
     

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิ จัย เรื่อง การจัดทํ าฐานขอมูลและสื่ อสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ดในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเด็นตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู  

4. ทฤษฎสีื่อสารสาธารณะ  

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล (Database)   

ในการจัดทําระบบฐานขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกันและวิเคราะหออกแบบ

ตารางฐานขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว สามารถแกไขขอมูล เพิ่มเติมขอมูลได

ตลอดเวลา การจัดการดานฐานขอมูลมีผูเช่ียวชาญและนักวิชาการไดใหความหมายดังน้ี 

 อนรรฆนงค คุณมณี (2555) ระบบฐานขอมูลมีไวสําหรับเก็บฐานขอมูลที่หลากหลาย

รูปแบบ ซ่ึงภายในแตละฐานขอมูลมีขอมูลสําคัญมากมายในการสรางเว็บไซตมีขอมูลมากมายท่ี

รับเขามาจากฟอรมหรือกลองรับขอมูลรูปแบบตาง ๆ ตองนําขอมูลเหลานั้นมาเก็บไวในระบบ

ฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลรายละเอียดสินคา ฐานขอมูลผูสมัครเขาใชงานระบบ หรือฐานขอมูล

คําถามคําตอบในเว็บบอรด เปนตน 

วิเชียร เปรมชัยสวัสด์ิ (2546) ไดใหความหมายของฐานขอมูลวา ฐานขอมูล คือ ระบบท่ี

รวบรวมขอมูลไวในท่ีเดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวยแฟมขอมูล (File) ระเบียน (Record) และเขต

ขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไปดึงขอมูลที่ ตอง

การไดอยางรวดเร็วซ่ึงอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing system 
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  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2545) ไดใหความหมายของคําวา ระบบ (System) มีลักษณะเปน

กลุม (Set) ท่ีมีองคประกอบ (Component) หลายๆ สวน โดยแตละองคประกอบจะทํางานรวมกัน

เพื่อจุดประสงค (Purpose) เดียวกัน เชน ระบบงานทางคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคประกอบ

หลัก 3 สวน คือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และบุคลากร (People ware)  

ทั้ง 3 สวนนี้จะทํางานรวมกัน เพื่อจุดประสงคในการประมวลผลเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ตรงตาม

ความตองการ  

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2542: 9) ไดอธิบายความหมายของฐานขอมูล (Database) คือ กลุม

ของขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของเปนเรื่องเดียวกัน เชน กลุมขอมูลเกี่ยวกับพนักงานบริษัท 

ประกอบดวย รหัสพนักงาน ช่ือ นามสุกล เบอรโทรศัพท และกลุมขอมูลดังกลาวถูกจัดเก็บอยู

รวมกันหลายๆ กลุม ซึ่งอาจจะเก็บอยูในรูปแบบแฟมเอกสารหรืออยูในคอมพิวเตอร ระบบ

ฐานขอมูลมีองคประกอบของโครงสรางขอมูลดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสรางของขอมูล 

 

Database 

File 

Record 

Byte 

Bit 

A collection of related file 

A collection of byte 

A collection of bit 

A binary digit 0 or 1 

A collection of records 
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- บิต (bit) ยอมาจาก Binary Digit ขอมูลในคอมพิวเตอร 1 บิต จะแสดงได 2 สถานะ คือ 

0 หรือ 1 การเก็บขอมูลตางๆ ไดจะตองนําบิตหลายๆ บิต มาเรียงตอกัน เชน นํา 8 บิต มาเรียงเปน 

1 ชุด เรียกวา 1 ไบต 

- เม่ือเรานําไบต (byte) หลายๆ ไบตมาเรียงตอกันเรียกวา เขตขอมูล (field) เชน Name 

ใชเก็บชือ่ LastName ใชเก็บนามสกุล เปนตน  

- เม่ือนําเขตขอมูลหลายๆ เขตขอมูลมาเรียงตอกันเรียกวา ระเบียน (record) เชน 

ระเบียนท่ี 1 เก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิดของนักเรียนคนท่ี 1 เปนตน  

- การเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกวาแฟมขอมูล (File) เชน แฟมขอมูล

นักเรียนจะเก็บ ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิดของนักเรียน จํานวน 500 คน เปนตน  

- การจัดเก็บแฟมขอมูลหลายๆ แฟมขอมูลไวภายใตระบบเดียวกันเรียกวาฐานขอมูลหรือ 

Database เชน เก็บแฟมขอมูลนักเรียน อาจารย วิชาท่ีเปดสอน เปนตน   

การเขาถึงฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการฐานขอมูลมาชวยเรียกวา database 

management system (DBMS) ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถจัดการกับขอมูลตามความตองการได 

ในหนวยงานใหญๆ อาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา 

ฐานขอมูลสินคา เปนตน  

จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ระบบฐานขอมูลเปนระบบจัดเก็บขอมูล

ดวยคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศ นําขอมูลมารวมไวเปนศูนย

เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว จัดการขอมูลโดยการเพิ่ม แกไข ปรับปรุง 

หรือลบขอมูลตามสิทธิของผูใชงานในแตละระดับ เชน ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูบริหารฐานขอมูล 

ผูใชฐานขอมูล เปนตนและสามารถนําขอสนเทศเหลาน้ันมาใชไดทุกเมื่อที่ตองการ 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล (2546) ใหรายละเอียดวา การพัฒนาระบบเปน

การสรางระบบงานใหมหรือปรับเปลี่ยนงานเดิมท่ีอยูใหสามารถทํางานเพื่อแกปญหาการดําเนินงาน

ทางธุรกิจไดตามความตองการของผูใชงาน โดยอาจนําคอมพิวเตอรมาชวยในการนําขอมูลเขาสู

ระบบเพื่อประมวลผล เรียบเรียงเปลี่ยนแปลง และจัดเก็บทําใหไดผลลัพธตามตองการ 
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วิไลรัตน ยาทองไชย (2550) กลาววา การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวงจร System 

development Life Cycle (SDLC) เปนวัฏจักรของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดํารงอยูภายใน

องคกร โดยเมื่อเกิดความคิดในการท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศจะเร่ิมตนจากากร

ศึกษาเบ้ืองตน มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. การกําหนดปญหา (Problem Definition) การกําหนดปญหา หรือเขาใจ

ปญหาเปนขั้นตอนเร่ิมตนของการพัฒนาระบบ ซึ่งนักวิเคราะหระบบจะตองทําความเขาใจถึงปญหา

ที่เกิดขึ้น และความตองการของผูใชเพื่อหาแนวทางของระบบใหมท่ีจะตองสนองความตองการของ

ผูใช และสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนได 

2. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) การศึกษาความเปนไปได เปน

การศึกษาเบื้องตนโดยมีจุดประสงคเพื่อคนหาวาแนวทางที่เปนไปไดของการทําโครงการ ซึ่งอาจมี

หลายแนวทางท่ีสามารถแกปญหาของระบบไดโดยเสียคาใชจายและเสียเวลานอยท่ีสุด ไดผลลัพธ

เปนที่นาพอใจ แนวทางตางๆ ท่ีไดเสนอมานี้จะตองมีการพิสูจนวามีความเหมาะสมหรือเปนไปได 

และจะตองเปนท่ียอมรับจากผูบริหาร นักวิเคราะหระบบจะตองศึกษาใหเกิดความชัดเจนใหไดวา 

การแกปญหาดังกลาวนั้น มีความเปนไปไดหรือไม โดยทั่วไปในการศึกษาความเปนไปได จะ

พิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ 

   - ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility) เปนการศึกษา

ความเปนไปไดดานเทคนิคหรือดานเทคโนโลยี จะทําการตรวจสอบวาภายในองคกรมีเครื่อง

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร อุปกรณตอพวงรวมท้ังเครื่องมืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือไม จํานวนเทาใด 

