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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน และปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ ศึกษาได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 339 คน ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไป พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่
อยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 3)
ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ 4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ซึ่งปั ญหาและอุปสรรคที่พบของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ และสัตว์ป่า คือ ขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ กบั ประชาชนในชุมชน ทาให้ไม่เข้าใจกันอยู่ในระดับมากที่ สุด
(ร้อยละ 18.20) และปั ญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ ขาดบุคลากรกรมป่ าไม้ อยูใ่ นอันดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.20)
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของประชาชน ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
ABSTRACT
The objectives of this study were to study people participation level and the problems and obstacles for forest
and wildlife resources conservation. Samples of 339 person in the study area were recruited by mean of questionnaire and
statistics used for data analysis were descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The
results showed that the public participation in forest and wildlife resources conservation in the study area was at the
average level with value 3.02. Considering each side, it was found that 1) The participation in decision making was
moderate (

= 2.8 7 )

2) The participation in practice was moderate ( = 3.25) 3) The participatory participation was

moderate ( = 2.98) and 4) The participation in evaluation was moderate ( = 2.98). The highest level of the problems
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and obstacles encountered by the people in forest and wildlife resources conservation was the missing of coordination
and understanding between the staffs and the people in the community, accounted for 18.20 % and the minimal level of
problems and obstacles included the lack of forest department personnel accounted for 0.20 %.
Keyword: people participation, forest and wildlife resources, Peninsular Botanical Garden (Thung Khai)

บทนา
ป่ าไม้เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อสิ่ งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นมนุ ษย์หรื อสัตว์อื่นๆ
เพราะป่ าไม้มีประโยชน์ท้ งั การเป็ นแหล่งวัตถุดิบของ
ปั จจัยสี่ คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษา
โรคส าหรั บ มนุ ษ ย์ และยัง มี ป ระโยชน์ ใ นการรั ก ษา
สมดุลของสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ยังมีประชาชนบางส่ วนที่
ไม่เห็นความสาคัญของทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า เข้า
มาบุกรุ กป่ าหรื อล่าสัตว์นาไปขาย นาไปทาเป็ นอาหาร
จึงทาให้ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่ามีจานวนลดลงอย่าง
รวดเร็ ว และการบุ ก รุ ก ลัก ลอบตัด ไม้ท าลายป่ าย่อ ม
ส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ เช่ น
สั ต ว์ป่ า ดิ น น้ า อากาศ ฯลฯ เมื่ อ ป่ าไม้ถู ก ท าลายจะ
ส่ งผลไปถึงดิ น และแหล่งน้ า เพราะเมื่อเผาหรื อถางป่ า
ไปแล้วพื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็
จะชะล้างหน้าดิ น และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ไป
นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหล
บ่าท่วมบ้านเรื อนและที่ลุ่มในฤดูน้ าหลาก พอถึงฤดูแล้ง
ก็ไม่มีน้ าซึ มใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าลาธารทาให้แม่น้ า
มี น้ าน้อยจึ งขาดน้ า และส่ งผลกระทบต่อ มาถึ งระบบ
เศรษฐกิ จ และสังคมธรรมชาติ (กรมอุท ยานแห่ งชาติ
สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์ พื ช , 2555) เนื่ องจากพื้ น ที่ ส วน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) มีพ้ืนที่ติดกับที่ดิน
ของชาวบ้าน และมีชาวบ้านหลายครอบครัวที่อาศัยใน
เขตป่ าก่อนมีการประกาศจัดตั้งเป็ นสวนพฤกษศาสตร์
จึงมีปัญหาเรื่ องการครอบครองที่ ดินและการบุกรุ กหา
ของป่ า นอกเหนื อ จากการควบคุ ม ดู แ ลพื้ น ที่ ใ นการ
อนุ รักษ์ท รัพ ยากรป่ าไม้และสัตว์ป่ า ซึ่ งจะดาเนิ นการ
โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้
(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง แล้วยังกาหนดให้การมีส่วนร่ วม
77

