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ปัจจัยทีมีผลต่ อบทบาทชุ มชนในการอนุรักษ์ พนื" ทีต้ นนํา" ห้ วยสั ตว์ ใหญ่
ตําบลห้ วยสั ตว์ ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปั จจัยทีมีผลต่อบทบาทชุ มชนในการ
อนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การวิจยั ครังนี
ใช้การศึกษาวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ควบคู่
กับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ งครอบคลุมพืนที 12 หมู่บา้ น จํานวน 334 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วธิ ี ทางสถิติค่า t-test และค่า F-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทีมี
ผลต่อบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที ต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ แ ก่ เพศ รายได้ ข องครั ว เรื อน การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี ยวกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม และการเข้า ร่ วมกิ จกรรมด้า นการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม
คําสํ าคัญ: บทบาทชุมชน, พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่, จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ABSTRACT
This research study were socio-economic condition and factors affecting role of communities in
Huai Sat Yai Head Watershed conservation: a Case Study of Huai Sat Yai Sub-District, Hua Hin District,
Prachuap Khiri Khan Province. This study employed a survey research, focus group discussion at local
level and Participatory Action Research. Data were collected by using questionnaire for 334 head of all
households in 12 villages. The statistical analysis were t-test and F-test with the given significance level of
0.05. The results indicated that factors affecting role of communities in Huai Sat Yai Head Watershed
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conservation: a Case Study of Huai Sat Yai Sub-District, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province,
sex, household income, received information of environmental and natural conservation, participation
activity in environmental and natural conservation.
Key Words: Role of Communities, Huai Sat Yai Head Watershed, Prachuap Khiri Khan Province
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บทนํา
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีมีคุณค่าและมีความสําคัญยิง ก่อให้เกิ ดประโยชน์ทงทางตรงและ
ั
ทางอ้อมแก่มวลมนุ ษย์ชาติ อย่างไรก็ดี สังคมของมนุ ษย์ได้มีการเปลียนแปลงไปตามวิวฒั นาการของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวตามการเปลียนแปลงของอารยธรรม ทําให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ป่ าไม้เปลียนแปลงไปตามสภาพการพัฒนาของท้องถิน การประกอบอาชี พ และการตังถินฐาน ซึ งจะส่ งผล
ให้ทรั พยากรธรรมชาติ เสื อมโทรมและสู ญเสี ยสมดุ ลของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนํา ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้
ชุมชนท้องถินทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีต้นนําได้ทาํ หน้าทีในการอนุ รักษ์ และป้ องกันรักษาป่ าต้นนํา โดยต้องมีการ
เสริ มสร้างจิตสํานึก และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ รวมถึงต้องมีการบริ หารจัดการ เพือการใช้ประโยชน์
อย่างยังยืนต่อไป
ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สภาพพืนทีโดยทัวไปของหมู่บา้ นตังอยู่
บนทีราบเชิงเขาตะนาวศรี โดยมีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่ าเป็ นป่ าดิบแล้ง และป่ าดิบชืน เป็ นทีราบระหว่างหุ บ
เขา บางพืนทีมีความลาดชัน โดยพืนทีทางด้านทิศตะวันตกเป็ นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศ
สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมสหภาพพม่ า มี ชาวไทยภู เขาเผ่ากระเหรี ยง ตังบ้า นเรื อนอยู่กระจัดกระจายทัวไป
ประกอบอาชีพทําไร่ เลือนลอย ล่าสัตว์หาของป่ าในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสังให้