เพียงพอหรือไม ถามีสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรอยูในระดับใด ถาไมมีจะซื้อไดหรือไม ซื้อท่ี

ไหน นอกจากน้ีซอฟตแวรจะตองพัฒนาใหม หรือตองซ้ือใหม เปนตน 

   - ความ เป น ไป ได ด านการปฏิบั ติ  (Operational Feasibility) เป น

การศึกษาความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติ นักวิเคราะหระบบจะตองพิจารณาดูวาแนวทางแตละ

แนวทางที่จะใชแกปญหานั้น จะตองสนองความตองการของผูใชระบบหรือไมเพียงใด จะกอใหเกิด

ผลกระทบตอวิธีการทํางานของผูใชระบบหรือไมอยางไร และมีความพึงพอใจกับระบบใหมในระดับ
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ใด นอกจากน้ีจะตองพิจารณาวาบุคลากรที่จะพัฒนาและติดต้ังระบบมีความรูความสามารถหรือไม 

และมีจํานวนเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอจะหาไดหรือไมและระบบใหมสามารถเขากันกับการ

ทํางานของระบบท่ีมีอยูในปจจุบันหรือไม 

   - ความเปนไปไดดานการลงทุน (Economic Feasibility) เปนการศึกษา

ความเปนไปไดดานการลงทุน จะเปนการตรวจสอบเกี่ยวกับคาใชจายของโครงการรวมท้ังเวลาท่ี

จะตองใชในการพัฒนาระบบ โดยพิจารณาวาเปาหมายของการทําโครงการที่ไดกําหนดไว สามารถ

ทําใหสําเร็จไดภายในวงเงินที่กําหนดไวหรือไม และหากมีการดําเนินงานโครงการในข้ันตอไป

ทั้งหมดจนจบ จะคุมคากับการลงทุนหรือไม จะไดรับกําไรหรือผลประโยชนจากระบบใหมคุมคากับ

การลงทุนหรือไม ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งผูบริหารจะตัดสินใจวาควรจะดําเนินการตอไปใน

ขั้นตอนการวิเคราะห 

3. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนขั้นตอนของการศึกษาการทํางาน

ของระบบงานเดิม (ปจจุบัน) เพื่อตองการคนหาวาทํางานอยางไร ทําอะไรบาง และมีปญหาใด

เกิดข้ึนบาง หรือผูใชระบบตองการใหมีการเปล่ียนแปลงอยางไร เปลี่ยนแปลงสวนใดบางของระบบ 

หรือตองการใหระบบใหมทําอะไรไดบาง นักวิเคราะหระบบจะตองเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของ

องคกรเพื่อนํามาจัดทํารายงานการทํางานของระบบ ซ่ึงจะตองใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล (Fact-

Gathering Techniques) โดยการศึกษาเอกสารท่ีระบบใชงานอยูในปจจุบัน การตรวจสอบวิธีการ

ทํางานปจจุบันดวยการสังเกต การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณผูใชและผูบริหาร รวมทั้งผูที่มี

สวนเกี่ยวของกับระบบในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่องคกรนั้นๆ ใชงาน

อยูในระบบการทํางานในปจจุบัน ไดแก แผนผังการบริหารบุคลากรในองคกร คูมือการทํางาน 

แบบฟอรมรายงานตางๆ ที่ใชหมุนเวียนอยูในระบบ ซึ่งอาจจะทําใหนักวิเคราะหระบบคนพบ

ขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง อันเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาจากระบบงานเดิม ตัวอยางเชน เมื่อ

พนักงานขายไดรับใบส่ังซื้อจากลูกคา จะมีข้ันตอนการทํางานอยางไร เชน การปอนขอมูลการสั่งซ้ือ

สินคาน้ัน ทําอยางไร รับชําระเงินอยางไร ซึ่งนักวิเคราะหระบบอาจะตองไปเฝาสังเกตการณทํางาน

ในแตละขั้นตอนของบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อจะใหมีความเขาใจและเห็นระบบการทํางานจริงๆ อัน
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จะทําใหสามารถคนพบจุดสําคัญของระบบวาคืออะไร นอกจากน้ีนักวิเคราะหระบบอาจจะตอง

สัมภาษณผู ใชและผูบริหารระบบงาน เพื่อทําใหทราบวาการทํางานเปนอยางไร ตองการ

เปล่ียนแปลงอะไรบาง อะไรคือความไมพึงพอใจ ความไมสะดวกคลองตัวในการทํางาน เนื่องจาก

ผูใชระบบและผูบริหารท่ีมีความชํานาญในหนาที่ท่ีปฏิบัติอยู ซึ่งจะสามารถใหขอมูลไดตรงประเด็น

ที่นักวิเคราะหระบบตองการ เพื่อจะใชในการออกแบบระบบตอไป โดยนําขอมูลความตองการ

ดังกลาวที่รวบรวมไดมาเขียนเปนแบบทดลอง (Prototype) สามารถทําแบบทดลองมาเสนอผูใช 

เพื่อใหผูใชเห็นวาระบบใหมท่ีจะพัฒนาข้ึนน้ันมีการทํางานอยางไร มีรูปแบบอยางไร ทํางานอะไรได

บาง ตรงกับความตองการของผูใชหรือไม หากไมตรงกับความตองการของผูใชก็สามารถแกไขได

ทันทีกอนการนําไปพัฒนาจริงๆ  

4. การออกแบบระบบ (System Design) จะเปนการนําเสนอระบบใหม โดยท่ี

นักออกแบบระบบจะดําเนินการออกแบบระบบใหม การออกแบบระบบ ตองทําการออกแบบทาง

ตรรกศาสตร (Logical Design) ซึ่งเปนสวนท่ีทําการติดตอกับผูใชงาน เชน การใชแปนพิมพหรือ

การใชเมาสในการเลือกสวนการทํางาน และการออกแบบระบบ (System Design) จะเปนการ

ออกแบบในสวนของการปอนขอมูล (Input), รายละเอียดขั้นตอนการประมวลผล (Process 

Details) เชนการคํานวณ, การจัดเก็บขอมูล (Stored), การออกแบบโครงสรางการจัดเก็บ

แฟมขอมูล (File Structure), เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล (Storage Device) การสํารอง

ขอมูล (Backup) รวมท้ังรูปแบบของผลลัพธที่ตองการ (Output) การกําหนดรายละเอียดขั้นตอน

การประมวลผล (Process Details), ตารางขอมูล (Table), แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของ

ขอมูล (Data Flow Diagram) ผังงานสําหรับระบบ (System Flowchart) รวมถึงการออกแบบ

เลือกซื้อตัวเคร่ืองและอุปกรณประกอบตางๆ (Hardware) เพื่อรองรับกับโปรแกรม (Software) ท่ี

พัฒนาขึ้นมา 

5. การพัฒนาและติดต้ังระบบ (Construction and Implementation) เปนขั้น

ที่นําสิ่งตางๆ ท่ีวิเคราะหและออกแบบมาแลวจากขั้นที่ 3 และ ขั้นท่ี 4 มาจัดสรางซอฟตแวร เปน

การทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมเมอรและนักวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาซอฟตแวรอาจใช
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ภาษาคอมพิวเตอรหรือ ซอฟตแวรประเภทที่มีเครื่องมือชวยในการสรางโปรแกรมท่ีเรียกวา CASE 

(Computer Aided Software Engineering) ก็ ได  ในขั้นนี้ ตองมีการทําเอกสารประกอบซ่ึง

