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(2) 

 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อรายงานการวิจัย : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ 
                               ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
                               อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย     :  ผู้ช่วยศาตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช  
ปีที่ท าการวิจัย        :  2554 
 ……………………………………………………………………………………. 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ท้ังวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 2) เพื่อส ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง  ต าบล
บางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ 3) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความหลากชนิด
ของนกและพันธุ์ไม้ริมคลองไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
มีกลุ่มอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเป้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางแค
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค และหมู่ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง จ านวนทั้งหมด 237 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การส ารวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิดของนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง บริเวณริมคลองทั้ง   3คลอง คือ 
คลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
การประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง จากการ
ส ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลองทั้ง 3 คลอง พบชนิดนก จ านวน 53 ชนิดและพันธุ์ไม้ จ านวน 
19 ชนิด โดยบริเวณริมคลองบางแค จะมีชนิดนกและพันธุ์ไม้ชนิดเด่นบริเวณริมคลอง มากกว่า
คลองอื่นๆ คือ มีจ านวนนก 50 ชนิด และ 19 ชนิดตามล าดับ ซึ่งจากการส ารวจพบประชากร
บริเวณริมคลอง มีแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจัดกิจกรรมรักษา
ความสะอาดล าคลองและรักษาพันธุ์ไม้ชายคลอง ทั้งกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา สาหร่าย  
ในคลอง การปลูกต้นกล้าล าพู และต้นโกงกาง และการท าสวนผลไม้โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม , พัฒนาสิ่งแวดล้อม , อนุรักษ์ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่  

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชุมชน............................. .......ต าบล..............................  
1. เพศ   
 (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง  
2. อายุ   
 (   ) 1. 20-30 ปี   (   ) 2. 31-40 ปี  (   ) 3. 41-50 ปี  
 (   ) 4. 51-60 ปี                  (   ) 5. 60 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
 (   )  1. ประถมศึกษา (   ) 2. มัธยมศึกษา  (   ) 3. อนุปริญญา  
 (   ) 4. ปริญญาตรี (   ) 5. ปริญญาตรีขึ้นไป  (   ) 6. อ่ืนๆ........  
4. อาชีพ   
 (   ) 1. รับจ้าง   (   ) 2. ค้าขาย  (   ) 3. เกษตรกรรม  
 (   ) 4. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) 5. อ่ืนๆ..................  
5. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นเวลา  
 (   ) 1. ไม่เกิน 1-3 ปี  (   ) 2.  4 - 6 ปี  
 (   ) 3. 7 – 9 ปี   (   ) 4. 10 ปี ขึ้นไป  
6. สถานภาพในชุมชน 
 (   ) 1. คณะกรรมการชุมชน  (   ) 2. คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  
 (   ) 3. สมาชิกของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน (   ) 4. อ่ืนๆ ...............................  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน 
1. พันธุ์ไม้ริมคลองที่พบมากในชุมชนของท่าน 
 (    ) 1. ล าพู   (   ) 2. จาก  (   ) 3. แสม  
 (    ) 4. โกงกาง   (   ) 5. อ่ืนๆ.........................  
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2. ชนิดนกบริเวณริมคลองที่พบบ่อยมากในชุมชนของท่าน 
 (   ) 1. นกกินเปี้ยว  (   ) 2. นกกวัก  (   ) 3. นกยางเปีย  
 (   ) 4. นกอีแพรดแถบอกด า (   ) 5. นกยางเขียว (   ) 6. อ่ืนๆ..............  
3. ชนิดนกในสวนผลไม้ริมคลองที่พบบ่อยมากในชุมชนของท่าน 
 (   ) 1. นกกินเปี้ยว  (   ) 2. นกยางเปีย (   ) 3. นกกวัก  
 (   ) 4. นกเค้าจุด   (   ) 5. นกฮูก  (   ) 6. อ่ืน...................  
4. ปัจจุบันท่านใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในล าคลองในกิจกรรมใดมากที่สุด 
 (   ) 1. ใช้ในการเกษตร   (   ) 2. ใช้ในการคมนาคม/เดินทาง  
 (   ) 3. ใช้ในการซักผ้า/ช าระล้าง  (   ) 4. ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ  
 (   ) 5. กิจกรรมอื่นๆ................................  
5. ท่านคิดว่าพันธุ์ไม้ริมคลองและนกที่อาศัยบริเวณริมคลองลดลง มาจากสาเหตุใดมากที่สุด 
 (   ) 1.น้ าเน่าเสีย    (   ) 2. น้ าขุ่นมาก  
 (   ) 3. แหล่งน้ าต้ืนเขิน   (   ) 5. ตลิ่งริมคลองพัง  
 (   ) 6. การใช้สารเคมีในการเกษตร (   ) 7. อ่ืนๆ.....................  
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน  

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประชาชน ใช ่ ไม่ใช่ 
1. น้ าใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เป็นน้ าที่มีคุณภาพดีสามารถน า 
    มาบริโภคได้ 

  

2. แหล่งน้ าที่มีขยะ/สิ่งสกปรกปนเปื้อน จะท าให้คุณภาพน้ าเสีย   
3. การปล่อยน้ าทิ้งจากกิจกรรมซักล้างลงล าคลองก่อให้ปัญหาต่อคุณภาพน้ า   
4. การใช้ปุ๋ย/สารฆ่าแมลง ในการเกษตร ใกล้เคียงแหล่งน้ าก่อให้เกิดปัญหา
ต่อคุณภาพน้ า 

  

5. คุณภาพน้ าไม่ดี มีผลกระทบต่อพันธุ์ไม้ริมคลอง   
6. คุณภาพน้ าไม่ดี มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าที่เป็นอาหารของนก   
7. การขุดลอกคลอง มีผลกระทบต่อพันธุ์ไม้ริมคลอง   
8. การติดต้ังบ่อดักไขมันตามครัวเรือน ท าให้ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง   
9. การรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด จะท าให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพริมคลองมากขึ้น 

  

10. การร่วมปลูกพันธุ์ไม้ริมคลอง จะท าให้มีความหลากหลายของชนิดนกใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
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ตอนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

ข้อความ ประจ า บ่อย 
ครั้ง 

นานคร้ัง ไม่เคย
เข้าร่วม 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
1.1 เข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการวางแผน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

    

1.2 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ 

    

1.3 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
บ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือนให้เป็นระบบ 

    

1.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและ
การเก็บขยะของชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความ
สะอาดแหล่งน้ าในคลองร่วมกัน 

    

1.6 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และชนิดนก 

    

1.7 ร่วมเสนอความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง 

    

1.8 ร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

    

2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
2.1 ช่วยประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อนบ้านไม่ให้ทิ้งขยะและ
ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 

    

2.2ให้ความรู้และบอกวิธีการก าจัดขยะเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในล าคลอง 

    

2.3 เสนอวิธีการติดต้ังบ่อดักไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ล าคลอง 

    

2.4 ให้ความรู้และบอกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิด
นกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 
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ข้อความ ประจ า บ่อย 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

ไม่เคย
เข้าร่วม 

2.5 เข้าร่วมอบรม/สัมมนากับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง 

    

2.6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองร่วมกับเพื่อน
บ้านและผู้น าชุมชน 

    

3. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
3.1 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

    

3.2 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณริมคลอง 

    

3.3 ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
รายได้จากแปรรูปขยะมูลฝอย 

    

3.4 มีรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไปขายและแปรรูป     
3.5 มีได้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ธรรมชาติริมคลอง 

    

3.6 ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฏระเบียบของท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง 

    

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.1 ร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

    

4.2 ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    

4.3 ร่วมศึกษาและรับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    

4.4 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชน
เกี่ยวกับผลของกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่าน คือ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนา  คือ  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................. ................ 
3.สาเหตุที่ท าให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน คือ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................. ................ 
4. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ท่านเข้าร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าและความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง คือ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
5. ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนก
และพันธุ์ไม้ริมคลอง คือ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

.............................................................  
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย(-1) ไม่แน่ใจ (0) เห็นด้วย (1) 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
1.1 เข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการ
วางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

   

1.2 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ 

   

1.3 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
บ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือนให้เป็นระบบ 

   

1.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและ
การเก็บขยะของชุมชน 

   

1.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความ
สะอาดแหล่งน้ าในคลองร่วมกัน 

   

1.6 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และชนิดนก 

   

1.7 ร่วมเสนอความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง 

   

1.8 ร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   

2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.1 ช่วยประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อนบ้านไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อย
น้ าเสียลงคลอง 

   

2.2ให้ความรู้และบอกวิธีการก าจัดขยะเพื่อลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในล าคลอง 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย(-1) ไม่แน่ใจ (0) เห็นด้วย (1) 

2.3 เสนอวิธีการติดต้ังบ่อดักไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ล าคลอง 

   

2.4 ให้ความรู้และบอกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 

   

2.5 เข้าร่วมอบรม/สัมมนากับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง 

   

2.6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองร่วมกับเพื่อน
บ้านและผู้น าชุมชน 

   

3. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
3.1 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

   

3.2 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพบริเวณริมคลอง 

   

3.3 ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
รายได้จากแปรรูปขยะมูลฝอย 

   

3.4 มีรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไปขายและแปรรูป    

3.5 มีได้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ธรรมชาติริมคลอง 

   

3.6 ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฏระเบียบของท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง 

   

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.1 ร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

   

4.2 ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   

4.3 ร่วมศึกษาและรับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย(-

1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
เห็นด้วย 

(1) 
4.4 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกับผลของกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   

 
      ลงชื่อ...........................................................  
                            (..................................................................)  
        ผู้ตรวจสอบ  
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่  

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
.............................................................  

ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ ความสอดคล้อง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 สรุป 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
1.1 เข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการวางแผน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

    

1.2 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการก าจัด
ขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ 

    

1.3 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการบ าบัด
น้ าทิ้งจากครัวเรือนให้เป็นระบบ 

    

1.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและการ
เก็บขยะของชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด
แหล่งน้ าในคลองร่วมกัน 

    

1.6 ร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และชนิดนก 

    

1.7 ร่วมเสนอความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง 

    

1.8 ร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

    

2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.1 ช่วยประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อนบ้านไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อยน้ า
เสียลงคลอง 

    

2.2ให้ความรู้และบอกวิธีการก าจัดขยะเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ล าคลอง 
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หัวข้อ ความสอดคล้อง 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 สรุป 

2.3 เสนอวิธีการติดต้ังบ่อดักไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในล า
คลอง 

    

2.4 ให้ความรู้และบอกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนก
และพันธุ์ไม้ริมคลอง 

    

2.5 เข้าร่วมอบรม/สัมมนากับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมริมคลอง 

    

2.6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองร่วมกับเพื่อนบ้านและ
ผู้น าชุมชน 

    

3. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.1 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

    

3.2 ร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพบริเวณริมคลอง 

    

3.3 ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายได้
จากแปรรูปขยะมูลฝอย 

    

3.4 มีรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไปขายและแปรรูป     

3.5 มีได้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ธรรมชาติริมคลอง 

    

3.6 ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฏระเบียบของท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง 

    

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.1 ร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

    

4.2 ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    

4.3 ร่วมศึกษาและรับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

    

4.4 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนเกี่ยวกับ
ผลของกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

.......................................  
นิยามศัพท์ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการเข้ามาร่วมจัดการ ต้ังแต่การเข้าร่วมในด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมที่ได้รับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ล าคลองและริมคลอง
ทั้งในด้านการจัดการขยะและวัชพืช ความหลากชนิดของนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ให้เหมาะแก่การ
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันและปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 ชุมชนริมคลอง หมายถึง ชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ริมคลองและใช้ประโยชน์ของคลองในกิจกรรม
ของชีวิตประจ าวัน 
 การอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง หมายถึง การรักษา
ศักยภาพของทรัพยากรทั้งชนิดนกและพันธุ์ไม้ที่จะด ารงความต้องการและจ าเป็นต่อคนรุ่นต่อไป 
และมีการแนะน าให้ผู้อื่นกระท าตาม เพื่อให้มีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อ่ืนประโยชน์ต่อความเป็นอยู่
ของชุมชนต่อไป 
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ABSTRACT 
Research Title : Environmental Developing Participation of Riverine Community to  
   Conserve  Diversity of Bird Species and Riverine Flora in Bang Nang  
   Lee Sub-district, Amphqawa District, Samutsongkram Province. 
Researcher      :   Asst. Prof. Nitinarth Charoenpokaraj  
Year             :  2011 
 This research is exploratory, quantitative and qualitative research. The objectives 
of this research are 1) to study the level of environmental developing participation of 
riverine community to conserve diversity of bird species and riverine flora 2) to survey bird 
species and riverine flora in Bang Nang Lee Sub-district, Amphqawa District, 
Samutsongkram Province 3) to carry out the data of diversity of bird species and riverine 
flora for biodiversity conservation. The sample groups of this research are 237 people in 
five villages namely; Moo 1 Ban Klong Poh, Moo 2 Ban Klong Peng, Moo 3 Ban Klong 
Bang Kae, Moo 4 Ban Klong Bang Kae and Moo 5 Ban Klong Pongpang by Purposive 
sampling. In this research, the data is carried out by questionnaires, interview and filed 
survey about bird species and riverine flora in the area of three canals namely; Klong Bang 
Kae, Klong Pong Pang and Klong Bang Nang Lee. The data is analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation.          
 The result of this study about the level of participation in environmental developing 
determination, environmental developing activities, benefit of environmental development 
and evaluation result of environmental development, in overview, is in frequency 
participation level. In survey of bird species and riverine flora, 53 bird species and 19 
riverine flora are found in three canals. In Klong Bang Kae, There are more bird species 
and riverine flora than the others. There are 50 bird species and 19 riverine flora. 
According to the survey, it found that people along the canal banks have their ways in 
biodiversity conservation by canal cleaning and riverine flora conservation activities 
including with garbage picking, getting rid of Water hyacinth and hydrilla in the canal, Cork 
tree and Rhizophora apiculata planting and orchard with natural fertilizer.         
 
Keywords: Participation, Environmental development, conservation of bird species  
                    and riverine flora  
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บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งความหลากหลายของชนิด
นกและความหลากหลายของชนิดพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมืองสามน้้า ดังเช่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ คือ 
อ้าเภอเมือง อ้าเภออัมพวา และอ้าเภอบางคนที สมุทรสงครามมีพื้นที่ที่เป็นทั้งน้้าเค็ม น้้ากร่อยและน้้าจืด จึงได้
ชื่อว่าเป็น “เมืองสามน้้า” พื้นที่ด้านที่ติดฝั่งทะเลเป็นแหล่งประมงส้าคัญโดยเฉพาะหอยหลอด ด้านในเป็นพื้นที่
ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีแม่น้้าแม่กลองเป็นแม่น้้าสายหลักหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่บริเวณที่เป็นสวนผลไม้เก่
ในเขตอ้าเภออัมพวาและอ้าเภอบางคนที ประกอบกับความคงอยู่ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมไม่ว่า
จะเป็นอาชีพการท้าสวนผักผลไม้ การเค้ียวน้้าตาลมะพร้าว หรือตลาดน้้าท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบ
ชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จึงท้าให้จังวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และเป็นเป้าหมายหนึ่งของ
การเดินทางส้าหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2548) จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้้าล้าคลองระดับชาติ ปลูกจิตส้านึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นก้าเนิด 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม    รวมทั้งการด้ารงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้้า คือทั้ง
ระบบนิเวศน้้าจืด ระบบนิเวศน้้ากร่อย และระบบนิเวศน้้าเค็ม    ดังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เป็น
เมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้้า ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้้าล้าคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นก้าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมดีงาม” (www.samutsongkhram.go.th/2010/doc/vision_new53.doc)  
 อ้าเภออัมพวา เป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีคลองสาขาย่อยของแม่น้้าแม่กลองไหล
ผ่านหลายสาย และเป็นพื้นที่ที่มีทั้งน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม เมื่อน้้าทะเลขึ้นจะดันน้้าจืดในแม่น้้าแม่กลอง
และคลองต่างๆกลับขึ้นไปเปลี่ยนเป็นน้้ากร่อย ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายคลอง 
ที่เป็นป่าพี่ป่าน้องกับป่าชายเลน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท้าให้เกิดพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
และสัตว์นานาชนิดในบริเวณป่าชายคลอง ซึ่ง วีระ เทพกรณ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณป่าชายคลองจะมี
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พันธุ์ไม้หลัก อยู่ 4 สกุล คือ จาก  โกงกาง แสม ล้าพู  นอกจากน้ียังมีพันธุ์พืชอื่นๆ ได้แก่ ต้นตีนเป็ด ต้นโพธิ์ทะเล 
ต้นปรง ต้นเหงือกปลาหมอ เป็นต้น ส่วนชนิดของสัตว์ในล้าน้้าป่าชายคลอง ได้แก่ ปูก้ามดาบ ปูแสม ปูทะเล 
ปลาตีน ปลากะพง กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาด้า หอยทาก เป็นต้น และสัตว์อ่ืนๆบริเวณป่าชายคลอง ได้แก่ นกยาง 
นกกระจิบ เป็นต้น และด้วยอ้าเภออัมพวามีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นล้าพูที่ขึ้นอยู่  
ตามริมคลอง ซึ่งต้นล้าพูเป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อย ที่ปัจจุบันกลายเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง  
ของอ้าเภออัมพวา ที่นับว่าหิ่งห้อยจะหาดูได้ยากในเขตสังคมเมืองหรือแม้กระทั่งในเขตพื้นที่ชนบทที่สภาพ
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการบุกถางท้าลายต้นไม้ สภาพแหล่งน้้าที่เต็มไปด้วยสารเคมี สารพิษ
จากยาฆ่าแมลงท้าให้พืชน้้าอาศัยอยู่ไม่ได้รวมทั้งหอยซึ่งเป็นอาหารของหิ่งห้อยด้วย เมื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมไม่เอื้ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิตของมันท้าให้หิ่งห้อยที่มีให้เห็นอยู่เป็นจ้านวนมากในอดีต  ค่อยๆ 
หายไปจากบริเวณห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ และในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจโฮมสเตย์ และรีสอร์ทต่างๆ   
เฟื่องฟูมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาชมความสวยงามของหิ่งห้อยที่ส่องแสงพร้อม
กันหลายร้อยตัว จนท้าให้ดูเหมือนกับต้นไม้เหล่านั้นถูกประดับด้วยไฟคริสต์มาส (ผู้จัดการรายวัน,2549)  
 ในส่วนของต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้้าล้าคลองกระจายท่ัวพื้นที่ มีความ
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ท้าให้เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ดังนั้นประชาชนในต้าบลบางนางลี่ส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี้ กล้วย  และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ท้าน้้าตาลปีบ 
ท้าโรงมะพร้าว และมีการรับจ้างทั่วไป และด้วยพื้นที่ต้าบลบางนางลี่ เป็นต้าบลที่มีสภาพแวดล้อมล้าคลอง
ล้อมรอบต้าบล มีการท้าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ จึงเป็นโอกาสที่ท้าให้มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดทั้งในด้านการท่องเที่ยวล้าคลอง และด้านผลไม้ปลอดสารพิษ แต่ด้วยการมี
ภัยคุกคามจากมีมลภาวะทางน้้าจากพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอันเป็นผลกระทบท้าให้น้้าอุปโภคบริโภคมี
คุณภาพไม่ดีและระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ไม่
เพียงพอ อีกทั้งประชากรในชุมชนบางส่วนยังขาดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการเป็น
พื้นที่ที่มีจุดเด่นในการท่องเที่ยวทางล้าคลอง จากนักท่องเที่ยวจึงท้าให้มีแนวโน้มในการน้าวัตถุนิยมและอารย
ธรรมจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่, 2553) 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใดก็ตาม จะประสบความส้าเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมซึ่งเป็น
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา 
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ( Erwin William, 1976) ดังนั้นจากปัญหาและ
สาเหตุที่กล่าวมาท้าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประเด็นที่ต้องท้าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนริมคลอง     เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายขงชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต้าบลบางนางลี่     
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อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หากได้ท้าการศึกษาในครั้งนี้แล้วจะท้าให้ทราบถึงบทบาทของชุมชมริม
คลองในการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนก และพันธุ์ไม้ริมคลอง ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 
 2. เพื่อส้ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง  ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3.เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความหลากชนิด ของนกและพันธุ์ไม้ริมคลองไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

   ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ ใน 5 หมู่บ้าน มีรายละเอียดจ้าแนก

ตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ จ้านวน   75  ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 2 บ้านคลองเป้ง จ้านวน   106 ครัวเรือน  

 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางแค จ้านวน  79 ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค จ้านวน  169  ครัวเรือน 

 หมุ๋ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง จ้านวน 151 ครัวเรือน 

  รวม  ครัวเรือนทั้งหมด  580  ครัวเรือน 

 ที่มา : (องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่ ,2553) 

 

 

www.ssru.ac.th



4 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ซึ่งจะ

ประกอบด้วยประชากรท้ัง 5 หมู่บ้าน จ้านวน 580 ครัวเรือน ท้าการสุ่มตัวอย่างจ้านวนทั้งหมด  237 คนและสุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เนื่องจากอยู่ใน พื้นที่ริมคลองที่ส้าคัญที่ใช้เป็น

เส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ 

1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

   ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด , อาชีพ , ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน  สถานภาพในชุมชน ข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนริม

คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย ของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต้าบลบางนางลี่  อ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 

 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีวิจัยและระยะเวลาในการวิจัย 

   พื้นที่ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 

1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ

ประชาชนในชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 

ต้าบลบางนางล่ี  อ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 

-ชนิดนกและพันธุ์ไม้บริเวณริมคลอง 

-ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพระยะเวลาที่อาศัย 

สถานภาพ ข้อมูลสภาพแวดล้อม และความรู้

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

-การส้ารวจสภาพแวดล้อมในล้าคลอง ใน

พื้นทีต่้าบลบางนางล่ี  อ้าเภออัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้มีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการ
ร่วมวางแผนในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การได้รับ
ผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข ดูแลรักษาให้สภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี  เอื้อต่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง  
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตแลสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งมี
ส่วนเสริมสร้างและท้าลายอีกส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจร่วมแรง ช่วยเหลือกันของ
ประชาชนในชุมชนด้วยความสมัครใจ ให้สภาพแวดล้อมริมคลองของชุมชนมีสภาพที่ดี เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง 
 การอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งมีการรักษาศักยภาพ ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง 
ที่จะด้ารงความต้องการและจ้าเป็นต่อคนรุ่นต่อไป และมีการชักจูงแนะน้าให้ผู้อื่นกระท้าตาม เพื่อให้มี ความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง ที่เอื้ออ้านวยตอบสนองความต้องการและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.6.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานความรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประชาชน  

   1.6.2 ผลของการศึกษาสามารถน้าไปใช้ในการวางแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่แตกต่างกันไป 

   1.6.3 เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย

ของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลองให้กับชุมชนริมคลอง 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  2. เพื่อส ารวจชนิดนก
และพันธุ์ไม๎ริมคลอง 3.เพื่อรวบรวมข๎อมูลด๎านความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลองไปใช๎เป็น
แนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาแนวทาง และเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ  
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังอยูํในภาคกลางตอนลํางลงมาทางใต๎ตามแนวชายฝั่งทะเลด๎านตะวันตก

ของอําวไทยพื้นที่เป็นที่ราบลุํมน้ า และที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ าแมํกลองมีพื้นที่ประมาณ 417 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  461,000 ไรํ แบํงออกเป็น 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา อ าเภอ

บางคนที 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุํมมีแมํน้ าแมํกลองไหลผํานตอนกลางของพื้นที่ตามแนว

เหนือ -ใต๎ ผํานอ าเภอบางคนทีอ าเภออัมพวา แล๎วไหลลงสูํอําวไทยที่ปากแมํน้ าในเขตอ าเภอเมืองบริเวณ

พื้นที่ชายทะเลมีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตรพื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่งมีความ

ลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเลไมํมีภูเขาและเกาะมีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมตํอกันเป็นเครือขํายท่ัว

พื้นที่มากกวํา 300 สายคลองเหลํานี้ชํวยระบายน้ าระหวํางพื้นที่สํวนบนกับฝั่งทะเลในแตํละวันจะมีน้ าขึ้น

น้ าลงที่อําวไทยเกิดน้ าทะเลหนุนเข๎ามาตามแมํน้ าแมํกลองและตามคูคลองตํางๆท าให๎พื้นที่ของจังหวัดมี

ความแตกตํางกันแบํงออกได๎เป็นสามเขตคือ          

 เขตน้ าเค็ม คือ พื้นที่ต้ังแตํริมทะเลเข๎ามาในแผํนดินประมาณ  3 กิโลเมตร  สภาพเป็นน้ าเค็ม 

 ได๎แกํ พื้นที่อ าเภออัมพวา 

เขตน้ ากรํอย คือ พื้นที่ถัดจากเขตน้ าเค็มเข๎ามาประมาณ3กิโลเมตร ได๎แกํ ในเขตอัมพวา  และ

อ าเภอเมือง 
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 เขตน้ าจืด      คือ พื้นที่ถัดจากเขตน้ ากรํอยสภาพเป็นน้ าจืด สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภคได๎แกํพื้นที่ในเขตอ าเภออัมพวาตอนเหนือและอ าเภอบางคนทีทั้งหมด  
 พื้นที่ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ าล าคลอง
กระจายทั่วพื้นที่ท าให๎เหมาะแกํการเกษตร และความชุํมชื้นอยํูเนื่องเสมอ เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ พื้นที่ต าบลบางนางลี่ มีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดตํอ  ต าบลบางแค และต าบลสวนหลวง  
  ทิศตะวันตก ติดตํอ ต าบลบางแค  
  ทิศตะวันออก ติดตํอ ต าบลสวนหลวง  
  ทิศใต๎  ติดตํอ ต าบลปลายโพงพาง  
 ในพื้นที่ต าบลบางนางลี่ มีจ านวนหมูํบ๎าน 5 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
   หมูํที่ 1  บ๎านคลองโพธิ์  
   หมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง 
   หมูํที่ 3  บ๎านคลองบางแค 
   หมูํที่ 4  บ๎านคลองบางแค 
   หมูํที่ 5  บ๎านคลองโพงพาง 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด๎วยล าคลอง 7 สาย ได๎แกํ  คลองบางนางลี่คลองหน๎า 
วัดวรภูมิ คลองโพธิ์ คลองวังกระทะ คลองเป้ง คลองโพงพาง และคลองบางแค มีจ านวนล าปะโดง 35  สาย 
 สํวนสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ท าสวนมะพร๎าว ส๎มโอ 
ลิ้นจี่ กล๎วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน การท าน้ าตาลปีบ ท าโรงมะพร๎าว และมีการรับจ๎างทั่วไป 
และรับจ๎างตามโรงงานตํางๆ  
 ในด๎านการคมนาคมทางน้ า มีคลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ ติดตํอระหวําง