ตํารวจผลร่ มค่ายนเรศวรหัวหิ นให้การช่ วยเหลื อแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี ยงโดยการจัดตังชุ ดพัฒนาการ
ขึน 2 ชุ ด คือชุ ดพัฒนา 712 ทีบ้านป่ าละอู อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และชุ ดพัฒนา 713 บ้านป่ า
เด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวตั ถุ ประสงค์ทีจะรวบร่ วมชาวไทยภูเขาเผ่า กระเหรี ยง ทีอยู่
กระจัดกระจายให้อยูร่ วบกันเป็ นกลุ่มเพือง่ายต่อการควบคุมดูแลและเพือป้ องกันการตัดไม้ทาํ ลายป่ า อันเป็ น
แหล่งต้นนําลําธาร ตลอดจนการจัดหาเครื องอุปโภค-บริ โภค และส่ งเสริ มอาชี พการเกษตร ทังในด้านการ
ผลิ ตและการตลาด เพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีขึน ซึ งในช่ วงที ผ่านมานันหน่ วยงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น และประชาชนในพืนทีได้เห็ นถึ งความสําคัญของป่ าต้นนํา โดยได้ดาํ เนิ นการกิ จกรรมด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เช่น การปลูกป่ าเพือฟื นฟูระบบนิ เวศ เครื อข่ายด้านสิ งแวดล้อม โครงการคนอยูร่ ่ วมกับ
ช้าง และการน้อมนําแนวคิดด้านการอนุ รักษ์ดิน นํา ป่ า ตามแนวพระราชดําริ มาประยุกต์ใช้ทีบรรลุผลอย่างเป็ น
รู ปธรรม จากบทบาทของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ฯ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุ มชน และ
ปั จจัยทีมีผลต่อบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น
จัง หวัด ประจวบคี รี ข นั ธ์ เพื อให้ข ้อเสนอแนะต่ อ แนวทางการเสริ ม สร้ า งบทบาทชุ ม ชนในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนําต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ในพืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์
ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพือให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการเสริ มสร้างบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืนทีต้นนําต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตในด้ านพืน" ทีการวิจัย (Unit of Study)
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั ประชากรตัวอย่างทีอาศัยอยู่
ในพืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ งเป็ นหัวหน้า
ครั วเรื อน หรื อตัวแทนหัวหน้าครั วเรื อน ซึ งมีจาํ นวนประชากรทังสิ น 6,558 คน หรื อ 2,005 ครัวเรื อน
ประกอบด้วย 12 หมู่บา้ น และเมือคํานวณประชากรตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1973) จะได้
ประชากรตัวอย่าง จํานวน 334 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้ านเนือ" หาการวิจัย (Scope of Study)
การวิ จ ัย ครั งนี มุ่ ง ศึ ก ษาเพื อให้ ท ราบถึ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุ มชนทีมีผลต่อบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที
ต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเพือให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
แนวทางการเสริ มสร้างบทบาทชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนําต่อไป
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ดําเนินการตังแต่เดือนสิ งหาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ องกับบทบาท
1.1 นิยามและความหมาย
บทบาท (Role) เป็ นเรื องของพฤติกรรมและหน้าทีความรับผิดชอบ (Function) เพือเป็ น
การแสดงให้เห็นว่า เมือบุคคลดํารงตําแหน่งใด ก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที ความ
รับผิดชอบนัน (งามพิศ, 2538) บทบาทเป็ นวิธีแสดงพฤติกรรมของบุคคลทีสังสรรค์กนั ว่าจะปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างไร หรื อคาดว่า บุคคลอืนจะปฏิบตั ิต่อตนอย่างไร บทบาทของคนย่อมขึนอยู่กบั สถานภาพทีบุคคลนัน
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ครองอยู่ และคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลบทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะสถานภาพ
อุปนิสัย ความคิด ความรู ้ ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมและความพอใจ (ประสิ ทธิr, 2543)
1.2 ประเภท และลักษณะของบทบาท
บทบาท สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ตามการจําแนกของ สุ นทร (2543) ดังนี
1.2.1 บทบาทตามความคาดหวัง (Expected role) ได้แก่ บทบาทที บุ ค คลต้อง
แสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ืนหรื อสังคม
1.2.2 บทบาทตามลักษณะการรับรู ้ (Percieved role) ได้แก่ บทบาททีเจ้าของสถานภาพ
รับรู ้เองว่าตนควรจะมีบทบาทอย่างไร
1.2.3 บทบาททีแสดงจริ ง (Actual role) ได้แก่ บทบาทเจ้าของสถานภาพแสดงจริ ง ซึ ง
อาจเป็ นไปตามทีสังคมคาดหวังหรื อตนเองคาดหวังหรื อไม่ก็ได้ ขึนอยูก่ บั ความเชื อ ความคาดหวัง และการ
รับรู ้ ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความกดดันและโอกาสในแต่ละสังคมในระยะเวลาหนึ งรวมถึ งบุคลิ กภาพ
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย
2. แนวคิดเกียวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
2.1 นิ วตั ิ (2537) ได้ให้ความหมายของการอนุ รักษ์ไว้วา่ คือ การรู ้จกั นําทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุ ด สู ญเสี ยน้อยทีสุ ด ใช้ได้นาน และต้องกระจายการใช้ประโยชน์ให้ทวกั
ั นโดย
ถูกต้องตามกาลเทศะด้วย นอกจากนี ยังได้ให้แนวทางและหลักการ พอสรุ ปได้ดงั นี
2.1.1 การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู ้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาดให้เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุ ด ยาวนานทีสุ ด และโดยทัวถึงกัน ทังนี ไม่ได้หมายถึงห้ามใช้
หรื อเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องนํามาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
2.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ จําแนกอย่างกว้างๆ ออกเป็ นทรัพยากรทีเกิดขึนใหม่ได้ เช่น
ดิน นํา ป่ าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และกําลังงานมนุษย์ กับทรัพยากรทีไม่สามารถเกิดขึนใหม่ได้ เช่น นํามัน และ
แร่ ต่าง ๆ เป็ นต้น
2.1.3 ปั ญหาสําคัญทีเกียวข้องกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรดินทียังอุดมสมบูรณ์อยูใ่ ห้คงคุณสมบัติทีดีตลอดไป ในขณะเดียวกันจะได้ผลดีต่อทรัพยากรอืนๆ
เช่น นํา ป่ าไม้ และสัตว์ป่าด้วย
2.1.4 ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดนัน จะต้องไม่แยก
มนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคม หรื อวัฒนธรรม หรื อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่า
วัฒนธรรมและสังคมนันๆ กล่าวโดยทัวไป การอนุ รักษ์ถือว่าเป็ นทางแห่งการดําเนิ นชี วติ เพราะมีส่วน
เกียวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ งมีบทบาทต่อชีวติ มนุษย์เป็ นอันมาก
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3. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
พงษ์ลดา (2548) ทําการศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในการจัดการป่ าชุ มชน: กรณี ศึกษา
บ้านแม่แมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า บทบาทของประชาชนในการจัดการป่ าชุ มชน แบ่งเป็ น
3 ประการ คือ 1) บทบาทในด้านการปลูกป่ า จําแนกเป็ นการเข้าร่ วมสํารวจพืนที เพือการปลูกป่ า การร่ วม
ปลูกป่ าในวันสําคัญ การปลูกป่ าเพิมเติม และการชักชวนญาติพีน้องหรื อเพือนบ้านเพือทํากิจกรรมปลูกป่ า 2)
บทบาทด้านการป้ องกันรักษาป่ า จําแนกเป็ น การประชุ มเพือพิจารณาปั ญหาการดูแลสภาพป่ าในชุ มชนใน
อดีตทีผ่านมา การไปร่ วมสํารวจแนวเขตป่ า การกําหนดมาตรการป้ องกันรักษาป่ าและมาตรการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์จากป่ า การประชุ มเพือพิจารณากําหนดพืนทีเพือทําแนวกันไฟและวางแผนป้ องกันไฟป่ า การ
ร่ วมดับไฟป่ า การป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทําผิด และ 3) บทบาทในด้านการเผยแพร่ ความรู ้ และ
ประชาสัมพันธ์ จําแนกเป็ น การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้ เกี ยวกับประโยชน์ของป่ าแก่ประชาชน
ทัวไป การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี ยวกับโทษของการตัดไม้ทาํ ลายป่ าแก่บุตรหลานและคนในชุ มชน และ
การประชาสัมพันธ์ให้ญาติพีน้อง และเพือนบ้านไปร่ วมกิจกรรมปลูกป่ า และป้ องกันรักษาป่ า
สหั ท ยา (2539) ทํา การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื นฟู ป่ าต้น นํา
กรณี ศึกษากลุ่มฮักป่ าศรี ถอ้ ย ตําบลศรี ถอ้ ย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า กลุ่มฮักป่ าศรี ถอ้ ย มีพฒั นาการ