เอกสาร (Document) จะมี 2 ประเภทคือ คู มือสําหรับโปรแกรมเมอรใชในการแกไขและ

บํารุงรักษาระบบ และคูมือประกอบการใชงานของผูใช (User Documentation) 

6. การทดสอบและบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) เมื่อทําการพัฒนาระบบ

เรียบรอยกอนจะนําระบบไปใชงานจริงตองมีการทดสอบการทํางานของระบบโดยนักพัฒนาหรือ

ผูใชงานระบบ ทําการทดสอบการทํางานรวมกันระหวางนักพัฒนาและผูใชงานระบบการทดสอบ

ควรใชขอมูลที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อดูผลลัพธที่ไดวาถูกตองและตรงตามความตองการของผูใชหรือไม 

เมื่อพบวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทํางานของระบบจะตอง มีการปรับแกซึ่งเรียกวาการ

บํารุงรักษาระบบ โดยใชเอกสารที่จัดทําขึ้นในขั้นที่ 5 

7. การติดตามและการประเมิลผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดท ายของ

กระบวนการพัฒนาระบบงาน ซึ่งตองมีการฝกอบรมการใชงานระบบใหแกผูใชงาน เพื่อจะทราบ

ความพึงพอใจของผูใช 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือสาธารณะ  

    2.3.1 ความหมายของการรับรู    

     ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดใหความหมายของการรับรู (Perception)  วา

หมายถึง กระบวนการท่ีเราเลือกจัดการ และแปลความปจจัยนําเขาในการสรางภาพท่ีมีความหมาย

ของโลกสัมผสัสิ่งใด ๆ ผานประสาทสัมผัสตาง ๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และความรูสึก

ทางจิตใจทาการสรุปและตีความหมายของสิ่งท่ีสัมผัสนั้น ๆ    เพื่อท่ีจะสรางภาพในสมองใหเปน

ภาพท่ีมีความหมายหรือมีความสอดคลองกับภาพความทรงจําเดิม และสงผลใหเกิดการกระทําท่ี

ตอบสนองตอการรบัรูที่เกิดขึ้นเหลาน้ัน 

     วัชรี หวังนุช (2550) ไดใหความหมายของการรับรูวา การรับรู หมายถึง  การท่ี

มนุษยรับตัวกระตุนเขามาทางประสาทสัมผัสตาง ๆ จากน้ันก็มีการประมวลตีความขอมูลท่ีรับเขา
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มา ซ่ึงในการแปลส่ิงเราตาง ๆ ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของบุคคลแตละคน และบุคคลจะเลือก

ใหความสนใจเฉพาะส่ิงเราที่มีความหมายตอตนเอง  นอกจากนี้แลว การรับรูยังเปนการแสดงให

เห็นถึงความรู ความเขาใจของบุคคลที่เกิดขึ้นดวย 

     ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ (2549) ไดใหความหมายของการรับรูเปนกระบวนการ

ตีความหมายหรือแปลความสิ่งที่สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้มรส ผิวหนัง โดยอาศัยประสบการณ

รวมถึงสติปญญาซ่ึงไดแก ความจํา การตัดสินใจ เหตุผล หรืออาจเกิดจากความสนใจ ความตองการ 

ความคาดหวัง คานิยมและแรงจูงใจหรือสภาพจิตใจขณะน้ัน ตลอดจนบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

เปนเครื่องชวยในการแปลความหมายนั้น ๆ  ออกมาเปนความรูความเขาใจแลวตอบสนองออกมา

ในรูปของการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีความหมาย เชน มองเห็นตนไมนอยใหญที่มีสีเขียวขจี

ติดตอกันไปอยางมากมายก็รับรูและเขาใจวาน่ันคือ ปา และจากน้ันก็จะเกิดการเรียนรูวาควร

ตอบสนองกับสิ่งตาง ๆ นั้นอยางไร และการตอบสนองอยางไรน้ันจะขึ้นอยูกับประสบการณตาง ๆ 

ของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

     สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2549) ได ใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง 

กระบวนการที่อินทรียหรือสิ่งมีชีวิตพยายามทําความเขาใจสิ่งแวดลอมโดยผานทางประสาทสัมผัส 

กระบวนการนี้เริ่มตนจากการใชอวัยวะสัมผสัจากสิง่เราและจัดระบบส่ิงเราใหมภายในระบบการคิด

ในสมอง ภายหลังจากน้ันจะแปลความหมายวาสิ่งเรารับสัมผัสเขามานั่นคืออะไร ข้ันแปล

ความหมายน้ีเปนขั้นท่ีอินทรียจะใชประสบการณเกาเปนพื้นฐานของการแปลความหมาย  

     ทิวา พงศธนไพบูลย และคณะ (2544) ไดใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง 

การที่บุคคลไดรับการกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ โดยทางโสตประสาททั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก 

ลิ้น และผิวหนัง ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางประกอบกัน แลวจะตีความหมายหรือแปลเปน

ความรูสึกตอสิ่งน้ัน ๆ หากมีการแปลความหมายดังกลาวไมเหมือนกันแสดงวาเกิดการรับรูตางกัน 

ดังน้ัน การท่ีคน 2 คนไดรับส่ิงเราอยางเดียวกัน เวลาเดียวกันแตมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกตางกัน 

เหตุเพราะเกิดจากการรับรูน่ันเองเหตุผลที่รับรูตางกันเน่ืองจาก ความรู ประสบการณ ความรูสึกนึก

คิดแตกตางกัน 
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     พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) ได ใหความหมายของการรับรูวา เปน

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยไมรูตัว หรือต้ังใจ และมักเกิดตามประสบการณและสิ่งสมทางสังคม 

คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น 

แตละคนมีความสนใจและรับรูสิง่ตาง ๆ รอบตัวตางกัน ฉะนัน้เมื่อไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคน

อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน  

     สุป ญ ญ า ไชยชาญ  (2543) ได ให ความหมายของการ รับ รู ว า  การ รับ รู 

(Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือสิ่งเราเขามาจัดระเบียบ

และทําความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเปนเครื่องมือ จากน้ันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ี

บุคคลสองคนไดรับสิ่งเราอยางเดียวกันและตกอยูภายใตสถานการณ เดียวกันแตมีปฏิกิริยา

ตอบสนองแตกตางกันเปนเพราะการรบัรูนั่นเอง   

  จากการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับการรับรูขอมูลขาวสารมาทั้งหมด สรุปไดวา

การรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง การท่ีมนุษยรับรูและเขาใจผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดานไดแก หู 

กาย จมูก ลิ้มรส และผิวหนัง แลวสามารถตีความหมายของขอมูลท่ีไดรับตามประสบการณของแต

ละบุคคล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสนใจและผลตอบรับจากสิ่งเราที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมท่ี

แตกตางกันออกไป 

2.3.2 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการรับรูขอมูลขาวสาร   

     วิเชียร วิทยอุดม (2547) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู มีปจจัย 

ดังตอไปนี้ ผูรับรู (Perceiver) เม่ือบุคคลมองดูเปาหมายและพยายามท่ีจะแปลความหมายของสิ่งท่ี

ไดเห็นการแปลความหมายนั้นไดรับอิทธิพลอยางมากจากอุปนิสัยสวนตัวของบุคคลท่ีเปนผูรับรูนั้น 

แตปจจัยเหลานีท่ี้มีความสําคัญและสงผลกระทบตอการรับรูมากกวาอุปนิสัยของบุคคลนัน้ ๆ ไดแก 

ปจจัยที่เกี่ยวกับ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณท่ีผานมา เปาหมายของการรับรู 

(Target) ลักษณะทางเปาหมายท่ีถูกมองดูสามารถจะกระทบกับการรับรูของเรา คนท่ีจะไดรับ

ความสนใจอยางมากหรือคนท่ีไมไดรับความสนใจเลย ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานอารมณ เสียง ขนาด 