หมูํบ๎าน และต าบลใกล๎เคียง (องค์การบริหารสํวนต าบลบางนางลี่,2553) 
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รูปท่ี 2.1  แผนที่ต าบลบบางนางลี่ 

ที่มา : องค์การบริหารสํวนต าบลบางนางลี่ 2554 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

                        ทนงศักด์ิ  ค๎ุมไขํน้ า (2541)ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมไว๎ ดังนี้ 

                         1. กระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องในการด าเนินงาน พัฒนา รํวมคิด รํวม

ตัดสินแก๎ปัญหาของตนเอง รํวมใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ความรู๎และความช านาญ รํวมกับการใช๎วิทยาการที่

เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎อง  

         2. กระบวนการที่ประชาชนกลุํมเป้าหมาย ได๎รับโอกาสและได๎ใช๎โอกาสที่ได๎รับแสดงออก

ซึ่งความรู๎สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามีแสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต๎องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ 

และแสดงออกซึ่งวิธีแก๎ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติ โดยการชํวยเหลือของหนํวยงานภายนอกน๎อยที่สุด 

 3. กระบวนการที่รัฐท าการสํงเสริม ชักน า สนับสนุน และสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทั้งในรูป

สํวนบุคคล กลุํมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบตํางๆ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ

ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน 

            สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2545) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง  

กระบวนการแลกเปลี่ยนข๎อมูล และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตําง ๆ เกี่ยวกับ

โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องจึงควรเข๎ารํวมในกระบวนการนี้ ต้ังแตํ

เริ่มแรกจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและการรับรู๎  เรียนรู๎ การปรับเปลี่ยน

โครงการรํวมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอทุกฝ่าย 

 

        2.2.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

                   ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527)  ได๎อธิบายลักษณะการมีสํวนรํวมของประชาชนแบํงออกเป็น 8 

ลักษณะ ดังนี้ 

                    1. รํวมท าการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมคลอดจน

ความต๎องการของชุมชน 

                   2. รํวมคิดหาและสร๎างรูปแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแก๎ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อ

สร๎างสรรสิ่งใหมํที่มีประโยชน์ตํอชุมชน หรือสนองความต๎องการของชุมชน  
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                   3. รํวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก๎ไขปัญหาความ

ต๎องการของชุมชน 

                    4. รํวมตัดสินการใช๎ทรัพยากรที่มีจ ากัดเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

                    5. รํวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                   6. รํวมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

                   7. รํวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให๎บรรลุตามเป้าหมาย 

             8. รํวมควบคุม ติดตามประเมินผล และรํวมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได๎ท าไว๎โดยเอกชน

และรัฐบาล ให๎ใช๎ประโยชนได๎ตลอดไป 

           ปรัชญา  เวสารัชช ์(2530) ได๎กลําวถึงลักษณะการมีสํวนรํวมของประชาชน มีดังนี้ 

                   1. รํวมแสดงความคิดเห็น 

                   2. รํวมสละทรัพยากรวัสดุ 

                   3. รํวมสละแรงกาย 

                   4. รํวมสละเวลา 

         2.2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 

              ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527)  ได๎อธิบายรูปแบบการมีสํวนรํวมที่สมบูรณ์ จะประกอบด๎วย

กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 

             1. การวางแผน ประชาชนจะต๎องมีสํวนรํวมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ 

ต้ังเป้าหมาย ก าหนดการใช๎ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล และประการส าคัญ คือการ

ตัดสินใจด๎วยตนเอง 

             2. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในการด าเนินงานการจัดการและการบริหารการใช๎

ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงินและบริการ 

            3. การใช๎ประโยชน์ ประชาชนจะต๎องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 

ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมสังคม 

             4. การได๎รับประโยชน์ ประชาชนจะต๎องได๎รับการแจกจํายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่

เทํากันซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์สํวนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได๎  
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              ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2534)  และนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527) ได๎จ าแนกลักษณะของการ

มีสํวนรํวมเป็น 3 รูปแบบ คือ 

                1. การที่ประชาชนมีสํวนรํวมโดยตรง (Direct Participation)  

                2. ประชาชนมีสํวนรํวมทางอ๎อม (Indirect Participation) โดยผํานองค์กรผู๎แทนประชาชน เชํน 

กรรมการหมูํบ๎าน กรรมการกลุํมเลี้ยงโคนม 

                3. ประชาชนมีสํวนรํวมจากการเปิดโอกาสให๎ (Open Participation) โดยผํานองค์กรที่ไมํใชํ

ผู๎แทนของประชาชน เชํน สถาบัน หรือหนํวยงานที่เชิญญประชาชนให๎เข๎ารํวมในด๎านความคิด หรือบริจาค

ทรัพยากร 

          โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ ์(Cohen & Upholf : 1980 อ๎างอิงจาก ประสบสุข ดีอินทร์ : 2531) ได๎แบํง

ชนิดของการมีสํวนรํวมออกเป็น  4 ชนิด คือ 

           1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนคือ ริเริ่มตัดสินใจ 

ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

             2. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด๎วย การสนับสนุนด๎านทรัพยากร 

การบริหาร และประสานความรํวมมือ 

             3. การมีสํวนรํวมในผลประโยชน์ (Benefit) ไมํวําจะเป็นผลประโยชน์ทางด๎านวัสดุ ผลประโยชน์

ทางสังคม หรือผลประโยชน์สํวนบุคคล 

            4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Evaluation) ประกอบด๎วย 

                4.1 การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจวําอะไรควรหรือไมํควร 

                4.2 การมีสํวนรํวมในการเสียสละ พัฒนาลงมือปฏิบัติตามที่ได๎ตัดสินใจ 

                4.3 การมีสํวนรํวมในการแบํงปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน  

สํวนความเห็นของ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2531) ได๎เสนอรูปแบบการมีสํวนรํวมไว๎ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

                1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 

                2. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานโครงการ 

                3. การมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ 

                4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผล 
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       ดังน้ัน รูปแบบการมสีวํนรํวมคือ การรํวมกันศึกษาสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจของกลํุมในการ

วางแผน การลงมือปฏิบัติ การได๎รับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล เพื่อให๎การเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนากิจกรรม/โครงการให๎ได๎ผลการด าเนินงานในทิศทางที่ต๎องการ อันพึงประสงค์ของกลุํมและชุมชน  

        แนวทางเสริมสรา๎งการมสีวํนรํวมของชมุชนท๎องถ่ินได๎แกํ  

           1. เปิดโอกาสให๎ประชาชนท๎องถิ่นมามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา เพื่อสร๎างพลังอ านาจในการ

ตํอรอง 

            2. ให๎โอกาสประชาชนมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของโครงการ หรือทุกกิจกรรมของโครงการการ

ทํองเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมเสริมความรู๎ใหกับคนท๎องถิ่น  

 3. มีการสร๎างสํวนแบํงให๎กับประชาชนเพื่อสร๎างจิตส านึกของความเป็นเจ๎าของในโครงการของ

ประชาชนท๎องถิ่น 

4.  เชื่อมโยงผลก าไรไปสูํการอนุรักษ์ โดยพยายามให๎กิจการกรทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นมีการจ๎างงานใน

ชนบท และมีการกระจายรายได๎ให๎ทั่วถึง ซึ่งจะมีผลให๎ประชาชนท๎องถิ่นเหลํานั้ปกป้องรักษาธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของตน ซึ่งทุกคนจะถือวําเป็นสินค๎าน ารายได๎และผลประโยชน์มาสูํตน  

            5. การกระจายผลก าไร การออกแบบวางแผนและด าเนินการโครงการการทํองเที่ยว ควรมีการระบุ

ให๎ชัดเจนวํา ประชาชนท๎องถิ่นจะได๎ผลประโยชน์อะไร ผลประโยชน์จะกระจายไปทั่วทุกคนอยํางไร และเป็น

ระยะเวลานานเทําใด 

            6. ระบุผู๎น าท๎องถิ่น เพื่อให๎เป็นผู๎ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือในการท าความเข๎าใจกับชุมชนในเบื้องแรก  

            7. การน าการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํชุมชนโดยอาศัยผู๎น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือนักพัฒนา หรือ 

กลุํมผู๎ประกอบการทํองเที่ยว เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเข๎าสูํชุมชน  

            8. การด าเนินการสํงเสริมกิจกรรมใดๆ ต๎องท าความเข๎าใจพื้นที่นั้นๆ เป็นอยํางดี ดังนั้นกํอนมีการ

ออกแบบวางแผนด าเนินกิจกรรมใด ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร เพื่อน ามาใช๎ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนพัฒนาโครงการได๎

อยํางเหมาะสม และสามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

            9. การติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า เพื่อน าข๎อมูลเหลํานั้นมาใช๎ในการตัดสินใจ  
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ปรับเปลี่ยนยุทธวิธี หรือวิธีการด าเนินงานให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป นอกจาก  

นั้น หากกิจกรรมที่ด าเนินแล๎วเสร็จเกิดผลกระทบตํอสํวนตํางๆ ของชุมชน ก็จะสามารถน าข๎อมูลดังกลําวมา

ใช๎ในการวางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการตํอไป (มนัส สุวรรณ, 2544) 

2.3 ระบบนิเวศของป่าชายคลอง 

 ป่าชายคลอง จัดอยูํในจ าพวกป่าชายเลน ดินชายคลองจะมีสภาพเป็นดินเลน เป็นป่าที่กระทบกับ

น้ า 3 ลักษณะ ได๎แกํ น้ าจืด น้ ากรํอย และน้ าเค็ม ซึ่งป่าไม๎ที่อาจได๎รับน้ าจืด น้ ากรํอย หรือน้ าเค็มในลักษณะ

หนึ่งน้ า สองน้ า หรือสามน้ าก็ได๎ พันธุ์ไม๎หลักที่เจริญเติบโตเป็นป่าชายคลอง มีอยํู 4 สกุล คือ สกุลจาก สกุล

โกงกาง สกุลแสม และสกุลล าพู นอกจากน้ียังมีพันธุ์พืชอื่นๆ ได๎แกํ ต๎นตีนเป็ด ต๎นโพธิ์ทะเล ต๎นปรง ต๎น

เหงือกปลาหมอ เป็นต๎น สํวนชนิดของสัตว์ในล าน้ าป่าชายคลอง ได๎แกํ ปูก๎ามดาบ ปูแสม  ปูทะเล  ปลาตีน 

ปลากด ปลากะพง กุ๎งก๎ามกราม กุ๎งกุลาด า ก๎ุงแชบ๏วย หอยทาก เป็นต๎น และสัตว์อ่ืนในป่าชายคลอง ได๎แกํ 

นกยาง ตะกวด ลิง หิ่งห๎อย เป็นต๎น 

  ลักษณะสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นบริเวณป่าชายคลอง ได๎แกํ  
 1.ด๎านภูมิประเทศชายคลอง  การมีป่าชายคลองเป็นแนวยาวและอุดมสมบูรณ์ ท าให๎เกิดความรํม
รื่น เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์ตํางๆ 
 2. ด๎านภูมิอากาศ การเจริญของพันธุ์ไม๎ป่าชายคลองที่มีลักษณะหนาแนํน สามารถชํวยฟอก
อากาศ กรองอากาศ กรองฝุ่นละออง ควัน และลดความเข๎มของแสงแดได๎เป็นอยํางดี  
 3. สภาวะของน้ าขึ้น น้ าลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญตํอการด ารงอยํูของป่าชายคลอง การ
ปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ า การเจริญเติบโตและการกระจายของสัตว์น้ า  
 4. คลื่นและกระแสน้ า การท าให๎น้ าเคลื่อนไหวเกิดการปรับตัวรับอากาศและแสงแดด ขณะเดียวก็
พาสารที่แขวนลอยมากับน้ าเจ๎าไปตกตะกอนใกล๎ฝั่ง นอกจากน้ีป่าชายคลองเป็นตัวลดปัญหาการกัดเซาะ
ดินชายตลิ่ง และชะลอคลื่นและกระแสน้ าให๎ลดลง 
 5. การละลายออกซิเจน พบวําน้ าในบริเวณป่าชายคลองจะมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าสูง
กวําบริเวณไมํมีป่าชายคลอง 
 6. ลักษณะคุณภาพของดิน ดินบริเวณป่าชายคลองเป็นตะกอนที่เกิดจากการทับถมของสารตํางๆ 
ที่แขวนลอยมากับน้ า คุณภาพของดินเหมาะแกํการเจริญเติบโตของป่าชายคลอง สัตว์น้ าหน๎าดิน  
 7. การเกิดธาตุอาหาร ป่าชายคลองรักษาความสมดุลเกี่ยวกับธาตุอาหารส าหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
ซึ่งมีทั้งธาตุอาหารประเภทอนินทรียสาร และประเภทอินทรียสาร (วีระ  เทพกรณ์, 2549) 
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 ป่าชายน้ าหรือป่าชายคลอง ซึ่งจัดอยูํในจ าพวกป่าชายเลนเชํนเดียวกัน เพราะลักษณะของดินชาย

น้ าหรือดินชายคลองจะมีสภาพเป็นดินเลน และกลุํมสังคมพืชที่ขึ้นเป็นป่าตามชายน้ าหรือชายคลองก็อยูํใน

กลุํมเดียวกับป่าชายเลน เพียงแตํมีจ านวนชนิดพันธุ์ไม๎น๎อยกวําเทําน้ัน  ป่าชายคลองเป็นป่าที่กระทบกับน้ า 

3 ลักษณะ ได๎แกํน้ าจืด น้ ากรํอย และน้ าเค็ม ซึ่งเป็นป่าไม๎ที่อาจได๎รับน้ าจืด น้ ากรํอย หรือน้ าเค็ม ใน

ลักษณะหนึ่งน้ า สองน้ า หรือทั้งสามน้ าก็ได๎ 

 ป่าชายคลอง ได๎แกํ สังคมพืชที่ขึ้นอยํูบนพื้นที่บริเวณชายตลิ่งของสองฝั่งล าน้ าเหนือ  ปากแมํน้ าขึ้น

ไปตามแมํน้ าล าคลอง ล ากระโดง หรือแพรก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระดับน้ าเค็ม น้ ากรํอย    น้ าจืดทํวมถึง โดยมี

พันธุ์ไม๎สกุลจากและล าพูเป็นหลักซึ่งสามารถปรับตัวได๎ดีกับลักษณะน้ าทั้งสาม และมีพันธุ์ไม๎ชนิดอ่ืนๆ

ปะปนอีกจ านวนมาก 

 ป่าชายคลอง เป็นป่าไม๎ที่เจริญเติบโตอยูํกับพื้นดินชายน้ าเมื่อน้ าขึ้นต๎นไม๎จะแชํอยํูในน้ า และกัก
เก็บซากพืชเอาไว๎ เมื่อน้ าลงต๎นไม๎จะโผลํพ๎นน้ า บางแหํงต๎นไม๎หรือสํวนโคนต๎นจะแชํน้ า    อยูํนาน เชํน ใน
ฤดูน้ าหลากซากพืชที่ทับถมอยํูบริเวณชายคลองจะเกิดกระบวนการยํอยสลาย  (decomposers) อันเนื่อง 
 มาจากสภาพดินฟ้าอากาศ แบคทีเรีย (Bacteria) รา (Fungi) ปู หอย   (Crustacean) ท าให๎เกิดการสร๎าง
ระบบนิเวศเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1) เกิดการสร๎างอินทรีย์สาร ได๎แกํ แพลงตอนพืช สาหรํายชนิดตํางๆ ที่อยูํบนผิวดินในน้ าชายน้ า
หรือชายคลอง 

2) เกิดสัตว์หน๎าดินจ าพวกหอยและปลาบางชนิดที่กินอินทรีย์สารขนาดเล็ก  
3) เกิดสัตว์กินพืชโดยตรง เชํน พวกแพลงตอนสัตว์ ปู ไส๎เดือน ปลาบางชนิด เป็นต๎น  
4) เกิดสัตว์กินสัตว์ แบํงเป็น 2 พวกได๎แกํ พวกชั้นต่ า เชํน ก๎ุง ปู ปลา และนกกินปลา พวกชั้นสูง 

เชํนปลาขนาดใหญํ นกชนิดตํางๆ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม และมนุษย์  
 ประเทศไทยได๎ฉายาวํา เมืองเวนิสตะวันออก เพราะสภาพภูมิประเทศเต็มไปด๎วยแมํน้ า   ล าคลอง
คนไทยในอดีตนิยมใช๎เรือในการคมนาคมและการขนสํง อาชีพหลักของประชากรจะเน๎นอาชีพเกษตรกร
เป็นหลัก สภาพของสองฝั่งแมํน้ าล าคลองทุกแหํงอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยป่าไม๎อยํางหนาแนํนพันธุ์ไม๎ที่ขึ้นเป็น
ป่าไม๎ชายน้ าสํวนใหญํเป็นพันธุ์เดียวที่ขึ้นในป่าชายเลน เนื่องจากในอดีตหลายร๎อยปีมาแล๎ว พื้นแผํนดิน
เหลํานี้เคยเป็นชายทะเลมากํอนนั่นเอง นอกจากน้ียังได๎ก าหนดลักษณะชื่อเรียกล าน้ าจากความกว๎างมาก
ไปหาน๎อยวํา แมํน้ า ล าคลอง ล ากระโดง แพรก  และล าราง เป็นต๎น 
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 ป่าชายคลองมีผลกระทบกับ ดิน น้ า และอากาศโดยตรง ยิ่งมีป่าชายคลองมากเทําใดก็     จะชํวย
ท าให๎คุณภาพของดิน คุณภาพของน้ า และคุณภาพของอากาศในแหลํงนั้นๆดีขึ้นการอนุรักษ์ป่าชายคลอง 
เป็นการอนุบาลสัตว์น้ าดังนี้ 
 1. การเป็นแหลํงอาหารที่ส าคัญของสัตว์น้ าป่าชายคลองมีแหลํงอาหารที่เกิดจากการ    ทับถมและ
ยํอยสลายซากพืชจากป่าเอง เชํน ใบไม๎ กิ่งไม๎ ดอกไม๎ ผลไม๎ และจากการพัดพามา    ทับถมของน้ า โดยมีปู
และหอยเป็นตัวชํวยยํอยซากพืชให๎กลายเป็นอินทรีย์สารซึ่งจะเป็นอาหารส าหรับกุ๎งและปลาตํอไป 

2. การเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของตัวอํอนสัตว์น้ าต๎นล าพู ต๎นแสม ต๎นโกงกางและต๎นจากจะมี
ลักษณะของรากติดอยูํกับผิวหน๎าดินในน้ าซึ่งนอกจากจะเป็นแหลํงสะสมอาหารแล๎ว ยังมีสภาพเหมะที่จะ
ให๎ลูกกุ๎ง ลูกหอย ลูกปู และลูกปลาในวัยตัวอํอนได๎อาศัยเกาะเป็นที่พักพิงเรียกวํา ภาวะพึ่งพาอาศัย เพื่อ
พักฟื้นให๎แข็งแรง และใช๎เป็นที่หลบภัยอยํางดีรากของต๎นไม๎เหลํานี้จึงเป็นเสมือนแหลํงอนุบาลสัตว์น้ าใน
ระยะตัวอํอนนั้นเอง (วีระ เทพกรณ์, 2549) 

2.4 แนวทางการจัดการป่าชายคลอง 

การจัดการป่าชายคลองเป็นเรื่องที่คนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพจะต๎องชํวยกันเนื่องจากปริมาณ

ป่าชายคลองในปัจจุบันลดลงและมีสภาพเสื่อมโทรมลงมาก ซึ่งสํวนใหญํเกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่

เข๎าไปบุกรุกท าลาย เพื่อน าพื้นดินไปใช๎ประโยชน์ในกิจการอ่ืน อีกทั้งมีการปลํอยน้ าเสียและน้ าที่มีสารเคมี

ปนเป้ือนลงในแมํน้ าล าคลอง หรือผํานป่าชายคลองเมื่อได๎ตระหนักถึงผลกระทบที่จะต๎องประสบกับปัญหา

อันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎จึงได๎มีการรณรงค์ฟื้นฟูและจัดการสภาพป่าชายคลองโดยมีแนวทางดังนี้  

1) ลด ละ เลิก การปลํอยของเสียและสารพิษลงแหลํงน้ าน้ าเสีย สารพิษ สารเคมี ที่มีแหลํง

อันเกิดมาจากที่อยูํอาศัยและกิจการตํางๆต๎องได๎รับการบ าบัดหรือผํานการเก็บ กัก พัก  ให๎ปลอดภัย กํอนที่

จะปลํอยหรือระบายลงสูํแมํน้ าล าคลองเพราะพันธุ์ไม๎ป่าชายคลองเจริญเติบโตได๎ทั้ง น้ าจืด น้ ากรํอย และ

น้ าเค็ม แตํไมํสามารถเจริญเติบโตได๎กับสภาพน้ าเสีย อากาศเสีย และในสภาพดินที่มีสารปนเปื้อนเพราะ

ของเสียทั้งหลายที่เป็นสารแขวนลอยที่มีน้ าหนักจะจมลงไปสะสมอยูํที่รากต๎นล าพู รากต๎นแสม หรือรากต๎น

โกงกางจนกลายเป็นแหลํงท าลายสัตว์น้ าด๎วย 

2) หลีกเลี่ยงการท าลายป่าและสัตว์ในป่าการด ารงชีวิตของพันธุ์ไม๎ป่าชายคลองและสัตว์

ทุกชนิดที่อาศัยอยูํบริเวณนั้น รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูํในป่า ล๎วนกํอให๎เกิดระบบนิเวศแบบครบวงจรตาม

ระบบหํวงโซํอาหาร ดังนั้นการหาประโยชน์จากป่าชายคลองจึงต๎องท าความเข๎าใจ และอยํามุํงแตํประโยชน์
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เฉพาะตนเทํานั้น เพราะทุกชีวิตล๎วนแตํต๎องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงควรหลีกเลี่ยงการท าลายท้ังทางตรง

และทางอ๎อม 

3) การรณรงค์การปลูกป่าชายคลองเป็นเรื่องจ าเป็นมาก  ที่จะต๎องมีการรณรงค์ให๎มีการ

ปลูกพันธุ์ไม๎ทั้ง 4 สกุล คือ ล าพู แสม โกงกาง และจาก ตามบริเวณป่าชายคลองและชายน้ าให๎มากขึ้น 

โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่โลํง และบริเวณที่ป่าชายคลองเสื่อมโทรม เพื่อให๎แมํน้ าล าคลองมีความ  

อุดมสมบูรณ์ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง ถึงแม๎วําจะต๎องรอคอยเป็นเวลาหลายปีกวําจะเห็นผลชัดเจนก็ตาม  

แนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชน 
 เสนํห์ จามริก และคณะ (2536) ได๎ได๎ระบุการจ าแนกระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนออก  
เป็นประเด็นใหญํๆ 3 ประเด็น คือ หลักการจัดการ วิธีการจัดการ และรูปแบบการจัดการทรัพยากร ดังนี้  

1. หลักการจัดการ ควรวางอยูํในหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ  
1.1 การยอมรับในจารีตประเพณีและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร  
1.2 การค านึงถึงผลประโยชน์รํวมกันของสมาชิกและความเป็นธรรมของสังคม  
1.3 ความยั่งยืนของระบบการผลิตและความสมดุลของระบบนิเวศ  
1.4 การมีสํวนรํวมของสมาชิกทั้งหมดของชุมชน 

2. วิธีการจัดการ จ าแนกได๎ 3 ลักษณะ คือ 
2.1 มีการจ าแนกประเภทของป่า 
2.2 มีรํางกฏเกณฑ์และแนวทางการใช๎ประโยชน์ให๎สมาชิกชุมชนทราบ 
2.3 มีการประชุมปรึกษาหารือ 

3. รูปแบบการจัดการ แบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ  
3.1 รูปแบบการจัดการตามจารีตประเพณี 
3.2 รูปแบบการจัดการแบบประยุกต์ 
3.3 รูปแบบการจัดการท่ีเป็นขบวนการตํอรองทางการเมือง  

ฉลาด รมิตานนท์ และคณะ (2536) ชุมชนจะต๎องมีความรู๎เข๎าใจในเรื่องตํางๆ ดังนี้  
1. ความรู๎เรื่องความสัมพันธ์ของป่า น้ า และคน ภายในระบบนิเวศ  
2. ความรู๎ในด๎านโครงสร๎างของป่า 
3. ความรู๎ในเรื่องขีดของความสามารถที่จะใช๎ประโยชน์ 
4. ความรู๎เรื่องการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ  
5. ความรู๎เรื่องการทดแทนในสังคมพืช 
6. ความรู๎เรื่องพันธุ์ไม๎เดํนในป่า 
7.  
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2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biological Diversity หรือ Biodiversity) เป็นค าที่นักวิชาการ
ทางด๎านตํางๆได๎กลําวถึงกันอยํางมากมายในปัจจุบัน เป็นการกลําวถึงความมหัศจรรย์ของโลกที่เป็นแหลํง
รวมของสรรพสิ่งมีชีวิตจ านวนมากและมนุษย์เรารู๎จักการใช๎ประโยชน์ ไมํวําจะเป็นด๎านอาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย หรือแม๎แตํเครื่องตอบสนองความสะดวกสบายของชีวิตก็ล๎วนแตํมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และโดยเฉพาะอยํางยิ่งทรัพยากรชีวภาพที่โลกได๎สั่งสมมาตามวิวัฒนาการมากกวํา 
600 ล๎านปี 
 2.5.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  วิสุทธิ์ ใบไม๎ ( 2545) ได๎ให๎ความหมายของความหลากหลายทาชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด( Species Diversity )ไมํวําจะเป็นจุลินทรีย์ พืช สัตว์รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแตํละ
ชนิดล๎วนแตํมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมแตกตํางกัน ( Genetic Diversity) เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎อง
เหมาะสมกับสภาพแหลํงที่อยูํอาศัยในแตํละท๎องถิ่น อันเป็นระบบนิเวศที่ซับซ๎อนและหลากหลายในบริเวณ
ตํางๆของโลก (Ecosystem Diversity) 
  สุมณฑา พรหมบุญ ( 2545) กลําววํา ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายใน 
3 ระดับ คือ ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ( Species Diversity ) 
 ความหลากหลายแบบนี้วัดได๎จากจ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิต และจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิต  
แตํละชนิด รวมทั้งโครงสร๎างอายุและเพศของประชากรด๎วย ความหลากหลายทางพันธุกรรม  (Genetic 
Diversity) เป็นความหลากหลายขององค์ประกอบทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งแสดงออกด๎วยลักษณะ
พันธุกรรมตํางๆ ที่ปรากฏให๎เห็นทั่วไปทั้งภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน  และระหวํางสิ่งมีชีวิตตํางชนิด  
ซึ่งระดับความแตกตํางนี้ใช๎ก าหนดความใกล๎ชิดหรือความหํางของสิ่งมีชีวิตในสายวิวัฒนาการ  และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity)  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  (2547) ให๎ความหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วํา หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริเวณหนึ่ง
บริเวณใด ความผิดแผกแตกตํางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้  ทั้งในชนิดพันธุ์เดียวกัน คือ 
ความหลากหลายในพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ์ และความหลากหลายในระบบนิเวศ  
 โดยสรุปความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายในทั้ง 3 ระดับ คือ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ซึ่งล๎วนแตํมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกตํางกัน  เพื่อให๎
เกิดความสอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพแหลํงที่อยูํอาศัยในแตํละท๎องถิ่น  ที่มีความซับซ๎อน และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ในบริเวณตําง ๆ  ในโลก 
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 2.5.2  องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สมศักด์ิ สุขวงศ์ ( 2537) ได๎กลําวถึง องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด๎วย  

1. ความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต หมายถึง ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่มี  
อยูํในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ 

1.1 ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตตํอหนํวย 
พื้นที่ 

1.2 ความสม่ าเสมอของชนิด (Species evenness) หมายถึง สัดสํวนของสิ่งมีชีวิตชนิด 
ตํางๆ ที่มีอยูํในที่นั้น 

2. ความหลากหลายของพันธุกรรม หมายถึง ความมากชนิดของยีน ที่มีอยํูในสิ่งมีชีวิต  
แตํละชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจมียีนที่แตกตํางไปตามสายพันธุ์ เชํน ข๎าวมีสายพันธุ์นับพันชนิด มัน
ฝรั่ง ข๎าวโพด พริก หรือ สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆมีมากมายหลายสายพันธุ์  

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ มีอยํู 3 ประเด็น คือ 
3.1 ความหลากหลายถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ (Habitat diversity) หมายถึง  

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง มีลักษณะที่แตกตํางกัน เชํน ล าน้ า หาดทราย ห๎วย พรุ แตํละถิ่นก าเนิดก็มีสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูํแตกตํางกัน ท าให๎เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตมากขึ้น  

3.2 ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) กลําวคือ เมื่อ 
ธรรมชาติถูกท าลายจะโดยวิธีใดก็ตาม ตํอมาจะมีพืชบุกเบิก เชํน หญ๎าคา สาบเสือ กล๎วยไม๎ป่า และ
เถาวัลย์ เกิดขึ้นหากปลํอยไว๎โดยไมํมีการรบกวน ทรัพยากรธรรรมชาติ จะอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เรียก
กระบวนการนี้วํา การทดแทนทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) 

3.3 ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape diversity) หรือระบบนิเวศมีความ 
หลากหลายแตกตํางกันมากมาก ในท๎องที่บางแหํงมีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ เชํน ล าน้ า บึง หาดทราย ถ้ า 
หน๎าผา ภูเขา หุบเขา ลานหิน และมีสังคมพืชที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
 หลายคนมักเข๎าใจวําความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงความหลากชนิด (Species) แตํใน
ความเป็นจริงแล๎ว ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นประกอบด๎วยความหลากหลายใน 3 ระดับด๎วยกัน 
ได๎แกํ 

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) ซึ่งเป็นความหลากหลายของยีนใน 
สิ่งมีชีวิตที่ท าให๎เกิดสายพันธุ์ตํางๆมากมาย 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์(Species Diversity ) ที่บํงบอกถึงความมากมายและความ 
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สม่ าเสมอของสายพันธุ์ที่นอกจากจะจ านวนชนิดมากแล๎วในแตํละชนิดต๎องมีปริมาณมากพอที่จะสืบตํอ
พันธุ์ให๎เกิดความยั่งยืนในชนิดของตนเองได๎ 

3. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity) หรือความหลากหลายทางถิ่นที่อยูํ 
อาศัย  (Habitat Diversity) เป็นความหลากหลายของระบบที่เกิดจากความแตกตํางของปัจจัยแวดล๎อมที่
เหมาะสมกับชนิดที่แตกตํางกัน ไมํวําจะเป็นภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน น้ า เป็นต๎น ซึ่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นต๎องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต  
 2.5.3 คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มนุษย์ใช๎ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหลํงอาหาร พลังงาน ยารักษาโรค แหลํงความรู๎ และมี

คุณคําทางสุนทรียภาพ เป็นเบ๎าหลํอหลอมและพัฒนาจิตใจของมนุษย์ เป็นแหลํงก าเนิดของบรรพบุรุษของ

มนุษย์ เป็นแหลํงก าเนิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี มีคุณคําทางสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ นอกจากน้ีความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญตํอการศึกษาประวัติศาสตร์ของ

สิ่งมีชีวิต และกลไกการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมํๆที่มีความหลากหลายในแตํละท๎องที่ของทุกมุมโลก รวมทั้ง

ด๎านวิชาการชีววิทยาพื้นฐาน (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ,2542) 

 นักวิชาการคาดวําสิ่งมีชีวิตบนโลกมีประมาณ 5-30 ล๎านชนิด ในจ านวนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได๎ถูก

ค๎นพบและต้ังชื่อวิทยาสาสตร์แล๎วประมาณ 1.7 ล๎านชนิด โดยมากกวําร๎อยละ 50 เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในป่า

เขตร๎อน ในจ านวนนี้มีอยํูในประเทศไทยถึงร๎อยละ 7 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นป่าเขตร๎อนที่มีสภาพ

ทางภูมิศาสตร์ที่แตกตํางกันและยังได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม ท าให๎เอื้อตํอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใน

แตํละพื้นที่ของประเทศให๎มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น (สุมณฑา พรหมบุญ,2545) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรของโลก แตํความหลากหลายทางชีวภาพสํวนใหญํสูญ

พันธุ์ไปเนื่องจากการท าลายแหลํงที่อยํูตามธรรมชาติโดยฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นความจ าเป็นเรํงดํวนที่

มนุษย์ควรปฏิบัติ เพื่อที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว๎ คือ ควรมีการส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพกํอนท่ีจะสูญพันธุ์ไป แตํปัญหาส าคัญของการอนุรักษ์ คือ การขาดความรู๎และการวิจัยติดตาม

เพื่อจะได๎ข๎อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นท่ีจะต๎องทราบวําสิ่งมีชีวิตยังคงมีชีวิตอยูํ

จ านวนมากน๎อยเพียงใด การกระจายทางภูมิศาสตร์ คุณสมบัติทางชีวภาพ และความเสี่ยงเมื่อ

สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนไป  
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2.6 ชนิดนกชายคลอง 
 ป่าชายคลองเป็นแหลํงส าคัญในการเป็นที่อยูํอาศัยของชนิดนก ซึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมี
นกชนิดตํางๆ เชํน  นกยาง  เหยี่ยว  นกกระจิบ  นกปรอท  เป็นต๎น (วีระ เทพกรณ์, 2549.) 
ตารางท่ี 2.1 ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ (Lekagul and Round, 1991) ที่คาดวําจะเป็นศัตรู  ทาง   
                      ธรรมชาติของห่ิงห๎อย ระหวํางเดือนธนัวาคม 2547 – ธันวาคม 2548            ตามเส๎นทาง 
                      ส ารวจ ณ บ๎านโคกเกตุ อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

              ชื่อพื้นเมือง        ชื่อทางวทิยาศาสตร์ 
            นกกวัก Amaurornis phoenicurus Penn. 
            นกกระปูดใหญ ํ Centropus sinensis Step. 
            นกกระจบิธรรมดา Orthotomus sutorius Penn. 
            นกกระจอกบ๎าน Passer montanus Linn. 
            นกกระเต็นน๎อยสามน้ิว Ceyx erithacus Linn. 
            นกกางเขนบ๎าน Copsychus saularis Linn. 
            นกกินเป้ียว Todirhamphus chloris Bodd. 
             นกยางเปีย Egretta garzetta Linn. 

                        ที่มา: ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช, (2548) 
 
ตารางท่ี 2.2 ชนิดนกที่เป็นชนิดเดํนท่ีพบบริเวณชายคลองในเส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติใน  
                    อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง
นางลี ่

บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

1 นกกินเปี้ยว Todiramphus Chloris      
2 นกกาเหวํา Endynamys scolopacea      
3 นกกวัก Amaurornis phoenicurus      
4 นกกินปลีคอสีน้ าตาล Anthreptes malacensis      
5 นกเปล๎าคอสีมํวง Treron Vernans      
6 นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa      
7 นกยางเขียว Butorides striatus      
8 นกยางเปีย Egretta garzetta      
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ที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง
นางลี ่

บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

9 นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis      
10 นกอีแพรดแถบอกด า Rhipidura javanica      
11 นกกางเขนบ๎าน Copsychus saularis      
12 นกกะปูดใหญํ Centropus sinensis      
13 นกแซงแซวหางบํวงใหญํ Dicrurus paradiseus      
14 นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius      
15 นกกระจอกบ๎าน Passer montanus   /   
16 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum      
17 นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis      
18 นกตีทอง Megalaima 

haemacephala 
     

19 นกโพระดกธรรมดา Megalaima lineate      
20 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi      
21   นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ Prinia inomata      
22 นกจาบคาหัวเขียว Merops  philippinus      
23 นกกระติ้ดขี้หมู Lonchura punctulata      
25 นกตะขาบทุํง Coracias benghalensis      
26 นกแอํนพง Artamus  fuscus      
27 นกเขาไฟ Streptopelia 

tranquebarica      

28 เหยี่ยวแดง Haliastur Indus      

29 นกพิราบป่า Columba livia      
30 นกอีวาบต๊ักแตน Cacomantis  merulinus      

    ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2553) 
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   2.6.1 ลักษณะของนกตามชีพลักษณ์ 
 เอก วัฒนา (2543)  ได๎ให๎ค าอธิบายค าวํา   ชีพลักษณ์   (Life Form)    แบํงลักษณะของนกตาม 
ชีพลักษณ์โดยดัดแปลงมาจากหนังสือ A Field Guide to the Bird of South –East Asia ของBen King, 
et.al ชีพลักษณ์ หมายถึงลักษณะการด ารงชีพของนกแตํละประเภท และแบํงนกตามชีพลักษณ์ได๎ 10 
ประเภท ดังนี้ 

1.นกน้ า หมายถึง นกที่หากินในน้ า วํายน้ าได๎ หรือด าน้ าได๎คลํองแคลํว  
2.นกชายน้ า หมายถึง นกที่มีขายาว คอ และปากยาว หากินตามชายน้ า หรือย่ าไปบนพืชที่ลอยน้ า

อยูํ วํายน้ าไมํได๎ 
3.นกหากินบนพื้นดิน หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนพื้นดินเป็นสํวนใหญํ ถึงแม๎วําจะบินจะบินได๎

คลํองแคลํวก็ตาม 
4.นกหากินบนต๎นไม๎ หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนต๎นไม๎เป็นสํวนใหญํ  
5.นกหากินกลางอากาศ หมายถึง นกที่โฉบกินแมลงที่บินอยูํที่โลํงกลางอากาศ  
6.นกที่ชอบบินรํอน หมายถึง นกที่ชอบมองหาเหยื่อโดยการบินรํอนไปกลางอากาศ  
7.นกที่หากินตามที่โลํง หมายถึง นกท่ีชอบหากินตามบริเวณที่โลํง ซึ่งอาจมีพุํมไม๎ หรือ ไม๎ยืนต๎น  

เป็นประปราย เชํน บริเวณนาข๎าว เป็นต๎น 
8.นกที่หากินตามพุํมไม๎และกอหญ๎า หมายถึง นกที่ชอบหากินตามพุํมไม๎และกอหญ๎าไมํวําตาม

ชายน้ าหรือบนบก 
9.นกที่บินอยูํนิ่งกลางอากาศ เพื่อมองหาเหยื่อหรือนกบางชนิดบินอยูํนิ่งๆเวลาดูดน้ าหวานจาก

ดอกไม๎ 
10.นกที่โฉบลงไปใต๎น้ าและบินกลับขึ้นมาในอากาศอยํางรวดเร็วเพื่อจับเหยื่อที่อยูํใต๎น้ า  

      2.6.2 ชนิดอาหารของนกในพื้นที่อาศัย 
พิพัฒน์ สุดเสนํห์ (2543) ได๎กลําวไว๎วํา นกแตํละชนิดหากินอาหารในพื้นที่ที่ระดับสูงและต าแหนํง

ตํางกัน ดังนี้ 
 1.บริเวณเรือนยอดต๎นไม๎ พบนกท่ีกินผลไม๎ เกสร หรือน้ าหวานดอกไม๎เป็นอาหาร ได๎แกํ นกปรอด
หัวสีเขมํา นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน เป็นต๎น  
 2.บริเวณที่โลํงหรือพื้นน้ า เหมาะสมส าหรับการมองหาอาหารจ าพวกแมลงที่บินอยูํในอากาศหรือ
อยูํตามพื้นดินหรือพื้นน้ า บริเวณผิวน้ าและใต๎ผิวน้ า อาหาร ได๎แกํ พวกปลา ก๎ุง แมลงเล็ก  ๆ และเมล็ด
สาหรําย เป็นต๎น นกที่พบเป็นพวกเหยี่ยวและนกน้ า 
 3. บริเวณรํมไม๎หรือก่ิงไม๎ คือ พื้นที่ที่ต่ ากวําเรือนยอดลงมาถึงตามกิ่งและล าต๎น นกที่พบเป็นนกกิน
แมลงและหนอนที่เกาะอาศัยตามบริเวณเปลือก กิ่งหรือใบไม๎ ได๎แกํ นกกระจิ๊ดธรรมดา นกเอ้ียงสาลิกา นก
กางเขนบ๎าน เป็นต๎น 
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 4. บริเวณยอดพุํมไม๎ขนาดเล็ก พบนกที่กินแมลง หรือแมงขนาดเล็กบางชนิดเป็นอาหาร ได๎แกํ 
นกกระจิบธรรมดา นกจับแมลงสีน้ าตาล นกกระต๊ิดขี้หมู นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ เป็นต๎น  
 5. บริเวณพื้นดิน พบนกที่หากินเมล็ดพืช แมลง แมง และหนอนขนาดตํางๆ เป็นอาหาร ได๎แกํ  
นกเด๎าดินทุํง นกเขาใหญํ นกกระจอกบ๎าน นกเอ้ียงสาริกา เป็นต๎น  
 การที่นกตํางชนิดหากินในที่ตํางกัน มีวิธีหาอาหารท่ีตํางกัน ท าให๎ได๎อาหารชนิดที่ตํางกัน เป็นการ
หลีกเลี่ยงการแกํงแยํงใช๎ประโยชน์จากอาหารชนิดเดียวกัน เป็นผลให๎โอกาสอยูํรอดของนกชนิดตําง  ๆ ท่ี
อาศัยอยูํในบริเวณเดียวกันมีมากขึ้น 
 
2.7 พันธุ์ไม้ชายคลอง 

 ป่าชายคลองเป็นแหลํงที่มีพันธุ์ไม๎หลากหลายชนิด ตามสภาพที่แมํน้ าล าคลองได๎รับผลกระทบจาก

น้ าจืดอยํางเดียว หรือได๎รับ 2 น้ า คือ น้ าจืดและน้ ากรํอย หรือได๎รับ 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ ากรํอย และน้ าเค็ม 

ซึ่งพบวําในแหลํงที่มีกระแสน้ า 3 น้ าทํวมถึงและยํอมมีมากกวําแหลํงน้ าจืดทํวมถึง อยํางเดียว โดยพบวํา

แหลํงที่มีกระแสน้ า 3 น้ าทํวมถึงจะมีพันธุ์ไม๎ป่าชายคลองอยํูมาก 

ตารางท่ี 2.3 พันธุ์ไม๎สํวนใหญํที่มักพบอยํูตามป่าชายคลอง  

ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จาก Nypa  fruticans 

โกงกาง Rhizophora  apiculataa 
แสม Aegialites  rotundifolia 
ล าพู Sonneratia  caseolaris 
ตีนเป็ด Cerbera  odollum 
ปรง Cyca  srevoluta 

ไทรย๎อย Ficus  microcarpa 
นนทรี Peltophrum  pterocarpum 
แคทะเล Dolichandrone  spathacea 

                                ที่มา :วีระ เทพกรณ์ , (2549) 

 นอกจากน้ีพันธุ์ไม๎ชายคลอง ยังเป็นแหลํงอาศัยของหิ่งห๎อยตัวเต็มวัย ซึ่งมีการส ารวจพันธุ์ไม๎ที่พบ

หิ่งห๎อยตัวเต็มวัย ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี  2.4 พันธุ์ไม๎ที่พบหิ่งห๎อยตัวเต็มวัยเกาะอาศัยตามแนวทางเส๎นส ารวจ ณ บ๎านโคกเกตุ อ าเภอ      

     อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ล าดับที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
1 กาฝาก Helixanthera  cylindrical LORANTHACEAE 
2 โกงกางใบเล็ก Rhizophora  apiculataa RHIZOPHORACEAE 
3 ขนุน Artocarpus  heterophyllus MORACEAE 
4 ขี้เหล็ก Senna  siamea LEGUMINOSAE 
5 แคทะเล Dolichandrone  spathacea BIGNONIACEAE 
6 จาก Nypa  fruticans PALMAE 
7 จามจุรี Samanea  saman LEGUMINOSAE 
8 ชมพูํแดง Eugenia  malaccensis MYRTACEAE 
9 ตะบูนขาว Xylocarpus  granatum MELIACEAE 
10 ทองหลางน้ า Erythrina  fusca LEGUMINOSAE 
11 นํุน Ceiba  pentandra ALTINGIACEAE 
12 ปอทะเล Hibiscus  tiliaceus MALVACEAE 
13 ไผํสีสุก Bambusa  biumeana GRAMINEAE 
14 มะกอกน้ า Elaeocarpus  hygrophilus ELAEOCARPACEAE 
15 มะขามเทศ Pithecellobium  dulce LEGUMINOSAE 
16 มะพร๎าว Cocus  nucifera PALMAE 
17 มะพูด Garcinia  dulcis GUTTIFERAE 
18 มะมํวง Mangifera  indica ANACARDIACEAE 
19 มะรุม Moringa  oleifera MORINGACEAE 
20 ลั่นทมขาว Plumeria alba APOCYNACEAE 
21 ล าพู Sonneratia  caseolaris SONNERATIACEAE 
22 สนประดิพันธ์ Casuarina  junghuhniana CASUARINACEAE 
23 ส๎มโอ Citrus  maxima  RUTACEAE 
24 สะเดา Azadirachta  indica MELIACEAE 
25 สาเก Artocarpus  altilis MORACEAE 
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ล าดับที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
26 แสมด า Avicenniao  fficinalis AVICENNIACEAE 
27 โสนกินดอก Sesbania  javanica LEGUMINOSAE 
28 หญ๎าคา Imperata  cylindrical GRAMINEAE 
29 หมาก Areca  catechu PALMAE 
30 หูกวาง Terminalia  catappa COMBRETACEAE 

     ที่มา : ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช , 2548 

 นอกจากน้ียังมีการศึกษา พันธุ์ไม๎ประเภทตํางๆ ที่พบในบริเวณที่ท าการศึกษาหิ่งห๎อยริมคลอง  ดัง
แสดงในตารางที่ 2.5 
ตารางท่ี 2.5 พันธุ์ไม๎ประเภทตํางๆ ที่พบในบริเวณที่ท าการศึกษาหิ่งห๎อยริมคลองสํงน้ าบ๎านด๎าย  
                    ต าบลเวียงชยั อ าเภอเวียงชยั จงัหวัดเชยีงราย  

ล าดับที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 

งิ้วป่า 
ตะโก 
หมัน 
 
มะขามป้อม 
กระโดน 
มะขาม 
 
ฝาง 
 
 
ประดํู 
 
ทิ้งถํอน 
จามจุรี 
ขี้เหล็ก 
ทองกวาว 
ส๎มป่อย 

Bombax anceps Pierre 
Diospyros rhodocalyx kurz 
Cordia cochinchinensis Pierre 
 
Phyllanthus emblica (L.) 
Careya shaerica Roxb 
Tamarindus indica (L.) 
 
Caesalpinia sappan (L.) 
 
 
Pterocarpus macrocarpus Kurz 
 
Albizia procera 
Samanea saman (Jocq.)Merr. 
Cassia siamea Britt 
Butea monosperma (Lmk.)Taub. 
Acacia concinna (Wild.)DC. 

Bombacaceae 
Ebenaceae 
Ehretiaceae-
Boraginaceae 
Euphorbiaceae 
Lecythidaceae 
Leguminosac-
Caesalpiniodeae 
Legminosac-
Caesalpinioideae 
 
Leguminosae-
Papilionoideae 
Mimosaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
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ล าดับที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
14 
15 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

อินทนิลน้ า 
สะเดา 
 
หว๎า 
มะเดื่อขน 
มะตูม 
ยอป่า 
มะหวด 
ตุมกาแดง 

Lagersteroemia speciosa (L.) 
Azadirachta indica 
A.Juss.,var.siamensis Valeton 
Syzygium cumini (L.) Skeels 
Ficus parietalis Bi. 
Aegie marmelos (L.) Corr. 
Morinda coreia Ham. 
Lepisanthes rubiginosa 
(Roxb)Leenh 
Strychnos nux-vomica (L.) 
 

Lythraceae 
Meliaceae 
 
Myrtaceeae 
Moraceae 
Rutaceae 
Ribiaceae 
Sapindaceae 
Strychnaceae 

          ที่มา : นัฐพล  จันทร์น๎อย , 2549 
  
2.8 การอนุรักษ์ 
 2.8.1 ความหมายของการอนุรักษ์ 
  เกษม จันทร์แก๎ว ( 2540) ให๎ความหมายวํา เป็นการใช๎ประโยชน์อยํางมีเหตุผลและเหมาะสม 
เพราะวําทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นพิภพมีจ ากัด ซึ่งการอนุรักษ์ ได๎แกํ การเก็บการรักษา การซํอมแซม  
การฟื้นฟู การป้องกัน การสงวนและการใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม เพื่อจะได๎เอื้ออ านวยให๎คุณภาพในการ
สนองความเป็นอยูํของมนุษย์ตลอดไป 
  สมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ( 2543) ได๎ให๎ความหมายวํา การอนุรักษ์ หมายถึง การจัดการของมนุษย์โดย
การใช๎ชีวบริเวณ พื้นที่เพื่อที่จะได๎ให๎ได๎ผลประโยชน์ที่ดีสุด และยั่งยืนแกํชนรุํนปัจจุบันในขณะเดียวกันก็เป็น
การรักษาศักยภาพ ที่จะด ารงความต๎องการและความจ าเป็นของชนรุํนตํอไปในอนาคต ดังนั้นการอนุรักษ์ 
คือ การสร๎างสรรค์ การรวบรวม การสงวน การรักษาไว๎  การใช๎ประโยชน์ที่ย่ังยืน  
การทดแทน และการสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
  นิวัติ เรืองพานิช ( 2546) ได๎ให๎ความหมาย การอนุรักษ์ หมายถึง การรู๎จักใช๎ทรัพยากรอยํางชาญ
ฉลาดให๎เป็นประโยชน์ตํอมหาชนมากท่ีสุด และใช๎ได๎เป็นเวลายาวนานที่สุด แตํทั้งนี้ต๎องให๎สูญเสีย 
ทรัพยากรในแตํละครั้ง โดยเปลําประโยชน์น๎อยที่สุด และจะต๎องกระจายการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรโดย
ทั่วถึงกันด๎วย  
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  กลําวโดยสรุป การอนุรักษ์ หมายถึง การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์อยํางชาญฉลาด และคุ๎มคํา
มากที่สุด รวมทั้งมีการรักษาศักยภาพที่จะด ารงความต๎องการ  และจ าเป็นตํอคนรุํนตํอไป และมีการชักจูง
แนะน าให๎ผู๎อื่นกระท าตาม เพื่อให๎มีทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมที่เอื้ออ านวยตอบสนองความต๎องการและความ
เป็นอยูํของมนุษย์ตํอไป 
 2.8.2 หลักการอนุรักษ์ 

          จ านง  อดิวัฒนสทิธ ์และคณะ  (2541 : 104) ได๎สรุปหลักการอนุรักษ์ ไว๎ดังนี้ 
            หลกัการท่ี 1 : การใช๎แบบยังยืน 
      ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุํมต๎องมีการใช๎แบบยังยืน  ( Sustainable utilization) ซึ่งต๎องมีการ
วางแผนการใช๎ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พร๎อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะใช๎
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช๎ ชํวงเวลาที่จะน ามาใช๎ และก าจัด /
บ าบัดของเสียและมลพิษให๎หมดไป หรือเหลือน๎อยไมํมีพิษภัย  
  หลักการที่ 2 การฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเมื่อมีการใช๎แล๎วยํอมเกิดการความเสื่อ มโทรม เพราะ
ใช๎เทคโนโลยีไมํเหมาะสม เก็บเกี่ยวเกินความสามารถในการปรับตัวองระบบมีสารพิษเกิดขึ้น เก็บเกี่ยวบํอย
เกินไป และไมํถูกต๎องตามกาลเวลา จ าเป็นต๎องท าการฟื้นฟูอยํางดีเสียกํอน จนทรัพยากร / สิ่งแวดล๎อมๆ 
ตังตัวได๎ จึงสามารถน ามาใช๎ในโอกาสตํอไป อาจใช๎เวลาการฟื้นฟู การก าจัด / บ าบัด  หรือการทดแทน 
เป็นปี ๆ  
  หลักการที่ 3  การสงวนของหายาก 

   ทรัพยากรบางชนิด / ประเภทมีการใช๎มากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอื่นท าให๎  
บางชนิดของทรัพยากร / สิ่งแวดล๎อม ถ๎าปลํอยให๎มีการใช๎เกิดขึ้นแล๎วอาจท าให๎เกิดการสูญพันธุ์ได๎จ าเป็น  
ต๎องสงวนหรือเก็บไว๎เพื่อเป็นแมํพันธุ์หรือตัวแมํบทในการผลิตให๎มากขึ้น จนแนํใจได๎วําผลผลิตปริมาณมาก
พอแล๎ว จึงจะสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
 หลักการอนุรักษ์ทั้ง 3 หลักการนี้มีความสัมพันธ์ตํอกันและกัน กลําวคือ ต๎องใช๎รํวมกันต้ังแตํการใช๎
ทรัพยากรต๎องพินิจพิเคราะห์ให๎ดีวํา จะมีทรัพยากรใช๎ตลอดไปหรือไมํ ถ๎าใช๎แล๎วทรัพยากรใดมีความเสื่อม
โทรมเกิดขึ้น หรือสิ่งใดใชํมากเกินไปจ าเป็นต๎องมีการสงวนหรือเก็บรักษาเอาไว๎จะเห็นได๎วํา ขั้นตอนของทั้ง 
3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ 
 บุญจันทร์   เมฆธน  (2541 : 85-86) ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไว๎ดังนี้  
 วิธีการอนุรักษ์นั้น ประกอบด๎วย 8 วิธีการคือ การใช๎ (แบบยั่งยืน)การเก็บกักการ  
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รักษา/ซํอมแซม  การฟื้นฟู การพัฒนา การป้องกัน การสงวน และการแบํงเขตทั้ง 8 วิธีการนี้ต๎องสร๎างความ
เข๎าใจอยํางลึกซึ้ง มิฉะนั้นแล๎วอาจเกิดความผิดพลาดได๎ โดยเฉพาะนักวิชาการอนุรักษ์และ /หรือ
นักวิทยาศาสตร์ทรัพยากร ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้  
 1. การใช๎  หมายถึง การใช๎หลายรูปแบบ เชํน ปริโภคโดยตรง เห็น ได๎ยิน / ได๎ฟัง  ได๎สัมผัส  การให๎
ความสะดวก  และความปลอดภัย  รวมไปถึงพลังงาน  เหลํานี้ต๎องเป็นเรื่องการใช๎แบบยั่งยืน     

