
ชื่องานวิจัย  การจั ดทํ าฐานข อมู ลและสื่ อส ารสาธารณ ะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

ผูวิจัย   นายพิชิต  วันดี 

   นายสกรณ  บุษบง 

   นายพิชาภพ  กะรัมย 

หนวยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ปวิจัยสมบูรณ   พ.ศ. 2559 

เลขทีส่ัญญารับทุน 52/2559 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอมริมลําน้ํ าชี  2) เพื่ อจัดทํ าฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี 3) เพื่อประเมินผลการใชงานฐานขอมูลและ

สื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําช ีกลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย ประกอบดวย 1) นักวิจัยทองถิ่นซึ่งเปนผูแทนจากคนในชุมชนบานเสม็ด ทั้งนี้

นักวิจัยทองถิ่น ไดแก ผูนําชุมชน ชาวบาน พระสงฆ ครู นักศึกษา นักเรียน และ 2) ประชากรที่

เปนผูเขารวมกิจกรรมและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรม โดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัย

ความนาจะเปน (Non Probabilistic Sampling) ไดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี 2) ประเด็นการสนทนากลุม (Focus 

Group) รวมกับชุมชนเพื่อศึกษาสภาพ ความตองการสื่อสารสาธารณะ แนวทางการพัฒนา

ฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 3) ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี

ของชุมชนบานเสม็ด 4) สื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริม

ลําน้ําชี 5) แบบประเมินคุณภาพฐานขอมูล และสื่อสารสาธารณะ และ 6) แบบประเมินความ

พึงพอใจที่มีตอฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 



 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพชุมชนบานเสม็ดที่อยูติดริลําน้ําชีมีความสัมพันธเกี่ยวของ

กับวิถีชีวิต เปนแหลงอาหารและทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนโดยมีผืนปาแบงออกเปน 3 โซน 

ไดแก โซน A เปนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณมีลักษณะพันธุไมพุมสลับกับไมยืนตน และมีหนอง

น้ํา 3 แหลง เชน หนองบัว หนองแสง และหนองตลิ่งหัก โดยชาวบานใชเปนแหลงหาอาหาร 

พื้นที่โซน B เปนพื้นที่สวนบริเวณตรงกลางของผืนปา มีลักษณะเปนพื้นที่ลุมมีน้ําทวมในชวงฤดู

น้ําหลาก สงผลใหมีความอุดมสมบูรณจากธาตุอาหารที่มากับสายน้ํา พื้นที่ดังกลาวเปนแหลงหา

มันปา หนอไม เห็ดปา และดักสัตว เปนตน และพื้นที่โซน C เปนพื้นที่ติดกับแนวปาบานมะระ 

ลักษณะเปนไมยืนตนสูงใหญปกคลุมไปทั่วบริเวณ และเปนพื้นที่อนุรักษไมพันธุตางๆ เชน ไม

เต็ง ไมพลวง ไมกระโดน 2) การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี

ประกอบดวยขอมูลปาไม สัตวน้ํา แมลง ในพื้นที่ปาจํานวน 5541.74 ไร โดยจัดทําเปนเว็บไซต

นําเสนอขอมูล และพัฒนาสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ริมลําน้ําชี ประกอบดวยฐานเรียนรูทั้ง 5 ฐาน ไดแก ฐานที่ 1 การเรียนรูธรรมะกับการดูแล

รักษาปา ฐานที่ 2 ตนไมนานาพันธุ ฐานที่ 3 เรียนรูมันปา ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรูเห็ดปา และ

ฐานที่ 5 ฐานนิเวศปาชุมชนริมลําน้ําชี 3) ผลการประเมินคุณภาพฐานขอมูลและสื่อสาร

สาธารณะพบวา ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี มีคุณภาพอยูในระดับ

มาก (  = 4.22 , S.D. = 0.99) และสื่อสารสาธารณะที่พัฒนาขึ้นผานการประเมินคุณภาพโดย

ผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพภาพรวมในระดับมาก (  = 4.21, S.D. = 0.52) สวนความพึงพอใจของ

ผูใชงานฐานขอมูล อยูในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.71) และสื่อสารสาธารณะพบวา มี

ความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 0.83) 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ:   ฐานขอมูล สื่อสารสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชี ชุมชนบานเสม็ด 



Abstract 

 

 This study is aimed to investigate 1) community perspectival aspects for 

natural resources in Lum-Nam-Chi riverside environment, 2) construction of 

data bases and public communicating media for the conservation of natural 

resources and 3) outcome assessment of data bases and public communicating 

media utilization that affecting the conservation of natural resources in Lum-

Nam-Chi riverside environment. Population used in this study are comprising of 

1) local researchers which were selected as the representatives of Ban-Sa-med 

villagers as same as may be, they were village headman, villagers, monks, 

teachers and students, 2) villagers or people who took participatory action 

and/or steak holders in this activity. This population was selected on the basis 

of Non- Probabilistic Sampling method and 30 people were finally chosen by 

basing on purposive sampling. Total of 6 research tools were performed and 

respectively described as followings; 1) questionnaire for the obtaining of 

community fundamental data including natural resources and environmental 

situation at Lum-Nam-Chi riversides, 2) focus group topics generated by using 

community co-operation concerning the development procedures of 

environmental data bases and public communicating media including the 

necessary as well, 3) natural resources and environmental data bases at  Lum-

Nam-Chi riversides of Ban Sa-med, 4) public communicating media that focused 

on natural resource and environmental conservation in Lum-Nam-Chi riverside, 

5) qualitative assessment questionnaire to valuate quality of those data bases 

and  public communicating media, 6) utilizer satisfaction survey on those of 

data bases and  public communicating media. The result showed that, (1) 

community perspectival aspects, Ban Sa-med located at Lum-Nam-Chi 



riversides which created a resourceful and biological diverse wetland forest that 

could provide an important food source of community.  This wetland forest 

divided into 3 zones; A, B and C; A zone was referred as a plenty and non-

disturbance forest which shrub and tree were alternately appeared. Moreover, 

3 wetland ponds; Nong-Bua, Nong-Saeng and Nong-Taling-Huk were presented 

and served as food source of the village. B zone was located at the forest 

center which elevation is lower than other areas. This zone was served as water 

retention area which seemed to be swamp or wetland in flooding season. 

These conditions promoted the accumulation of nutrients discharged with 

water masses which appropriated for the growth of wild taro/potato, bamboo 

sprout, mushroom and including small-wild animal in dry season. In accordance 

with the C zone, this zone was represented as bordering forest which occupied 

to the frontier of Ban-Ma-Ra village, the neighboring village of Ban-Sa-Med. The 

plant community was mixed-decidous forest with dipterocarp was dominant 

group, so this zone was also served as botanical conservation area. (2) Natural 

resources and environmental data bases were developed by comprising the 

data of forest, aquatic animal and insect within the total area of 5541.74 Rais. 

This information were expressed through the website and public 

communicating media that especially concerned the conservation aspects by 

providing total 5 learning stations; 1) Ethics learning for the protection of forest 

area. 2) Biodiversity of plant species in the forest, 3) Learning of wild 

potatoes/taro, 4) Learning of wild-edible mushroom, and 5) Lum-Nam-Chi 

riverside forest ecology, respectively. (3) For the quality assessment, on the 

basis of the maximum 5 category score, natural resources and environmental 

data bases showed relatively high quality by revealing average 4.22 + 0.99, 

public communicating media was 4.21 + 0.52. For the satisfaction survey, data 



bases utilizer also showed relatively high with 4.12 + 0.71 whereas the 

satisfaction of public communicating media was 3.80 + 0.83, respectively. 
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