และอคติประกอบอ่ืน ๆ ของเปาหมายที่สามารถกระทบตอการรับรูได   เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเวลา
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เดียวกันหรอใกลเคียงกัน (Proximity) จะมีผลตอการรับรู ซึ่งมักจะพบวาเอาภาพหรือเหตุการณท่ี

ไมเกี่ยวของกันมาอยูรวมกัน สรางการรับรูเขาดวยกัน แทนท่ีจะแยกออกจากกันจนทําใหคิดวา

เหตุการณนัน้เกิดข้ึนเพราะสาเหตุอันเดียวกันหรือมีอะไรเก่ียวของกัน 

     วัชรี หวังนุช (2550) ไดสรุปวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูนั้นประกอบดวย

ทัศนคติ เหตุจูงใจ ความสนใจประสบการณในอดีต ความคาดหวัง เปาหมายและสถานการณ 

ทั้งหมดน้ีสงผลตอการรับรูส่ิงตาง ๆ ของมนุษยและปจจัยตาง ๆ เหลานั้นยังสงผลใหการรับรูของ

มนุษยแตกตางกันไปซ่ึงมีลักษณะที่เปนปจเจกบุคคล  

     มนฤดี ชวงฉ่ํา (2550) ไดสรุปไววา ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการรับรูที่สงผลใหบุคคลมี

การรับรูแตกตางกันน้ันข้ึนอยูกับปจจัย ดังน้ี 1) คุณลักษณะของผูรับรู  ซึ่งประกอบไปดวย 

คุณลักษณะภายนอกของบุคคล เชน ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัส และคุณลักษณะทาง

จิตวิทยา ไดแก เจตคติ บุคลิกภาพและความสนใจ 2) คุณลักษณะของเปาหมายท่ีถูกรับรู  เชน 

ความเขม ขนาด ความแปลกใหม และการเคล่ือนไหว 3) สภาพทางอารมณของผูรับรูในขณะน้ัน     

     สิทธิโชค วรานุสันติกูล 2549 (อางถึงใน บุญญตา, 2545) ไดกลาวถึงปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการรับรูทางสังคมวามีปจจัยดังตอไปน้ี 1) ความตองการ (Need) ของผูรับรูเองจะทําให

ผูรับรูตีความสิ่งเราท่ีสงมาเปนส่ิงท่ีจะสนองความตองการของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจให

เรารับรู สิ่งท่ีตองการไดรวดเร็ว เชน ขณะกําลังหัวเราะจะรับรูสิ่งท่ีเกี่ยวของกับอาหารไดเร็ว 2) 

ประสบการณ (Experience) บุคคลท่ัวไปมักจะตีความสิ่งท่ีตัวเองสัมผัสตามภูมิหลังของแตละคน 

3) การเตรียมตัวไวกอน (Preparatory Set) การที่คนเรามีประสบการณและการเรียนรูส่ิงใดมา

กอนทําใหเราเตรียมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งน้ันแนวเดียวกับที่เรารับรูมา 4) บุคลิกภาพ (Personality) 

บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับการรับรู เชน บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแข็งกราวยึดมั่นจะรับรูการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงเราไดชากวาผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบยืดหยุน 5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมี

อิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติท่ีดีตอใครคนหน่ึงการกระทําของบุคคลน้ันจะถูกรับรูในทาง

ที่ดีอยูเสมอ 6) ตําแหนงทางสังคม (Social Position) และบทบาททําใหคนเรารับรูส่ิงตาง ๆ ไม

เหมือนกัน 7) วัฒนธรรม (Culture) เปนตัวการสําคัญท่ีทําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน 8) สภาพ
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ทางอารมณ (Emotion) ของผูรับรูจะมีผลตอการรับรู การรับรูน้ันเปนขั้นตอนแรกของการมีพฤต

กรรม แตอยางไรก็ตาม การรับรูเปนเพยีงตัวแปรหน่ึงเทาน้ัน ในการเกิดพฤติกรรมย่ิงมีตัวแปรอื่นๆ 

อีกมากมายท่ีมีสวนในการเกิดพฤติกรรม เชน ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท 

แรงจูงใจ เปนตน แตอยางไรก็ตามการรับรูมีความสําคัญตอพฤติกรรมในแงท่ีวา ถาบุคคลรับรู

ถูกตองแมนยํา การแสดงพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปหนึ่ง ถาบุคคลรับรูอยางไมถูกตองแมนยําจะ

ทําใหการแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบหน่ึง กลาวคือ การรับรูมีสวนทําใหบุคคลแสดง

พฤตกิรรมแตกตางกันน่ันเอง 

     จากการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารและปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสารสามารถสรุปได ดังนี้  กระบวนการรับรูขอมูลขาวสาร

ประกอบดวย 1) การเปดรับขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ 2) การเลือกสนใจขอมูลขาวสาร  3) การ

ตีความขอมูลขาวสารที่ไดรับมาผานทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 4) การรักษาขอมูลขาวสารและนําไปสู

การตัดสนใจตอไป 5) การแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกที่ตนตองการหลังจากตัดสนใจ และปจจัย

ที่มี อิทธิพลตอการรับรูขอมลขาวสารข้ึนอยู กับผูรับรู เปาหมายท่ีถูกรับรู  สถานการณและ

สิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปและสภาพทางอารมณของผูรับรูในขณะน้ัน ซึ่งการรับรูขอมูลขาวสาร

เปนสิ่งแรกที่จะทําใหเกิดเปนพฤติกรรมข้ึนมาโดยอาศัยตัวแปรอื่น ๆ เชน บทบาท ทัศนคติ 

แรงจูงใจ เปนตน เนื่องจากบุคคลที่ มีการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกันจะสงผลใหแสดง

พฤตกิรรมทีแ่ตกตางกันออกไปดวย 

 

2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับส่ือสาธารณะ  

การสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพรขอมูลและสรางเครือขายใหเกิดประโยชนตอสวนรวมน้ัน 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงและไมจํากัดเวลา สถานท่ี รวมถึงกลุมบุคคล โดยมี

นักวิชาการไดใหความหมายของสื่อสารสาธารณะ ไวดังนี ้

ฐิ ตินันท  พงษสุทธิ รักษ (2550) ไดกลาวถึงสื่อสาธารณะวา เปนส่ือท่ีมีการยึดถือ

ผลประโยชนของประชาชนทุกคน โดยมีความเปนอิสระ มีความหลากหลายท้ังนี้เนื้อหาที่จะตอง
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นําเสนอจะตองเปนกลางสอดคลองกับความตองการและความสนใจของประชากรทุกกลุม และให

ความสําคัญกับคุณภาพมากกวาจํานวนผูชม ดวยภาระกิจดังกลาว องคกรสื่อสาธารณะจึงตอง

ปราศจากอทิธพิลของรัฐและกลุมทุน ดังนั้นรายไดหลกัของสื่อสาธารณะจึงควรมาจากประชาชนใน

รูปแบบของคาธรรมเนียม (License Fee) เปนหลกั   

Graham and Davies (1997)  ไดกลาวถึงส่ือสาธารณะวา สื่อสาธารณะตองมีขนาดใหญ

ตองเปนเครือขายระดับประเทศ และตองเปนอิสระจากการเมืองและการคา โดยมองวาสื่อ

สาธารณะจะตองเปน “ศูนยกลางแหงความเปนเลิศ” (Center of Excellence) ท่ีตองดําเนินการ

ผลิตรายการและออกอากาศดวยตัวเอง เปนผูวางมาตรฐานใหกับตลาด และสามารถกระตุนสื่อ

กระจายเสียงท้ังระบบโดยสื่อสาธารณะสามารถมีไดมากกวาหนึ่งสถานในประเทศ แตควรมีองคกร

หนึ่งท่ีมีขนาดใหญและมีกิจการท่ีสามารถสรางการรวมตัวในแนวด่ิง (Vertical Integration) ได 

