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ABSTRACT

The purposes of this research were to study level of people participation and factors
affecting participation in water onion conservation at Nakha sub-district, Suk Samran district,
Ranong province. Stratified sampling technique was used with the Yamane (1973) technique to
determine the sample size of 170 households from 297 households in two villages. The households
were divided into two categories as adjacent to the canal and non-adjacent to the canal. Data was
collected by using a questionnaire and was analyzed by using descriptive statistics. Hypothesis test
used statistical methods as follows t-test, F-test and Pearson’s correlation at 95% confidence level.
The results showed that the level of people participation in water onion conservation
at Nakha sub-district, Suk Samran district, Ranong province was at moderate level (X =2.84).
Factors affecting people participation in water onion conservation were educational level
(F=4.069, p-value=0.019), resettled period (F=4.776, p-value=0.010), household annual income
(F=3.927, p-value=0.022), land holding (t=2.351, p-value=0.026), status in community (t=6.280,
p-value=0.000), opinions in water onion conservation guidelines (r=0.586, p-value=0.000) and
expectation to benefit from the implementation in water onion conservation guidelines (r=0.491,
p-value =0.000). Knowledge should be conveyed on how to conserve water onion. In addition,
people needed to be motivated to participate conservation on the sustainable utilization of water
onion seriously.
Keywords: Participations, Conservation, Water onion, Ranong province

วารสารวนศาสตร์ 37 (1) : 132-142 (2561)

133

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วม และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง ใช้สูตรของ Yamane (1973) ก�ำหนด
ขนาดตัวอย่างใน 2 หมู่บ้าน ได้จ�ำนวน 170 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งสิ้นจ�ำนวน 297 ครัวเรือน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่มีที่ดินติดคลองและไม่ติดคลอง ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติค่า t-test ค่า F-test และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95%
ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอ
สุขส�ำราญ จังหวัดระนองอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.84) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ได้แก่ ระดับการศึกษา (F=4.069, p-value=0.019) ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน (F=4.776, p-value=0.010) รายได้ต่อปีของ
ครัวเรือน (F=3.927, p-value=0.022) การมีที่ดินท�ำกิน (t=2.351, p-value=0.026) การมีบทบาทในสังคม (t=6.280,
p-value=0.000) ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (r=0.586, p-value=0.000) และความคาดหวัง
ที่จะได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการตามแนวทางการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (r=0.491, p-value=0.000) ควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร และสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ใช้
ประโยชน์จากพลับพลึงธารอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง

ค�ำน�ำ
พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze)
เป็นพรรณไม้นำ�้ ขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่
ใบเป็นแถบสีเขียว ช่วยดักจับตะกอน ชะลอความเร็ว
ของกระแสน�ำ้ เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์นำ�้ จึงมีความ
ส�ำคัญต่อระบบนิเวศล�ำคลอง และเป็นตัวชี้วัดความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศล�ำคลองอีกด้วย พลับพลึงธาร
มีใบและดอกทีส่ วยงาม จึงเป็นทีน่ ยิ มน�ำไปประดับในตู้
ปลา มีการใช้เป็นส่วนประกอบในครีมบ�ำรุงผิว (Hiscock,
2003) ที่ส�ำคัญพลับพลึงธารเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic
species) ของประเทศไทย ทีพ่ บได้เฉพาะบริเวณจังหวัด
ระนองและจังหวัดพังงา ช่วงกลางน�้ำถึงปลายน�้ำ	
ในอดีตบริเวณคลองนาคา ซึ่งเป็นคลองสาย
หลักของต�ำบลนาคามีการกระจายพันธุข์ องพลับพลึงธาร
อย่างหนาแน่น กลุม่ ชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมเทีย่ วชม
ดอกพลับพลึงธารผ่านกิจกรรม ล่องแพแลพลับพลึงธาร

ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่
ปัจจุบนั พลับพลึงธารลดจ�ำนวนลงเป็นอย่างมาก สภาพ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารเปลี่ยนแปลงไป เนื่อง
มาจากการขุดลอกคลอง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดตะกอนทับถมในล�ำคลอง
คุณภาพน�้ำเปลี่ยนแปลงไป กระแสน�้ำเปลี่ยนทิศทาง
และไหลเร็วขึน้ รวมถึงการลักลอบขุดหัวพลับพลึงธาร
ซึ่งยังไม่มีกฎหมายใดให้การคุ้มครอง จนถูกจัดอยู่ใน
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered; EN) (สายสุดใจ
และ มานพ, 2553; สมศักดิ์, 2554) ที่ผ่านมาส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พลับพลึงธาร มีการศึกษาวิจัย ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพลับพลึงธาร การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
แต่การอนุรักษ์พลับพลึงธารยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ นิรันดร์รัตน์
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(2559) ศึกษาการแพร่กระจายและสถานภาพการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารในประเทศไทย พบว่าการกระจายพันธุ์
ของพลับพลึงธารลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้ประเมิน
สถานภาพของพลับพลึงธารว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใกล้สญ
ู พันธุ์
การอนุรักษ์พลับพลึงธารให้ประสบความ
ส�ำเร็จนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ก็เป็นส่วนส�ำคัญในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ดังนัน้ การศึกษาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จึงมี
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของพืน้ ที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีสว่ นร่วม
และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง โดยสามารถน�ำไปสนับสนุนการวางแผน
การก�ำหนดมาตรการ และส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

คัดเลือกหมู่บ้านที่พบการกระจายพันธุ์ของ
พลับพลึงธารในการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 2 หมูบ่ า้ น ได้แก่
หมู่ที่ 5 บ้านฝายท่า และหมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน มีจ�ำนวน
ประชากรรวม 297 ครัวเรือน ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ครัวเรือนโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้ขนาด
ตัวอย่าง จ�ำนวน 170 ครัวเรือน จากนัน้ สุม่ ตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้ข้อมูล
การครอบครองทีด่ นิ ทีต่ ดิ คลองเป็นเกณฑ์แบ่งประชากร
ออกเป็น 2 ชัน้ ภูมิ และกระจายตัวอย่างแบบแบ่งสัดส่วน
ได้จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่มีที่ดินติดคลอง จ�ำนวน
35 ครัวเรือน และครัวเรือนตัวอย่างทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ติดคลอง
จ�ำนวน 135 ครัวเรือน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิดและปลายเปิด เพือ่
รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ความ
คิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์พลับพลึงธาร การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (ด้านการคิดและวางแผน
การด�ำเนินงานในการอนุรักษ์ การเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ และการติดตามประเมินผล) ท�ำการทดสอบ
ความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (content validity) แล้วน�ำไป
ทดสอบ (pre-test) กับหมู่ที่ 4 บ้านไทรทอง จ�ำนวน 30
ครัวเรือน จากนั้นทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability)
ของเครื่องมือ โดยวิธี Cronbach’s alpha (กัลยา, 2555)
กับค�ำถามด้านความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.860 และ 0.776 ตามล�ำดับ

การวัดระดับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

การวัดระดับความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารของประชาชน เป็นลักษณะ
ค�ำถามที่มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบ Likert’ s
scale (สิน, 2554) โดยมีคะแนนเท่ากับ 1-5 (ระดับน้อย
ที่สุดถึงมากที่สุด) จากนั้นหาคะแนนเฉลี่ยของค�ำถาม
แต่ละข้อในแต่ด้านของแต่ละครัวเรือน และจัดระดับ
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
การอนุรกั ษ์พลับพลึงธารแต่ละด้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ตามความกว้างของอันตรภาคชั้นที่ค�ำนวณได้เท่ากับ
0.80 ก�ำหนดความหมายของระดับความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร โดยน�ำ
คะแนนเฉลีย่ ค�ำถามแต่ละด้านของตัวอย่างทุกครัวเรือน
มาหาค่าเฉลีย่ แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชัน้ ที่
ก�ำหนดไว้ โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนน ได้แก่ 1.00-1.80,
1.81 – 2.60, 2.61 – 3.40, 3.41 – 4.20 และ 4.21 – 5.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ถึงมากที่สุดตามล�ำดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ (1) ค่าสถิติ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) ค่าสถิติ
t-test และ F-test แบบ One-way ANOVA เปรียบเทียบค่า
เฉลีย่ รายคู่ ด้วยวิธี Scheffe และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient; r) ที่
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% โดยพิจารณาระดับ
น�้ำหนักความสัมพันธ์ (determining the strength of the
relationship) ตามค�ำแนะน�ำของ Hinkle et al. (1998)
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0.00-0.30, 0.31-0.50, 0.51-0.70,
0.71-0.90 และ 0.91-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต�่ำมากถึงระดับสูงมากตามล�ำดับ
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สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน อาชีพ รายได้
ต่อปีของครัวเรือน การมีที่ดินท�ำกิน การถือครองที่ดิน
ติดล�ำคลอง การมีบทบาทในสังคม และการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับพลับพลึงธารต่างกัน ท�ำให้การมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารแตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
อนุรกั ษ์พลับพลึงธาร มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ก�ำหนดกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่า1ง 1
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม Figure 1
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ผลและวิจารณ์

การวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของพืน้ ทีต่ ำ� บล
นาคาและการกระจายพันธุ์ของพลับพลึงธาร

สภาพภูมิประเทศของต�ำบลนาคาส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสูงชันและป่าไม้ ลักษณะ
เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาลงสู่ทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 365
ตารางกิโลเมตร หรือ 228,181 ไร่ (สถานีวิจัยเพื่อการ

พัฒนาชายฝั่งอันดามัน, 2557) มีระบบนิเวศป่าไม้
ประกอบด้วย ป่าดิบชืน้ ป่าชายเลน และป่าชายหาด โดย
มีคลองนาคาเป็นคลองสายหลักของต�ำบล ไหลผ่าน 4
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านฝายท่า และบางส่วนของ
หมูท่ ี่ 2 บ้านนาพรุ หมูท่ ี่ 4 บ้านควนไทรงาม และหมูท่ ี่ 8
บ้านทุ่งถั่ว ซึ่งคลองนาคาเป็นคลองที่พบการกระจาย
พันธุข์ องพลับพลึงธารบริเวณหมูท่ ี่ 5 และบางส่วนของ
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หมูท่ ี่ 4 และสามารถพบพลับพลึงธารในคลองสาขา คือ
คลองเรือ ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
อยูใ่ นช่วง 43-60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 61.8 ไม่ใช่คนในพืน้ ทีด่ งั้ เดิม ร้อยละ 74.7
แต่มีการตั้งถิ่นฐานที่นี่มานานกว่า 20 ปี ร้อยละ 51.8
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 88.2 และ
มีรายได้ครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ
51.7 ส่วนใหญ่มที ดี่ นิ เป็นของตนเอง ร้อยละ 84.7 มีการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง จึงท�ำให้
รายได้ครัวเรือนเพียงพอกับรายจ่าย ร้อยละ 40.9 การ
ท�ำการเกษตรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ร้อยละ 74.8
ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทในสังคม ร้อยละ 71.2 แต่ส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความส�ำคัญของ
การอนุรักษ์พลับพลึงธาร ร้อยละ 92.3 และเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธาร ร้อยละ 63.5

ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์พลับพลึงธารของ
ประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง

ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การ
อนุรักษ์พลับพลึงธาร พบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลีย่ 3.78 โดยความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ แนวทางในการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.76 ซึ่ง
ประชากรตัวอย่างเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธาร เพือ่ ช่วยให้ชมุ ชนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของพลับพลึงธารมากขึน้ มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ 3.92
รองลงมา เห็นว่าควรมีการปลูกต้นไม้ หลากหลายชนิด
บริเวณริมตลิ่ง ช่วยยึดเกาะหน้าดิน ลดการกัดเซาะ มี
คะแนนเฉลีย่ 3.87 และการจัดประกวดหมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารดีเด่น ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการอนุรักษ์ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วน