มาจากการร่ วมกันคัดค้านการสัมปทานทําไม้ และการประสบภัยแล้งทีเกิดขึนมาจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า จึง
เกิดกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟื นฟูป่า มีทงกิ
ั จกรรมทีเกิดจากความรู ้ ประสบการณ์ และกิจกรรมทีเกิดจาก
การประยุกต์ประเพณี ทางพุทธศาสนา เช่น การจัดการป่ าชุ มชนทีมีรากฐานมาจากการสังเกตสภาพแวดล้อม
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็ นการจัดการทียึดหลักใช้เพือประโยชน์ส่วนรวมและ
การยังชี พ เพือปรับเปลียนพฤติกรรมให้ชาวบ้านเกิดจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์และให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ป่ าอย่างเหมาะสม
4. พืน" ทีตําบลห้ วยสั ตว์ ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพทัวไปของพืนที
ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สภาพพืนทีโดยทัวไป
ของหมู่บา้ นตังอยูบ่ นทีราบเชิงเขาตะนาวศรี โดยมีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่ าเป็ นป่ าดิบแล้ง และป่ าดิบชืน เป็ น
ทีราบระหว่างหุ บเขา บางพืนทีมีความลาดชัน มีถนนสายหลักคือถนนทางหลวงชนบท สายหัวหิ น – ป่ าละอู
ระยะทางห่ างจากอํา เภอหัวหิ นประมาณ 54 กิ โลเมตร ห่ า งจากจัง หวัดประจวบคี รีข นั ธ์ ป ระมาณ 144
กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที 1
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลป่ าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภาพที 1 ลักษณะภูมิประเทศ และอาณาเขตของพืนทีตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประเมินสภาพแวดล้อมชุ มชนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยศึกษา
ประวัติชุ ม ชน ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชน ประเด็ นปั ญหาด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อ ม โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Bechstedt (1997); Whyte (1991); Mills (2000) และกิติชยั (2549)
2. สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากร และสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และประเด็นปั ญหาด้าน
สิ งแวดล้อมในพืนทีต้นนํา การปรั บตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุ มชนต่อการบริ หารจัดการพืนทีต้นนําห้วย
สัตว์ใหญ่ โดยคํานวณประชากรตัวอย่างจากจํานวนครัวเรื อนทีอยูใ่ นพืนทีตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตามหลักการของ Yamane (1973); บุญธรรม (2531) ทําให้ได้ประชากรตัวอย่าง 334
ตัวอย่าง สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กระจายตามหมู่บา้ นเป้ าหมายทัง 12 หมู่บา้ น ผู ้
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เก็ บ ข้อ มู ล ผ่า นการอบรมให้ ค วามรู ้ ใ นการสํ า รวจข้อมู ล ทางสั ง คมศาสตร์ แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ผา่ นการตรวจประเมินความเทียงตรง (Validity) จากผูเ้ ชียวชาญเพือปรับแก้ไขความยากง่ายของข้อ
คําถามในแต่ละประเด็นเพือเป็ นไปตามระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ (สิ น, 2547; สุ ชาติ, 2540)
3. สัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interviews) และการสนทนากลุ่ ม ย่อย (Focus Group
Discussion: FGD) ร่ วมกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์
ที ดิ นในพื นที ตํา บลห้ว ยสั ต ว์ใ หญ่ อํา เภอหัวหิ น จัง หวัดประจวบคี รี ข ันธ์ กลุ่ ม ผูน้ ํา ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิน กลุ่มเจ้าหน้าทีรัฐ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ สุ ภางค์ (2545); วิชา และกิติชยั (2547);
ผ่องพรรณ และสุ ภาพ (2545)
4. การวิเคราะห์ผลข้อมูล ทําการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
หาความสัมพันธ์ของปั จจัยที มีผลต่อบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์
ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้วยค่าสถิติ t-test กับตัวแปรอิสระทีแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม
และใช้สถิติ F-test แบบ One-way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียกับตัวแปรอิสระตังแต่
3 กลุ่มขึนไป กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทังนีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ผลการวิจัย