โดยมีกจิกรรมที่ครอบคลมุตัง้แตการฝกอบรม การผลติ การวางผงัรายการ และการออกอากาศ  

    จากความหมายของส่ือสาธารณะท่ีกลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาสื่อสาธารณะ หมายถึง สื่อท่ี

ตองมีเครือขายระดับประเทศ ใหบริการแกสังคมอยางท่ัวถึง โดยยึดประโยชนของประชาชนทุกคน

เปนหลกัมีความเปนอิสระ หลากหลายในการนําเสนอ มีความเปนกลาง และสามารถตรวจสอบได 

    2.4.1 แนวคิดพ้ืนฐานของส่ือสาธารณะ  

อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ และคณะ (2539) ไดกลาวถึง การศึกษาเก่ียวกับเรื่องสื่อ

สาธารณะเกิดขึ้นโดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ซึ่งเปนที่มาของระบบสื่อสาธารณะในประเทศ

ตาง ๆ ไดแก  

    - ปจจัยดานเทคนิคเกี่ยวกับทรัพยากรความถ่ีเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 

เปนหนาที่ของรัฐที่ ตองทําหนาที่ จัดสรรทรัพยากรน้ีใหมความเหมาะสม และเปนไปเพื่อ

ผลประโยชนของสวนรวม    

     - ส่ือกระจายเสียงมีศักยภาพสูงตอระบบการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

หากประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถกูตอง รัฐบาลยอมไมอาจครอบงําและควบคุมสือ่เพื่อใชในทาง

มิชอบได    
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     - ความไมเชื่อม่ันในกลไกตลาดวาจะทําใหระบบการกระจายเสียงเปนไป

เพือ่ประโยชนสาธารณะได   เน่ืองจากกลุมธรุกิจหรือกลุมทุน จะมุงทํารายการเพื่อใหไดผูรับจํานวน

มาก อันจะนําไปสูรายไดจากการโฆษณาและผลกําไรสูงสุด ซึ่งคุณลักษณะของส่ือสาธารณะนั้นไม

อาจเปนส่ือท่ีอยูในระบบธรุกิจท่ีมุงหวงัผลกําไรสงูสุดได  

สื่อสาธารณะจึงตองยึดถือประโยชนของสาธารณะเปนหลักและเปนอิสระ 

หลักการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ การที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมได โดยท่ี

ประชาชนไมถูกมองวาเปนเพียงผูบริโภค  แตเปนพลเมอืงท่ีมีสิทธเิสยีงทางการเมืองในฐานะเจาของ

อํานาจอธปิไตย  

World Radio and Television Council (2001, อางถึงใน ฐิตินันท, 2550) ได

กําหนดนิยามและหลักการของส่ือสาธารณะไวในแงของหลักการและเน้ือหารายการ ซ่ึงนับเปน

กรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมแนวคิดตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

ในแงของหลักการพื้นฐาน (Principles) สิ่งท่ีสื่อสาธารณะควรยึดถือ 

ไดแก  

     1. เขาถึงประชาชนทุกคน (Universality)  

2. มีความหลากหลาย (Diversity) 

3. ผลติรายการที่มีจดเดน (Programs that Leave Their Mark)  

4. ผลติรายการดวยตัวเอง (In – House Production)  

5. ผลิตเน้ือหาที่นําเสนอเพือ่สวนรวม (National Content)  

   Atkinson and Raboy (1997 )  ในแงของความแตกต างของสื่ อ

สาธารณะและสื่อเชิงพาณิชยถึงปรัชญาพื้นฐานที่แตกตางกันระหวางสื่อสาธารณะและสื่อเชิง

พาณิชยใน 3 ดาน โดยกลาววาส่ือสาธารณะมีจุดมุงหมายท่ีจะเขาถึงประชากรของประเทศ โดย

มุงเนนการสรางและสิ่งเสริมวัฒนธรรมดานตาง ๆ โดยเปนเสมือน “พื้นที่สาธารณะ” ของ

ประชาชนทุกคนในประเทศในขณะท่ีสื่อเชิงพาณิชยมีเปาหมายทางการคาและมีรายไดหลักมาจาก

คาโฆษณา ผูชมรายการจึงเปรียบเสมือนเปนผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของสินคาตาง ๆ  สื่อเชิง
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พาณิชยจึงเปรียบเสมือนเปนตลาดท่ีเปนพื้นที่ใหผูซ้ือและผูขายมาพบกัน กลาวไดวา ความแตกตาง

ที่ชัดเจนของสื่อเพื่อสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยอยูท่ีจุดมุงหมายนี้การดําเนินงานวาจะมีเปาหมาย

เพื่อการคาหรือมุงเพื่อสรางคุณภาพใหกับสังคม ซึ่งเปาหมายดังกลาวก็จะสงผลตอนโยบายและ

เน้ือหาตาง ๆ ที่สือ่นําเสนอตอสังคม 

 

ตารางที่ 2.1 ปรัชญาพื้นฐานของสื่อสาธารณะเปรียบเทียบกับสื่อเชิงพาณิชย 

ส่ือสาธารณะ ส่ือเชิงพาณิชย 

ประชากร (Citizen) ผูบริโภค (Consumer) 

วัฒนธรรม (Culture) เศรษฐกิจ (Economy) 

พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ตลาด (Market) 

  

 2.4.2 องคประกอบของส่ือสาธารณะ  

หนวยงานวิจัยดานการกระจายเสียงของอังกฤษ (1997 อางถึงใน ฐิตินันท, 2550) 

ไดอธบิายแนวคิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะวาตองมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี   

- สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกพื้นที่  

- มีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับรสนิยมและความสนใจของทุกคน   

- ใหความสําคัญกบัชนกลุมนอยเปนพเิศษ   

- มีบทบาทในการสรางชมุชนและเอกลกัษณของชาติ 

- ปราศจากผลประโยชน   

- ไดรับเงนิอดุหนุนโดยตรงจากสาธารณะ   

- มุงผลิตรายการทีม่ีคุณภาพมากกวาเนนความตองการจํานวนผูชม  

- ผูผลิตรายการมีเสรีภาพเต็มทีใ่นการนําเสนอเน้ือหา 
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2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ดจากกการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมกับผูอาวุโส และผูนําชุมชน ประชาชนผูท่ีใช

ประโยชนจากปาชุมชนริมชําชี พบวา สถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของชุมชนบานเสม็ด ไดมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางเห็นไดชัด จากสถานการณ

ปญหาดังกลาว คณะผูศึกษาจึงไดแบงการเปลี่ยนออกเปน 3 ยุค ไดแก ไดแก  1. ยุคกอต้ังชุมชน  

2. ยุคขยายพื้นท่ีทํากิน 3. ยุคปจจุบัน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้(อุทิศ ทาหอม และคณะ, 2557) 

  2.5.1 ยุคกอต้ังชุมชนบานเสม็ด  

   ยุคกอต้ังชุมชนบานเสม็ด ผูที่กอต้ัง พื้นท่ีลอมรอบหมูบานปกคลุมไปดวยปาไม 

ระยะหางจากลํานํ้าชีประมาณ 3 กิโลเมตร ในยุคแรก ๆ มีประมาณ 10 ครัวเรือน ทั้งหมูบาน เปน

ตระกูลเดียวกันท่ีอพยพหนีความแหงแลงมาจากจังหวัดสุรินทร มาอาศัยอยูใกลบริเวณหนองนํ้า

