ องนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับพื้นที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของ
ชุมชนท้องถิ่น
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั มาจากประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บ
น้ าห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างที่คานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) และพิจารณา
จากจานวนประชากรที่มีความแน่นอน (ธานินทร์, 2560) ที่ความเชื่อมัน่ 0.05 ได้ท้ งั หมด 300 ตัวอย่าง จาก 1,500 ครัวเรื อน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อแบบสอบถาม ที่ ทดสอบความเที่ ยงตรง ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงของเนื้ อหาโดยอาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล แบบสอบถามมีท้ งั หมด 6 ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านประชากร เศษฐกิ จ และสังคม 2) การรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร 3) การเข้าร่ วมกิจกรรม 4) การสื่ อสารเกี่ยวกับพื้นที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชนท้องถิ่น 5) ความรู ้
ความเข้าใจ 6) ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ การรับรู ้ข่าวสาร การเข้าร่ วมกิจกรรม การรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การเข้าร่ วมกิจกรรม การสื่ อสารเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชนท้องถิ่น ความรู ้ความเข้าใจ
และความต้องการรั บข้อมูลข่าวสาร ใช้สถิ ติความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test และ Oneway
ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับพื้นที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชน
ท้องถิ่น
ผลการศึกษา
1. ลักษณะด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจระดับครัวเรื อน
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 61.3) มีอายุระหว่าง 53-60 ปี (ร้อยละ 33.7) อายุเฉลี่ย 47 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 55.0) ทานาปี (ร้อยละ 45.7) มีบา้ นเรื อนและพื้นเกษตรอยูห่ ่างจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยจรเข้มาก ประมาณ 1 กิโลเมตร (ร้อยละ 55.7) ระยะทางเฉลี่ย 2.50 กิโลเมตร และมีภูมิลาเนาเดิมอยูใ่ นชุมชน (ร้อย
ละ 86.7) มี และส่วนใหญ่ไม่ได้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในชุมชน (ร้อยละ 85.7) แต่มีสถานภาพเป็ นหัวหน้าครอบครัว (ร้อย
ละ 46) และมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนอยูท่ ี่ประมาณ 7,859 บาทต่อเดือน
2. ด้ านรู ปแบบการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
อยูใ่ นระดับต่ามาก (ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 1.34) มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อบุคคลมากที่สุด คือ ผูน้ าท้องถิ่น ญาติพี่
น้องหรื อเพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.55) และพบว่า มีการรับรู ้
1-3 ครั้งต่อปี ส่ วนและเนื้ อหาด้านการจัดงานปล่อยนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยเป็ นข่าวสารที่ได้รับมากที่สุด รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รู ปแบบการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
รู ปแบบการรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
การรับรู ้จากสื่ อบุคคล
การรับรู ้จากสื่ อมวลชน
การรับรู ้จากสื่ อเฉพาะกิจ
การรับรู ้จากสื่ อพื้นบ้าน
การเปิ ดรับเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
1.55
1.27
1.31
1.08
1.34

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67
0.57
0.51
0.26
0.45

N = 300
ระดับของรู ปแบบ
การรับรู้
ต่า
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก
ตา่ มาก

หมายเหตุ: ระดับของรู ปแบบการรับรู้ 1-1.49 = ต่ามาก; 1.50-2.49 = ต่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก
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3. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการอนุรักษ์ พื้นทีช่ ่ ุมนา้ และนกกระเรียนพันธุ์ไทย
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.54) และพบว่าส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจด้านพื้นที่ชุ่มน้ า เรื่ องอ่างเก็บน้ าห้วย
จรเข้มากเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
ค่ าเบี่ยงเบน
ความรู้ ความเข้ าใจ
ค่ าเฉลีย่ )
มาตรฐาน
ความรู ้ความเข้าใจด้านพื้นที่ชุ่มน้ า
2.60
0.33
ความรู ้ความเข้าใจด้านอ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก
2.47
0.29
ความรู ้ความเข้าใจด้านนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
2.52
0.42
ความรู้ ความเข้ าใจเฉลีย่ รวม
2.54
0.26

N = 300
ระดับความรู้
ความเข้ าใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หมายเหตุ: ระดับของความรู้ความเข้าใจ 1-1.49 = ต่ามาก; 1.50-2.49 = ต่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก

4. การสื่ อสารเกีย่ วกับพื้นทีช่ ่ ุมนา้ และนกกระเรียนพันธุ์ไทยของชุมชนท้ องถิ่น
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีการสื่ อสารหรื อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนก
กระเรี ยนพันธุ์ไทยอยูใ่ นระดับต่ามาก (ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 1.19) แต่มีการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลมากที่สุด
ตั้งแต่ในระดับญาติพี่นอ้ งหรื อเพื่อนบ้าน ผูน้ าท้องถิ่น สมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ และเจ้าหน้าที่สวน
สัตว์ (แผนงานอนุรักษ์นกกระเรี ยนพันธุ์ไทย) ตามลาดับ โดยพบว่า มีการสื่ อสาร 1-3 ครั้งต่อปี และเป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าว
การจัดงานปล่อยนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย เป็ นข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสื่ อสารกันมากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การสื่ อสารเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชนท้องถิ่น
ค่ าเบี่ยงเบน
การสื่ อสารข้ อมูล
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
การสื่ อสารข้อมูลสู่บุคคล
1.37
0.56
การสื่ อสารข้อมูลรู ปแบบสารสนเทศ
1.07
0.23
การสื่ อสารข้อมูลสู่วฒั นธรรมท้องถิ่น
1.03
0.12
การสื่ อสารข้ อมูลเฉลีย่ รวม
1.19
0.31

N = 300
ระดับการสื่ อสาร
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก
ตา่ มาก

หมายเหตุ: ระดับของการสื่ อสาร 1-1.49 = ต่ามาก; 1.50-2.49 = ต่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก

5. ความต้ องการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารและสื่ อทีเ่ หมาะสมกับชุมชนท้ องถิ่น
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่ มีความต้องการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนก
กระเรี ยนพันธุ์ไทยในระดับต่ามาก (ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 1.71) โดยมีความเห็นว่าสื่ อบุคคลนั้นเป็ นสื่ อที่มีความเหมาะสมกับ
ชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และสื่ อที่มีความเหมาะสมอันดับรองลงมา คือสื่ อเฉพาะกิจ ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ (ป้ ายประชาสัมพันธ์
ในหมู่บา้ นและปฏิ ทินแขวนผนัง ตามลาดับ) และพบว่าควรมี ความถี่ ของการสื่ อสาร 1-3 ครั้ งต่อปี รวมถึ งควรมี เนื้ อหา
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ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย เป็ นข่าวสารที่ตอ้ งการรับรู ้มาก
ที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความต้องการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสื่ อที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น
ความต้ องการรับรู้ข้อมูล

ค่ าเฉลีย่ )

ความต้องการรับรู ้ผา่ นสื่ อบุคคล
ความต้องการรับรู ้ผา่ นสื่ อมวลชน
ความต้องการรับรู ้ผา่ นสื่ อเฉพาะกิจ
ความต้องการรับรู ้ผา่ นสื่ อท้องถิ่น
ความต้ องการรับรู้ เฉลีย่ รวม

2.16
1.66
1.56
1.41
1.71

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.93
0.86
0.53
0.51
0.60

N=300
ระดับความต้ องการ
รับรู้
ต่า
ต่า
ต่า
ต่ามาก
ตา่

หมายเหตุ: ระดับของต้องการรับรู้ 1-1.49 = ต่ามาก; 1.50-2.49 = ต่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก

6. ความต้ องการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ พื้นทีช่ ่ ุมนา้ และนกกระเรียนพันธุ์ไทย
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์
ไทยในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.26) โดยต้องการมีส่วนร่ วมในด้านการรับรู ้และช่วยดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าและ
นกกระเรี ยนพันธุ์ไทย มากที่สุด และมีความยินยอมให้ใช้พ้นื ที่ของตนเป็ นแหล่งอาศัยของนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย เป็ นอันดับ
รองลงมา แต่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการน้อยที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความต้องการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
ค่ าเบี่ยงเบน
ความต้ องการมีส่วนร่ วม
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการรับรู ้และช่วยดูแล
2.54
0.76
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการแสดงความเห็น
2.28
0.87
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการร่ วมวางแผน
2.01
0.89
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
1.86
0.88
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
2.43
0.83
ความต้องการมีส่วนร่ วมที่จะยินยอมให้ใช้พ้นื ที่
2.44
0.79
ของตนเป็ นแหล่งอาศัยของนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย
ความต้ องการมีส่วนร่ วมเฉลีย่ ภาพรวม
0.26
0.62

N=300
ระดับความต้ องการ
มีส่วนร่ วม
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง

หมายเหตุ: ระดับของต้องการมีส่วนร่ วม 1-1.49 = ต่ามาก; 1.50-2.49 = ต่า; 2.50-3.49 = ปานกลาง; 3.50-4.49 = สูง; 4.50-5.00 = สูงมาก

7. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ และสื่ อสารข้ อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พื้นที่ช่ ุ มน้าและนกกระเรียนพันธุ์ไทย
ของชุมชนท้ องถิ่น
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกับการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของ
ชุมชนท้องถิ่นของชุมชนท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งในชุมชน รายได้
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การรับรู ้ข่าวสาร และการเข้าร่ วมกิจกรรม สาหรับปั จจัย ด้านอาชีพ ระยะห่างของที่อยูก่ บั อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก ภูมิลาเนา
สถานภาพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มเพศชายมีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่าเพศหญิง
กลุ่มที่มีอายุ 18-24 ปี มีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากที่ สุด
ส่ วนกลุ่มที่ มีอายุ 32-38 ปี มีการสื่ อสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย มากกว่ากลุ่มที่ มีอายุ
53-60 ปี
กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยน
พันธุ์ไทย มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
กลุ่ มที่ เป็ นสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล มี การรั บรู ้ และสื่ อสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ื นที่ ชุ่ มน้ าและนก
กระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีตาแหน่งใด ๆ
กลุ่มเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นมีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีตาแหน่งใด ๆ
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท มีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่
ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ระหว่าง 9,000-15,000 บาท มีการรับรู ้และสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท
ปั จจัยด้านการรับรู ้และการเข้าร่ วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มที่เคยรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมีการสื่ อสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่ม
ที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมมีการสื่ อสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้และสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุไ์ ทย
ของชุมชนท้องถิ่น
การรับรู้และสื่ อสารเกีย่ วกับการอนุรักษ์
พื้นทีช่ ่ ุมนา้ และนกกระเรียนพันธุ์ไทยของชุมชนท้ องถิน่
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านประชากร และสังคม
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
t
P
มาตรฐาน
1. เพศ
ชาย
1.24
0.36
1.91
0.06*
หญิง
1.16
0.27
2. ภูมิลาเนา
เกิดที่นี่
1.19
0.31
-0.10
0.92
ย้ายมาจากที่อื่น
1.20
0.33
3. การรับรู ้ข่าวสาร
ได้รับ
1.22
0.33
-10.32
0.00*
ไม่ได้รับ
1.01
0.02
4. ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม เคยเข้าร่ วม
1.38
0.45
-5.91
0.00*
กิจกรรม
ไม่เคยเข้าร่ วม
1.10
0.15
หมายเหตุ: *ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 7 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของ
ชุมชนท้องถิ่น
การรับรู้และสื่ อสารเกีย่ วกับการอนุรักษ์
พื้นทีช่ ่ ุมนา้ และนกกระเรียนพันธุ์ไทยของชุมชนท้ องถิน่
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
F
P
มาตรฐาน
1. อายุ
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. ระยะห่างของที่อยูก่ บั อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้
2.49
2.05
1.47
0.23
มาก
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
43.52
14.40
2.98
0.01*
6. ตาแหน่งในชุมชน
7. สถานภาพ
8. รายได้
หมายเหตุ: *ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