ในการดู แล และอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่ า
เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกัน
โดยที่ ป่าอนุ รักษ์ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ชนบท ชุ มชนเหล่านี้ มี
แนวทาง การดารงชีวติ ผูกพันและพึ่งพิงป่ ามาโดยตลอด
การที่ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่า จึ งเป็ นเรื่ องที่ ดี และจะส่ งผลให้ทรัพยากร
ป่ าไม้และสัตว์ป่าได้รับการดูแล ยิ่งมี การขยายผลออก
ไปสู่ ชุมชนต่างๆ จนเป็ นเครื อข่ายชุ มชนก็ยิ่งจะทาให้
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการดูแล
อย่างยัง่ ยืนมากยิ่งขึ้ น ทั้งในด้านคุ ณ ภาพ และปริ มาณ
ด้วย ปั จจุ บันนี้ ยังขาดการร่ วมมื อจากชุ มชน ชาวบ้าน
ยังคงมีการลักลอบหาสัตว์ป่า ตัดต้นไม้จานวนมาก ไม้
เคี่ยม ไม้ดงั ข้าว ไม้พงั ตาล ไม้พะยอม ไม้กอ ไม้กระถิน
เท พ า ไ ม้ ส ะ เด า เที ย ม ท า ใ ห้ เกิ ด ก า ร น า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ป ระโยชน์ ดัง นั้น เป็ นการ
ก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมทางธรรมชาติ
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง ศึ ก ษา
ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ท รั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ ป่ า กรณี ศึ กษ า ส วน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) จังหวัดตรั ง เพื่ อ
ทราบถึ ง ระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ าของประชาชนในพื้ น ที่
สวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ งค่ าย) จังหวัดตรั ง
เพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุ งการดาเนิ นงานด้านการ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าอย่าง
ยัง่ ยืน
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษ าบ ริ เวณ ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ เข ต ส วน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรังหมู่ที่ 2
3 และ 9 ต าบลทุ่ งค่ าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรั ง
(Figure 1)
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ตอนที่ 3 ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในการ
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยาก รป่ าไม้ แ ล ะ สั ต ว์ ป่ า โด ยน า
แบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขให้มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา และนาแบบสอบถาม
ไปทดสอบ (Pre-test) จานวน 30 ชุ ดกับ ประชาชนใน
หมู่ บ้ า นใกล้เคี ย งกับ พื้ น ที่ ศึ ก ษา แล้ว น าผลที่ ไ ด้ม า
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ กับคาถามการมี ส่วน
ร่ วมของประชาชนด้วยวิธีของ Cronbach (กัลยา, 2555)
ซึ่ งได้ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อั ล ฟา เท่ า กั บ 0.81 และใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 18 – 60 ปี

Figure 1 Map of study area

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้วิธีสถิติเชิ งพรรณนา สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และ
สัตว์ป่าและปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า โดยนาเสนอในรู ป
ตารางและแสดงค่าสถิ ติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กาหนดเกณฑ์ระดับ การมี ส่วนร่ วม 5 ระดับ
ได้แก่ มีส่วนร่ วมมากที่ สุด มี ส่วนร่ วมมาก มี ส่วนร่ วม
ปานกลาง มี ส่ ว นร่ ว มน้อ ย และมี ส่ ว นร่ ว มน้อ ยที่ สุ ด
โดยให้คะแนนการมีส่วนร่ วมเท่ากับ 5, 4, 3, 2, และ 1
ตามลาดับ สามารถแปลความหมายระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์
ป่ าในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย)
จังหวัดตรัง ได้ดงั นี้ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึ ง มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีส่วนร่ วมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีส่วนร่ วมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีส่วนร่ วมน้อยที่สุด