เสม็ด ซึ่งเปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ไดแก กระเพาะปลูก การลา

สัตว การหาของปา เปนตน เวลาตอมามีประชาชนใกลเคียงเขามาสรางท่ีอยูอาศัย ทําใหมีบานเรือน

เพิ่มมากขึ้น แตก็มีประชาชนบางสวนไดอพยพออกไปบางในชวงฤดูแลง เนื่องจากไปทํามาหากินใน

ตางถ่ิน และพอนานเขาก็ต้ังถ่ินฐานอยูประจํา  ในอดีตการทํามาหาเล้ียงชีพคอนขางลําบาก หลังฤดู

การเก็บเกี่ยวชาวบานตางไปทํามาหากินในตางถิ่น เน่ืองจากอาหาร เครื่องใชไมเพียงพอ จึงอพยพ

ไปอยูท่ีอําเภอหนองกี่ 10 ครัวเรือน และอพยพไปอยูที่กาบเชิง 6 ครัวเรือน อาชีพสวนใหญของ

ชุมชนในสมัยน้ัน คือ ทําไรทํานา เนนการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคแบงปนกัน ซึ่งเปนสังคมที่มีความ

เอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันและกัน ลักษณะความสัมพันธภายในชุมชนชวงบุกเบิกท่ีตางคนตางอพยพ

มาเปนเครือญาติเพื่อแสวงหาท่ีดินทํากิน 

   ชุมชนบานเสม็ดในยุคกอต้ังชุมชน คนสวนใหญหลังจากทําภารกิจในชวงเชาเสร็จ

ผูชายผูหญิงที่มีอายุจะเขาปาเพื่อลาสัตวมาเปนอาหาร เชน แมงจีนูน การไปหาแมงจีนูนใชเสียมใน

การขุดสวน ภาชนะท่ีใชใส คือ ขวดนํ้า หรือตะกราท่ีชาวบานถักสาน สวนกระแตใชกับดักและใช

หนังสะต๊ิกในการลา มาเปนอาหารและแบงปนกันระหวางครัวเรือน นอกจากน้ียังมีพืชพันธุ
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ธัญญาหารจํานวนมาก ไดแก มันนก มันเทียน  การเก็บจะใชเสียมในการขุดภาชนะที่ใสคือตะกราท่ี

ชาวบานนํามาและเมื่อขุดแลวก็อนุรักษไวเพื่อใหเปนประโยชนครั้งตอไปโดยการใชดินกลบรากของ

มันเพื่อใหมันไดเจริญเติบโตตอไปและยังมีพืชอีกหลายชนิด เชน หนอไม ผักต้ิว การเก็บก็จะใชมีด

หรือเสียมในการตัด ภาชนะท่ีใสคือตะกราและยังมีสมุดไพรอีกหลายชนิด เชน หวานไฟ สมโมง ถือ

ไดวาชุมชนบานเสม็ดในยุคน้ัน เปนชุมชนท่ีพึ่ งพิ ง พึ่ งพาอาศัยกับธรรมชาติ เม่ือเวลาเริ่ม

เปล่ียนแปลงและมีประชาชนอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานกันมากข้ึน เกิดการบุกรุกปาเพื่อเปนพื้นที่ทํา

การเกษตร สงผลกระทบตอสัตวปาท่ีเคยอาศัยตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณในที่สุดสัตวก็เริ่มอพยพ

หนีไปอยูท่ีอื่น พรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไดสงเสริมใหประชาชนทําการเพาะปลูกมาก

ขึ้น เดิมจากการผลิตเพื่อทํากินในครัวเรือน เหลือก็ทําการแบงปนกันภายในชุมชน สังคมยุคใหมได

สงเสริมใหประชาชนผลิตเพื่อการคาขายโดยจะมีพอคาคนกลางเขามารับซื้อสินคา เชน การเก็บ

ใบตองปาในปาขายจึงสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนเริ่ม

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมวัฒนธรรมที่เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็เริ่มหายไป เพราะในชีวิตวิถี

ชนบทจะอยูกันเปนกลุมและจะเปนลักษณะสังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งในยุคการกอต้ัง

ชุมชนสภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมชุมชนบานเสม็ดน้ันมีระบบนิเวศนที่ มีความอุดม

สมบูรณประกอบไปดวยปาใหญ ซ่ึงปาเบญจพรรณมีสัตวปามากมาย มีท้ังตัวเงินตัวทอง ไกปา 

กระรอก กระแต กระตาย งูใหญ และนก อีกหลายชนิด  มีพืชพันธุไมตาง ๆ มากมาย เชน เห็ด 

หนอไม ผักต้ิว และพืชตางๆ สมุนไพรนานาชนิด เชน สมโมง หวานไฟ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับ

การดํารงชีวิตของสมาชิกในชุมชนสามารถตอบสนองในดานปจจัยสี่ไดอยางสมบูรณ สภาพพื้นที่มี

ความหลากหลายทางระบบนิเวศนมีท้ังที่ราบบริเวณหนองน้ํา ลําน้ําชี คลองน้ําตาง ๆ คนในชุมชน

สวนใหญประกอบอาชีพ ดานการเกษตรกรรมเลี้ยงครอบครัวดวยการทําไร ทํานา ทําสวน ปลุกพืช

ตาง ๆ เชน ผักชี ถ่ัว ขาวโพด ฟกทอง และอาศัยทรัพยากรจากปา เชน อาหารปา หาของปามา

แบงปนและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนและนําไมในปามาทําถานไมฟน สรางบาน จากลักษณะ

ชุมชนในอดีตจะมีระบบพึ่งพาธรรมชาติคนในชุมชนอาศัยความหลากหลายและความสมบูรณของ

ระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 

เวลาเจ็บปวยก็ใชสมุนไพรปาและหมอแผนไทยในการรักษาเปนสังคมแบบเอื้ออาทรแบงปน

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเนนการผลิตเพื่อบริโภคเปนสวนใหญ จึงเปนผลใหชุมชนบานเสม็ดในยุค

กอต้ังมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ   ในป  พ.ศ. 2507 ไดมีการทําเสนทางรถไฟ ว่ิงผานไปถึง
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อุบลราชธานี การรถไฟแหงประเทศไทย ก็ไดตัดไมในปาชุมชนริมลํานํ้าชีไปเปนเช้ือเพลิงรถไฟ เวลา

รถไฟออกแตละครั้งก็ตองอาศัยเชื่อเพลิงเปนจํานวนมาก จึงทําใหสภาพปาลดนอยลงไปบาง แตก็ยัง

มีความอุดมสมบูรณอยางเนื่องจากระบบนิเวศภายในปาไมถูกบุกรุกแพรวถางเหมือนปจจุบัน 

   นอกจากชุมชนบานเสม็ดมีสภาพปาไมที่อุดมสมบูรณยังมีหนองนํ้าที่สําคัญ คือ ลํา

น้ําชี ดานบนจะมีตนไมเล็กและใหญท้ังสองฝงมีสัตวมากมายสวนดานลางของลํานํ้าชี มีตนไผกอไผ

ตลอดทั้งสองฝงและตนไมเล็กใหญสลับกันเปนระยะ ๆ เปนแหลงอาหารของกระรอก กระแตและ

สัตวปาตาง ๆ ในลําน้ําชีมีปลามากมายหลายชนิดและเชื่อมไปยังลําน้ําโขง น้ําในลําน้ําชี มีใชได

ตลอดทั้งปเปนแหลงทํากินของชาวบานเรื่อยมา  วิถีชีวิตของชุมชนในยุคนั้นมีความอุดมสมบูรณ

ดานอาหารจากธรรมชาติ เพราะมีปาไมที่อุดมสมบูรณ สัตวปานานาพันธุ แหลงน้ําอุปโภคบริโภค