0.63
1.75
7859.00

1.76
0.78
10982.62

10.56
0.78
7.63

0.00*
0.46
0.00*

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้และสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุ มชนท้องถิ่ น อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยด้านเพศ อายุ
การศึ กษา ตาแหน่ งในชุมชน รายได้ และปั จจัยด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและด้านการเข้าร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย สาหรับปั จจัยด้านอาชีพ ระยะห่ างของที่อยูก่ บั อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก
ภูมิลาเนา สถานภาพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึ กษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่ อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นบริ เวณโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีการปล่อยนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยคืน
สู่ธรรมชาติของประเทศไทย เป็ นกลุ่มที่มีการรับรู ้และเข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยน
พันธุ์ไทย อยู่ในระดับต่ ามาก แต่เป็ นกลุ่มที่ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย อยู่ใน
ระดับปานกลาง อันเนื่ องมาจากประชาชนในชุ มชนท้องถิ่ นส่ วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทามาหากิ น
ใกล้เคียงกับเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่มีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และข้อห้ามในการล่าสัตว์ป่าที่ชุมชนยอมรับและ
ปฏิบตั ิร่วมกันมา โดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีการรับรู ้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ อบุคคลมากที่สุด คือผูน้ าท้องถิ่น
สอดคล้องกับผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการรับรู ้และสื่ อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ดารงตาแน่ งผูน้ าท้องถิ่น ได้แก่
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีการศึกษาและมีรายได้สูง มีการรับรู ้และ
สื่ อ สารเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์พ้ื นที่ ชุ่ ม น้ า และนกกระเรี ย นพัน ธุ์ ไ ทยมากกว่า กลุ่ ม อื่ น ๆ ในชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
การศึ กษาของ ทะนงศักดิ์ และพิชญ์ทิพา (2558) พบว่า ผูน้ าท้องถิ่นมีบทบาทในด้านการป้ องกันและมีความต้องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมชุมชนภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในด้านการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ ยวกับ
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การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของชุมชนท้องถิ่นมีภาพรวมอยูใ่ นระดับต่ามาก และประชาชนส่ วน
ใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยอยูใ่ นระดับต่า รวมถึง
ต้องการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ล ัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นผู ้รั บ สารแบบฝ่ ายตั้ง รั บ เพี ย งอย่า งเดี ย ว (Passive Audience) อาจ
เนื่ องมาจากการที่ยงั ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านคุณค่าความสาคัญและรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยที่เป็ นรู ปธรรมมากนัก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนาวิน (2555) พบว่า ชุมชนท้องถิ่นรอบ
พื้นที่ปล่อยนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยยังได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการอนุรักษ์นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ต่อโอกาสในการสร้างรายได้ของครัวเรื อนด้านการค้าขาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า
ข้ อเสนอแนะ
ในการนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ า
และนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวติ และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น กล่าวคือ ควร
มีการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาสื่ อประเภทบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจ ซึ่ งเป็ น
สื่ อขนาดเล็ก สามารถเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมได้มากกว่าสื่ อมวลชน รวมทั้งการสื่ อสารด้วยสื่ อมวลชน
สามารถจะสร้ า งความรู ้ แ ละความตระหนัก ได้ แต่ ท ว่า มัก จะต้องเป็ นสื่ อ บุ คคลที่ ก ระตุ ้นให้เกิ ด การมี ส่ ว นร่ วมได้
(กาญจนา, 2556) รวมถึงควรมีการใช้สื่อแบบผสมผสาน ระหว่างสื่ อประเภทบุคคล อาทิ ผูน้ าชุมชน และสื่ อเฉพาะกิจ
ประเภทสิ่ งพิมพ์ อาทิ รู ปแบบเอกสารและป้ ายประชาสัมพันธ์ อันเป็ นสื่ อที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการ รวมถึงการส่ งเสริ ม
การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในหมู่บา้ นขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในรู ปแบบเครื อข่ายการสื่ อสาร ผ่านการจัดกิ จกรรม
บรรยายหรื อการอบรมขึ้นภายในชุมชนท้องถิ่น ให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญของการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
และนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกร (ทานา) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าในการประกอบอาชี พ มีโอกาสพบเห็นนก
กระเรี ยนพันธุ์ไทยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพราะเมื่อเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
เท่าไรก็จะส่ งผลให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นเท่านั้น (ศศินนั ท์ และคณะ, 2560) นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาช่อง
ทางการสื่ อสารโดยตรงระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรับรู ้และสื่ อสารกับ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่มีขอ้ จากัดในการรับสื่ อจากสื่ อมวลชน สื่ อสารสนเทศ และสื่ อสังคมออนไลน์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการอนุ รักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสาคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการ
ผลิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาภาคสนาม
เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. สื่ อสาร-สิ่ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ: ภาพพิมพ์; 2556. 368.
ทะนงศักดิ์ ปัดสิ นธุ์ และพิชญ์ทิพา สุวรรณศรี . บทบาทของผูน้ าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษา อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี. วารสาร ว.มรม. (มนุษยศาสตร์และ
สิ่ งแวดล้อม); 2558. ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิ งหาคม 2558. หน้า 147-156.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่17. กรุ งเทพฯ: เอส อาร์
พริ้ นติง้ แมสโปรดักส์; 2560.
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นุชจรี พืชคูณ, ปิ ยะกาญน์ เที้ยธิทรัพย์ และบริ พตั ร ศิริอรุ ณรัตน์. การพัฒนาแบบจาลองเชิงพื้นที่ เพือ่ ประเมินถิ่นที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมสาหรับประชากรนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย .วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย; 2557. ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2557. หน้า 82-94.
ศศินนั ท์ ศุภกิจอุดมการณ์, ปั สสี ประสมสิ นธ์ และธนาภรณ์ อธิปัญญากุล. การมีส่วนร่ วมด้านการจัดการน้ าของ
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยในตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560. หน้า 1245-1255.
ศันสนีย ์ ชูแวว. บรรณาธิการ. ธรรมชาติสรรพสิ่ งศาลายาพื้นที่ชุ่มน้ า 3. นครปฐม. มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553.
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. สรุ ปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มี
กระดูกสันหลัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ: กระทรวง; 2560. หน้า 112.
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม.เอกสาร รู ้ไว้ใช่วา่ พื้นที่ชุ่มน้ า 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่ม
น้ าโลก. กรุ งเทพฯ : สานักงาน; 2552. หน้า 12.
องค์การสวนสัตว์. สรุ ปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 4/2560 โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์ที่มี
ความสาคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต แผนงานอนุรักษ์นกกระเรี ยนพันธุ์ไทย; 2560.
องค์การสวนสัตว์. รายงานฉบับสุดท้าย (Interim report) โครงการศึกษาสารวจและจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้าม
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