2. การเก็บรักษา  หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน๎มที่จะขาดแคลนในบาง
เวลาหรือคาดวําจะเกิดวิกฤติการณ์เกิดขึ้นบางครั้งอาจเก็บกักเอาไว๎เพื่อการน าไปใช๎ประโยชน์ในปริมาณที่
สามารถควบคุมได๎ 
 3.การรักษา / ซํอมแซม  หมายถึง การด าเนินการใดๆ ตํอทรัพยากรที่ขาดไป / ไมํท างานตาม
พฤติกรรม / เสื่อมโทรม /เกิดปัญหา เป็นจุด / พื้นที่เล็กๆ  สามารถให๎ฟื้นคืนสภาพเดิมได๎ อาจใช๎เทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร๎างขึ้นชํวยได๎ดีเหมือนเดิม จนสามารถน ามาใช๎ได๎ 
 4. การฟื้นฟู หมายถึง การด าเนินการใดๆ ตํอทรัพยากรหรือสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมให๎สิ่งเหลํานั้น
เป็นปกติ สามารถเอ้ือประโยชน์ในการน าไปใช๎ประโยชน์ตํอไป ซึ่งการฟื้นฟูต๎องใช๎เวลาและเทคโนโลยีเข๎า
ชํวยด๎วยเสมอ 
 5. การพัฒนา หมายถึง การท าสิ่งเป็นอยูํให๎ดีขึ้น การที่ต๎องพัฒนาเพราะต๎องการเรํงหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพให๎เกิดผลที่ดีขึ้น การพัฒนาที่ถูกต๎องนั้น ต๎องใช๎ความรู๎เทคโนโลยีและการวางแผนที่ดี  
 6. การป้องกัน หมายถึง การป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นมิให๎ลุกลามมากกวํานี้ รวมไปถึงการป้องกันสิ่งที่ไมํ
เคยเกิดให๎ด๎วย การป้องกันต๎องใช๎เทคโนโลยีและการวางแผน  
 7. การสงวน หมายถึง การเก็บรักษาไว๎ไมํให๎มีการใช๎ประโยชน์ด๎วยวิธีการใดๆเพื่อเก็บไว๎เป็นต๎นทุน 
(Stock) ที่ใช๎ในการเพิ่มพูนผลผลิต ทั้งนี้ ในการสงวนมิใชํเฉพาะสิ่งนั้นขาดแคลนหรือมีน๎อยเทํานั้นอาจจะ
เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แตํมีความส าคัญตํอทรัพยากรอ่ืนที่มีน๎อยหรืออยูํในสภาวะวิกฤติ  
 8. การแบํงเขต หมายถึง การท าแบํงเขต  หรือแบํงกลุํม / ประเภท  ตามสมบัติของทรัพยากร 

สาเหตุที่ส าคัญเพราะวิธีการให๎ความรู๎หรือกฎระเบียบที่น ามาใช๎นั้นได๎ผลหรือต๎องการจะแบํงเขตให๎ชัดเจน 

เพื่อให๎การอนุรักษ์ได๎ผล เชํน อุทยานแหํงชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ เมืองควบคุมมลพิษ เป็นต๎น อยํางไรก็

ตามการแบํงเขตจะต๎องมีการสร๎างมาตรการก ากับด๎วย มิฉะนั้นแล๎วจะไมํเกิดผล  

2.8.3 การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ชายคลอง 

 ในอดีตป่าชายคลองตามล าน้ าตํางๆ ในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์อยํางยิ่ง ระบบนิเวศของ

ป่าชายคลองท าให๎สัตว์น้ าประเภท ก๎ุง หอย ปู ปลา ชุกชุม สิ่งแวดล๎อมและภูมิประเทศ   นําอยูํอาศัย 
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ชาวบ๎านที่อยูํริมน้ าสามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลาย มีชีวิตอยํางเป็นสุข และ      มีสุขภาพแข็งแรง ไมํ

จ าเป็นต๎องพึ่งยาและสถานพยาบาลโรคที่เปิดให๎บริการอยูํมากมายเหมือนเชํนปัจจุบัน แตํเมื่อกาลเวลา

เปลี่ยนไปป่าชายคลองได๎ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ด๎วยเหตุนี้จึงต๎อง

มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายคลองให๎กลับมามีความ    อุดมสมบูรณ์ดังเดิม 

เพื่อให๎ป่าชายคลองคงอยํูคํูสองฝั่งของล าน้ าทุกแหํงในประเทศไทยและมีคุณภาพดีเหมือน

ในอดีตทุกคนต๎องชํวยกันด าเนินการดังนี้  

1) หยุดการบุกรุกป่าชายคลอง การสร๎างที่อยูํอาศัย การสร๎างโรงงาน หรือสร๎าง

แหลํงประกอบการตําง ๆ    ควรสร๎างสิ่งกํอสร๎างเหลํานี้ในพื้นที่ที่ไมํกระทบป่าชายคลอง เชํน    อยูํเหนือป่า

ชายคลอง เป็นต๎น 

2) บ าบัดน้ าเสียหรือน้ าที่สารเคมีกํอนปลํอยซึมลงดิน  หรือไหลผํานป่าชายคลอง

เพราะจะเป็นการท าลายผิวดิน แรํธาตุ อาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในระบบนิเวศของป่าชายคลอง  

3) ไมํปลํอยน้ าเสียหรือน้ าที่มีสารเคมีลงแมํน้ าล าคลอง เพราะน้ าเสียหรือน้ าที่มี

สารเคมีจะเข๎มข๎นกวําน้ าดีตามธรรมชาติ สารแขวนลอยในน้ าเสียหรือสารเคมีจะตกตะกอนลงไปปะปนกับ

ซากพืช ดินเกิดใหมํ ดินพัฒนาแล๎ว หรือดินอินทรีย์ อยูํที่รากหายใจ (หนํอหายใจ) ของต๎นล าพู ต๎นแสม และ

รากค้ าจุนของต๎นโกงกาง กลายเป็นแหลํงท าลายสัตว์น้ าให๎ลดปริมาณหรือสูญพันธุ์ได๎งํายที่สุด 

4) ต๎องลด ละ เลิก การท าลายสัตว์ที่อาศัยอยูํในป่าชายคลอง เพราะสัตว์ที่อาศัย

ในป่าชายคลองทุกชนิดล๎วนแตํชํวยสํงเสริมเพิ่มผลผลิต ผลไม๎ พันธุ์ไม๎และสัตว์น้ าให๎แกํมนุษย์ได๎ใช๎เป็น

อาหารเพื่อการด ารงชีวิตนั่นเอง 

5) ทุกคนจะต๎องศึกษาคุณประโยชน์ของป่าชายคลอง มีความรู๎ความเข๎าใจใน

ระบบนิเวศของป่าชายคลอง ระบบนิเวศของสัตว์น้ าชายคลอง สัตว์น้ าในแมํน้ าล าคลอง เพราะล๎วนแล๎วแตํ

มีสํวนส าคัญเกี่ยวข๎องกับความเป็นอยูํของสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย์ด๎วย  

6) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับและบทลงโทษ ที่ก าหนดไว๎อยํางเครํงครัด 

เพราะการท าลายใช๎เวลาสั้นแตํการสร๎างต๎องใช๎เวลายาวนาน ซึ่งการท าลายจะสํงผลเสียหายให๎เกิดขึ้นทั้ง

ระยะสั้น ระยะยาว และเป็นผลกระทบตํอสํวนรวมโดยตรง  
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 เนื่องจากป่าชายคลองสามารถเอื้ออ านวยประโยชน์ตํอประชาชนได๎  ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  

การท าลายป่าถือวําเป็นการท าลายผลประโยชน์สํวนรวมของประชาชน ป่าเมื่อถูกท าลายลงแล๎วยากที่  

จะฟื้นฟูให๎กลับสูํสภาพเดิมได๎ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเองและตํอประเทศชาติโดยสํวนรวม จึงต๎องชํวย

ดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าเพื่อให๎ป่านั้นๆ มีอยูํและเอื้ออ านวยประโยชน์ตลอดไป 

1) หยุดยั้งการแผํขยายการท าลายป่าชายคลอง พันธุ์ไม๎ชายคลองและห๎ามกิจกรรมใด  ๆ 

ที่จะน าไปสูํการเปลี่ยนสภาพของพันธุ์ไม๎ชายคลอง 

   2) การตอบสนองความต๎องการใดๆของมนุษย์ จะต๎องเป็นไปโดยไมํสํงผลเสียหายตํอพันธุ์

ไม๎ชายคลอง 

3) พันธุ์ไม๎ชายคลองควรจะได๎รับการจัดการในรูปแบบของการจัดการทรัพยากร  ที่เกิด

ทดแทนได๎เพื่อให๎มีการใช๎ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ๎อมตลอดจนการให๎บริการทางด๎านสิ่งแวดล๎อม

ตํางๆ ได๎อยํางตํอเนื่องและยาวนาน 

4) ควรจะถือวําพันธุ์ไม๎ชายคลองเป็นสํวนหนึ่งของป่าชายคลอง   โดยไมํมีการแบํงแยกการ

พิจารณาเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์ จะต๎องค านึงถึงลักษณะการพึ่งพาของป่าชายคลองที่ขึ้นอยูํกับการใช๎

ที่ดินเพื่อการเก็บกักน้ าและลักษณะความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหวํางพันธุ์ไม๎ชายคลองกับป่าชายคลอง  

5) ควรจะมีการจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ส าหรับโครงการที่อยูํในพื้นที่ป่า

ชายคลองหรือท่ีอยูํติดกับป่าชายคลองโดยถือวําระบบนิเวศป่าชายคลองนั้นเปลี่ยนแปลงได๎งําย  และควร

จะเน๎นถึงความส าคัญของกระบวนการภายนอก ที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงน้ าจืดและน้ าเค็มและการผลิตสาร 

อาหาร 

   6) รณรงค์ให๎ประชาชนและผู๎บกรุกป่าชายคลอง เข๎าใจถึงความส าคัญของป่าชายคลอง

และให๎ความรํวมมือในการอนุรักษ์ป่าชายคลอง  

   7) ชดเชยพื้นที่ป่าชายคลองที่สูญเสียไปโดยการปลูกทดแทนขึ้นมา                                                                                     

ที่มา : Save the Sea, Save the World , (2553) 

2.8.4 การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
  1.ไมํบุกรุกหรือท าลายถิ่นที่อยูํอาศัยของสัตว์ที่อยูํบริเวณป่าชายคลอง  
  2. ชํวยกันฟื้นฟูป่าชายคลอง เชํน ปลูกต๎นไม๎เพิ่มในบริเวณป่าชายคลอง เพื่อเป็นแหลํงอาหารและ
ที่อยูํอาศัยของสัตว์ป่าชายคลอง 
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  3. คนในชุมชนชํวยกันป้องกันและดูแลไมํให๎ใครมาท าลายป่าชายคลองแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์
ป่าชายคลอง 
  4. ไมํจับสัตว์น้ าในฤดูวางไขํ และไมํควรใช๎สารเคมีในการจับสัตว์น้ า 
  5. ใช๎ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรและใช๎วิธีทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชแทนการใช๎สารเคมี  
  6. รักษาความสะอาดของแมํน้ าล าคลอง 
  7. รักษาสภาพแวดล๎อมของตลิ่งริมคลอง เชํน ปลูกพืชปกคลุมหน๎าดิน  
เพื่อชํวยยึดเกาะการพังทลายของหน๎าดิน 
  8. ชํวยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให๎มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าชายคลอง  
  9. มีการจัดต้ังบริเวณห๎ามจับสัตว์น้ า 
  10. มีการออกกฎหมายให๎สัตว์ป่าชายคลองบางชนิดเป็นสัตว์สงวนห๎ามจับ  
(Save the Sea, Save the World, 2553) 
 
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
 ประชาชนในชุมชน ยํอมมีหน๎าที่ชํวยเหลือเกื้อกูลและรํวมด าเนินงานในการพัฒนา เพื่อให๎
สภาพแวดล๎อมในชุมชนดีขึ้น  
 2.9.1 ความหมายของชุมชน 

 ชุมชน หมายถึง กลุํมคนในสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม และมี  
ระเบียบสังคมอยํางเดียวกัน 
 2.9.2 ประเภทของชุมชน 
  ชุมชนไทย มีการแบํงออกตามลักษณะใหญํๆ พอสรุปได๎ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. แบํงตามลักษณะการปกครอง ได๎แกํ ชุมชนหมูํบ๎าน ชุมชนเขตสุชาภิบาล ชุมชน
เทศบาลต าบล ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนเทศบาลนคร และชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร  
   2. แบํงตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม ได๎แกํ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนศูนย์การค๎า ชุมชน
ศูนย์กลางขนสํง ชุมชนเขตอุตสาหกรรม และชุมชนศูนย์กลางของการบริการ  
   3. แบํงตามลักษณะคงามสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม ได๎แกํ 
    3.1 ชุมชนชนบท เป็นชุมชนที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติมาก เพราะราษฏรต๎องอาศัย
น้ าฝนท าเกษตรกรรม แตํปัจจุบันราษฏรบางสํวนได๎รับน้ าชลประทานในการเกษตร ความสัมพันธ์ของคนใน
ชนบทสํวนใหญํมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวเป็นอันดับแรก สมาชิกในครอบครัวชํวยกันท างาน
หารายได๎มาใช๎รํวมกัน และภายในชุมชนก็มีญาติพี่น๎องอยูํใกล๎ชิดสนิทสนมคอยชํวยเหลือซึ่งกัน  
และกัน ฐานเศรษฐกิจภายในชุมชน ไมํคํอยจะแตกตํางกันนัก สมาชิกในชุมชนอยูํอยํางสงบสุข และไมํคํอย
มีปัญหาทางสังคม  
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    3.2 ชุมชนเมือง จะมีความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพและอยูํอยํางหนาแนํน 
สมาชิกต๎องออกท างานนอกบ๎าน หลายคนมีโอกาสที่จะพบปะพูดคุยก็น๎อย ความสัมพันธ์ในด๎านการงาน
หรือการประกอบอาชีพ จะผูกพันกับต าแหนํงหน๎าที่การงานหรือสายบังคับบัญชา เพื่อนบ๎านในละแวกบ๎าน
จะไมํรู๎จักกัน ตํางคนตํางอยูํ (วีระศักด์ิ  อุปถัมภ์ : 2547) 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สมรักษ์   ก่ิงรุ๎งเพชร์  (2541 : บทคักยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของชาวสมุทรสงครามในการ
อนุรักษ์แมํน้ าแมํกลอง โดยศึกษาประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวํา
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์แมํน้ าแมํกลองในระดับปานกลางปัจจัยด๎าน
สังคมและเศรษฐกิจ ได๎แกํ อาชีพและระยะเวลาที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐานไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของ  
ชาวสมุทรสงครามในการอนุรักษ์แมํน้ าแมํกลอง สํวนรายได๎มีความสัมพันธ์ตํอการมีสํวนรํวมของชาว 
สมุทรสงครามในการอนุรักษ์แมํน้ าแมํกลอง 
 ธวัช  สิทธิกิจโยธิน  (2543 : บทคัดยํอ) ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน กรณีศึกษา ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบวําการมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการจัดการมีสํวนรํวม 3 ด๎าน คือ 
ด๎านรํวมแสดงความคิดเห็น ด๎านรํวมท าโครงการและด๎านรํวมปฏิบัติตามโครงการและปัจจัยที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจท าให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  
 ตวงศิริ  ปณิธานธรรม (2545 : บทคัดยํอ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของผู๎ใหญํบ๎านใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงครามประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ ผู๎ใหญํบ๎านในท๎องที่ 
6 ต าบล จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือแบบสอบถามผลการวิจัย พบวําผู๎ใหญํบ๎านสํวนใหญํมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระดับปานกลางทั้ง 3 ด๎าน คือ มีสํวนรํวมในการฟื้นฟูและบ ารุงรักษา 
การมีสํวนรํวมในการค๎ุมครองและสํงเสริม และมีสํวนรํวมในการจัดการผลการทดสอบสมมุติฐานพบวํา
ความคาดหวังถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมีความสัมพันธ์กับการมีสํวน
รํวมในการค๎ุมครองและสํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สํวนอายุ ระยะเวลาในการเป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความรู๎ความเข๎าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รายได๎ รายได๎จากป่า
ชายเลน ขนาดที่ดินที่มีสภาพป่าชายเลน อาชีพหลัก อาชีพเสริม และการรับรู๎ขําวสารการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน ไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 สมหมาย  กิตยากุล ( 2541) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการ
อนุรักษ์พื้นที่ลุํมน้ าแมํสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาขั้นตอนของการมีสํวนรํวมและปัจจัยที่อิทธิพลตํอ
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุํมน้ าแมํสรวย เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานตํอการน าไปใช๎ในการ
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วางแผนการจัดการลุํมน้ าแมํสรวย จังหวัดเชียงราย โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมสํวนการศึกษา ถึงปัจจัยใน
การมีสํวนรํวม พบวํา เพศชายมีสํวนรํวมมากกวําเพศหญิง อาชีพท านามีสํวนรํวมมากกวําอาชีพท าไรํ ท า
สวน เลี้ยงสัตว์ ค๎าขาย และอื่นๆ รายได๎สูงมีสํวนรํวมมากกวํารายได๎ต่ า ระยะเวลาการอยูํอาศัยในชุมชน
นานกวํา มีสํวนรํวมมากกวําระยะเวลาการอยูํอาศัยในชุมชนไมํนาน การได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พื้นที่ลุํมน้ ามากครั้งกวํา มีสํวนรํวมมากกวําการได๎รับขําวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์พื้นที่ลุํมน้ าน๎อยครั้งกวํา 
การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม มีสํวนรํวมมากกวําการไมํเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  การมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกวํา มีสํวนรํวมมากกวํามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน๎อย ซึ่งเป็นตามสมมุติฐานที่ต้ังไว๎ สํวนระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีสํวนรํวม
ที่ไมํแตกตํางกันซึ่งไมํเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว๎ 
 ภิญญา  จ ารัสกุล และคณะ (2542) ศึกษาเกี่ยวกับการแพรํกระจายของสารพิษทางการเกษตรลงสูํ
แมํน้ าแมํกลองตลอดทั้งสาย พบวํา คุณภาพน้ าของแมํน้ าแมํกลองคํอนข๎างดี กลําวคือ ถึงแม๎จะมีการ
ปนเป้ือนของสารพิษทางการเกษตรหลายชนิด แตํตรวจพบปริมาณคํอนข๎างต่ าทั้งในน้ าและในดินตะกอน 
ซึ่งพบต่ ากวําคําก าหนดปริมาณสารพิษตกค๎างที่ให๎มีได๎ในแหลํงน้ า  ซึ่งก าหนดโดยองค์กรการพิทักษ์
สิ่งแวดล๎อมของสหรัฐอเมริกา (USEPA) มาก 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายข องชนิด
นกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการศึกษาใน
ภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
3.1 พื้นที่ท าการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายขงชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ได้
ศึกษาพื้นที่ในอ าเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ศึกษาใน ล าคลองที่อยู่ใน
พื้นที่การท่องเที่ยวทางเรือเพื่อชมธรรมชาติ จ านวน 3 คลอง ประกอบด้วย คลองบางแค คลองโพงพาง และ
คลองบางนางลี่ 
    ข้อมูลพื้นฐานต าบลบางนางลี่  

พื้นที่ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลอง
กระจายทั่วพื้นที่ท าให้เหมาะแก่การเกษตร และความชุ่มชื้นอยู่เนื่องเสมอ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ต าบลบางนางลี่ มีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลบางแค และต าบลสวนหลวง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลบางแค  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลสวนหลวง  
  ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลปลายโพงพาง  
       ในพื้นท่ีต าบลบางนางล่ี มจี านวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1  บ้านคลองโพธิ์  
  หมู่ที่ 2  บ้านคลองเป้ง 
  หมู่ที่ 3  บ้านคลองบางแค 
  หมู่ที่ 4  บ้านคลองบางแค 
  หมู่ที่ 5  บ้านคลองโพงพาง 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด้วยล าคลอง 7 แห่ง ได้แก่  คลองบางนางลี่     คลองหน้า
วัดวรภูมิ คลองโพธิ์ คลองวังกระทะ คลองเป้ง คลองโพงพาง และคลองบางแค มีจ านวนล าปะโดง 35 แห่ง 
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 ส่วนสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าสวนมะพร้าว ส้มโอ 
ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าน้ าตาลปีบ ท าโรงมะพร้าว และมีการรับจ้างทั่วไป 
และรับจ้างตามโรงงานต่างๆ  
 ในด้านการคมนาคมทางน้ า มีคลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ ติดต่อระหว่าง

หมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียง (องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่, 2553) 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น เครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี้ 

   1) การศึกษาภาคสนาม 

    1.1 บันทึกชนิดนกบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ได้แก่ คลอง          

บางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ โดยใช้เครื่องจับพิกัด ( GPS) บันทึกต าแหน่งพิกัด วันและเวลา 

โดยการเก็บข้อมูลในการล่องเรือในล าคลอง 

    1.2  บันทึกชนิดพันธุ์ไม้ชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ได้แก่ ได้แก่  

คลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ โดยใช้เครื่องจับพิกัด ( GPS) บันทึกต าแหน่งพิกัด วันและ

เวลาที่พบพันธุ์ไม้ริมคลอง โดยการเก็บข้อมูลในการล่องเรือในล าคลอง 

   2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่อ

อนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

   1.1 เก็บข้อมูลโดยใช้ท าการส ารวจชนิดนกทั้ง 3 คลอง ของต าบลบางนางลี่  ได้แก่ 

คลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่  

   1.2 เก็บข้อมูลโดยใช้ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ริมคลอง ทั้ง 3 คลอง ของ ต าบลบาง

นางลี่ ได้แก่ คลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ   รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.4 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ     ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 

    1.1.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลองในคลองทั้ง 3 

คลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554

โดยท าการบันทึกชนิดนกและพันธุ์ไม้ในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ  

                          1.1.2 น าผลที่บันทึกได้มา สรุปลงตารางบันทึกผลการส ารวจ ประกอบกับ

ข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้รู้ที่รู้จริงในพื้นที่ศึกษา 

2) ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ท าการสอบถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน  

ในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวักสมุทรสงคราม ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านคลอง

เป้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางแค  หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค และหมู่ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง จ านวน 237 คน 

โดยใช้แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.5 วิธีด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
3.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ต าบลบางนางลี่  อ าเภอ  

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 580 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ จ านวน   75  ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 2 บ้านคลองเป้ง จ านวน   106 ครัวเรือน  

 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางแค จ านวน  79 ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค จ านวน  169  ครัวเรือน 

 หมุ๋ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง จ านวน 151 ครัวเรือน 

  รวม  ครัวเรือนทั้งหมด  580  ครัวเรือน 

 ที่มา : (องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ , 2553) 
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3.5.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ 

Taro Yamane ซึ่งจะประกอบด้วยประชากรท้ัง 5 หมู่บ้าน จ านวน 580 ครัวเรือน ท าการสุ่มตัวอย่างมา

จ านวนทั้งหมด  237 คนและสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เนื่องจากเป็น

พื้นที่ชุมชนริมคลองซึ่งเป็นคลองส าคัญที่ใช้เป็นเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ 

  3. 5.1.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

   โดยการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 มีสูตรดังนี้ 

สูตร Taro Yamane        n       =       N 

1 + N (e)2 

  โดย   n   หมายถึง   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N  หมายถึง   ขนาดประชากร  

   e หมายถึง    ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 

ได้                       n       =                     580                                                                                        

          1+ 580(0.05)2  

=     237 

3.5.1.3 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1  ก าหนดประชากรที่ท าการวิจัย  ประชากรในอ าเภออัมพวาโดยเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5  หมู่บ้าน  จ านวนทั้งหมด 580 ครัวเรือน 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ  Taro Yamaneได้ทั้งหมด 237 คน  
  ขั้นที่ 3 สุ่มประชากรจากต าบล บางนางลี่ อ าเภออัมพวา จ านวน 5 หมู่บ้าน 
  ขั้นที่ 4 สุ่มประชากรตามสัดส่วนจ านวนประชากร ได้จ านวนกลุ่มประชากรแยกตาม   
                                           หมู่บ้าน  
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ 31 13 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองเป้ง 43 18 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางแค 33 14 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค 68 29 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง 62 26 

รวม 237 100 
 

3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

3.5.2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ 

  เครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามประชากรของ ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ จ านวน 237 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 

ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   เป็นข้อมูลทั่วไปของประชากรในชุมชน  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ ( Check List) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ และ

สถานภาพในชุมชน 

 ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อ มในชุมชน  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  
 ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
  3.1 กลุ่มตัวอย่าง กา เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 
   ช่องที่ ใช่  ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 
   ช่องที่ ไม่ใช่ ให้คะแนนข้อละ 0 คะแนน 
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  3.2 เกณฑ์การพิจารณาการจัดกลุ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
   0  - 5  คะแนน หมายถึง ความรู้น้อย  
   6 – 8  คะแนน หมายถึง ความรู้ปานกลาง  
   9 – 10 คะแนน หมายถึง ความรู้มาก  
 ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน
(Likert’s Scale) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  เข้าร่วมเป็นประจ า ให้  3 คะแนน ( 5 ครั้งขึ้นไป / กิจกรรมทั้งหมด) 
  เข้าร่วมบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน (3 – 4 ครั้ง / กิจกรรมทั้งหมด) 
  เข้าร่วมนานๆ ครั้ง ให้  1 คะแนน ( 1 - 2 ครั้ง / กิจกรรมทั้งหมด) 
  ไม่เคยเข้าร่วม  ให้ 0 คะแนน(ไม่มีการเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมด) 
        เมื่อรวบรวมข้อมูล และแจกแจงความถ่ีแล้ว จะแบ่งระดับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ของประชากร 4 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
 