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมายการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ
ประชาชนที่ อาศัยอยูร่ ายรอบใกล้กบั ขอบเขต อยูต่ ิดกับ
ขอบเขต และอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ เขตสวนพฤกษศาสตร์
สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ซึ่ งมีเขตครอบคลุม
พื้นที่การปกครองหมู่ที่ 2 3 และ 9 ตาบลทุ่งค่าย อาเภอ
ย่านตาขาว จัง หวัด ตรั ง จ านวน 2,224 คน (องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทุ่งค่าย, 2559) และคานวณหาขนาด
ของตัวอย่างเพื่ อ ใช้เป็ นตัว แทนของหมู่ บ้านทั้งหมด
โดยใช้สูตร Yamane (1973) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
และก าหนดความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ 0.05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา 339 คน สาหรับการ
ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี การแบบแบ่ งชั้ นภู มิ
(Stratified Random Sampling) (กั ล ย า, 2 5 5 5 ) เพื่ อ
คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บา้ น โดย
หมู่ ที่ 2, 3, และ 9 มี จ านวนตัว อย่า งที่ ต ้อ งการศึ ก ษา
เท่ากับ 100, 125, และ 114 คน ตามลาดับ
การสร้ างแบบสอบถาม
สร้ า งแบบสอบถาม โดยครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผู ้ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า

ผลและวิจารณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
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สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มีโอกาสในการร่ วม
แสดงความคิ ดเห็ นในการเสนอปั ญหาของชุ มชน และ
แนวทางแก้ไขปั ญหา หรื อร่ วมตัดสิ นใจวางแผนในการ
ก าหนดกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ไม่ ค่ อ ยมากนั ก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากเจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ หรื อการขอ
ความร่ ว มมื อ กั บ ประชาชนในชุ ม ชนไม่ ค่ อ ยทั่ ว ถึ ง
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย
ของวรรณทิ พย์ (2554) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ด้านการมี ส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น หรื อร่ วมตัดสิ นใจ
วางแผนในการก าหนดกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากภาครั ฐขาดการประชาสัมพัน ธ์ รวมทั้งไม่
เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนได้มี โอกาสเข้ามามี ส่ว นร่ ว ม
อย่างแท้จริ ง
2) ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ กลุ่ ม
ตัวอย่างมี ส่วนร่ วมอยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แก่ ท่ านมี
ส่ วนร่ วมในการปลูก ต้น ไม้ในเขตสวนพฤกษศาสตร์
สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่ าย) จัง หวัด ตรั ง มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ น

เป็ นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จบการศึกษา
ในระดับป.4 /ป.6 หรื อเทียบเท่า ประกอบอาชีพทาสวน
และรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 9,000 บาท
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า โดยภาพรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่า อยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.02 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
1) ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ กลุ่ ม
ตัวอย่างมี ส่วนร่ วมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ได้แก่ ท่ านมี
ส่ วนร่ วมเข้าประชุมเสนอปั ญหาและความต้องการของ
ชุ มชนในการอนุ รักษ์ทรั พ ยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า ใน
เขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง
มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง ( = 3.00, S.D. =
0.90) และมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมี
ส่ ว นร่ ว มเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาและวิธี การ
ปรั บ ปรุ ง ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง
ค่าย) จังหวัดตรัง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
2.75, S.D.= 0.79) จากการวิเคราะห์ ในภาพรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.87 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
น้อยที่ สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ซึ่ งเมื่อพิจารณาในราย
ข้อ พบว่ า ค าถามที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจมากที่ สุดคื อ ท่ านมี ส่วนร่ วมเข้าประชุ มเสนอ
ปั ญ หาและความต้อ งการของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าในเขตสวนพฤกษศาสตร์
สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรังอยูใ่ นระดับปานกลาง
มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 3.00 และค าถามที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจน้อยที่ สุดคื อ ท่ านมี
ส่ วนร่ วมให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับชุมชนของท่ านแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อประโยชน์ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์
ป่ าในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย)
จังหวัด ตรั งอยู่ใ นระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่ สุ ด
เท่ากับ 2.75 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่ วม
ในด้านการตัดสิ น ใจน้อ ยที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกับ ด้านอื่ น ๆ
แสดงให้ เห็ น ว่าประชาชนในพื้ น ที่ ส วนพฤกษศาสตร์