ความคิดเห็นด้านความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์
จากการด�ำเนินการตามแนวทางการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
มีคะแนนเฉลีย่ 3.81 อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าประชาชน
มีความภาคภูมใิ จทีส่ ามารถอนุรกั ษ์พลับพลึงธารให้คงอยู่
ในพื้นที่ได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมาประชากร
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า พลับพลึงธารเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และ
3.93 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ระดับความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารส่วนใหญ่มคี ะแนนสูง เนือ่ งจากประชาชน
ในพืน้ ทีม่ คี วามตระหนักถึงผลกระทบจากการลดจ�ำนวน
ลงของพลับพลึงธารอย่างต่อเนือ่ งจากการประชาสัมพันธ์
ของผูน้ ำ� ชุมชน เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ เอกชน หน่วยงานอิสระ
และสื่อสังคมต่างๆ

ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
ของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ของประชากรตัวอย่าง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยู่
ในระดับปานกลาง โดยครัวเรือนที่มีที่ดินติดคลอง มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินติดคลอง
(=2.95 และ 2.81 ตามล�ำดับ) การมีส่วนร่วมด้านการ
ด�ำเนินงานในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ 3.29 รองลงมา ได้แก่ การมีสว่ นร่วมด้านการ
คิดและวางแผน และการมีสว่ นร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีคะแนนเฉลีย่ 3.15 และ 2.64 ตามล�ำดับ อยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส�ำหรับการมีส่วนร่วม
ด้านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำ
สุด คือ 1.96 อยู่ในระดับน้อย
การมีส่วนร่วมของประชากรตัวอย่างกลุ่ม
ที่มีที่ดินติดคลองมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนที่
ไม่ ติดคลอง เนื่องมาจากการด�ำเนินงานในการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร จ�ำเป็นต้องท�ำในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีท่ีดินติดคลอง เช่น การปลูกฟื้นฟูพลับพลึงธารใน
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ล�ำคลอง การสร้างแนวชะลอน�้ำ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น�้ำ ล�ำคลอง อย่างรู้ค่า เป็นต้น
ส่วนคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมด้านการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย จึงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้
คะแนนเฉลีย่ การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
ในภาพรวมต�ำ่ ลง เนือ่ งมาจากชุมชนยังไม่มกี ารก�ำหนด
แนวทางในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากพลับพลึง
ธารและล�ำคลองอย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลับพลึงธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา
อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนกับคะแนนเฉลีย่ การมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารนั้น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน รายได้ต่อปีของ
ครัวเรือน การมีที่ดินท�ำกิน และการมีบทบาทในสังคม
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร ได้แก่ อายุ อาชีพ การถือครองที่ดินติด
คลอง และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร (Table 1)

Table 1 The hypothesis testing of people participations in water onion conservation.
Independent variables

t-test

F-test

1. Age
2. Education level
3. Resettled period
4. Occupation
5. Household annual income
6. Land holding
7. Land adjacent to the canal
8. Status in community
9. Informations

1.336
2.351
1.136
6.280
0.577

1.962
4.069
4.776
3.927
-

		p-value
0.144
0.019*
0.010*
0.183
0.022*
0.026*
0.257
0.000*
0.565

Remark: * Statistical significance level at 0.05 (p < 0.05)

		 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในแต่ละปัจจัย พบดังนี้
		 1.1 อายุที่ต่างกันมีผลท�ำให้ระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารไม่แตกต่างกัน
(F=1.962, p-value=0.144) แสดงให้เห็นว่า กลุม่ คนแต่ละ
ช่วงอายุตระหนักถึงความส�ำคัญของพลับพลึงธารและ
ระบบนิเวศล�ำคลอง เห็นถึงคุณค่าในการคงอยู่ของ
พลับพลึงธารในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน จึงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน

		 1.2 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลท�ำให้
ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารแตกต่าง
กัน (F=4.069, p-value=0.019) โดยการมีส่วนร่วม
ด้านการคิดและวางแผน และด้านการด�ำเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F=3.454,
p-value=0.034 และ F=5.595, p-value=0.004 ตาม
ล�ำดับ) ประชาชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารด้านการด�ำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์สูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่า (X=3.55 และ 3.13 ตามล�ำดับ) แสดง
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ให้เห็นว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นช่วยให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร ประชาชนจึงเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารมากขึ้น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของสันติ และ รัชดา (2558) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษามีผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนต�ำบลเขาถ่าน อ�ำเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 1.3 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานที่ต่างกันมี
ผลท�ำให้ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
แตกต่างกัน (F=4.776, p-value=0.010) โดยการมีสว่ นร่วม
ด้านการติดตามและประเมินผลต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (F=10.877, p-value=0.000) ซึ่งผู้ที่ตั้งถิ่นฐาน
มากกว่า 20 ปี มีระดับการมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
และประเมินผลสูงกว่า ผู้ที่ตั้งถิ่นฐาน 11-20 ปี และผู้ที่
ตั้งถิ่นฐานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญ
(X=2.97, 2.24 และ 2.33 ตามล�ำดับ) แสดงให้เห็นว่า ผูท้ ี่
อยู่อาศัยในชุมชนมานานจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลับพลึงธารสูงกว่าผูท้ ยี่ า้ ยมาอยูใ่ นชุมชนไม่นาน และ
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลับพลึงธารในพื้นที่ พบว่า ในอดีตกว่า 20 ปี
สภาพล�ำคลองและทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณคลอง
นาคามีความอุดมสมบูรณ์ มีพลับพลึงธารกระจายอยูอ่ ย่าง
หนาแน่น แสดงให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานาน
มีความต้องการให้สภาพคลอง โดยเฉพาะพลับพลึงธาร
กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารมากกว่าผูท้ ยี่ า้ ยเข้ามาอยูใ่ น
ชุมชนได้ไม่นาน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของส�ำรวย
และคณะ (2557) ที่พบว่า ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมีผล
ต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ บริเวณพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติปา่ ดงระแนง อ�ำเภอ
ยางตลาด และอ�ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
		 1.4 อาชีพที่ต่างกันมีผลท�ำให้ระดับการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารไม่แตกต่างกัน

(t=1.336, p-value=0.183) เนื่องมาจากประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร จึงท�ำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธารไม่แตกต่างกัน
		 1.5 รายได้ต่อปีของครัวเรือนที่ต่างกันมี
ผลท�ำให้ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
แตกต่างกัน (F=3.927, p-value=0.022) โดยการมีส่วน
ร่วมด้านการด�ำเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์ และด้านการติดตาม
และประเมินผลต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (F=4.648,
p-value=0.011 และ F=5.878, p-value=0.003 ตาม
ล�ำดับ) ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือน 100,001-200,000 บาท/ปี
มีระดับการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล
สูงกว่าผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาท/ปี อย่างมีนัย
ส�ำคัญ (X=2.89 และ 2.38 ตามล�ำดับ) แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนที่มีรายได้สูงมีระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์พลับพลึงธารสูงกว่าผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ย เนือ่ งมาจาก
ผู้ที่มีรายได้น้อย มักให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเพื่อ
หารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก สอดคล้องกับการ
ศึกษาของเพชร และคณะ (2557) ที่พบว่า รายได้สุทธิ
ของครัวเรือนมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการ
ควบคุมไฟป่าในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนบ้านโนนชาด ต�ำบลดงเค็ง
อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
		 1.6 การมีทดี่ นิ ท�ำกินมีผลท�ำให้ระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารต่างกัน (t=2.351,
p-value=0.026) โดยการมีส่วนร่วมด้านการด�ำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์ และด้านการติดตามและประเมินผล
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (t=2.727, p-value=0.007 และ
t=2.887, p-value=0.004 ตามล�ำดับ) โดยผูท้ มี่ ที ดี่ นิ ท�ำกิน
มีสว่ นร่วมด้านการด�ำเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผล (X=3.36 และ 2.72 ตามล�ำดับ)
สูงกว่าผูท้ ไี่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน (X=2.78 และ 2.07 ตามล�ำดับ)
แสดงให้เห็นว่า ผูท้ มี่ ที ดี่ นิ ท�ำกินมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์