  อันตรภาคชั้น           = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
      ________________________ 
       จ านวนชั้น 
     = 3-0 
               _____ 
       4 
     = 0.75 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้  
ระดับคะแนน 2.26 - 3.00 ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง เป็นประจ า 
ระดับคะแนน 1.51 - 2.25  ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง บ่อยครั้ง 
ระดับคะแนน 0.76 - 1.50 ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง นานๆครั้ง 
  ระดับคะแนน 0.00 - 0.75 ระดับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง ที่ไม่เคยเข้าร่วมเลย 
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ตอนที่ 5 เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริม
คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง เป็นค าถามปลายเปิดให้เขียน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  
  1.การก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่   อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

            2. ศึกษานิยาม ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ

ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

          3. ก าหนดประเด็นขอบเขตของค าถาม ทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

           4.สร้างแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

           5.น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content  validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความ

ทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 

          6.น าแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 30 คน น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 

          7.จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย  

       3.5. 2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
  1. การสนทนากลุ่ม โดยใช้ค าถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น
ค าถามปลายเปิด จะถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นน าเครื่องไปทดสอบกับกลุ่ม
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ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความชัดเจนของข้อค าถาม ปฏิกิริยาของผู้ตอบ และ
ความต่อเนื่องของเนื้อหา โดยสนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสียง เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  
             2. การสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นค าถาม

ปลายเปิด จะถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง  เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

กับ ผู้น าชุมชน  กรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบล 

3.6.ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาความถี่  และค่า
ร้อยละ จ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยใน ชุมชน และ สถานภาพในชุมชน  
เพื่อใช้ในการน าเสนอและอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมป่าชายคลอง   
         2.1 หาค่าร้อยละ ( percentage) ใช้ในการอธิบายสภาพแวดล้อมของ พื้นที่
ชายคลอง 
         2.2 ค้นหาและตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
       3.1  หาค่าร้อยละ ( percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใช้ใน
การอธิบายความรูส้ภาพแวดล้อมในชุมชนริมคลอง 
             3.2 ค้นหาและตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริม
คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง  ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ตอนที่ 4  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    4.1 หาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้ในการ
อธิบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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                              4.2 ค้นหาและตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริม
คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
               สถิตทีิใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
            1) ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

                                  2) คะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 

    X    =    N

X
 

                X   คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 

     X   คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N             คือ  จ านวนผู้เรียน 
 
                   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 

     S.D.      =  

22












N

X

N

X

 
     S.D.     คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
     X  คือ คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 

      X     คือ ผลรวมของคะแนน 

      2X  คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     N คือ จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาในการสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้น าการจดบันทึกข้อมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะห์ประกอบ รวมทั้ง
การศึกษาภาคสนาม ทั้งการบันทึกจ านวนชนิดนก และชนิด พันธุ์ไม้ บริเวณป่าชายคลองในเส้นทางล่องเรือ
ชมธรรมชาติ มาวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ 
เพื่อให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
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บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม

คลอง   เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายข องชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  ต าบลบางนางลี่   อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได๎ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 

4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริม

คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง 

 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  จากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จากประชากรกลุํมตัวอยําง

ใน 5 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่  1 บ๎านคลองโพธิ์  หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 

4 บ๎านคลอบางแค หมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  เป็นจ านวน 237 คน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ ในแตํละหมูํบ๎าน 

เพศ 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ (%) 

ชาย 
หญิง 

35.5 
64.5 

20.9 
79.1 

36.4 
63.6 

35.3 
64.7 

43.5 
56.5 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวําประชากรกลุํมตัวอยํางทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่  1 บ๎านคลองโพธิ์  

หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 5 บ๎านคลอง

โพงพาง  สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 64.5, 79.1,  63.6, 64.7 และ 56.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ ในแตํละหมูํบ๎าน 

อาย ุ
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ (%) 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

61 ปีขึ้นไป 

3.2 
25.8 
35.5 
19.4 
16.1 

4.6 
14.0 
34.9 
27.9 
18.6 

0.0 
18.1 
51.5 
15.2 
15.2 

4.4 
16.2 
36.7 
30.9 
11.8 

1.6 
16.1 
17.7 
43.6 
21.0 

จากตารางที่ 4.2 พบวํา  หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 – 

50 ปี คิดเป็นร๎อยละ  35.5 รองลงมามีอายุระหวําง 31 – 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 25.8 หมูํที่ 2 บ๎าน

คลองเป้ง กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 – 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.9 รองลงมาอายุ51-

60  ปี คิดเป็นร๎อยละ 27.9 หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ41-50 ปี คิดเป็น

ร๎อยละ 51.5 รองลงมามีอายุระหวําง 31 – 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 18.1 หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค 

กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 41-50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 36.7 รองลงมาอายุ ระหวําง 51-60  

ปี  คิดเป็นร๎อยละ 30.9 และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 51-

60 ปี  คิดเป็นร๎อยละ 43.6  รองลงมามีอายุระหวําง 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 21.0 

ตารางท่ี 4.3 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระดับการศึกษา ในแตํละ หมูํบ๎าน 

ระดับการศึกษา 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี

ปริญญาโทหรือสูงกวํา 
อื่นๆ 

41.9 
38.7 
6.5 
9.6 
0.0 
3.2 

67.4 
21.0 
9.3 
0.0 
2.3 
0.0 

51.5 
33.3 
6.1 
6.1 
0.0 
3.0 

60.3 
29.4 
1.5 
5.9 
0.0 
2.9 

69.4 
17.7 
1.6 
11.3 
0.0 
0.0 

จากตารางที่ 4.27 พบวํา หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 41.9 รองลงมาการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 38.7 

หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีระดับการศึกษาชั้ นประถมศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 

67.4 รองลงมาการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 21.0 หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค กลุํม

ตัวอยํางสํวนใหญํ มีระดับการศึกษาชั้น ประถมศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 51.5 รองลงมา การศึกษา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น คิดเป็นร๎อยละ 33.3 หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 3 บ๎านคลอง

บางแค กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 60.3 รองลงมามี

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 29.4 และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  กลุํมตัวอยําง

สํวนใหญํมีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 69.4 รองลงมาการศึกษาระดับชั้น 

มัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 17.7  

ตารางท่ี 4.4 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ ในแตํละหมูํบ๎าน 

อาชีพ 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ (%) 

รับจ๎าง 
ค๎าขาย 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่นๆ 

45.2 
3.2 
48.4 
0.0 
3.2 

51.2 
2.3 
30.2 
2.3 
14.0 

48.5 
12.1 
24.2 
3.0 
12.2 

47.1 
8.8 
33.8 
2.9 
7.4 

53.2 
19.4 
24.2 
0.0 
3.2 

จากตารางที่ 4.4 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎าน

คลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํมีอาชีพ รับจ๎าง

ร๎อยละ 51.2 , 48.5, 47.1 และ 53.2  ตามล าดับ สํวนประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 1 บ๎านคลอง

โพธิ์ สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ 48.4  

ตารางท่ี 4.5 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูํจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในแตํละหมูบ๎าน 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ (%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ (%) 

ไมํเกิน 1- 3 ปี 
4 – 6 ปี 
7 – 9 ปี 

10 ปีขึ้นไป 

0.0 
0.0 
3.2 

96.8 

9.3 
0.0 
2.3 

88.4 

3.0 
0.0 
3.0 

94.0 

0.0 
1.5 
7.4 

91.1 

1.6 
1.6 
9.7 

87.1 

จากตารางที่ 4.5 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  

หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลอง
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โพงพาง  สํวนใหญํมีภูมิล าเนาอยูํในสมุทรสงครามเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 96.8, 88.4, 

94.0, 91.1 และ 87.1 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 4.6 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสถานภาพ ในแตํละหมูํบ๎าน 

สถานภาพ 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ 

(%) 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการกลํุมกิจกรรมในชุมชน 
สมาชิกของกลํุมกิจกรรมในชุมชน 
สมาชิกในชุมชน 

16.1 
0.0 

58.1 
25.8 

20.9 
9.3 
9.3 

60.5 

9.1 
15.2 
24.2 
51.5 

8.8 
13.2 
16.2 
61.8 

9.7 
14.5 
16.1 
59.7 

จากตารางที่ 4.6 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎าน

คลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํมีสถานภาพเป็น

สมาชิกในชุมชน ร๎อยละ 60.5, 51.5 , 61.8 และ 59.7 ตามล าดับ สํวนประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํ

ท่ี 1 บ๎านคลองโพธิ์ สํวนใหญํมีสถานภาพเป็นสมาชิกของกลุํมกิจกรรมในชุมชน ร๎อยละ 58.1 

4.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของป่าชายคลองในชุมชน 

ตารางท่ี 4.7 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสภาพพันธุ์ไม๎ริมคลองที่พบในชุมชน  

                         ในแตํละหมูํบ๎าน 

พันธุ์ไม้ชายคลองในชุมชน 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ 

(%) 
ล าพ ู
จาก 
โกงกาง 
เหงือกปลาหมอ 

45.2 
54.8 
0.0 
0.0 

39.5 
55.8 
0.0 
4.7 

21.2 
78.8 
0.0 
0.0 

48.5 
50.0 
1.5 
0.0 

41.9 
54.8 
3.3 
0.0 

จากตารางที่ 4.7 พบวํา จากการสอบถามประชากรกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม

ของพันธุ์ไม๎ในชุมชนทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎าน

คลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํจะพบพันธุ์ไม๎

ชายคลองประเภทต๎นจากมาก คิดเป็น ร๎อยละ 45.2, 39.5, 21.2, 48.5 และ 41.9 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.8 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามชนิดนกบริเวณริมคลองที่พบในชุมชน  

                         ในแตํละหมูํบ๎าน 

ชนิดนกบริเวณริมคลองในชุมชน 
 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ 

(%) 
นกกินเปี้ยว 
นกกวัก 
นกยางเปีย 
นกอีแพรดแถบอกด า 
นกยางเขียว 
นกกระปูดใหญ ํ
นกกระจิบธรรมดา 
นกสีชมพูสวน 

67.7 
19.3 
6.5 
6.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6.9 
55.8 
20.9 
0.0 
2.3 
4.7 
4.7 
4.7 

21.2 
45.5 
15.1 
6.2 
0.0 
4.0 
4.0 
4.0 

29.4 
33.8 
11.8 
4.3 
3.0 
5.9 
5.9 
5.9 

43.5 
43.5 
3.2 
1.7 
0.0 
2.7 
2.7 
2.7 

จากตารางที่ 4.7 พบวํา จากการสอบถามประชากรกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับชนิดนกในชุมชน

ทั้ง 4 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และ

หมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํจะพบชนิดนกบริเวณริมคลองประเภทนกกวัก บํอยมาก คิด

เป็น ร๎อยละ 55.8, 45.5, 33.8 และ 43.5 ตามล าดับ สํวน หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ สํวนใหญํจะพบ

ชนิดนกชายคลองประเภทนกกินเปี้ยว บํอยมาก คิดเป็นร๎อยละ 67.7 

ตารางท่ี 4.9    ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ าในล าคลองที่พบ  

                       ในแตํละหมูํบ๎าน 

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใน 
ล้าคลอง 

 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ 

(%) 
ใช๎ในการเกษตร 
ใช๎ในการคมนาคม/เดินทาง 
ใช๎ในการซักผ๎า/ช าระล๎าง 
ใช๎ในกิจกรรมการทํองเที่ยวชมธรรมชาต ิ
ใช๎ผลิตน้ าประปา 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

58.1 
0.0 

41.9 
0.0 
0.0 

54.5 
3.1 

42.4 
0.0 
0.0 

61.8 
1.5 

36.7 
0.0 
0.0 

54.8 
0.0 
38.7 
0.0 
6.5 

จากตารางที่ 4.9 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  

หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลอง
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โพงพาง  สํวนใหญํมี การใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ าในล าคลองเพื่อการเกษตร  คิดเป็นร๎อยละ 

100.0, 58.1, 54.5, 61.8 และ 54.8 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 4.10    ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎และชนิดนกบริเวณ 

                         ริมคลองลดลงในแตํละหมูํบ๎าน 

สาเหตุที่ท้าให้พันธุ์ไม้และชนิดนก
บริเวณริมคลองลดลง 

 

หมู่ที่ 1 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 4 
ร้อยละ 

(%) 

หมู่ที่ 5 
ร้อยละ 

(%) 
น้ าเนําเสีย 
น้ าขุํนมาก 
แหลํงน้ าตื้นเขิน 
ตลิ่งริมคลองพัง 
การใช๎สารเคมีในการเกษตร 
การตัดต๎นไม๎ริมคลอง 

6.5 
0.0 

19.4 
29.0 
45.1 
0.0 

6.9 
6.9 

13.9 
39.6 
25.8 
6.9 

12.1 
9.1 
9.1 

33.3 
27.3 
9.1 

19.1 
0.0 
0.0 

32.4 
38.2 
10.3 

33.9 
14.5 
0.0 
8.1 
30.6 
12.9 

จากตารางที่ 4.10 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง  ในหมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  หมูํที่ 4 บ๎าน

คลองบางแค แสดงความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวน

ใหญํมีสาเหตุมาจากการใช๎สารเคมีในการเกษตร คิดเป็นร๎อยละ 45.1 และ 38.2 ตามล าดับ สํวน

หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง และ หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค แสดงความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎

และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากตลิ่งริมคลองพัง คิดแป็นร๎อยละ 39.6 

และ 33.3 ตามล าดับ และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  แสดงความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎

และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากน้ าเนําเสีย คิดเป็นร๎อยละ 33.9 
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4.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ตารางท่ี 4.11 ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมแตํละหมูํบ๎าน 

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 2 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 3 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 4 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 5 

ร้อยละ(%) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

1.น้ าใส ไมํมีสี ไมํมีกลิ่น ไมํมีรส เป็นน้ าที่

มีคุณภาพดีสามารถน ามาบริโภคได๎ 

48.4 51.6 14.0 86.0 27.3 72.7 26.5 73.5 32.3 67.7 

2.แหลํงน้ าที่มีขยะ/ส่ิงสกปรกปนเปื้อน 

จะท าให๎คุณภาพน้ าเสีย 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 

3.การปลํอยน้ าทิ้งจากกิจกรรมซักล๎างลง

ล าคลองจะเกิดปัญหาตํอคุณภาพน้ า 

100 0.0 100 0.0 97.0 3.0 100 0.0 100 0.0 

4.การใช๎ปุ๋ย/สารฆําแมลงในการเกษตร 

ใกล๎เคียงแหลํงน้ ากํอให๎เกิดปัญหาตํอ

คุณภาพน้ า 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 

5.คุณภาพน้ าไมํดี มีผลกระทบตํอพันธุ์ไม๎

ริมคลอง 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 

6.คุณภาพน้ าไมํดี มีผลกระทบตํอ

ส่ิงมีชีวิตในแหลํงน้ าที่เป็นอาหารของนก 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 

7.การขุดลอกคลอง มีผลกระทบตํอพันธุ์

ไม๎ริมคลอง 

80.6 19.4 100 0.0 97.0 3.0 95.6 4.4 98.4 1.6 

8.การติดตั้งบํอดักไขมันตามครัวเรือน ท า

ให๎ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 98.4 1.6 

9.การรักษาแหลํงน้ าล าคลองให๎สะอาด 

จะท าให๎มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ริมคลองมากขึ้น 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 98.4 1.6 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมแตํละหมูํบ๎าน 

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 2 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 3 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 4 

ร้อยละ(%) 

หมู่ที่ 5 

ร้อยละ(%) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

10.การรํวมปลูกพันธุ์ไม๎ริมคลอง จะท า

ให๎มีความหลากหลายของชนิดนกใน

พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 98.4 1.6 

รวม 93.2 98.6 96.7 96.9 96.1 

 จากตารางที่ 4.11 ประชากรกลุํมตัวอยํางในชุมชนทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลอง

โพธิ์ หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎าน

คลองโพงพาง  สํวนใหญํมีความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม คิดเป็นร๎อยละ 93.2, 98.6, 96.7, 96.9 และ 

96.1 ตามล าดับ 

4.1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 4.12 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการ   

                      ตัดสินใจในการพฒันาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎าน  

หัวข้อ 

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1. เข๎ารํวมประชุมกับผู๎น าชุมชน

และเจ๎าหน๎าที่รัฐในการวางแผน

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน 

2.10 0.91 2.88 1.02 2.21 1.08 1.09 0.90 1.92 0.98 

2. รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการก าจัด

ขยะมูลฝอยให๎เป็นระบบ 

2.13 0.92 2.91 0.97 2.15 1.03 1.88 0.84 1.92 0.98 

3. รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการบ าบัด

น้ าทิ้งจากครัวเรือนให๎เป็นระบบ 

2.06 0.89 2.93 0.96 2.03 0.96 1.88 0.84 1.92 0.98 
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ตารางท่ี 4.12  (ตํอ) คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการ   

                      ตัดสินใจในการพฒันาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎าน  

หัวข้อ 

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

4.เข๎ารํวมประชุมเพื่อออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะ

และการเก็บขยะของชุมชน 

2.13 0.86 2.84 1.02 2.21 1.02 1.87 0.84 1.92 0.98 

5. เข๎ารํวมประชุมเพื่อออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความ

สะอาดแหลํงน้ าในคลองรํวมกัน 

2.10 0.87 2.84 0.99 2.21 1.02 1.90 0.90 1.92 0.98 

6.รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการอนุรักษ์

ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎และ

ชนิดนก 

2.13 0.86 2.67 0.96 1.94 0.93 1.90 0.90 1.92 0.98 

7.รํวมเสนอความคิดเห็นและการ

เข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมริมคลอง 

2.13 0.92 2.88 0.91 2.15 0.97 1.90 0.90 1.92 0.98 

8.รํวมเสนอความคิดเห็นในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม 

2.03 0.88 2.81 0.98 2.18 0.98 1.91 0.89 1.92 0.98 

รวม 2.10 0.85 2.85 0.93 2.47 0.93 1.89 0.87 1.92 0.98 

จากตารางที่ 4.12 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  สํวนใหญํมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมเสนอ

ความคิดเห็นกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในการก าจัดขยะมูลฝอยให๎เป็นระบบ  ด๎านเข๎ารํวม

ประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและการเก็บขยะของชุมชน  ด๎านรํวมเสนอความ
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คิดเห็นกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎และชนิดนก  และ

ด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นและการเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมริมคลอง

บํอยครั้ง ( x = 2.13 , S.D =0.92) ,( x = 2.13 , S.D =0.86), ( x = 2.13 , S.D =0.86) , และ

( x = 2.13 , S.D =0.92)  ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง สํวนใหญํมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมเสนอความ

คิดเห็นกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในการบ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือนให๎เป็นระบบเป็นประจ า  ( x = 

2.93 , S.D =0.96) ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านเข๎ารํวมประชุมกับผู๎น า

ชุมชนและเจ๎าหน๎าที่รัฐในการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน   ด๎านเข๎ารํวมประชุมเพื่อออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและการเก็บขยะของชุมชน  และเข๎ารํวมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบ

เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแหลํงน้ าในคลองรํวมกัน บํอยครั้ง  ( x = 2.21 , S.D =1.08), ( x = 

2.13 , S.D =1.02) และ ( x = 2.13 , S.D =1.02) ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 4 บ๎านคลอง

บางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน

ด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม บํอยครั้ง ( x = 1.91 

, S.D =0.89)ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในทุกด๎าน ระดับบํอยครั้ง ( x = 1.92 , 

S.D = 0.98),   ในภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางหมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวํา หมูํอ่ืนๆ ( x = 2.85 , S.D =0.93)   โดยจะเห็นได๎จากข๎อมูล

การสนทนากลุํม ดังนี้ 

“ผู๎น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็น  

เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในล าคลอง” 

ซึ่งข๎อมูลดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของไพรัตน์  เดชะรินทร์ ( 2527)  ได๎อธิบายลักษณะ
การมีสํวนรํวมของประชาชน คือ 1) รํวมท าการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต๎องการของชุมชน 2) รํวมคิดหาและสร๎างรูปแบบวิธีการพัฒนา 
เพื่อแก๎ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อสร๎างสรรสิ่งใหมํที่มีประโยชน์ตํอชุมชน หรือสนองความ
ต๎องการของชุมชน และ 3) รํวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและ
แก๎ไขปัญหาความต๎องการของชุมชน 
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ตารางท่ี 4.13 ระดับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ของแตํละหมูํบ๎านใน    

                       ต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 
หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

1. เข๎ารํวมประชุมกับผู๎น าชุมชน

และเจ๎าหน๎าที่รัฐในการวางแผน

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน 

2.10 2.88 2.21 1.09 1.92 บํอยครั้ง 

2. รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการก าจัด

ขยะมูลฝอยให๎เป็นระบบ 

2.13 2.91 2.15 1.88 1.92 บํอยครั้ง 

3. รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการบ าบัดน้ า

ทิ้งจากครัวเรือนให๎เป็นระบบ 

2.06 2.93 2.03 1.88 1.92 บํอยครั้ง 

4.เข๎ารํวมประชุมเพื่อออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและ

การเก็บขยะของชุมชน 

2.13 2.84 2.21 1.87 1.92 บํอยครั้ง 

5. เข๎ารํวมประชุมเพื่อออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความ

สะอาดแหลํงน้ าในคลองรํวมกัน 

2.10 2.84 2.21 1.90 1.92 บํอยครั้ง 

6.รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชนในการอนุรักษ์

ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎และ

ชนิดนก 

2.10 2.67 1.94 1.90 1.92 

 

บํอยครั้ง 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) ระดับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ของแตํละ   

                               หมูํบ๎าน  

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 
หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

7.รํวมเสนอความคิดเห็นและการ

เข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมริมคลอง 

2.13 2.88 2.15 1.90 1.92 บํอยครั้ง 

8.รํวมเสนอความคิดเห็นในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม 

2.03 2.81 2.18 1.91 1.92 บํอยครั้ง 

รวม 2.10 2.85 2.47 1.89 1.92 บํอยครั้ง 

                  จากตารางท่ี 4.13 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ

ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง 
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ตารางท่ี 4.14 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการ   

                      ปฏบัิติงานกิจกรรมพฒันาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎าน  

หัวข้อ 

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1. ชํวยประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อน

บ๎านไมํให๎ทิ้งขยะและปลํอยน้ าเสียลง

คลอง 

2.35 0.95 2.85 0.76 2.55 0.97 2.41 0.83 2.44 0.86 

2. ให๎ความรู๎และบอกวิธีการก าจัด

ขยะเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล๎อมในล า

คลอง 

2.32 0.94 2.55 0.97 2.48 0.97 2.37 0.79 2.40 0.85 

3. เสนอวิธีการติดต้ังบํอดักไขมันเพื่อ

ลดมลพิษสิ่งแวดล๎อมในล าคลอง 

2.19 0.83 2.85 0.76 2.21 0.92 2.28 0.75 2.40 0.85 

4. ให๎ความรู๎และบอกวิธีการอนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและ

พันธุ์ไม๎ริมคลอง 

2.29 0.90 2.84 0.75 2.12 0.96 2.35 0.80 2.40 0.85 

5. เข๎ารํวมอบรม/สัมมนากับผู๎น า

ชุมชนและเจ๎าหน๎าที่ในการพัฒนา

สิ่งแวดล๎อมริมคลอง 

2.16 0.82 2.91 0.78 2.24 0.96 2.32 0.76 2.40 0.85 

6.เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

ริมคลองรํวมกับเพื่อนบ๎านและผู๎น า

ชุมชน 

2.29 0.90 2.95 0.75 2.30 1.04 2.32 0.76 2.40 0.85 

รวม 2.27 0.89 2.83 0.79 2.31 0.97 2.34 0.78 2.40 0.85 

จากตารางที่ 4.14 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  หมูํที่ 3 บ๎าน

คลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านชํวย
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ประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อนบ๎านไมํให๎ทิ้งขยะและปลํอยน้ าเสียลงคลองในระดับบํระจ า ( x = 

2.35 , S.D =0.95), ( x = 2.55 , S.D =0.97) และ ( x = 2.44 , S.D =0.86) ตามล าดับ 

ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมใน

การปฏิบัติงานกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมริม

คลองรํวมกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในระดับประจ า  ( x = 2.95 , S.D =0.75)   ในภาพรวม 

พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวํา หมูํอ่ืนๆ( x = 2.83 , S.D =0.79)    โดยจะเห็นได๎จากข๎อมูล

การสนทนากลุํม ดังนี้ 

“ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชากรในชุมชนมีสํวนรํวมในด๎านเข๎ารํวม

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมริมคลองรํวมกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชน เชํน การเก็บขยะ

และผักตบชวาในล าคลอง เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท า  

ปุ๋ยชีวภาพใช๎ในสวนผลไม๎”  

        ซึ่งข๎อมูลดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของ(มนัส สุวรรณ, 2544)  ได๎อธิบายแนวทาง
เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ดังนี้ 1) เปิดโอกาสให๎ประชาชนท๎องถิ่นมามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการพัฒนา เพื่อสร๎างพลังอ านาจในการตํอรอง 2) ให๎โอกาสประชาชนมีสํวนรํวมในทุก
ขั้นตอนของโครงการหรือทุกกิจกรรมของโครงการการทํองเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งมี
การจัดการฝึกอบรมเสริมความรู๎ใหกับคนท๎องถิ่น 3) ระบุผู๎น าท๎องถิ่น เพื่อให๎เป็นผู๎ให๎ค าแนะน า
ชํวยเหลือในการท าความเข๎าใจกับชุมชนในเบื้องแรก และ 4) การน าการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํชุมชน
โดยอาศัยผู๎น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือนักพัฒนา หรือ กลุํมผู๎ประกอบการทํองเที่ยว เป็นผู๎น า
การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเข๎าสูํชุมชน 
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ตารางท่ี 4.15 ระดับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎านใน  

                      ต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงาน 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 
หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

1. ชํวยประชาสัมพันธ์ และบอก

เพื่อนบ๎านไมํให๎ทิ้งขยะและปลํอย

น้ าเสียลงคลอง 

2.35 2.85 2.55 2.41 2.44 ประจ า 

2. ให๎ความรู๎และบอกวิธีการก าจัด

ขยะเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล๎อมในล า

คลอง 

2.32 2.55 2.48 2.37 2.40 ประจ า 

3. เสนอวิธีการติดต้ังบํอดักไขมัน

เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล๎อมในล า

คลอง 

2.19 2.85 2.21 2.28 2.40 ประจ า 

4. ให๎ความรู๎และบอกวิธีการอนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและ

พันธุ์ไม๎ริมคลอง 

2.29 2.84 2.12 2.35 2.40 ประจ า 

5. เข๎ารํวมอบรม/สัมมนากับผ๎ูน าชุมชน

และเจ๎าหน๎าที่ในการพัฒนาส่ิงแวดล๎อม

ริมคลอง 

2.16 2.91 2.24 2.32 2.40 ประจ า 

6.เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา

สิ่งแวดล๎อมริมคลองรํวมกับเพื่อน

บ๎านและผู๎น าชุมชน 

2.29 2.95 2.30 2.32 2.40 ประจ า 

รวม 2.27 2.83 2.31 2.34 2.40 ประจ้า 

                  จากตารางท่ี 4.15 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการ                      

ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภอ  

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับประจ า 
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ตารางท่ี 4.16 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมได๎รับ    