1. การสํ ารวจข้ อมูลประชากร/สภาพทางเศรษฐกิจ – สั งคมของชุ มชน
จากการศึกษาด้านประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 65.0 มีอายุอยูใ่ นช่วง 40-49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 100
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 88.3 โดยมีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อนอยูใ่ นช่วง 1-3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 78.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นกลุ่มลูกบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 96.1 โดยเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
ออมทรัพย์/สหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 37.5 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ
34.4 โดยมี ภูมิลาํ เนาเดิ มอยู่ทีพื นที คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.3 และมี ก ารตังถิ นฐานอยู่ในพืนที เป็ นระยะเวลา
มากกว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ลักษณะของการตังทีอยูอ่ าศัยแบบบ้านเดียวก่ออิฐถือปูนและมีบริ เวณ คิด
เป็ นร้อยละ 82.9 โดยส่ วนใหญ่ไม่คิดทีจะย้ายออกจากพืนทีชุ มชนไปอยูท่ ีอืน คิดเป็ นร้อยละ 97.3 ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พทําสวนยางพารา/ปาล์มนํามัน/ไม้ผลยืนต้น คิดเป็ นร้อยละ 76.9 โดยส่ วนใหญ่มีรายได้รวม
ของครัวเรื อนโดยประมาณ 5,000-10,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 และมีรายจ่ายรวมของครัวเรื อน
โดยประมาณ น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 76.3 โดยมีพืนทีดินถือครองเป็ นกรรมสิ ทธิr คิดเป็ น
ร้อยละ 69.2 เป็ นกรรมสิ ทธิr การถือครองประเภท ภบท.5 คิดเป็ นร้อยละ 44.2 และส่ วนใหญ่มีทีดินทีแต่ละ
ครัวเรื อนถือครองกรรมสิ ทธิr จํานวน 6 – 10 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 29.9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการกูห้ นี ยืมสิ น
คิดเป็ นร้อยละ 75.7 โดยเป็ นการกูจ้ ากธนาคารของรัฐ/ธนาคารพาณิ ชย์ คิดเป็ นร้อยละ 36.4 โดยเหตุผลของ
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การกูห้ นี ยืมสิ น เพือการซื อปั จจัยการผลิต/เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 53.0 โดยปั ญหาสิ งแวดล้อมที
ชุ มชนประสบปั ญหามากที สุ ด คื อ ปั ญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนนําทางการเกษตร คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.4 ซึ งมี
สาเหตุมาจากการเพิมขึนของพืนทีเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 40.1
2. การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกียวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
จากผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีก ารรั บ ทราบเกี ยวกับ สถานการณ์ ก าร
เปลี ยนแปลงสถานะภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมในท้องถิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.3 โดย
แหล่งทีมาของข้อมูลข่าวสารในท้องถินมาจากวิทยุกระจายเสี ยง/วิทยุชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 61.4 ความถีใน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร คือ 2-3 เดื อน/ครัง คิดเป็ นร้อยละ 33.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยได้รับการ
อบรมหรื อเพิมพูนความรู ้ เกียวกับการการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม คิดเป็ นร้ อยละ 71.3
และส่ วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 97.3 โดย
เป็ นการใช้ประโยชน์ประเภท เก็บหาเห็ ด หน่ อไม้ พืชผักป่ าต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ 47.1 ส่ วนใหญ่กลุ่ ม
ตัวอย่างในชุ มชนเคยเข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในท้องถิน คิด
เป็ นร้อยละ 81.7 โดยกิจกรรมทีทํา คือ การทําเกษตรทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 29.3
3. ปัญหาด้ านการเปลียนแปลงสภาพแวดล้ อมของชุ มชนในปัจจุบัน
จากผลการศึกษา พบว่า ปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมของชุ มชนในปั จจุบนั ในประเด็นต่างๆ มี