วารสารวนศาสตร์ 37 (1) : 132-142 (2561)
พลับพลึงธารมากกว่าผู้ที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน เนื่องมาจาก
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลับพลึงธาร ท�ำให้
ประชาชนทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ เกิดความตระหนักว่า การ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆในที่ดินของตน มีผลกระทบต่อ
ล�ำคลอง พลับพลึงธาร และสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
จึงต้องการเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การปลูกป่าริมคลองใน
ที่ดินของตนเอง เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มี
ที่ดินท�ำกิน อาจคิดว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อพลับพลึงธารและล�ำคลอง จึงไม่
จ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของประสิทธิ์ (2552) ที่พบว่า การถือครองที่ดิน
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่ต�ำบลม่วงกลวง อ�ำเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง
		 1.7 การถือครองที่ดินติดครองต่างกันมี
ผลท�ำให้ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
ไม่แตกต่างกัน (t=1.136, p-value=0.257) เนื่องมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์พลับพลึงธาร จึงท�ำให้ประชาชนทัง้ ทีม่ ที ดี่ นิ ติด
คลองและไม่ติดคลองมีความตระหนักในการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลับพลึงธารไม่แตกต่างกัน
		 1.8 การมีบทบาทในสังคมมีผลท�ำให้
ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารในทุก
ด้านต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (t=6.280, p-value=0.000)
โดยครัวเรือนทีม่ บี ทบาทในสังคม มีระดับการมี ส่วนร่วม
สูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีบทบาทในสังคม (X=3.30 และ
2.65 ตามล�ำดับ) แสดงให้เห็นว่า ผูท้ มี่ บี ทบาทในสังคม เป็น
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กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
โดยการขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรกั ษ์ สนับสนุน
หรือจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร ดังนัน้ การส่งเสริมให้
ประชาชนทุกคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ
ของสังคม จะช่วยยกระดับการมีสว่ นร่วมได้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของจิตรลดา และคณะ (2556) ที่พบว่า
สถานภาพทางสังคมและการเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สลักพระ
จังหวัดกาญจนบุรี
		 1.9 การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกันต่าง
กันมีผลท�ำให้ระดับการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารไม่แตกต่างกัน (t=0.577, p-value=0.565) เนื่องจาก
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการ
อนุรักษ์พลับพลึงธารมาก และส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารถึงร้อยละ 63.5 จึงมี
ความรูค้ วามเข้าใจ และเข้าไปมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารเช่นเดียวกัน
2. ปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร
		 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์พลับพลึงธารกับการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร พบว่า ความ
คิดเห็นทีม่ ตี อ่ แนวทางในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร และ
ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินการตาม
แนวทางการอนุรักษ์พลับพลึงธาร มีความสัมพันธ์ อยู่
ในระดับปานกลางและต�ำ่ (r=0.586, p-value=0.000 และ
r=0.491, p-value=0.000 ตามล�ำดับ) (Table 2)

Table 2 The hypothesis testing between opinions of people and participations in water onion
conservation.
The opinion in water onion conservation
1. The opinion in water onion conservation guidelines
2. The expectation to benefit from implementation in water
onion conservation guidelines

5)

Remark: * Statistical significance level at 0.05 (p < 0.0

r

p-value

level

0.586
0.491

0.000*

moderate
low

0.000*
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		 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นแต่ละด้านกับการมีส่วนร่วม พบว่า
		 2.1 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการ
อนุรกั ษ์พลับพลึงธารมีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ยกเว้น ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการอนุรักษ์กับ
การมีส่วนร่วมทางด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อยู่
ในระดับต�ำ่ มาก (r=0.116) เนือ่ งจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพลับพลึงธารน้อย โดยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวชมพลับพลึงธาร และรายได้
จากการจ�ำหน่ายหัวหรือเมล็ดพลับพลึงธารน้อยมาก
(X=1.49 และ 1.38 ตามล�ำดับ) และรายได้จากการจับ
สัตว์น�้ำจากแหล่งที่พบพลับพลึงธารน้อย (X=2.02)
		 2.2 ความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์
จากการด�ำเนินการตามแนวทางการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น การมีส่วนร่วม
ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต�ำ่ มาก (r=0.086) เมือ่ วิเคราะห์สาเหตุทที่ ำ� ให้ความ
สัมพันธ์อยูใ่ นระดับต�ำ่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวัง
ว่าจะได้รบั ประโยชน์ในด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก โดย
คาดหวังเป็นอย่างมากว่าพลับพลึงธารจะเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน (X =3.67) แต่ในทางตรงกันข้าม
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับประโยชน์โดยทางตรงจาก
พลับพลึงธารน้อย จึงมีผลท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธารในระดับต�ำ่