                       ผลประโยชนใ์นการพฒันาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎าน  

หัวข้อ 

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1. รํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

การพัฒนาส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 

2.29 0.90 2.98 0.74 2.24 1.00 2.00 0.88 2.29 0.90 

2. รํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริเวณริมคลอง 

2.19 0.87 2.93 0.91 2.24 1.00 2.01 0.90 2.24 0.89 

3.ศึกษาแนวทางในการเข๎ารํวม

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมรายได๎

จากการแปรรูปขยะมูลฝอย 

2.00 0.81 2.35 0,95 2.18 1.01 2.01 0.90 2.21 0.79 

4. มีรายได๎จากการคัดแยกขยะเพื่อ

น าไปขายและแปรรูป 

2.35 0.87 2.21 0.79 2.36 1.14 2.03 0.91 2.21 0.79 

5.มีรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

เมื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ธรรมชาติ

ริมคลอง 

2.00 0.89 2.35 0.95 2.03 1.04 1.97 0.84 2.21 0.79 

6. ได๎รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบของท๎องถิ่นในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง 

2.19 0.87 2.86 0.91 2.06 1.02 1.96 0.81 2.21 0.79 

รวม 2.17 0.87 2.61 0.87 2.18 1.03 2.00 0.87 2.22 0.82 

 

จากตารางที่ 4.16 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์  หมูํที่ 3 บ๎าน

คลองบางแค และหมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมได๎รับ

ผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านมีรายได๎จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไปขายและแปร

รูปในระดับบํระจ าและบํอยครั้ง ( x = 2.35 , S.D =0.87), ( x = 2.36 , S.D =1.14) และ ( x = 

2.03 , S.D =0.91) ตามล าดับ ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง และหมูํที่ 5 บ๎าน
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คลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนา

สิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ในระดับ

ประจ า ( x = 2.98 , S.D =0.74) และ ( x = 2.29 , S.D =0.90)   ในภาพรวม พบวํา ประชากร

กลุํมตัวอยํางหมูํที่ 2  มีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  อยูํในระดับสูงกวํา หมูํ

อ่ืนๆ( x = 2.61 , S.D =0.87)    โดยจะเห็นได๎จากข๎อมูลการสนทนากลุํม ดังนี้ 

“ประชากรในชุมชนได๎รับผลประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา 

ชุมชน ทั้งในด๎านการน าความรู๎จากการฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ น าไปใช๎ 

ประโยชน์ได๎จริงในสวนผลไม๎ และผลจากการเก็บขยะและผักตบชวา ท าให๎สภาพ  

แวดล๎อมของล าคลองสะอาดขึ้น”  

        ซึ่งข๎อมูลดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของโคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Upholf : 1980 

อ๎างอิงจาก ประสบสุข ดีอินทร์ : 2531) ได๎กลําววําการมีสํวนรํวมในผลประโยชน์ (Benefit) ไมํวํา

จะเป็นผลประโยชน์ทางด๎านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์สํวนบุคคล 

 

ตารางท่ี 4.17 ระดับการมีสํวนรํวมในการได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

                      แตํละหมูํบ๎านในต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

หัวข้อ 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

1. รํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

การพัฒนาส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 

2.29 2.98 2.24 2.00 2.29 ประจ า 

2. รํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริเวณริมคลอง 

2.19 2.93 2.24 2.01 2.24 ประจ า 

3.ศึกษาแนวทางในการเข๎ารํวมโครงการ/

กิจกรรมเพื่อสํงเสริมรายได๎จากการแปร

รูปขยะมูลฝอย 

2.00 2.35 2.18 2.01 2.21 บํอยครั้ง 

4. มีรายได๎จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไป

ขายและแปรรูป 

2.35 2.21 2.36 2.03 2.21 บํอยครั้ง 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) ระดับการมีสํวนรํวมในการได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

                      แตํละหมูํบ๎านในต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

หัวข้อ 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

5.มีรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อ

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ธรรมชาติริม

คลอง 

2.00 2.35 2.03 1.97 2.21 บํอยครั้ง 

6. ได๎รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตาม

กฏระเบียบของท๎องถิ่นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง 

2.19 2.86 2.06 1.96 2.21 ประจ า 

รวม 2.17 2.61 2.18 2.00 2.22 บํอยครั้ง 

     จากตารางที่ 4.17 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการในการ   

ได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง โดยในสํวนของการมีสํวนรํวมได๎รับ

ผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน และการได๎รับผลประโยชน์จากการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบของท๎องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง อยํูในระดับประจ า 
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ตารางท่ี 4.18 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการ  

                       ประเมนิผลการพฒันาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎าน  

หัวข้อ 

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1.รํวมติดตามผลการเข๎ารํวมของชุมชน

ในกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

2.13 0.88 2.81 0.85 2.12 0.96 2.10 0.90 2.12 0.91 

2. ให๎ข๎อมูลและความรํวมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อใช๎ในการประเมินผล

การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

2.29 0.93 2.77 0.81 2.09 0.98 1.79 0.83 1.84 1.01 

3.รํวมศึกษาและรับทราบผลการ

ด าเนินงานในแตํละกิจกรรมพัฒนา

ส่ิงแวดล๎อม 

2.10 0.90 2.70 0.86 2.06 0.93 1.78 0.80 1.84 1.01 

4. รํวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎าน 

2.13 0.95 2.74 0.84 2.00 0.93 1.78 0.80 1.84 1.01 

รวม 2.16 0.88 2.75 0.82 2.06 0.92 1.86 0.83 1.91 0.98 

 

จากตารางที่ 4.18 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 1 บ๎านคลอง สํวนใหญํมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านการให๎ข๎อมูลและความ

รํวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช๎ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน

ระดับบํระจ า ( x = 2.29 , S.D =0.93) ประชากรกลุํมตัวอยํางใน หมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 

บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมติดตามผลการ

เข๎ารํวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ในระดับประจ าและบํอยครั้ง  ( x = 2.81 , S.D 

=0.85) ,( x = 2.12 , S.D =0.96), ( x = 2.10 , S.D =0.90),   และ ( x = 2.12 , S.D =0.91) 

ตามล าดับ  ในภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการประเมินผลในการ
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พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวํา หมูํอ่ืนๆ( x = 2.75 , S.D =0.82)    โดยจะเห็นได๎จากข๎อมูล

การสนทนากลุํม ดังนี้ 

“ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชากรในชุมชน ได๎มีสํวนรํวม 

ในการประเมินผลกิจกรรม โครงการ ในพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน”  

ซึ่งข๎อมูลดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของ (มนัส สุวรรณ, 2544)   เกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ในการประเมินผล คือ     การติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า เพื่อน าข๎อมูลเหลํานั้นมาใช๎ใน
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธี หรือวิธีการด าเนินงานให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนไป นอกจากน้ัน หากกิจกรรมที่ด าเนินแล๎วเสร็จเกิดผลกระทบตํอสํวนตํางๆ ของชุมชน 
ก็จะสามารถน าข๎อมูลดังกลําวมาใช๎ในการวางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการตํอไป  
 
ตารางท่ี 4.19  ระดับการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม แตํละ  

                      หมูํบ๎านในต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

หัวข้อ 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วม 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

1.รํวมติดตามผลการเข๎ารํวมของชุมชน

ในกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

2.13 2.81 2.12 2.10 2.12 บํอยครั้ง 

2. ให๎ข๎อมูลและความรํวมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อใช๎ในการประเมินผล

การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

2.29 2.77 2.09 1.79 1.84 บํอยครั้ง 

3.รํวมศึกษาและรับทราบผลการ

ด าเนินงานในแตํละกิจกรรมพัฒนา

ส่ิงแวดล๎อม 

2.10 2.70 2.06 1.78 1.84 บํอยครั้ง 

4. รํวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน

บ๎าน 

2.13 2.74 2.00 1.78 1.84 บํอยครั้ง 

รวม 2.16 2.75 2.06 1.86 1.91 บํอยครั้ง 
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  จากตารางที่ 4.19 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการประเมินผล
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง 
 

ตารางท่ี 4.20   ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม แตํละหมูํบ๎านในต าบลบางนางลี่  

                         อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม  

หัวข้อ 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ระดับการมี

ส่วนร่วม 
หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

1.การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

2.10 2.85 2.47 1.89 1.92 บํอยครั้ง 

2. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

2.27 2.83 2.31 2.34 2.40 ประจ า 

3. การมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ใน

การพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

2.17 2.61 2.18 2.00 2.22 บํอยครั้ง 

4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผลการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

2.16 2.75 2.06 1.86 1.91 บํอยครั้ง 

รวม 2.17 2.75 2.24 2.00 2.10 บํอยครั้ง 

 
จากตารางที่ 4.20 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับ
บํอยครั้ง โดยการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับประจ า 
 

     4.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค้าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม 

 เป็นค าถามปลายเปิดที่แสดงถึงข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคตํอการมี

สํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชุมชนริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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โดยผู๎วิจัยได๎รวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

ของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลองอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงครามและมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

          1.ในด๎านปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน

ชุมชนของทําน คือ ประชาชนบางสํวนจะไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน

เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับชํวงที่จัดประชุม      เพื่อจัดกิจกรรมบางครั้งจะตรงกับวัน

ท างานจึงไมํสะดวกในการเข๎ารํวมประชุม    ซึ่งบางครั้งก็จะสํงตัวแทนเข๎ารํวมประชุม   นอกจากน้ี

ยังพบปัญหาการติดตํอสื่อสารบางครั้งไมํทั่วถึง หากได๎รับข๎อมูลขําวสารสํวนใหญํจะให๎ความ

รํวมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  และถ๎าไมํติดภาระกิจก็จะเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม   เชํน กิจกรรมการเก็บขยะผักตบชวาในล าคลอง  

           2. ในด๎านข๎อเสนอแนะในการด าเนินกาปรับปรุงแก๎ไขปัญหาและพัฒนา คือ ควรมี  

การประชาสัมพันธ์ตามบ๎าน โดยผู๎น าชุมชนแจ๎งข๎อมูลขําวสารกับคณกรรมการชุมชน และ

คณะกรรมการชุมชนแจ๎งตํอตามบ๎านหรือขอความรํวมมือให๎เพื่อนบ๎านทีได๎รับขําวสารข๎อมูลได๎แจ๎ง

ขําวสารดังกลําวตํอเพื่อนบ๎านให๎ทราบข๎อมูลขําวสารกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  

 3. ในด๎านสาเหตุที่ท าให๎ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุม คือ สํวน

ใหญํต๎องการให๎สภาพแวดล๎อมในชุมชนสะอาด ทั้งในล าคลอง สภาพความหลากชนิดของนกและ

พันธุ์ไม๎ชายคลอง การท าสวนผลไม๎ปลอดสารเคมี เพื่อให๎ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองในชุมชนรํมรื่น

สวยงามมีความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎อันจะเป็นสิ่งดึงดูดและสร๎างสีสันชายคลองให๎

สวยงามเป็นแหลํงทํองเที่ยวในส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ 

 4. ในด๎านกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน ที่ทํานเข๎ารํวมเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรแหลํงน้ าและความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง คือ กิจกรรมการเก็บขยะ 

ผักตบชวา สาหรํายในล าคลอง กิจกรรมการปลูกต๎นไม๎ การไมํทิ้งขยะและปลํอยน้ าทิ้งลงในล า

คลอง และการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในสวนผลไม๎ 

 5. ในด๎านประโยชน์ที่ชุมชนได๎รับจากการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง คือ ท าให๎ล าคลองในชุมชนมีทัศนียภาพที่

สวยงามเหมาะแกํการจัดกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาชนิดนกและชนิดพันธุ์ไม๎ชายคลอง 

นอกเหนือจากกิจกรรมทํองเที่ยวชมหิ่งห๎อยและกิจกรรมไหว๎พระ   ในเส๎นทางลํองเรือในล าคลอง  
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             6. ในด๎านกจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในล าคลอง      และกิจกรรมอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพบริเวณริมคลองที่ควรด าเนินการในชุมชน ได๎แกํ กิจกรรมการเก็บขยะ 
ผักตบชวา สาหรําย ในล าคลอง กิจกรรมการอบรมติดต้ังถังดักไขมันในครัวเรือน กิจกรรมการแปร
รูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการอบรมท าปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมการรณรงค์การท าสวนผลไม๎
ปลอดสารเคมี กิจกรรมการคัดแยกขยะ  กิจกรรมการแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรม
การอนุรักษ์ชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง และกิจกรรมการส ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง
เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท าฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
 
4.2 การส้ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลองในพ้ืนท่ีการศึกษา 
     4.2.1 ชนิดนกท่ีพบบริเวณริมคลอง 
 พื้นที่ริมคลองเป็นแหลํงที่มีความหลากชนิดของนกตามสภาพถิ่นที่อยูํอาศัยที่ได๎รับ
ผลกระทบจากน้ าจืดอยํางเดียวหรือได๎รับ 2 น้ า คือ น้ าจืดและน้ ากรํอย หรือได๎รับ 3 น้ า คือ น้ าจืด 
น้ ากรํอยและน้ าเค็ม 
 
ตารางท่ี 4.21 ชนิดนกที่พบบริเวณริมคลองในเส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ ในต าบล 

          บางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือนพฤษภาคม - 
                       พฤศจิกายน 2554 

ที ่ ชื่อชนิดนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

บางแค โพงพาง บางนางลี ่

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง Dinopium javanense    

2 นกโพระดกธรรมดา Megalaima  lineate    

3 นกตีทอง Megalaima haemecephala    

4 นกตะขาบทุํง Coracias benghalensis    

5 นกกระเต็นน๎อยธรรมดา Alcedo atthis    

6 นกกระเต็นอกขาว   Halcyon smyrmensis    

7 นกกระเต็นหัวด า Halcyon pileata    

8 นกกินเปี้ยว Todirhamphus Chloris    

9 นกจาบคาหัวเขียว Merops  philippinus    

10 นกอีวาบต๊ักแตน   Cacomantis  merulinus    
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) ชนิดนกที่พบบริเวณริมคลองในเส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ ในต าบลบางนางลี่ อ าเภอ 
                      อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน 2554 

ที ่ ชื่อชนิดนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

บางแค โพงพาง บางนางลี ่

11 นกกาเหวํา Endynamys scolopaceus    

12 นกบ้ังรอกใหญํ Rhopodytes tristis    

13 นกกะปูดใหญํ   Centropus sinensis    

14 นกกระปูดเล็ก   Centropus bengalensis    

15 นกแขกเต๎า Psittacula alexandri    

16 นกเค๎ากูํ   Otus lettia    

17 นกพิราบป่า   Columba livia    

18 นกเขาไฟ   Streptopelia tranquebarica    

19 นกเขาใหญํ Streptopelia Chinensis    

20 นกเขาชวา Geopelia  striata    

21 นกกวัก Amaurornis phoenicurus    

22 นกกระแตแต๎แว๏ด Vanellus indicus    

23 นกนางนวลแกลบเคราขาว   Chlidonias hybrida    

24 เหยี่ยวแดง Haliastur indus    

25 เหยี่ยวนกเขาชิครา   Accipiter  badius    

26 นกยางเปีย Egretta garzetta    

27 นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa    

28 นกยางเขียว Butorides striata    

29 นกกาแวน   Crypsirina  temia    

30 อีกา Corvus macrorhynchos    

31 นกแอํนพง Artamus  fuscus    

32 นกขมิ้นท๎ายทอยด า   Oriolus  chinensis    

33 นกอีแพรดแถบอกด า Rhipidura javanica    
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) ชนิดนกที่พบบริเวณริมคลองในเส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ ในต าบลบางนางลี่ อ าเภอ 
                      อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน 2554 

 

ที ่
ชื่อชนิดนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ชื่อคลอง 

บางแค โพงพาง บางนางลี ่

34 นกแซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus    

35 นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus    

36 นกแซงแซวหางบํวงใหญํ Dicrurus paradiseus    

37 นกกางเขนบ๎าน Copsychus saularis    

38 นกยอดหญ๎าหัวด า Saxicola  maurus    

39 นกจับแมลงคอแดง   Ficedula  albicilla    

40 นกจับแมลงสีน้ าตาล Muscicapa  dauurica    

41 นกเอ้ียงหงอน Acridotheres  grandis    

42 นกเอ้ียงสาริกา   Acridotheres tristis    

43 นกนางแอํนบ๎าน Hirundo rustica    

44 นกปรอดหน๎านวล   Pycnonotus goiavier    

45 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi    

46 นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ Prinia  inomata    

47 นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius    

48 นกสีชมพูสวน   Daaeum cruentatum    

49 นกกินปลีคอสีน้ าตาล Anthreptes malacensis    

50 นกกินปลีอกเหลือง Nectarinia  jugularis    

51 นกกระจอกตาล Passer  flaveolus    

52 นกกระจอกบ๎าน Passer montanus    

53 นกกระติ้ดขี้หมู   Lonchura punctulata    
 รวม  50 35 43 
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จากตารางที่ 4.21 พบชนิดนกบริเวณริมคลอง จ านวน 53 ชนิด ซึ่งทั้งคลองบางแค คลอง
โพงพาง และคลองบางนางลี่ จะพบชนิดนกชายคลองจ านวน 50, 35 และ 43 ชนิดตามล าดับ คิด
เป็นร๎อยละ 94.34 , 66.04 และ 81.13  โดยจะพบชนิดนกบริเวณริมคลองในคลองบางแคมากกวํา
คลองอื่นๆ โดยมีนกชนิดเดํนคือ นกกินเป้ียว นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว นก
กวัก นกกระปูดใหญํ นกปรอดสวน  นกกินปลีอกเหลือง นกอีแพรดแถบอกด า และนกจาบคาหัว
เขียว 

 
ผลการส้ารวจข้อมูลการกระจายตัวชนิดของนกบริเวณพื้นที่ริมคลอง  ต้าบล

บางนางลี ่อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

         จากการส ารวจชนิดนกบริเวณริมคลองแตํละชนิดในพื้นที่การศึกษาในคลองบางแค คลอง

โพงพาง และคลองบางนางลี่ ในชํวงเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช๎เครื่องจับ

พิกัด GPS จะพบจุดที่มีความหลากหลายของชนิดนกริมคลองแตํละชนิด บริเวณพื้นที่ริมคลอง 

      

1) พื้นที่ริมคลองบางแค 

 

                       รูปท่ี 4.1  เส๎นทางที่ส ารวจชนิดของนกบริเวณริมคลองบางแค 

               ที่มา : Googleearth.com 
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 ตารางท่ี 4.22 พิกัดที่พบความหลากชนิดของนกบริเวณริมคลอง ในคลองบางแค ชํวงเดือน  

                       พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

จุดที่ พิกัด แหล่งส้ารวจ ชนิดของนกที่ส้ารวจพบ 

1 47P 0602466 1484824 ป่าชายคลอง นกอีแพรดแถบอกด า นกกินเปี้ยว นกยางเปีย นกกวัก  

นกอีวาบต๊ักแตน นกกระเต็นอกขาว เหยี่ยวแดง 

นกนางนวลแกลบเคราขาว 

2 47P 0602359 1484718 ป่าชายคลอง นกอีแพรดแถบอกด า นกกินเปี้ยว นกยางเปีย นกกวัก  

นกกระเต็นอกขาว นกกาเหวํา  นกอีวาบต๊ักแตน 

3 47P 0601723 1484013 บ๎านพักอาศัย นกเอ้ียงหงอน นกเขาใหญํ นกแอํนพง นกพิราบป่า  

นกเอ้ียงสาริกา นกยอดหญ๎าหัวด า นกแขกเต๎า  

นกแอํนบ๎าน นกตะขาบทุํง นกกินปลีสีน้ าตาล  

นกจับแมลงสีน้ าตาล 

4 47P 0601759 1484022 สวนผลไม๎ นกอีแพรดแถบอกด า นกกินเปี้ยว นกยางเปีย นกกวัก  

 นกกระเต็นหัวด า นกเขาไฟ นกพิราบป่า นกเขาใหญํ 

นกเขาชวา นกสีชมพูสวน นกจาบคาหัวเขียว นก

แซงแซวหางปลา นกแซงแซวสีเทา นกกระต๊ิดขี้หมู  

นกกางเขนบ๎าน นกกระปูดใหญํ นกตีทอง นกบ้ังรอก

ใหญํ นกกินปลีอกเหลือง นกระจิบหญ๎าสีเรียบ นก

ตะขาบทุํง นกเค๎ากูํ  

5 47P 0600863 1483853 บ๎านพักอาศัย นกพิราบป่า นกอีแพรดแถบอกด า นกเอ้ียงหงอน 

นกเขาใหญํ นกเขาไฟ นกแอํนบ๎าน นกปรอดหน๎านวล 

นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ นกกาเหวํา นกบ้ังรอกใหญํ 

6 47P 0600672 1483760 สวนผลไม๎ นกระเต็นอกขาว นกปรอดสวน นกตีทอง นกโพระดก

นกกินปลีอกเหลือง นกสีชมพูสวน นกกระแตแต๎แว๏ด 

7 47P 0600534 1483672 ป่าชายคลอง นกกระเต็นอกขาว นกกระเต็นหัวด า นกกวัก  

นกยางเปีย นกกินเปี้ยว นกยางกรอกพันธุ์ชวา  

นกกระเต็นน๎อยธรรมดา 
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 ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) พิกัดที่พบความหลากชนิดของนกบริเวณริมคลอง ในคลองบางแค ชํวงเดือน พฤษภาคม – 

                               พฤศจิกายน 2554 

จุดที่ พิกัด แหล่งส้ารวจ ชนิดของนกที่ส้ารวจพบ 

8 47P 0599990 1483395 บ๎านพักอาศัย นกกินปลีอกเหลือง นกจาบคาหัวเขียว นกเขาใหญํ  

นกกางเขนบ๎าน  นกพิราปป่า นกเอี้ยงหงอน  

นกเอ้ียงสาริกา นกกระจอกบ๎าน 

9 47P 0599720 1483137 สวนผลไม๎ นกจาบคาหัวเขียว นกกินปลีอกเหลือง นกกระเต็นน๎อย 

นกบ้ังรอกใหญํ นกแซงแซวหางบํวงใหญํ นกปรอดสวน 

นกกระจิบธรรมดา 

10 47P 0599482 1482893 ป่าชายคลอง นกยางเปีย นกกินเปี้ยว นกกวัก นกจาบคาหัวเขียว  

นกกระเต็นหัวด า นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว 

11 47P 0599352 1482764 บ๎านพักอาศัย นกพิราบป่า นกเอ้ียงหงอน นกเอี้ยงสาริกา  

นกเขาใหญํ นกเขาชวา นกกระจอกตาล  

นกกางเขนบ๎าน นกนางแอํนบ๎าน  นกกระต๊ิดขี้หมู 

12 47P 0598823 1482326 สวนผลไม๎ นกกินปลีอกเหลือง นกอีแพรดแถบอกด า  

นกกระปูดใหญํ นกสีชมพูสวน นกแซงแซวสีเทา 

13 47P 0598485 1481832 บ๎านพักอาศัย นกกินปลีอกเหลือง นกจับแมลงคอแดง นกจาบคาหัว

เขียว นกเอ้ียงหงอน นกเขาใหญํ นกพิราบป่า  

นกอ้ียงสาริกา นกกระจอกบ๎าน 

14 47P 0598387 1481725 สวนผลไม๎ นกกระเต็นหัวด า นกกระปูดใหญํ นกแซงแซวหางปลา 

นกจาบคาหัวเขียว นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน 

15 47P 0597960 1481352 ป่าชายคลอง นกกวัก  นกกระเต็นอกขาว นกกินเป้ียว  นกยางเปีย 

นกกระเต็นน๎อยธรรมดา นกกางเขนบ๎าน นกกระปูด

เล็ก นกขมิ้นท๎ายทอยด า  
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             จากตารางท่ี 4.22  พบวําบริเวณริมคลองบางแค จะมีความหลากชนิดของนก ทั้งพื้นทีป่า

ชายคลอง สวนผลไม๎ บ๎านพักอาศัย โดยเฉพาะในต าแหนํงจุดที่ 4 บริเวณสวนผลไม๎ชายคลอง จะ

พบความหลากชนิดของนกมากกวําต าแหนํงอื่น คือ จ านวน 22 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 44.00 

2) พื้นที่ริมคลองโพงพาง 

 

                       รูปท่ี 4.2  เส๎นทางที่ส ารวจชนิดของนกบริเวณริมคลองโพงพาง 

   ที่มา : Googleearth.com 
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ตารางท่ี 4.23  พิกัดที่พบความหลากชนิดของนกบริเวณริมคลอง ในคลองโพงพาง ชํวงเดือน  

                        พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

จุดที่ พิกัด แหล่งส้ารวจ ชนิดของนกที่ส้ารวจพบ 

1 47P 0597924 1487209 ป่าชายคลอง นกกระเต็นหัวด า นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว 

นกกินเปี้ยว นกกวัก 

2 47P 0598144 1481067 สวนผลไม๎ นกจาบคาหัวเขียว นกกระเต็นน๎อย นกกินปลีอกเหลือง  

นกกระปูดใหญํ นกปรอดสวน อีกา นกแซงแซวหาง

บํวงใหญํ นกจับแมลงสีน้ าตาล 

3 47P 0598372 1481041 ป่าชายคลอง นกกระเต็นหัวด า นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา 

นกกินเปี้ยว 

4 47P 0598354 1481032 สวนผลไม๎ นกกระปูดใหญํ นกแซงแซวหางปลา นกปรอดสวน 

นกกาเหวํา นกอีแพรดแถบอกด า นกกาแวน 

นกกระเต็นน๎อยธรรมดา 

5 47P 0598699 1480981 ป่าชายคลอง นกกระเต็นน๎อยธรรมดา นกยางกรอก  นกกินเป้ียว  

นกกระเต็นหัวด า 

6 47P 0598776 1480925 บ๎านพักอาศัย นกพิราบ นกเอ้ียงหงอน นกเขาชวา นกเขาใหญํ 

7 47P 0599225 1481057 บ๎านพักอาศัย นกนางแอํนบ๎าน นกพิราบ นกตะขาบทุํง นกเอ้ียง

สาริกา นกเอี้ยงหงอน นกเขาใหญํ นกเขาชวา นก

กางเขนบ๎าน นกกดระติ๊ดขี้หมู 

8 47P 0599485 1481174 ป่าชายคลอง นกกระเต็นหัวด า นกกระเต็นน๎อยธรรมดา  นกกวัก  

นกกระเต็นอกขาว นกกินเป้ียว 

9 47P 0599866 1481340 บ๎านพักอาศัย นกกินปลีอกเหลือง นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา  