ปั ญหาในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.86 เมือพิจารณาประเด็นปั ญหาทีสําคัญของชุมชน 3 ลําดับแรก พบว่า
การประสบปั ญหาการได้รับผลกระทบต่อภัย ธรรมชาติ (นําท่วม/ภัยแล้ง ) มี ค่า เฉลี ยสู งที สุ ดเท่ากับ 3.14
รองลงมา คือ ปั ญหาการขาดแคลนนําและแหล่งนําเพือการเกษตร/อุปโภคบริ โภค มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.05 และ
ความเสี ยงต่อปั ญหาภัยธรรมชาติทีเกิดขึนในชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.02
4. ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.72 โดยประเด็นคําถามทีกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าในระดับมากทีสุ ด คือ การอนุ รักษ์ป่าไม้และพืนทีต้นนําลําธารเป็ นส่ วนหนึ งของ
การจัดการลุ่มนํา มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.98 รองลงมา คือ ชุ มชน/เกษตรกรควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในการ
ปรับตัวเพือรองรับความเสี ยงจากภัยธรรมชาติทีเกิ ดขึนทังในปั จจุบนั และในอนาคต มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.84
และการสร้ างฝายชะลอความชุ่ มชื นมากๆ ช่ วยป้ องกันดิ นถล่มและนําท่วมฉับพลัน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 0.82
ส่ วนประเด็นคําถามทีกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอบได้นอ้ ยทีสุ ด คือ หน่วยงานภาครัฐเท่านันทีมีหน้าทีในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติทีเกิ ดขึ นกับชุ มชน โดยทีชุ มชนไม่ตอ้ งดําเนิ นการสนับสนุ น
ช่วยเหลือใดๆ ทังสิ น มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.51
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5. บทบาทชุ มชนในการอนุรักษ์ พนื" ทีต้ นนํา" ห้ วยสั ตว์ ใหญ่ ตําบลห้ วยสั ตว์ ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาบทบาทชุมชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยแบ่งบทบาทออกเป็ น 5 ด้าน จากผลการศึกษาพบว่า ด้านที 1 บทบาทชุ มชนด้าน
การศึกษาปั ญหาทีเกิดขึนในพืนทีต้นนํา มีระดับบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําปานกลาง (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.09) ด้านที 2 บทบาทชุ มชนด้านการวางแผนงานด้านการอนุ รักษ์เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในพืนที
ต้นนํา มีระดับบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.12) ด้านที 3 บทบาท
ชุมชนด้านการปฏิบตั ิงานเพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในพืนทีต้นนํา มีระดับบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที
ต้นนําปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.04) ด้านที 4 การปรับตัวของชุ มชนต่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิ บตั ิงาน ในพืนทีต้นนํา มีระดับบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที ต้นนําปานกลาง (ค่าเฉลี ยเท่ากับ
3.13) และด้านที 5 บทบาทชุ มชนด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชี วภาพในพืนที ต้นนําอย่างยังยืน มี
ระดับบทบาทชุมชนในการอนุรักษ์พนที
ื ต้นนําปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.10) ซึ งเมือพิจารณาในภาพรวมถึงระดับ
บทบาทชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ พื นที ต้น นําห้ ว ยสั ต ว์ใ หญ่ ตํา บลห้ ว ยสั ต ว์ใ หญ่ อํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ในพืนทีได้ให้ความสําคัญต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการปรับตัวของชุ มชนต่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ซึ งข้อจํากัดหรื ออุปสรรคของชุ มชนทีมีต่อการพัฒนาบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้น
นําห้วยสัตว์ใหญ่ คือ 1. การมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่างๆในชุ มชน ต่อการขับเคลื อนแผนและบูรณาการความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานภาคส่ วนต่างๆ ทีเกียวข้องในท้องถิน เพือแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กพืนทีต้นนํา และ 2. การ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินกิจกรรม เพือการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในชุมชน
6. การประเมิ นระดั บ ศั ก ยภาพของชุ ม ชนเพือนํ า ไปสู่ การพัฒ นาชุ ม ชนทีเข้ ม แข็ งในการพัฒ นา