และความหลากหลายทางชีวภาพสงผลใหชุมชนเกิดความสงบสุขมีทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม

สูง ไดแก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ความรัก ความเสียสละตองานสวนรวม ความมีจิตใจท่ี

เมตตาตอเพื่อนมนุษยอันเปนสังคมแบบพอเพียงโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน สังคมบานเสม็ดใน

ยุคนั้นจึงเปนสังคมแบบพอเพียง ท่ีมีการพัฒนาคนมาจากขางในจิตใจ และเปนสังคมแบบไม

แกงแยงแขงขันไมเห็นแกตัวและเปนสังคมท่ีมีความสงบสุข การปกครองในยุคนั้นไดมีการจัดต้ังผูนํา

ชุมชน ซึ่งเปนการไดรับเลือกต้ังจากชาวบาน และเปนผูนําท่ีชาวบานไววางใจ  มีวัดเปนศูนยรวม

ทางดานจิตใจ มีการทําบุญทําทานเปนกิจวัตรประจําวัน 

2.5.2 ยุคขยายพ้ืนที่ทํากิน  

   หลังจากชุมชนประสบปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทําใหหลายคนในชุมชนกลับมาคิดทบทวนถึงการเปล่ียนแปลงและเกิดกลุมแกนนําท่ีจะฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อกลับมาเหมือนเดิมเปนยุคที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงจากการใช

ชีวิตแบบด่ังเดิมจากการทํามาหากินแบบพึ่งตัวเองการใชภูมิปญญาในการดํารงชีวิต มาเปนการ

ดํารงชีวิตแบบพึ่งพาส่ิงภายนอก การทําการเกษตร การเดินทาง  การทํามาหากิน ไมวาจะเปน

ไฟฟาเขามาถึงในหมูบานและก็มีการใชรถไถนาเดินตามแทนการใชควาย  และมีการใชรถจักยาน

ยนตแทนการใชเกวียนและแทนการเดินแทนการสัญจรไปมามีการทําถนนลาดยางแทนถนนลูกลัง

ตอมาอีกไมนานมีการนําเอาโทรทัศน วิทยุ โทรศัพท สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย และใน

ยุคฟนฟูก็จะมีการพัฒนาดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรม การโทรคมนาคม
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สาธารณะสุขและอีกมากมายและเริ่มตอมาก็มีรถไถน่ังขับ เขามาและอีกไมนานก็มีรถนวดขาวและ

ตอมาเริ่มมีรถเกี่ยวขาวจึงทําใหบริบทชุมชนบานเสม็ดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ในป พ.ศ. 2525 เกิดน้ําทวมครั้งใหญ ระดับน้ําสูงประมาณ 1.50  เมตร ทําใหเกิด

ความเสียหายแกท่ีนาและที่อยูอาศัยของคนในหมูบานมาก ตองอพยพมาอยูที่วัดซึ่งเปนพื้นท่ีสูงนํ้า

ทวมไมถึง ไดรับความชวยเหลือจากอําเภอ จังหวัดก็พอบรรเทาความเดือดรอนไดบาง นับเปน

ปรากฏการณท่ีไมอาจลืมเลือนของชุมชน 

   พ.ศ. 2528 หนวยงานทางราชการไดแจงมายังผูใหญบานประชาสัมพันธให

ประชาชนในพื้นที่จับจองพื้นท่ีปาชุมชนเพื่อทําเปนพื้นที่ทําการเกษตร ทําใหคนในชุมชนเขาไปจับ

พื้นท่ีเปนจํานวนมาก คนไหนมีเงินมากก็จะไดพื้นท่ีมาก  คนไหนมีเงินในการวาจางคนมาชวยในการ

แผวถางปาใหเปนพื้นท่ีของตนเอง คนไหนไมมีเงิน ไมแรง ก็จะไดพื้นที่นอย หลังจากไดมีการบุกรุก

พื้นท่ีปาชุมชน สิ่งท่ีสงผลตามมาก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม เชน พืชผักผลไมปา สมุนไพร ดอกกระเจียว สัตวปา เปนตน และเม่ือประชาชนเขาไปจับจอง

พื้นท่ีแลว ไดปลูกตนยูคาลิปตัส เน่ืองจากพื้นที่ปาชุมชนไมสามารถทํานาได เน่ืองจากในฤดูฝนนํ้า

จากแมลําน้ําชีไหลเออเขาทวมบริเวณปา ประชาชนไมสามารถทําประโยชนได ถึงกระน้ันก็ตาม ใน

ปจจุบันพื้นที่ปายังคงถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนทําใหสภาพแวดลอม และทรัพยากรทาง

ธรรมชาติในปาชุมชนเสื่อมโทรมเปล่ียนแปลงจากเดิมอยางเห็นไดชัด เชน ตนไมขนาดใหญถูกตัด 

สัตวลดนอยลง สมุนไพรเริ่มหายไปจากปา สวนตนไมขนาดเล็กถูกตัดขายเพื่อทํารานปลูกพืชผัก ทํา

ฟน เผาถาน ขุดพันธุไมที่หายากไปขายใหกับชุมชนใกลเคียง ปาจึงไมสามารถฟนตัวได เนื่องจาก

ประชาชนสวนใหญใชในลักษณะเชิงทําลาย จากขอมูลดังกลาวทําใหคณะผูศึกษาไปตรวจสอบ

ขอมูลจากกรมปาไม พบวา ในขณะน้ันรัฐบาลไดปรับนโยบายเกี่ยวกับปา โดยคณะรัฐมนตรีไดให

ความเห็นชอบนโยบายปาไมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2528 สาระสําคัญของมติดังกลาว คือ 

การกําหนดใหมีพื้นท่ีปาไมทั้งหมดรอยละ 40 ของประเทศ โดยแยกออกเปนปาเศรษฐกิจรอยละ 

25 และปาอนุรักษรอยละ 15 นโยบายดังกลาวไดสงเสริมใหประชาชนในประเทศไดปลูกพืช

เศรษฐกิจหรือตนไมโตเร็ว เชน ยางพารา ยูคาลิปตัส  เพื่อเปนการปองกันลอมรอบ ไมใหประชาชน

บุกรุกเขาไปจับจองในพื้นท่ีปาอนุรักษ (อภิชัย พันแสน,2545) แตอาจจะมีประชาชนบางสวนยังไม

เขาใจและไมเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเต็มท่ี จึงทําใหเกิดความเขาใจคาดเคลื่อนไป สงผลใหบาง

ชุมชนไปบุกรุกพื้ น ท่ีป าสาธารณะ เพื่ อทํ าการเกษตร โดยไมสนใจเก่ียวกับการทํ าลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งตรงกันกับชุมชนบานเสม็ดที่ประชาชนไดเขาไปบุกรุกพื้นท่ี

สาธารณะปาชุมชน โดยมีสาเหตุหลัก คือ การบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร การบุกรุกพื้นที่ปา

ไม ใชรูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว เชน ปลูกปอ ตนยูคาลิปตัส เปนตน ขณะเดียวกันในป 

พ.ศ 2528 ไดมีนายทุนเขามาปลอยเงินกูใหกับคนในชุมชนไดกูยืม เพื่อนํามาทําการเกษตรหาก

ครอบครัวไหนท่ีไมมีเงินคืนก็จะยึดพื้นท่ีไรนา หรือไมก็ซื้อพื้นที่ตอจากชาวบานในราคาถูก พอยึด

พื้นท่ีไรนาไดเปนจํานวนมากแลว ก็คอยๆ ขยายพื้นที่ของตัวเองเขาไปในปาชุมชนริมลํานํ้าชีเรื่อย ๆ 