ระดับปานกลาง ( = 3.68, S.D. = 0.78) และมีส่วนร่ วม
อยู่ในระดับ น้ อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิ บัติงานแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ มีส่วน
ร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.87, S.D. =0.88) จาก
การวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วม
ในระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.25 ซึ่ งกลุ่ ม
ตัว อย่างมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ อ ยู่ในอัน ดับ 1 เมื่ อ
เที ยบกับ ด้านอื่ น ๆ ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาในรายข้อ พบว่า
คาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิมากที่สุด
คื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ วมในการปลู ก ต้ น ไม้ใ นเขตสวน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) จังหวัดตรังอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.68 และคาถามที่
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ท่าน
มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ในพื้ น ที่ อยู่ใ นระดับ ปานกลางมี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด
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ตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์อยูใ่ นอันดับ 2
เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ซึ่ งเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า
คาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
มากที่ สุดคื อ ท่ านได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองจาก
การร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าใน
เขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง
อยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ ากับ 3.10
และค าถามที่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ส่ วน ร่ วมใน การรั บ
ผลประโยชน์น้อยที่ สุดคือ ท่านมีส่วนร่ วมในการรับผล
ประโยชน์ร่วมจากกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่าในเขตสวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ ง
ค่าย) จังหวัด ตรั งอยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ยน้อ ย
ที่ สุ ด เท่ ากับ 2.86 เนื่ อ งจากกลุ่ม ตัว อย่างมี ระดับ การมี
ส่วนร่ วมในด้านการรับผลประโยชน์อยูใ่ นอันดับ 2 เมื่อ
เที ยบกับด้านอื่น ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่ วนมี ความตระหนัก
และเห็ น ประโยชน์ ข องป่ าไม้ และรู ้ ว่าโครงการหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์
ป่ าในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย)
จังหวัด ตรั ง จะก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ ต่ อธรรมชาติ ที่ ให้
ความร่ มรื่ น และทาให้คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน เนื่องจากสวน
พฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ งค่ าย) จังหวัด ตรั ง เป็ น
แหล่งป่ าต้น น้ าของชุ ม ชน และสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ให้
นักท่องเที่ ยวเข้ามาชมธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประชาชน
ในพื้นบางส่ วนก็มีรายได้จากการขายของ และมีความรู ้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากกิ จกรรมต่าง ๆ และประชาชนที่
ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆเพราะไม่รับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า และไม่
มี ค วามรู ้ ในการ อนุ รักษ์ท รั พ ยากรป่ าไม้ และสัต ว์ป่ า
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จึงควรเพิ่มบทบาทในการพูดคุย
กับ ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ม ากขึ้ น และให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนในเรื่ องผลดี ที่เกิ ดจากการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ และสัตว์ป่า ผลเสี ยจากการทาลาย และผลกระทบ
ที่ จะเกิ ด ตามมา โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น
กิจกรรมปลูกป่ าเพื่อพ่อ กิจกรรมการเรี ยนรู ้แหล่งกาเนิ ด
ของน้ า กิจกรรมเรี ยนรู ้การดารงชีวิตของสัตว์ป่า เป็ นต้น