นกกระจอกบ๎าน 

10 47P 0599923 1481450 สวนผลไม๎ นกกินเปี้ยว นกกระจิบธรรมดา นกอีแพรดแถบอกด า 

นกปรอดสวน นกแซงแซวสีเทา นกกระเต็นน๎อย

ธรรมดา 

11 47P 0600237 1481504 ป่าชายคลอง นกกระเต็นอกขาว  นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเปียนกยางเขียว 
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จากตารางที่ 4.23  พบวําบริเวณริมคลองโพงพาง จะมีความหลากชนิดของนก ทั้งพื้นทีป่า

ชายคลอง สวนผลไม๎ บ๎านพักอาศัย โดยเฉพาะในต าแหนํงจุดที่  7  บริเวณบ๎านพักอาศัยริมคลอง 

จะพบความหลากชนิดของนกมากกวําต าแหนํงอื่น คือ   จ านวน 9 ชนิด          คิดเป็นร๎อยละ 

25.71 

3) พื้นที่ริมคลองบางนางลี่ 

 

 

                  รูปที่ 4.3  เส๎นทางที่ส ารวจชนิดของนกบริเวณริมคลองบางนางลี่ 

                                 ท่ีมา : Googleearth.com 
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ตารางท่ี 4.24  พิกัดที่พบความหลากชนิดของนกบริเวณริมคลอง ในคลองบางนางลี่ ชํวงเดือน  

                        พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

จุดที่ พิกัด แหล่งส้ารวจ ชนิดของนกที่ส้ารวจพบ 

1 47P 0590527 1481638 ป่าชายคลอง นกกระเต็นน๎อยธรรมดา นกยางเปีย  นกกินเปี้ยว  

นกกระเต็นหัวด า 

2 47P 0590715 1481923 สวนผลไม๎ นกอีแพรดแถบอกด า นกปรอดสวน นกกระต๊ิดขี้หมู  

นกกินปลีอกเหลือง นกแซงแซวหางบํวงใหญํ  

นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน นกจาบคาหัวเขียว 

3 47P 0590814 1482053 ป่าชายคลอง นกกระเต็นน๎อยธรรมดา   นกกินเปี้ยว  นกปรอดสวน  

นกกระเต็นหัวด า นกอีแพรดแถบอกด า 

4 47p 0601114 

       1482503 

บ๎านพักอาศัย นกเขาใหญํ นกพิราบป่า นกเขาชวา นกกินปลีอก

เหลือง 

5 47P 0601485 1482861 ป่าชายคลอง นกยางกรอกพันธุชวา นกกินเป้ียว นกยางเปีย 

นกกวัก 

6 47P 0601485 1482861 สวนผลไม๎ นกแซ.แซวหางบํวงใหญํ นกจาบคาหัวเขียว  

นกปรอดสวน นกกินปลีอกเหลือง นกกระติ๊ดขี้หมู 

7 47p 0602082 

       1482910 

ป่าชายคลอง นกกินเปี้ยว นกกระเต็นน๎อยธรรมดา นกกวัก  

นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเปีย นกกระเต็นหัวด า 

8 47P 0602105 1483009 บ๎านพักอาศัย นกกินปลีอกเหลือง นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 

นกกางเขนบ๎าน นกพิราบป่า นกเขาใหญํ นกตีทอง  

9 47P 0602426 1483244 สวนผลไม๎ นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกอีแพรดแถบอกด า 

นกกระปูดใหญํ นกแซงแซวหางปลา นกกระเต็นน๎อย

ธรรมดา นกจาบคาหัวเขียว นกกินปลีอกเหลือง 

นกบ้ังรอกใหญํ 

10 47P 0601485 1482861 ป่าชายคลอง นกกระเต็นหัวด า  นกกระเต็นอกขาว  นกกินเปี้ยว 

นกยางเปีย 

www.ssru.ac.th



76 

 

ตารางท่ี 4.24  (ต่อ)  พิกัดที่พบความหลากชนิดของนกบริเวณริมคลอง ในคลองบางนางลี่ ชํวงเดือน  

                       พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

จุดที่ พิกัด แหล่งส้ารวจ ชนิดของนกที่ส้ารวจพบ 

11 47P 0602939 1483520 บ๎านพักอาศัย นกปรอดสวน นกพิราบป่า นกเขาใหญํ นกเขาชวา  

นเกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกางเขนบ๎าน 

นกกินปลีคอสีน้ าตาล นกกินปลีอกเหลือง 

นกนางนวลแกลบ นกแอํนพง นกกาเหวํา  

นกนางแอํนบ๎าน นกจาบคาหัวเขียว นกกระติ๊ดขี้หมู  

นกแซงแซวหางปลา 

 

         จากตารางท่ี 4.24  พบวําบริเวณริมคลองบางนางลี่ จะมีความหลากชนิดของนก ทั้งพื้นทีป่า

ชายคลอง สวนผลไม๎ บ๎านพักอาศัย โดยเฉพาะในต าแหนํงจุดที่ 11 บริเวณบ๎านพักอาศัย  

ริมคลอง จะพบความหลากชนิดของนกมากกวําต าแหนํงอื่น คือ   จ านวน  16  ชนิด คิดเป็นร๎อยละ  

37.21 
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นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง Dinopium javanense นกโพระดกธรรมดา  Megalaima  lineate 

  

นกตีทอง  Megalaima haemacephala นกตะขาบทุ่ง  Coracias  benghalensis 

  

นกกระเต็นน้อยธรรมดา  Alcedo atthis นกกระเต็นอกขาว  Halcyon smyrnensis 

  

นกกระเต็นหัวด า  Halcyon pileata นกกินเปี้ยว  Todiramphus  chloris 

รูปท่ี 4.4 ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
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นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus นกอีวาบตั๊กแตน  Cacomantis  merulinus 

  

นกกาเหว่า  Eudynamys  scolopaceus นกบั้งรอกใหญ ่ Rhopodytes tristis  

  

นกกะปูดใหญ่  Centropus  sinnensis นกกะปูดเล็ก  Centropus bengalensis 

  

นกแขกเต้า  Psittacula alexandri นกเค้ากู่  Otus  lettia 

รูปท่ี 4.4  (ตํอ) ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
  อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
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นกพิราบป่า Columba livia นกเขาไฟ  Streptopelia  tranquebarica 

  

นกเขาใหญ่  Streptopelia  chinensis นกเขาชวา   Geopelia  striata 

  

นกกวัก  Amaurornis phoenicurus นกกระแตแต้แว้ด  Vanellus  indicus 

  

นกนางนวลแกลบเคราขาว  Chlidonias  hybrida เหยี่ยวแดง  Haliastur  indus 

รูปท่ี 4.4 (ตํอ) ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
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เหยี่ยวนกเขาชิครา  Accipiter badius นกยางเปีย  Egretta  garzetta 

  

นกยางกรอกพันธุ์ชวา  Ardeola  speciosa นกยางเขียว  Butorides striata  

  

กาแวน  Crypsirina temia อีกา  Corvus  macrorhynchos 

  

นกแอ่นพง  Artamus  fuscus นกขมิ้นท้ายทอยด า  Oriolus Chinensis 

รูปท่ี 4.4  (ตํอ) ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
 อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   
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นกอีแพรดแถบอกด า  Rhipidura javanica นกแซงแซวหางปลา  Dicrurus  macrocercus 

  

นกแซงแซวสีเทา  Dicrurus  leucophaeus นกแซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurus  paradiseus 

  

นกกางเขนบ้าน  Copsychus  saularis นกยอดหญ้าหัวด า   Saxicola  maurus 

  

นกจับแมลงคอแดง  Ficedula  albicilla นกจับแมลงสีน้ าตาล   Muscicapa  dauurica 

รูปท่ี 4.4 (ตํอ) ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
 อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
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นกเอี้ยงหงอน  Acridotheres  grandis นกเอี้ยงสาริกา   Acridotheres  Tristis 

  

นกนางแอ่นบ้าน  Hirundo rustica นกปรอดหน้านวล   Pycnonotus  goiavier 

  

นกปรอดสวน  Pycnonotus blanfordi นกกระจิบหญ้าสีเรียบ  Prinia inomata 

  

นกกระจิบธรรมดา   Orthotomus  sutorius นกสีชมพูสวน  Diaeum  cruentatum 

รูปท่ี 4.4 (ตํอ)ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   
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นกกินปลีคอสีน้ าตาล  Anthreptes  malacensis นกกินปลีอกเหลือง  Nectarinia  jugularis 

  

นกกระจอกตาล  Passer  flaveolus นกกระจอกบ้าน  Passer montanus 

 

นกกระติ๊ดขี้หมู  Lonchura punctulata 

รูปท่ี 4.4 (ตํอ)ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   
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  4.2.2 พันธุ์ไม้ที่พบบริเวณริมคลอง 
 ป่าชายคลองเป็นแหลํงที่มีพันธุ์ไม๎หลากหลายชนิดตามสภาพที่แมํน้ าล าคลองได๎รับ

ผลกระทบจากน้ าจืดอยํางเดียวหรือได๎รับ 2 น้ า คือ น้ าจืดและน้ ากรํอย หรือได๎รับ 3 น้ า คือ น้ าจืด 

น้ ากรํอย และน้ าเค็ม 

ตารางท่ี 4.25 ชนิดพันธุ์ไม๎ที่เป็นชนิดเดํนที่พบบริเวณริมคลองในเส๎นทางลํองเรือชม  
        ธรรมชาติ ในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือน 
        พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที ่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ชื่อคลอง 

บางแค โพงพาง 
บาง

นางลี่ 

1 ล าพู Sonneratia caseolaris    

2 โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata    

3 จาก Nypa  fruticana    

4 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus    

5 ปอทะเล Hibiscus tiliaceus    

6 ปรงทะล Acrostichum aureum    

7 มะกอกน้ า Elaeocarpus hygrophilus    

8 ชุมเห็ดเทศ Senna alata     

9 แคทะเล Dolichandrone spathacea    

10 เบญจมาศทะเล Wedella biflora     

11 ไทรย๎อยใบทูํ Ficus  microcarpa     
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ)  แสดงชนิดพันธุ์ไม๎ที่เป็นชนิดเดํนที่พบบริเวณริมคลองในเส๎นทางลํองเรือชม  
        ธรรมชาติ ในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวํางเดือน 
        พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที ่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ชื่อคลอง 

บางแค โพงพาง 
บาง

นางลี่ 

12 ธูปฤาษี Typha angustifolia    

13 กก Cyperus haspan    

14 ตีนเป็ดทะเล Cerbera  odollam    

15 ไผํสีสุก Bambusa blumeana    

16 หูกวาง Terminalia  catappa    

17 เตยทะเล Pandanus odoratissimus    

18 จิกสวน Barringtonia racemosa    

19 ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa    

 รวม  19 18 19 

 
จากตารางที่ 4.25 พบพันธุ์ไม๎ริมคลองชนิดเดํน จ านวน 19 ชนิด ซึ่งทั้งคลองบางแค คลอง

โพงพาง และคลองบางนางลี่ จะพบพันธุ์ไม๎ริมคลองจ านวนชนิดใกล๎เคียง คือ 19 , 18 และ19 ชนิด
ตามล าดับ คิดเป็นร๎อยละ 100, 94.74 และ 100 โดยจะมีพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนคือ ล าพู โกงกางใบเล็ก 
จาก แคทะเล ปอทะเล ปรงทะเล เหงือกปลาหมอ และเบญจมาศทะเล  

 
 
ผลการส้ารวจข้อมูลการกระจายตัวพันธุไ์ม้ชายคลองแต่ละชนิดบริเวณ 

ป่าชายคลอง  

         จากการส ารวจพันธุ์ไม๎ริมคลองแตํละชนิดในพื้นที่การศึกษาในคลองบางแค คลองโพงพาง 

และคลองบางนางลี่ ในชํวงเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช๎เครื่องจับพิกัด GPS 

จะพบจุดที่มีพันธุ์ไม๎ริมคลองแตํละชนิด บริเวณป่าชายคลอง ดังนี้ 
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  1) พื้นที่ริมคลองบางแค 

 ตารางท่ี 4.26 พิกัดที่ส ารวจพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองบางแค ชํวงเดือน  

                      พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

ที่ พิกัด พันธุ์ไม้ริมคลองท่ีส้ารวจพบ 

1 47P 0602466 1484824 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นปอทะเล 

2 47P 0602359 1484718 ต๎นปอทะเล ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นธูปฤาษี  

ต๎นกก ต๎นมะกอกน้ า ต๎นไผํสีสุก 

3 47P 0600534 1483672 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นเตยทะเล ต๎นตีนเป็ด

ทะเล ต๎นเบญจมาศทะเล หูกวาง ไทรย๎อยใบทูํ ต๎นชุมเห็ดเทศ  

4 47P 0599483 1482893 ต๎นล าพู  ต๎นแคทะเล ต๎นโกงกางใบเล็ก ต๎นจาก ต๎นตีนเป็ดทะเล 

ต๎นจิกสวน ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นปอทะเล ต๎นปรงทะเล ต๎น

ชุมเห็ดเทศ ต๎นช ามะเลียง 

5 47P 0597960 1481352 ต๎นจาก ต๎นล าพู ต๎นปอทะเล ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นธุปฤาษี  

ต๎นปรงทะเล ต๎นชุมเห็ดเทศ ต๎นกก ต๎นเบญจมาศทะเล 

 

     จากตารางที่ 4.26 พบพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองบางแค  จุดที่ 4 

จ านวน 11 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 57.89 
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  2) พื้นที่ริมคลองโพงพาง 

ตารางท่ี 4.27 พิกัดที่ส ารวจพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองโพงพาง ชํวงเดือน  

                      พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

ที่ พิกัด พันธุ์ไม้ริมคลองท่ีส้ารวจพบ 

1 47P 0597926 1487209 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎น ปรงทะเล ต๎นกก 

ต๎นธูปฤาษี 

2 47P 0598372 1481041 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นปรงทะเล  

ต๎นปอทะเล ต๎นแคทะเล 

3 47P 0598699 1480981 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นปรงทะเล  

ต๎นปอทะเล ต๎นเบญจมาศทะเล ต๎นไทรย๎อยใบทูํ 

4 47P 0599485 1481174 ต๎นโกงกางใบเล็ก  ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นหูกวาง ต๎นไผํสีสุก 

ต๎นสะเดา ต๎นปอทะเล ต๎นตีนเป็ดทะเล ต๎นจิกสวน ต๎นปรงทะเล 

ต๎นช ามะเลียง ต๎นพลับ 

5 47P 0600237 1481504 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นปอทะเล ต๎นปรงทะเล ต๎นเตยทะเล  

ต๎นธูปฤาษี 

 

            จากตารางที่ 4.27 พบพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองโพงพาง  จุดที่ 4 

จ านวน 11 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 61.11 
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  3) พื้นที่ริมคลองบางนางลี่ 

ตารางท่ี 4.28 พิกัดที่ส ารวจพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองบางนางลี่ 

                      ชํวงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 

ที่ พิกัด พันธุ์ไม้ริมคลองท่ีส้ารวจพบ 

1 47P 0590527 1481638 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎น ปรงทะเล ต๎นกก 

ต๎นธูปฤาษี ต๎นชุมเห็ดเทศ ต๎นไผํสีสุก 

2 47P 0590814 1482053 ต๎นล าพู  ต๎นจาก  ต๎นปรงทะเล ต๎นปอทะเล ต๎นธูปฤาษี ต๎นกก 

ต๎นมะกอกน้ า ต๎นชุมเห็ดเทศ 

3 47P 0601485 1482861 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นไทรย๎อยใบทูํ ต๎นชุมเห็ดเทศ ต๎นช ามะเลียง 

4 47P 0602082 1482910 ต๎นล าพู ต๎นจาก ต๎นธูปฤาษี ต๎นปรงทะเล ต๎นปอทะเล  

ต๎นจิกสวน ต๎นแคทะเล ต๎นเหงือกปลาหมอ ต๎นเบญจมาศทะเล  

ต๎นสะเดา  

5 47P 0602558 1483131 ต๎นล าพู  ต๎นจาก  ต๎นปอทะเล ต๎นปรงทะเล ต๎นชุมเห็ดเทศ  

ต๎นโกงกางใบเล็ก  ต๎นตีนเป็ดทะเล ต๎นหูกวาง  ต๎นเตยทะเล 

ต๎นไทรย๎อยใบทูํ ต๎นไผํสีสุก ต๎นเบญจมาศทะเล 

 

                    จากตารางที่ 4.28 พบพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนบริเวณป่าชายคลอง ในคลองบางนางลี่  จุด

ท่ี 5 มีจ านวน 12 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 63.15 
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ล าพู  Sonneratia caseolaris (L.) Engl. โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata BL. 

  

จาก  Nypa fruticana Wumb เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahi   

  

ปอทะเล  Hibiscus tiliaceus L. ปรงทะเล  Acrostichum aureum L. 

  

มะกอกน้ า  Elaeocarpus hygrophilus Kurz ชุมเห็ดเทศ  Senna alata ( L.) Roxb. 

รูปท่ี 4.5 พันธุ์ไม๎ชนิดเดํนท่ีส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  

                          อ าเภออัมพวา   จงัหวัดสมทุรสงคราม   
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แคทะเล Dolichandrone spathacea Schum.   เบญจมาศทะเล Wedella biflora  (L.) DC.  

  

ไทรย้อยใบทู่ Ficus  microcarpa Linn.  ธูปฤาษี Typha angustifolia L.    

  

กก  Cyperus papyrus  ตีนเป็ดทะเล   Cerbera odollam Gaertner  

  

ไผ่สีสุก  Bambusa blumeana หูกวาง Terminalia catappa Linn.   

รูปท่ี 4.5 (ตํอ) พันธุ์ไม๎ชนิดเดํนท่ีส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  

                          อ าเภออัมพวา   จงัหวัดสมทุรสงคราม   
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เตยทะเล   Pandanus odoratissimus L.f. จิกสวน  Barringtania racemosa Roxb   

 

ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa Leenh  

รูปท่ี 4.5 (ตํอ) พันธุ์ไม๎ชนิดเดํนท่ีส ารวจพบบริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่  

                          อ าเภออัมพวา   จงัหวัดสมทุรสงคราม   
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4.3 แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากชนิดของนกและพันธุ์ไม้
บริเวณริมคลอง 
 1. การให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมควรเกิดจากความรํวมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และชุมชน 
โดยภาครัฐสนับสนุนในด๎านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การแจ๎งขําวสาร รํวมกับผู๎น าชุมชน 
เพื่อจัดกิจกรรมตํางๆ ที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
กวําเดิม รวมทั้งอธิบายให๎ทราบถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากการท่ีทุกคนในชุมชนให๎ความ
รํวมมือในการอนุรักษ์ และควรมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนโดยการจัดชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ และควรด าเนินการเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให๎มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
มีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมท า รํวมอนุรักษ์ และรํวมติดตามประเมินผล 
 3. การปลูกฝังให๎ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคําจาการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดของนก  และพันธุ์ไม๎ริมคลองที่เป็นถิ่นอาศัยของนกประจ าถิ่นและ
นกอพยพ   โดยการอบรมลูกหลาน   ทั้งนี้ผู๎น าชุมชน   ต๎องเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม   และเก็บข๎อมูลความหลากชนิดของนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  เพื่อน ามาใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  เพื่อน ามาจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเส๎นทาง
ลํองเรือชมธรรมชาติ 
 4. การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ควรเลือกจัดในชํวงเวลาที่ประชาชนสํวนใหญํมี
เวลาวํางจากการท างาน จะได๎สะดวกในการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางเต็มที่  
 5. หนํวยงานภาครัฐและผู๎น าชุมชนจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและกระต๎ุนให๎ประชาชนในชุมชน
ชํวยกันสอดสํองดูแลในการรํวมมือกันรักษาฐานข๎อมูลทรัพยารธรรมชาติ  ด๎านความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท๎องถิ่นของตนเอง 
 6. การจัดกิจกรรมศึกษาและส ารวจชนิด ปริมาณ และถิ่นอาศัยของชนิดนกและสัตว์อ่ืน ๆ  วํา
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไรในแตํละปี 
 7. การขอความรํวมมือจากผู๎ประกอบการเรือ และผู๎ประกอบการรีสอร์ต      ให๎ชํวยกันรักษา
ภูมิทัศน์สภาพแวดล๎อมของพื้นที่ชายคลองและรักษาความสะอาดของล าคลอง  
 8. การรํวมมือกันประชาสัมพันธ์นักทํองเที่ยวในการรักษาธรรมชาติของชายคลอง และรักษา
ความสะอาดของล าตลอง 
 9. การรณรงค์ให๎ชาวสวนผลไม๎รํวมมือกันท าสวนผลไม๎ปลอดสารเคมี เพื่อรักษาถิ่นอาศัยของ
ชนิดนกในท๎องถิ่น 
 10. การสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการกํอต้ังกลุํมเยาวชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษาและ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม เชํนการจัดเก็บขยะในล าคลอง การปลูกต๎นไม๎ริมคลอง การแปรรูปขยะ เป็นต๎น 
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 บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง    “การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง  เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง    ต าบลบางนางลี่   อ าเภออัมพวา      จังหวัดสมุทรสงคราม” 
มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  2) เพื่อส ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  ต าบลบาง
นางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ3) เพื่อรวบรวมข๎อมูลด๎านความหลากชนิด ของนกและพันธุ์
ไม๎ริมคลองไปใช๎เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุํมตัวอยํางใช๎วิธีการน าจ านวนประชากรท้ังหมดมาค านวณตามสูตรของ Toro Yamane ซึ่งจะได๎

กลุํมตัวอยํางครัวเรือนที่อาศัยอยูํในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 580 

ครัวเรือน ใน 5 หมูํบ๎าน ซึ่งประกอบด๎วย หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ มี 75 ครัวเรือน ท าการสุํมตัวอยํางมา 31 

ครัวเรือน หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง มี 106 ครัวเรือน ท าการสุํมตัวอยํางมา 43 คน หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค มี 

79 ครัวเรือน ท าการสุํมตัวอยํางมา 33 ครัวเรือน หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค มี 169 ครัวเรือน    ท าการสุํม

ตัวอยํางมา 68 ค รัวเรือน  และ หมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง มี  151 ครัวเรือน ท าการสุํมตัวอยํางมา              

62 ครัวเรือน รวมประชากรท้ังสิ้น 580 ครัวเรือน ท าการสุํมตัวอยํางมา  237 ครัวเรือน 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้แบํงเป็น เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้  

5.2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ 

เครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามประชากรของต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จ านวน        5 หมูํบ๎าน คือ จ านวน 237 คน ด๎วยการใช๎แบบสอบถาม ซึ่งแบํงออกเป็น 4 

ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   เป็นข๎อมูลทั่วไปของประชากรในชุมชน  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ ( Check List) ซึ่งประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ และ

สถานภาพในชุมชน 
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 ตอนที่ 2  เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอสภาพแวดล๎อมในชุมชน  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  
 ตอนที่ 3 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมของประชาชน  
  3.1 กลุํมตัวอยําง กา เครื่องหมาย  ลงในชํองวําง 
   ชํองที่ ใชํ  ให๎คะแนนข๎อละ 1 คะแนน 
   ชํองที่ ไมํใชํ ให๎คะแนนข๎อละ 0 คะแนน 
  3.2 เกณฑ์การพิจารณาการจัดกลุํมความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่พิจารณาจากคําเฉลี่ย และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
   0  - 5  คะแนน หมายถึง ความรู๎น๎อย  
   6 – 8  คะแนน หมายถึง ความรู๎ปานกลาง  
   9 – 10 คะแนน หมายถึง ความรู๎มาก  
 ตอนที่ 4 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เป็นมาตรวัดแบบให๎คะแนน
(Likert’s Scale) โดยมีเกณฑ์ในการให๎คะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  เข๎ารํวมเป็นประจ า ให๎  3 คะแนน ( 5 ครั้งขึ้นไป / กิจกรรมทั้งหมด) 
  เข๎ารํวมบํอยครั้ง  ให๎ 2 คะแนน (3 – 4 ครั้ง / กิจกรรมทั้งหมด) 
  เข๎ารํวมนานๆ ครั้ง ให๎  1 คะแนน ( 1 - 2 ครั้ง / กิจกรรมทั้งหมด) 
  ไมํเคยเข๎ารํวม  ให๎ 0 คะแนน(ไมํมีการเข๎ารํวมในกิจกรรมทั้งหมด) 
        เมื่อรวบรวมข๎อมูล และแจกแจงความถ่ีแล๎ว จะแบํงระดับการมสีวํนรํวมในการพฒันา
สิ่งแวดล๎อม ของประชากร 4 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น           = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
      ________________________ 
       จ านวนชั้น 
     = 3-0 
               _____ 
       4 
     = 0.75 

จากเกณฑ์ดังกลําวสามารถแบํงความหมายของระดับคะแนนได๎ ดังนี้  
ระดับคะแนน 2.26 - 3.00 ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง เป็นประจ า  
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ระดับคะแนน 1.51 - 2.25  ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง บํอยครั้ง  

ระดับคะแนน 0.76 - 1.50 ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง นานๆครั้ง  
  ระดับคะแนน 0.00 - 0.75 ระดับ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง ที่ไมํเคยเข๎ารํวมเลย  

ตอนที่ 5 เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม
คลอง   เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  เป็นค าถามปลายเปิดให๎เขียน   
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การสร๎างแบบสอบถาม ผู๎วิจัยด าเนินการสร๎างตามขั้นตอน ดังนี้  
  1.การก าหนดจุดมุํงหมายในการสร๎างแบบสอบถามการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของ

ชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่   อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

            2. ศึกษานิยาม ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร๎าง

แบบสอบถามการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ

ชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

          3. ก าหนดประเด็นขอบเขตของค าถาม ทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

           4.สร๎างแบบสอบถามการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

           5.น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน   3 ทําน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content  validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข๎อความให๎สอดคล๎องกับนิยามที่ก าหนดไว๎ โดยข๎อความ

ทั้งหมดต๎องมีคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป 

          6.น าแบบสอบถามที่ผํานการคัดเลือกแล๎วในข๎อ 5 ไปทดลองใช๎ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะ

ใกล๎เคียงกับกลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย    จ านวน  30   คน        น าผลที่ได๎มาหาคําความเชื่อมั่น  

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของ Cronbach ได๎คํา

ความเชื่อมั่นเทํากับ 0.87 

          7.จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช๎ในการเก็บข๎อมูลการวิจัย  
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       5.2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย 
  1. การสนทนากลุํม โดยใช๎ค าถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง โดยเป็น
ค าถามปลายเปิด จะถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าไปปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน จากนั้นน าเครื่องไปทดสอบกับกลุํม
ประชากรที่ไมํใชํกลุํมประชากรกลุํมตัวอยําง เพื่อดูความชัดเจนของข๎อค าถาม ปฏิกิริยาของผู๎ตอบ และ
ความตํอเนื่องของเนื้อหา โดยสนทนากลุํมจะมีการบันทึกเสียง เพื่อน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลอีกครั้งหนึ่ง  
             2. การสัมภาษณ์ โดยใช๎ค าถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง โดยเป็นค าถาม