บทบาทของชุ มชนในการอนุรักษ์ พนื" ทีต้ นนํา" ห้ วยสั ตว์ ใหญ่
จากผลการวิเคราะห์ในเรื องของการประเมินระดับศักยภาพของชุ มชนเพือนําไปสู่ การพัฒนาชุ มชน
ทีเข้มแข็งในการพัฒนาบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์พนที
ื ต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ พบว่า ประชาชนในพืนที
ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีระดับศักยภาพของชุ มชนเพือนําไปสู่ การพัฒนา
ชุ มชนทีเข้มแข็งในการพัฒนาบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 เนื องจากประชาชนในพืนทีตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ได้ให้ความสําคัญถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมกับ
กลุ่มต่างๆทีเกียวข้อง ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมแก่ชุมชน และการจัดตังกลุ่มเครื อข่ายชุมชนในการติดตาม เฝ้ าระวัง อย่างต่อเนืองในระดับพืนที
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7. ปั จจัยทีมีผลต่ อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์ พืน" ทีต้ นนํ"าห้ วยสั ตว์ ใหญ่ ตําบลห้ วยสั ตว์ ใหญ่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยทีมี ผลต่อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์
ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ เพศ รายได้ของครัวเรื อน การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และการเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ส่ วนปั จจัยทีไม่มีผลต่อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที
ต้นนําห้วยสัตว์ ได้แก่ อายุ สถานภาพในชุมชน ระยะเวลาการตังถินฐาน และอาชีพหลัก รายละเอียดดังนี
1. เพศ (t = 2.133; significance = 0.034) โดยเพศมีผลต่อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้น
นําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ทังนี เนื องจากในพืนที ผูน้ ํา
ชุ มชนจะเป็ นเพศชาย ซึ งจะมีบทบาทสําคัญในการริ เริ มกิ จกรรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมในระดับพืนที และเป็ นทียอมรับในสังคมมากกว่าเพศหญิง
2. อายุ (F = 1.546; significance = 0.175) โดยอายุไม่มีผลต่อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนที
ต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทังนี เนื องจากหน่วยงานใน
ท้องถิ นได้มี การส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในพืนอย่า งเท่า เที ยม ซึ งอายุทีแตกต่า งกันไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. สถานภาพในชุ มชน (F = 1.027; significance = 0.393) โดยสถานภาพในชุ มชนไม่มีผลต่อ
บทบาทของชุ ม ชนในการอนุ รัก ษ์พืนที ต้นนําห้วยสั ตว์ใ หญ่ ตําบลห้วยสั ตว์ใ หญ่ อํา เภอหัวหิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ทังนีเนืองจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นกลุ่มลูกบ้าน ทีมีบทบาทสําคัญในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในพืนที
4. ระยะเวลาการตังถินฐาน (F = 1.052; significance = 0.400) โดยระยะเวลาการตังถินฐานไม่มีผล
ต่อบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ทังนี เนื องจากประชาชนในพืนทีส่ วนใหญ่มีการอาศัยอยูใ่ นพืนทีเป็ นระยะเวลานานและมี
ความผู ก พัน กับ ถิ นที อยู่ จึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ และมี ส่ ว นร่ วมในการดํา เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีท้องถินจัดขึน
5. อาชีพหลัก (F = 1.313; significance = 0.216) โดยอาชีพหลักไม่มีผลต่อบทบาทของชุ มชนในการ
อนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทังนี เนื องจาก
ประชาชนในพืนทีส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม คือ การทําสวนยางพารา ปาล์มนํามัน ไม้ผลยืนต้น
และเลียงสัตว์ ซึ งมีความเกียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จึงเห็ นถึ ง
ความสําคัญและมีบทบาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆทีท้องถินจัดขึน
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6. รายได้ของครัวเรื อน (F = 2.928; significance = 0.004) โดยรายได้ของครัวเรื อนมีผลต่อบทบาท
ของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ พื นที ต้ น นํ าห้ ว ยสั ต ว์ ใ หญ่ ตํา บลห้ ว ยสั ต ว์ ใ หญ่ อํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคี รี ข นั ธ์ ทังนี เนื องจากผูท้ ี มี ร ายได้ข องครั วเรื อ นมากหรื อทุ นทรั พ ย์สู ง จะมี ส่ ว นสํ า คัญในการ
สนับสนุนปั จจัยในการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในพืนทีมากกว่า
กลุ่มผูท้ ีมีรายได้ของครัวเรื อนน้อยทีจะต้องออกไปประกอบอาชีพเพือหารายได้มาเลียงครอบครัว
7. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม (t = 0.764;
significance = 0.040) โดยการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมมี
ผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ทังนี เนื องจากข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมใน
ท้องถินส่ วนใหญ่มีการแจ้งกล่าวผ่านทางหอกระจายข่าวและการประชุ มประชาคม ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพมาก
พอทีจะทําให้คนในชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัวถึง
8. การเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (t = 0.780; significance
= 0.000) โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมมีผลต่อบทบาทของ
ชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทังนี เนื องจากผูท้ ีเคยเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในท้องถินอย่าง
ต่อเนื องจะมี ค วามตระหนัก และเห็ นถึ งความสํา คัญของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมในท้องถิ น
มากกว่ากลุ่มคนทีไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์พนที
ื ต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัว
หิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุ มชน และปั จจัยทีมีผลต่อ
บทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ และเพือให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการเสริ มสร้าง
บทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนําต่อไป โดยใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ ร่ วมกับการ
วิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพือการเสริ มสร้ างบทบาทชุ มชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พืนทีต้นนํา ซึ งผลการวิจยั ยืนยันให้เห็นถึงความเสี ยงของพืนทีต้นนําทีเกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดิ น
เพือการเกษตรกรรม ถึงแม้วา่ ผลการประเมินระบุวา่ ประชาชนในพืนทีจะมีระดับศักยภาพมาก เพือนําไปสู่ การ
พัฒนาชุมชนทีเข้มแข็งในการพัฒนาบทบาทของชุ มชนในการอนุ รักษ์พืนทีต้นนํา ก็ยงั มีความจําเป็ นอย่างยิง
ทีประชาชนในพืนทีต้องมีการส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื อนแผนงาน
ด้า นการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มในพื นที ต้น นํา และบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กับ
หน่ วยงานที เกี ยวข้องในท้องถิ น เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึ น และการประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มกิ จกรรม
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การเกษตรที เป็ นมิ ตรกับ สิ งแวดล้อ ม โดยการประยุกต์ใช้ปั จจัยที มี ผลต่ อบทบาทชุ ม ชนในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ได้แก่ เพศ รายได้ข องครั วเรื อน การได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารเกี ยวกับ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม และการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีต้นนําห้วยสัตว์
ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ดังนี
1. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ต่อการขับเคลือนแผน และบูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่วยงานทีเกียวข้องในท้องถิน เพือแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กพืนทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่
2. การเพิมประสิ ทธิ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การดําเนิ นกิจกรรม เพือการแก้ไขปั ญหาที
เกิดขึนในชุมชนทังในด้านของการ ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน สถานการณ์ความเสี ยงทีเกิดขึนในพืนที
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