เท่ ากั บ 2.87 เนื่ อ งจาก ป ระช าช น ใน เข ต ส วน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรังมีส่วน
ร่ ว มในการปลู ก ต้น ไม้ จากการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้ น เช่ น กิ จกรรมร่ วม
รณรงค์ปลูกป่ าวันขึ้นปี ใหม่ กิจกรรมร่ วมปลูกป่ าวันแม่
กิจกรรมการอนุ รักษ์ธรรมชาติวนั พ่อ หรื อกิ จกรรมอื่น
ๆ เช่ น กิ จ กรรมเก็ บ ขยะ เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่างใน
ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มนั บ เป็ นเรื่ อ งที่ ดี เพราะสวน
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรังเป็ นเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ และเป็ นพื้ น ที่ ป่ าต้น น้ าของชุ ม ชน
และเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้ามาชม
ธรรมชาติ และสัตว์ป่ า ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
จิ ตรลดา (2555) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ ในเขตรั กษาพัน ธุ์ สัต ว์ป่ าสลักพระ กรณี ศึกษา
อาเภอเมื อง จังหวัด กาญจนบุ รีด้านการมี ส่ วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง พบว่า ประชาชนใน
พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเข้ามามี ส่วนร่ วม
ในการปฏิ บัติ กิจ กรรมต่าง ๆ ที่ เจ้าหน้าที่ ผูใ้ หญ่ บ้าน
ข้า ราชการ หรื อ ผูท้ ี่ มี ห น้า ที่ เกี่ ย วข้อ งในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีการ
จัดกิ จกรรมขึ้น เช่น กิ จกรรมการปลูกป่ า กิ จกรรมเก็บ
ขยะ กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ
3) ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่าน
ได้รับการพัฒ นาศักยภาพตนเองจากการร่ วมกิ จกรรม
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ ป่ า ในเขตสวน
พฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มีส่วน
ร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.10, S.D. = 0.70) และมี
ส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีส่วนร่ วมใน
การรั บ ผลประโยชน์ ร่ ว มจากกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า ในเขตสวนพฤกษศาสตร์
สากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ าย) จัง หวัด ตรั ง มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ น
ระดั บ ป าน กลาง ( = 2.86, S.D. = 0.83) จากการ
วิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.98 ซึ่ งกลุ่ ม
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ส่วนร่ วมในการประเมินผลมากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่ วม
ติ ด ตามกิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรป่ าไม้ และ
สัตว์ป่าในเขตสวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
จังหวัด ตรั งอยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด
เท่ากับ 3.02 และคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลน้อยที่ สุดคือ ท่านมีส่วนร่ วมติดตามผลงาน
การปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ สวนพฤกษศาสตร์ สากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรังในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ า
ไม้ และสั ต ว์ป่ าอยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ย น้อ ย
ที่ สุ ดเท่ ากับ 2.94 เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมี ระดับการมี
ส่วนร่ วมในด้านการประเมิลผลอยูใ่ นอันดับ 3 เมื่อเทียบ
กับด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนมีส่วน
ร่ วมทั้งในด้านการติดตามประเมิ นผลความสาเร็ จของ
โครงการ หรื อกิ จกรรมการสังเกตปริ มาณต้นไม้ และ
สัตว์ป่า ในเขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
จังหวัดตรัง และสภาพสังคมปั จจุบนั ประชาชนในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่ าย) จังหวัดตรั ง
ส่ ว นใหญ่ ต่ า งคนต่ า งมี ห น้ า ที่ ก ารงานของตัว ที่ ต ้อ ง
รับ ผิดชอบ จึ งอาจท าให้ป ระชาชนไม่ ค่อยมี เวลาที่ จะ
สั ง เกตการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ หรื อติ ด ตาม
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ไม่มาก
เท่ าที่ ค วร ดัง นั้น หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ควรสนั บ สนุ น
โครงการ หรื อควรส่ งเสริ มกิ จกรรมในด้านการสังเกต
ปริ มาณทรัพยากรในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนมากขึ้น เพื่อ
การจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าใน
เขตสวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) จังหวัด
ตรั ง อย่างเป็ นระบบต่ อไป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย
ของวรรณทิ พย์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การประเมิ น ผล อยู่ใ นระดับ ปานกลาง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีหน้าที่การงานของตนที่ตอ้ งรับผิดชอบ จึงอาจ
ไม่ มี เ วลาที่ จ ะติ ด ตามกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ
ก่อนและหลังจากมีโครงการต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ควร
ตอนที่ 3 ปั ญหา อุ ป สรรคในการอนุ รั ก ษ์