ปลายเปิด จะถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กับ 

ผู๎น าชุมชน  กรรมการชุมชนและเจ๎าหน๎าที่องค์กรบริหารสํวนต าบล  

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข๎อมูลปฐมภูมิ 

  1.1 เก็บข๎อมูลโดยใช๎ท าการส ารวจชนิดนกทั้ง 3 คลอง    ของต าบลบางนางลี่ ได๎แกํ คลอง

บางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่  

  1.2 เก็บข๎อมูลโดยใช๎ท าการส ารวจพันธุ์ไม๎ริมคลอง ทั้ง 3 คลอง ของต าบลบางนางลี่ ได๎แกํ 

คลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่  

2) ข๎อมูลทุติยภูมิ  

                     รวบรวมข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  

 
5.4.ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข๎อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 
   เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎การหาความถี่ และคํา
ร๎อยละ จ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และสถานภาพในชุมชน เพื่อ
ใช๎ในการน าเสนอและอธิบายปัจจัยสํวนบุคคล 
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  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นตํอสภาพแวดล๎อมป่าชายคลอง   
         2.1 หาคําร๎อยละ ( percentage) ใช๎ในการอธิบายสภาพแวดล๎อมของ พื้นที่
ชายคลอง 
         2.2   ค๎นหาและตรวจสอบการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน
ริมคลอง   เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง  ต าบลบางนางลี่  อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ตอนที่ 3 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมของประชาชน 
       3.1  หาคําร๎อยละ ( percentage) คําเฉลี่ย และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใช๎ใน
การอธิบายความรูส๎ภาพแวดล๎อมในชุมชนริมคลอง 
             3.2 ค๎นหาและตรวจสอบการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม
คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ตอนที่ 4  เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

    4.1 หาคําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช๎ในการ
อธิบายการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
                              4.2 ค๎นหาและตรวจสอบการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม
คลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
               สถิตทีิใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได๎แก ํ
            1) คําร๎อยละ (Percentage)  โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

                                  2) คะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช๎สูตร (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 

    X    =    N

X
 

                X   คือ   คําคะแนนเฉลี่ย 

     X   คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N             คือ  จ านวนผู๎เรียน 
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                   3) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 

     S.D.      =  

22












N

X

N

X

 
     S.D.     คือ สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุํมตัวอยําง  
     X  คือ คะแนนของกลุํมตัวอยําง 

      X     คือ ผลรวมของคะแนน 

      2X  คือ ผลรวมของคะแนนแตํละตัวยกก าลังสอง 
     N คือ จ านวนข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง 
 2. ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาในการสนทนา
กลุํม การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได๎น าการจดบันทึกข๎อมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะห์ประกอบ รวมทั้ง
การศึกษาภาคสนาม ทั้งการบันทึกจ านวนชนิดนก และชนิด พันธุ์ไม๎ บริเวณป่าชายคลองในเส๎นทางลํองเรือ
ชมธรรมชาติ มาวิเคราะห์ข๎อมูลและน าผลวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพมาใช๎ประกอบกับข๎อมูลเชิงปริมาณ 
เพื่อให๎เห็นถึงการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
       
5.5 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมของป่าชายคลองในชุมชน 

     1.1 การสอบถามประชากรกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมของพันธุ์ไม๎ในชุมชนทั้ง 5 

หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบาง

แค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํจะพบพันธุ์ไม๎ริมคลองประเภทต๎นจากมาก คิดเป็น  ร๎อยละ 

45.2, 39.5, 21.2, 48.5 และ 41.9 ตามล าดับ 

 1.2 การสอบถามประชากรกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับชนิดนกในชุมชนทั้ง 4 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 

2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวน

ใหญํจะพบชนิดนกบริเวณริมคลองประเภทนกกวัก บํอยมาก คิดเป็น  ร๎อยละ 55.8, 45.5, 33.8 และ 43.5 

ตามล าดับ สํวน หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ สํวนใหญํจะพบชนิดนกชายคลองประเภทนกกินเปี้ยว บํอยมาก คิด

เป็นร๎อยละ 67.7 
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 1.3 ประชากรกลุํมตัวอยํางทั้ง 5 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง 

หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํมีการใช๎

ประโยชน์จากแหลํงน้ าในล าคลองเพื่อการเกษตร  คิดเป็นร๎อยละ 100.0, 58.1, 54.5, 61.8 และ 54.8 

ตามล าดับ  

            1.4 ประชากรกลุํมตัวอยําง ในหมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค แสดง
ความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากการใช๎
สารเคมีในการเกษตร คิดเป็นร๎อยละ 45.1 และ 38.2 ตามล าดับ สํวนหมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง และ หมูํที่ 3 
บ๎านคลองบางแค แสดงความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวนใหญํมี
สาเหตุมาจากตลิ่งริมคลองพัง คิดแป็นร๎อยละ 39.6 และ 33.3 ตามล าดับ และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  
แสดงความคิดเห็นวําสาเหตุที่ท าให๎พันธุ์ไม๎และชนิดนกบริเวณริมคลองลดลง สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากน้ า
เนําเสีย คิดเป็นร๎อยละ 33.9 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  ประชากรกลุํมตัวอยํางในชุมชน ท้ัง 5 
หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 2 บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบาง
แค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง  สํวนใหญํมีความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม คิดเป็นร๎อยละ 93.2, 98.6, 96.7, 
96.9 และ 96.1 ตามล าดับ 

3. ความคิดเห็นและระดับการมีสํวนรํวมเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
               3.1 การมีสํวนรํวมการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
           3.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในการก าจัด
ขยะมูลฝอยให๎เป็นระบบ ด๎านเข๎ารํวมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและการเก็บขยะของ
ชุมชน ด๎าน รํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎
และชนิดนก และด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นและการเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

ริมคลองบํอยครั้ง ( x = 2.13 , S.D =0.92) ,( x = 2.13 , S.D =0.86), ( x = 2.13 , S.D =0.86) , และ
( x = 2.13 , S.D =0.92)  ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง สํวนใหญํมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบ๎าน

และผู๎น าชุมชนในการบ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือนให๎เป็นระบบเป็นประจ า  ( x = 2.93 , S.D =0.96) 
ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านเข๎ารํวมประชุมกับผู๎น าชุมชน และเจ๎าหน๎าที่รัฐในการวางแผน
พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน  ด๎านเข๎ารํวมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้ิงขยะและการเก็บขยะ
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ของชุมชน และ เข๎ารํวมประชุมเพื่อออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแหลํงน้ าในคลองรํวมกัน 

บํอยครั้ง ( x = 2.21 , S.D =1.08), ( x = 2.13 , S.D =1.02) และ ( x = 2.13 , S.D =1.02) ประชากร
กลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจใน
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

บํอยครั้ง ( x = 1.91 , S.D =0.89)ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในทุกด๎าน ระดับบํอยครั้ง ( x = 
1.92 , S.D = 0.98),   ในภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวํา หมูํอ่ืนๆ ( x = 2.85 , S.D =0.93)    
                   3.1.2 ระดับการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

                กลํุมตัวอยํางสํวนใหญมํรีะดับการมสีวํนรํวมในการตัดสินใจในการพฒันาสิ่งแวดล๎อม 
ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง  
                3.2 การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

        3.2.1 ความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
                               ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 
บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านชํวยประชาสัมพันธ์ และบอกเพื่อนบ๎านไมํให๎ทิ้งขยะ

และปลํอยน้ าเสียลงคลองในระดับบํระจ า ( x = 2.35 , S.D =0.95), ( x = 2.55 , S.D =0.97) และ ( x = 
2.44 , S.D =0.86) ตามล าดับ ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง สํวนใหญํมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมริมคลองรํวมกับเพื่อนบ๎านและผู๎น าชุมชนในระดับประจ า  ( x = 2.95 , S.D =0.75)   ใน
ภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวําหมูํอ่ืนๆ( x = 2.83 , S.D =0.79)   

                      3.2.2 ระดับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
                                    กลํุมตัวอยํางสํวนใหญมํรีะดับการมสีวํนรํวมในการ    ปฏบัิติงานกิจกรรมพฒันา
สิ่งแวดล๎อม ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํใน
ระดับประจ า 

3.3 การมีสํวนรํวมได๎รับ ผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
              3.3.1 ความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

                             ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 1 บ๎านคลองโพธิ์ หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค และหมูํที่ 4 
บ๎านคลองบางแค สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
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สิ่งแวดล๎อมในด๎านมีรายได๎จากการคัดแยกขยะเพื่อน าไปขายและแปรรูปในระดับบํระจ าและบํอยครั้ง 

( x = 2.35 , S.D =0.87), ( x = 2.36 , S.D =1.14) และ ( x = 2.03 , S.D =0.91) ตามล าดับ ประชากร
กลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง และหมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ในระดับประจ า ( x = 2.98 , S.D =0.74) และ ( x = 2.29 , S.D =0.90)   ใน
ภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํ

ในระดับสูงกวําหมูํอ่ืนๆ( x = 2.61 , S.D =0.87) 
                3.3.2 ระดับการมีสํวนรํวมในการได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการในการ   ได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   
ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง 
โดยในสํวนของการมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  และการได๎รับ
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฏระเบียบของท๎องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง อยํูใน
ระดับประจ า 

  3.4 การมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
                3.4.1 ความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

                 ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 1 บ๎านคลอง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวน
รํวมในประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในด๎านการให๎ข๎อมูลและความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม

เพื่อใช๎ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในระดับบํระจ า ( x = 2.29 , S.D =0.93) 
ประชากรกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 2  บ๎านคลองเป้ง หมูํที่ 3 บ๎านคลองบางแค หมูํที่ 4 บ๎านคลองบางแค และ
หมูํที่ 5 บ๎านคลองโพงพาง สํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมในด๎านรํวมติดตามผลการเข๎ารํวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ในระดับประจ าและ

บํอยครั้ง ( x = 2.81 , S.D =0.85) ,( x = 2.12 , S.D =0.96), ( x = 2.10 , S.D =0.90),   และ ( x = 
2.12 , S.D =0.91) ตามล าดับ  ในภาพรวม พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยําง หมูํที่ 2  มีสํวนรํวมในการ

ประเมินผลในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูงกวํา หมูํอ่ืนๆ( x = 2.75 , S.D =0.82)     
                               3.4.2 ระดับการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

                   กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
ของประชากรในชุมชมริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูํในระดับบํอยครั้ง  

       4. ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของ
ประชาชนในชุมชนริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
                       1.ในด๎านปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
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ของทําน คือ ประชาชนบางสํวนจะไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนเนื่องจากมีปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับชํวงที่จัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรมบางครั้งจะตรงกับวันท างานจึงไมํสะดวกในการเข๎า
รํวมประชุม ซึ่งบางครั้งก็จะสํงตัวแทนเข๎ารํวมประชุม นอกจากน้ีก็จะพบปัญหาการติดตํอสื่อสารบางครั้งไมํ
ทั่วถึง แตํถ๎าได๎รับข๎อมูลขําวสารสํวนใหญํจะให๎ความรํวมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน และถ๎าไมํ
ติดภาระกิจก็จะเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เชํน กิจกรรมการเก็บขยะผักตบชวาในล าคลอง  
           2. ในด๎านข๎อเสนอแนะในการด าเนินกาปรับปรุงแก๎ไขปัญหาและพัฒนา คือ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ตามบ๎าน โดยผู๎น าชุมชนแจ๎งข๎อมูลขําวสารกับคณกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
แจ๎งตํอตามบ๎านหรือขอความรํวมมือให๎เพื่อนบ๎านทีได๎รับขําวสารข๎อมูลแจ๎งตํอเพื่อนบ๎านให๎ทราบข๎อมูล
ขําวสารกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

          3. ในด๎านสาเหตุที่ท าให๎ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุม คือ สํวนใหญํ
ต๎องการให๎สภาพแวดล๎อมในชุมชนสะอาด ทั้งในล าคลอง สภาพความหลากชนิดของนกและพันธุ์ไม๎ริม
คลอง การท าสวนผลไม๎ปลอดสารเคมี เพื่อให๎ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองในชุมชนรํมรื่นสวยงามมีความ
หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎อันจะเป็นสิ่งดึงดูดและสร๎างสีสันชายคลองให๎สวยงามเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวในส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ 

          4. ในด๎านกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่ทํานเข๎ารํวมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรแหลํง
น้ าและความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง คือ กิจกรรมการเก็บขยะ ผักตบชวา สาหรํายใน
ล าคลอง กิจกรรมการปลูกต๎นไม๎ การไมํทิ้งขยะและปลํอยน้ าทิ้งลงในล าคลอง และการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในสวน
ผลไม๎    

 
 
           5. ในด๎านประโยชน์ที่ชุมชนได๎รับจากการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์ความ

หลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง คือ ท าให๎ล าคลองในชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแกํ
การจัดกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อศึกษาชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง นอกเหนือจากกิจกรรมทํองเที่ยว
ชมหิ่งห๎อยและกิจกรรมไหว๎พระ ในเส๎นทางลํองเรือในล าคลอง 

            6. ในด๎านกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในล าคลอง และกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณริมคลองที่ควรด าเนินการในชุมชน ได๎แกํ กิจกรรมการเก็บขยะ ผักตบชวา สาหรําย ในล า
คลอง กิจกรรมการอบรมติดต้ังถังดักไขมันในครัวเรือน กิจกรรมการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมการอบรมท าปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมการรณรงค์การท าสวนผลไม๎ปลอดสารเคมี กิจกรรมการคัดแยก
ขยะ  กิจกรรมการแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการอนุรักษ์ชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลอง และ
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กิจกรรมการส ารวจชนิดนกและพันธุ์ไม๎ชายคลองเพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท าฐานข๎อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

          7. การส ารวจชนิดนก บริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา  จังหวัด  
สมุทรสงคราม 

            พบชนดินกชายคลอง จ านวน 53 ชนิด ซึ่งทั้งคลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบาง
นางลี่ จะพบชนิดนกชายคลองจ านวน 50, 35 และ 43 ชนิดตามล าดับ คิดเป็นร๎อยละ 94.34 , 66.04 และ 
81.13  โดยจะพบชนิดนกชายคลองในคลองบางแคมากกวําคลองอื่นๆ โดยมีนกชนิดเดํนคือ นกกินเป้ียว 
นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว นกกวัก นกกระปูดใหญํ นกปรอดสวน  นกกินปลีอกเหลือง      
นกอีแพรดแถบอกด า และนกจาบคาหัวเขียว  
                          8.  การส ารวจพันธุ์ไม๎ชนิดเดํน บริเวณริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม    

พบพันธุ์ไม๎ริมคลองชนิดเดํน จ านวน 19 ชนิด ซึ่งทั้งคลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนาง

ลี่ จะพบพันธุ์ไม๎ริมคลองจ านวนชนิดใกล๎เคียง คือ 19 , 18 และ19 ชนิดตามล าดับ คิดเป็นร๎อยละ 100, 

94.74 และ 100 โดยจะมีพันธุ์ไม๎ชนิดเดํนคือ ล าพู โกงกางใบเล็ก จาก แคทะเล ปอทะเล ปรงทะเล เหงือก

ปลาหมอ และเบญจมาศทะเล 

5.6 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบวํา การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง เพื่อ
อนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จะด าเนินการได๎ต๎องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุน หลายด๎าน ทั้งด๎านประชากรในชุมชนต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจในด๎านสิ่งแวดล๎อม ตํอความหลากหลาย ของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ซึ่งเป็นลักษณะเดํน
ของระบบนิเวศชายคลอง ของ ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีลักษณะเดํนทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ที่มีคลองล๎อมรอบต าบล ทั้งคลองบางแค คลองโพงพาง และคลองบางนางลี่ ที่เป็น
เส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ ซึ่งสอคล๎องกับ วีระ เทพกรณ์ (2549) ที่ได๎กลําวไว๎วําบริเวณชายคลองจะมี
พันธุ์ไม๎หลัก อยูํ 4 สกุล คือ จาก  โกงกาง แสม ล าพู  นอกจากน้ียังมีพันธุ์พืชอื่นๆ ได๎แกํ ต๎นตีนเป็ด ต๎น
โพทะเล ต๎นปรง ต๎นเหงือกปลาหมอ เป็น และ นกบริเวณป่าชายคลอง ได๎แกํ นกยาง เปีย นกกระจิบธรรมดา 
นกกินเปี้ยว เป็นต๎น อีกทั้งทุกองค์กรและชุมชนต๎องมีบทบาทหน๎าที่และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ ค ากลําวของ โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ ( Cohen & 
Upholf : 1980 อ๎างอิงจาก ประสบสุข ดีอินทร์ : 2531) ซึ่งได๎แบํงชนิดของการมีสํวนรํวมออกเป็น  4 ชนิด 
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คือ 1)การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ( Decision Making) ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนคือ ริเริ่มตัดสินใจ 
ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ   2) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ ( Implementation) 
ประกอบด๎วย การสนับสนุนด๎านทรัพยากร การบริหาร และประสานความรํวมมือ   3) การมีสํวนรํวมใน
ผลประโยชน์ ( Benefit) ไมํวําจะเป็นผลประโยชน์ทางด๎านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์
สํวนบุคคล  4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล ( Evaluation) และผลการศึกษาของ ธวัช  สิทธิกิจโยธิน  
(2543 : บทคัดยํอ) ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชาย
เลน กรณีศึกษา ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบวําการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการจัดการมีสํวนรํวม 3 ด๎าน คือ ด๎านรํวมแสดงความคิดเห็น 
ด๎านรํวมท าโครงการ และด๎านรํวมปฏิบัติตามโครงการและปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจท าให๎เกิดความ
แตกตํางในการมีสํวนรํวมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์ ตามแนวความคิดของจ านง  อดิวัฒนสิทธ์ และคณะ  (2541 : 104) ได๎สรุปหลักการอนุรักษ์ ไว๎ดังนี้ 
            หลกัการท่ี 1 : การใช๎แบบยังยืน 
      ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุํมต๎องมีการใช๎แบบยังยืน  ( Sustainable utilization) ซึ่งต๎อง
มีการวางแผนการใช๎ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พร๎อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะใช๎
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช๎ ชํวงเวลาที่จะน ามาใช๎ และก าจัด /
บ าบัดของเสียและมลพิษให๎หมดไป หรือเหลือน๎อยไมํมีพิษภัย  
  หลักการที่ 2 การฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเมื่อมีการใช๎แล๎วยํอมเกิดการความเสื่อม
โทรม เพราะใช๎เทคโนโลยีไมํเหมาะสม เก็บเกี่ยวเกินความสามารถในการปรับตัวองระบบมีสารพิษเกิดขึ้น 
เก็บเก่ียวบํอยเกินไป และไมํถูกต๎องตามกาลเวลา จ าเป็นต๎องท าการฟื้นฟูอยํางดีเสียกํอน จนทรัพยากร / 
สิ่งแวดล๎อมๆ ตังตัวได๎ จึงสามารถน ามาใช๎ในโอกาสตํอไป อาจใช๎เวลาการฟื้นฟู การก าจัด / บ าบัด หรือการ
ทดแทนเป็นปี ๆ  
  หลักการที่ 3  การสงวนของหายาก 

 ทรัพยากรบางชนิด / ประเภทมีการใช๎มากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอื่นท าให๎ 
บางชนิดของทรัพยากร / สิ่งแวดล๎อม ถ๎าปลํอยให๎มีการใช๎เกิดขึ้นแล๎ว อาจท าให๎เกิดการสูญพันธุ์ได๎
จ าเป็นต๎องสงวนหรือเก็บไว๎เพื่อเป็นแมํพันธุ์หรือตัวแมํบทในการผลิตให๎มากขึ้น จนแนํใจได๎วําผลผลิต
ปริมาณมากพอแล๎ว จึงจะสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
 หลักการอนุรักษ์ทั้ง 3 หลักการนี้มีความสัมพันธ์ตํอกันและกัน กลําวคือ ต๎องใช๎รํวมกันต้ังแตํการใช๎
ทรัพยากรต๎องพินิจพิเคราะห์ให๎ดีวํา จะมีทรัพยากรใช๎ตลอดไปหรือไมํ ถ๎าใช๎แล๎วทรัพยากรใดมีความเสื่อม
โทรมเกิดขึ้น หรือสิ่งใดใชํมากเกินไปจ าเป็นต๎องมีการสงวนหรือเก็บรักษาเอาไว๎จะเห็นได๎วํา ขั้นตอนของทั้ง 
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3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอแตํสิ่งทีส าคัญที่สุดคือ พฤติกรรมในการปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดีเพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพให๎คงอยํูตํอไปซึ่งสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ การ
พัฒนาให๎จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผํอน และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแมํน้ าล าคลองระดับชาติ 
ปลูกจิตส านึกให๎ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นก าเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมดีงามรวมทั้ง
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม คือ “เป็นเมืองแหํงอาหารทะเลและศูนย์กลางกุ๎งแมํน้ า ผลไม๎
ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผํอนและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแมํน้ าล าคลองระดับชาติ 
ดินแดนแหํงประชาชนรักถิ่นก าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมอันดีงาม” 
 
5.7 ข้อเสนอแนะ 
       แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณริมคลอง 
     1. การให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม ควรเกิดจากความรํวมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และชุมชน 
โดยภาครัฐสนับสนุนในด๎านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การแจ๎งขําวสาร รํวมกับผู๎น าชุมชน เพื่อจัด
กิจกรรมตํางๆที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นกวําเดิม รวมทั้ง
อธิบายให๎ทราบถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากการท่ีทุกคนในชุมชนให๎ความรํวมมือในการอนุรักษ์ 
และควรมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
  2. การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน โดยการจัดชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และควรด าเนินการเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให๎มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสํวน
รํวมในการรํวมคิด รํวมท า รํวมอนุรักษ์ และรํวมติดตามประเมินผล 
  3. การปลูกฝังให๎ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคําจาการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดของนก และพันธุ์ไม๎ชายคลองที่เป็นถิ่นอาศัยของนกประจ าถิ่นและนกอพยพ  
โดยการอบรมลูกหลาน ทั้งนี้ผู๎น าชุมชน ต๎องเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และเก็บ
ข๎อมูลความหลากชนิดของนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง เพื่อน ามาใช๎เป็นฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน เพื่อน ามาจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเส๎นทางลํองเรือชมธรรมชาติ 
  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ควรเลือกจัดในชํวงเวลาที่ประชาชนสํวนใหญํมีเวลา
วํางจากการท างาน จะได๎สะดวกในการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางเต็มที่  
  5. หนํวยงานภาครัฐและผู๎น าชุมชนจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและกระต๎ุนให๎ประชาชนในชุมชนชํวยกัน
สอดสํองดูแลในการรํวมมือกันรักษาฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติด๎านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท๎องถิ่นของตนเอง 
  6. การจัดกิจกรรมศึกษาและส ารวจชนิด ปริมาณ และถิ่นอาศัยของชนิดนกและสัตว์อ่ืนๆ วํามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางไรในแตํละปี 
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  7. การขอความรํวมมือจากผู๎ประกอบการเรือ และผู๎ประกอบการรีสอร์ต ให๎ชํวยกันรักษาภูมิทัศน์
สภาพแวดล๎อมของพื้นที่ชายคลองและรักษาความสะอาดของล าคลอง  
  8. การรํวมมือกันประชาสัมพันธ์นักทํองเที่ยวในการรักษาธรรมชาติของริมคลอง และรักษาความ
สะอาดของล าคลอง 
       9. การรณรงค์ให๎ชาวสวนผลไม๎รํวมมือกันท าสวนผลไม๎ปลอดสารเคมี เพื่อรักษาถิ่นอาศัยของชนิด
นกในท๎องถิ่น 
 10. การสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการกํอต้ังกลุํมเยาวชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษาและพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม เชํนการจัดเก็บขยะในล าคลอง การปลูกต๎นไม๎ริมคลอง การแปรรูปขยะ เป็นต๎น  

 11. การให๎โอกาสประชาชนมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของโครงการหรือทุกกิจกรรมของโครงการการ

ทํองเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมเสริมความรู๎ใหกับคนท๎องถิ่น  

 12. การสํงเสริมผู๎น าท๎องถิ่น เป็นผู๎ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือในการท าความเข๎าใจกับชุมชนใน

เบื้องแรก 

            13. การศึกษาสภาพการณ์ของพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากร เพื่อน ามาใช๎ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนพัฒนาโครงการได๎อยํางเหมาะสม การจัด

กิจกรรมให๎ด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

           14. การติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า เพื่อน าข๎อมูลเหลํานั้นมาใช๎ในการตัดสินใจ

ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป  

 ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป  

   1. ควรศึกษามีการสร๎างเครือขํายในการเก็บข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติด๎านความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับชนิดนกและพันธุ์ไม๎ในชุมชนอยํางตํอเนื่อง  

  2. ควรศึกษาการมีสํวนรํวมของชาวสวนผลไม๎ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเพื่ออนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

  3. ควรศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการเรือและผู๎ประกอบการโฮมต์สเตย์ในการ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  

                        4. ควรศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับ

กลุํมเป้าหมายอ่ืนๆ  
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                       5. ควรศึกษาพฤติกรรมและการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการขยะและน้ าทิ้งจาก

บ๎านเรือนเพื่ออนุรักษ์ความหลากลหลายทางชีวภาพบริเวณริมคลอง 

  6. ควรศึกษาแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ริมคลองใน

พื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ 

  7. ควรศึกษาแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนผลไม๎

ปลอดสารเคมี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล   ผศ.นิธินาถ   เจริญโภคราช 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 
สถานที่ติดต่อ ( ที่ท างาน ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประวัติการศึกษา  
ระดับ   สาขา    สถาบัน  
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  
ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญ 
1.การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 
4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม  
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
1.บุคลิกภาพความเป็นคนเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
2.การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตดุสิต  
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
3.การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 มาใช้พัฒนาองคก์ร 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4.แนวทางการจัดการป่าชายคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. การพัฒนากิจกรรมร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
2. การจัดท าคู่มือศึกษาชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในท้องถิ่น วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.การพัฒนาพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานจากฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

www.ssru.ac.th


	0.ปก
	1.บทคัดย่อ
	10.ภาคผนวก
	2.abstract
	3.กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
	4.บทที่ 1
	5.บทที่ 2
	6.บทที่ 3
	7.บทที่ 4
	8.บทที่ 5
	9.บรรณานุกรม
	11.ประวัติ