สรุป
การศึกษาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารของประชาชน บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง ใน 2 หมู่บ้าน ประชากรตัวอย่างจ�ำนวน
170 ครัวเรือน พบว่า สภาพภูมิประเทศของต�ำบลนาคา

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันและป่าไม้ ลักษณะเป็นพื้นที่
ราบเชิงเขาลงสู่ทะเล มีคลองนาคาเป็นคลองสายหลัก
ของต�ำบล ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีม่ กี ารศึกษาอยูใ่ น
ระดับประถมศึกษา ย้ายถิน่ ฐานมาจากทีอ่ นื่ และตัง้ ถิน่ ฐาน
ที่นี่เป็นเวลาเฉลี่ย 26 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่มีการปลูกพืช
เชิงเดีย่ ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มบี ทบาทในสังคมด้าน
การอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร ส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์
พลับพลึงธาร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ 3.78 โดย
ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการอนุรักษ์พลับพลึง
ธาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 และความคาดหวังที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการด�ำเนินการตามแนวทางการอนุรักษ์
พลับพลึงธารมีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลับพลึง
ธารของประชากรตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลับพลึงธาร ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะ
เวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน รายได้ตอ่ ปีของครัวเรือน การมีทดี่ นิ
ท�ำกิน และการมีบทบาทในสังคม ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
ได้แก่ อายุ อาชีพ การถือครองบ้านหรือที่ดินติดคลอง
และการได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธาร ส�ำหรับปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์
พลับพลึงธารนั้น พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทาง
การอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร และความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั
ประโยชน์จากการด�ำเนินการตามแนวทางการอนุรักษ์
พลับพลึงธารเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การอนุรกั ษ์
พลับพลึงธารของประชาชน
เนือ่ งจากการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พลับพลึง
ธารของประชากรตัวอย่าง บริเวณต�ำบลนาคา อ�ำเภอ
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สุขส�ำราญ จังหวัดระนอง อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้
การยกระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน จึงควรด�ำเนินการ
ดังนี้
1. ควรเริ่มจากกลุ่มที่มีส่วนร่วมอยู่แล้วให้มี
โอกาสมากขึน้ ซึง่ กลุม่ ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ กลุม่ ประชาชน
ทีม่ รี ะดับการศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีระยะ
เวลาการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 20 ปี รายได้ของครัวเรือน
100,001-200,000 บาท/ปี มีทดี่ นิ ท�ำกิน และมีบทบาทใน
สังคม สร้างโอกาสให้กลุม่ เหล่านีไ้ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมอนุรกั ษ์พลับพลึงธารและทรัพยากรป่าไม้บอ่ ย
ขึน้ เพือ่ ให้ได้ซมึ ซับและเข้าใจการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
และทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ สามารถน�ำไปบอกเล่า
ถ่ายทอดให้ประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมได้
โดยวางแผนการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมที่ประชาชนจะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น
หลังจากช่วงเสร็จสิ้นกิจกรรมทางการเกษตร เป็นต้น
2. ส่งเสริมผู้น�ำชุมชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร เช่น จัด
ประกวดหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการอนุรักษ์พลับพลึง
ธารดีเด่น จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การมอบเกียรติ
บัตรหรือรางวัลแก่บคุ คลทีม่ คี วามส�ำคัญในการอนุรกั ษ์
พลับพลึงธาร และสร้างรายได้เพิม่ เติมจากกิจกรรมการ
อนุรกั ษ์ให้ชมุ ชน เช่น การเพาะขยายพันธุพ์ ลับพลึงธาร
เพื่อจ�ำหน่ายและปลูกฟื้นฟูในล�ำคลอง การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และการจ�ำหน่ายของ
ที่ระลึก เป็นต้น
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