เพื่อส่งเสริ มและเป็ นแรงจูงใจแก่ประชาชนในการเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า
ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพันธุ์พงษ์
(2557) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม ในเขอุ ท ยาน
แห่ งชาติ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการรั บ ผลประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง พบว่า
ประชาชนบางส่วนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม หรื อ
โครงการต่าง ๆ จึงมองไม่เห็นว่าตนได้รับประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผลการ
วิเคราะห์ การมี ส่ วนร่ วมจึ งอยู่ในระดับ ปานกลาง และ
สอ ดค ล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ข อ งจิ ต รลด า (2555) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ในเขตรักษา
พัน ธุ์สัตว์ป่ าสลักพระ กรณี ศึกษา อาเภอเมื อง จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการมี ส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าไปใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลั ก พระได้ โ ดยตรง และประโยชน์ ที่ ได้ รั บ เป็ น
ประโยชน์ทางอ้อม โดยส่ วนกลุ่มที่ ได้รับประโยชน์จะ
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล กลุ่ม
ตัวอย่างมี ส่วนร่ วมอยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แก่ ท่ านมี
ส่วนร่ วมติดตามกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และสั ต ว์ป่ าต่ า ง ๆ ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( = 3.02, S.D. = 0.69) และมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ น
ระดับ น้อ ยที่ สุด ได้แก่ ท่ านมี ส่วนร่ วมติ ดตามผลงาน
การปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ สวนพฤกษศาสตร์ สากล
ภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) จังหวัดตรัง ในการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ในระดับ ปานกลาง
( = 2.94,S.D. = 0.79) จากการวิเคราะห์ ในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.98 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมี ส่วนร่ วมในการ
รับผลประโยชน์อยูใ่ นอันดับ 3 เมื่อเที ยบกับด้านอื่น ๆ
ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า คาถามที่กลุ่มตัวอย่างมี
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การมี ส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการติดตามประเมินผล และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมี
ส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าใน
เขตสวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) จังหวัด
ตรัง น้อยที่ สุดคื อ ด้านการมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ปั ญหาและอุปสรรคที่ พบของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า คือ ขาดการประสานงาน
ของเจ้าหน้าที่กบั ประชาชนในชุมชนทาให้ไม่เข้าใจกัน
อยู่ในระดับมากที่ สุด ประชาชนส่ วนใหญ่ ตอ้ งการให้
หน่ ว ยงานของรั ฐเผยแพร่ ข่ าวสารในชุ ม ชนให้ทั่ว ถึ ง
และการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชน ใน การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า

ทรั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า ของประชาชนในการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า ในเขตสวน
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ที่อยูใ่ น
ระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ขาดการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ กบั ประชาชนในชุมชนทาให้ไม่เข้าใจกัน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 18.20 และอยู่ใ นอัน ดับ น้ อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่
ปั ญ หาและอุปสรรคอื่น ๆ คือ ขาดบุคลากรกรมป่ าไม้
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.20 เนื่ องจากเจ้ า หน้ า ที่ ในสวน
พฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย) จัง หวัด ตรั ง มี
จานวนน้อ ยจึ งท าให้การประชาสัม พัน ธ์ หรื อการให้
ความรู ้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และ
สัตว์ป่า ไม่ค่อยทัว่ ถึง และส่ วนใหญ่ประชาชนที่ เข้าไป
มีส่วนร่ วมจะเป็ นประชาชนกลุ่มเดิม ๆ
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้หน่วยงานของ
รัฐเผยแพร่ ข่าวสารในชุ มชนต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ ส ากล
ภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย) ให้ ทั่ ว ถึ ง กว่า เดิ ม ให้ เจ้า หน้ า หรื อ
องค์ก ร หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า เข้มงวดต่อการลักลอบตัด
ไม้ และล่าสัตว์ป่าอย่างเคร่ งครัด ให้เจ้าหน้าให้ความรู ้
เกี่ ยวกับ ด้านการอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่ า
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ และการท ากิ จ กรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าขึ้นเช่น การปลูกป่ า
ควรให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมทุกครั้ง การแต่งตั้งให้
ชาวบ้านเป็ นมัคคุเทศก์เพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่า
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