ในปจจุบันยังไมทราบแนชัดวา เหลือประมาณเทาไหร เพราะมีประชาชนบางสวนเขาไปแผวถาง 

และจับจองเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  อาหาร และ สัตวปาก็เริ่มสูญหายไป เชน การเขาไปเก็บเห็ด และเห็นก็

มีนานาชนิด ไดแก เห็ดตะไค เห็ดโคน เห็ดผึ้ง เห็ดน้ําหมาก เห็ดหนาแหลและอีกมากมาย ชาวบาน

ก็ไดเขาไปในปาชุมชนเพื่อเก็บเห็ดมาบริโภคหรือนําไปจําหนายเพื่อหารายไดเสริม พรองท้ังตัดไม

เพื่อนํามาทําท่ีพักอาศัย และทําฟนเผาถานและไมมีการปลูกปาทดแทนจึงทําใหตนไมในปาสูญ

หายไปและลดเหลือนอยลง สงผลกระทบตอระบบนิเวศในปาชุมชนริมแมนํ้า มีความเส่ือมโทรมเปน

อยางมาก และท่ีสําคัญไมมีสัตวอาศัยอยูเปนจํานวนมากเหมือนในอดีต 

จากการตรวจสอบขอมูลกับเจาหนาที่ศูนยประสานงานปาไมบุรีรัมยเกี่ยวกับ

อาณาเขต ภาพถายทางอากาศ และลักษณะของพื้นที่บริเวณปาชุมชนริมลําชี พบวา เดิมเปนพื้นท่ี

ปาสงวนแหงชาติดูแลโดยกรมปาไม มีพื้นท่ีทั้งหมด 5.777 ตารางกิโลเมตร (ตามเสนสีฟา) คิดเปน

จํานวน 3,610.63 ไร และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2528 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหแยกออกเปนปา

เศรษฐกิจรอยละ 25 และปาอนุรักษรอยละ 15 จากน้ันสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

(สปก.) ไดประกาศใหประชาชนไดเขาไปจับจองพื้นท่ีเพื่อทําการเกษตร เชน ปลูกตนยูคาลิปตัส 

ปลูกยางพารา ปลูกขาว เปนตน จนทําใหสภาพพื้นที่โลงเตียน หรือสภาพปาเสื่อมโทรม สํานักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  ไดประกาศใหเปนพื้นท่ีทํากินของคนในชุมชน แตไมสามารถ

ออกโฉนดที่ดินได เวนแต มีเอกสารสิทธิ์ยืนยัน เชน หลักฐานแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบ

จอง (น.ส.2) ใบเหยียบยํ่า หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3) ใบแจงความประสงคที่จะไดรับ

สิทธิตามมาตรา 27 ตรีแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เอกสารแสดงวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวย

การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงวาเปนผูมีสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดิน สามารถย่ืนคํารองกับสํานักงานท่ีดินทองท่ีโดยตรงโดยไมตองเขาสูกระบวนการ

พิสูจนสิทธิซึ่งจะทําใหราษฎรไดรับสิทธิท่ีดีท่ีสุดโดยการมีกรรมสิทธ์ิ (โฉนดที่ดิน) (สํานักงานปฏิรูป
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ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ในพื้นท่ีชุมชนบานเสม็ดบางสวนจึงเปนเขตพื้นที่ของสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  เดิมเปนปาสงวนแหงชาติ และในปจจุบันไดเกิดปญหาทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในชุมชนถูกทําลาย และมีจํานวนลดนอยลงไปมาก 

เน่ืองจากไดรับผลกระทบท้ังดานนโยบายของภาครัฐและการเพิ่มข้ึนของประชากรภายในหมูบาน 

จึงทําใหมีการบุกรุกพื้นท่ีปาชุมชนเพื่อทําเปนพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหคณะทีม

วิจัยหลักและทีมวิจัยชุมชน ไดเกิดแนวคิดรวมกันถึงการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกและ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด พรอมท้ังคนหาแนวทางผลักดันให

คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญระหวางคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู ให

เกิดการใชประโยชนอยางคุมคา และชวยกันดูแลรักษาไมใหถูกทําลายตอไป ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แผนที่ภาพถายทางอากาศพื้นท่ีปาชุมชนบานเสม็ด 

ที่มา : อุทิศ ทาหอม และคณะ (2557) อางอิงถึง ศูนยประสานงานปาไมบุรีรัมย 
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2.5.3 ยุคปจจุบัน 

   ในยุคแรกๆ ชาวบานจะไปปลูกผักแถวฝงลําน้ําชีปจจุบันจะไมมีการปลูกผักที่ลํา

น้ําชีแตจะเปลี่ยนมาปลูกที่บานของตัวเองหรือตามไรตามสวนตามไรนา และจะมีการปลูกแตงกวา 

เนื่องจากไดผลผลิตประมาณ 35 วัน แตงลานก็ประมาณ 60 วัน วันถึงจะไดเก็บผลผลิต หากเปน

ถั่วฝกยาวจะเก็บผลผลิตประมาณ 65 วัน และขาวโพด 60-70 วันจะทําการเก็บผลผลิตได ใน

ปจจุบันก็มีการเก็บเห็ดจากปาชุมชนริมลําน้ําชีมาบริโภคในครัวเรือน หรือ นําไปขาย เพื่อสราง

รายไดใหกับชาวบาน และนอกจากน้ีคนในชุมชนยังประกอบอาชีพอีกหลายอยาง เชน เลี้ยงกบ 

เลี้ยงปลา แตสวนใหญเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหารเพื่อเล้ียงครอบครัวหรือวามีการแบงขายหารายได

เสริมในครอบครัว 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปาชุมชน พรอมทั้งลําน้ําชี ไดรับผลกระทบ

จาการปลอยน้ํามูลหมูลงสูลํานํ้าชี ต้ังแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน คือ การปลอยมูลหมูลงลําน้ําชี

จนทําใหน้ําเนาเสียและนอกจากนี้ยังมีโรงงานสกัดนํ้ามันพืชปลอยน้ําเสียลงลําน้ําชี คนในชุมชนจึง

ไดยืนหนังสือกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหโรงงานสกัดน้ํามันพืชทําบอเพื่อบําบัดนํ้าเสียภายใน

โรงงาน สวนพรประเสริฐฟารม ชุมชนไดเคยไปยื่นเรื่องใหกับทางเทศบาลแตปรากฏวา ไมไดรับการ

แกไขปญหาเลย จึงทําใหในชวงฤดูแลงน้ําจะมีกลิ่นและเขียว ทําใหสัตวน้ํา ไดแก กุง หอย ปู ปลา 

ลดนอยลงไป สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน แตปจจุบันนี้ไดมีมูลนิธิอุทกพัฒน ในบรม

ราชูปถัมภ โดยมี พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา เปนผูมาสรางอางเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตรตรงพื้นท่ี

ทางไปบานโครกขมิ้น ซ่ึงเปนเสนทางไหลนํ้ามูลหมูไหลผานจาก สีแยกระกา  พอทางมูลนิธิไดสราง

อางเก็บนํ้าเสร็จก็จะสูบนํ้าจากลํานํ้าชีมาเก็บไว และท่ีสําคัญก็จะมีเขตกั้นนํ้ามูลหมูมาสงชุมชนบาน

เสม็ดได  การเขาไปใชประโยชนจากปาและเก็บของปามีการเริ่มเก็บเห็ดต้ังแตเดือน พฤษภาคม- 

พฤศจิกายน และถาฝนไมมีความอุดมสมบูรณเห็ดก็จะเริ่มหมดไป แตถาฝนไมอุดมสมบูรณปาไมมี

ความชุมชื่นเห็ดก็จะเกิดตลอดทั้งปและอุปกรณในการเก็บเห็ดคือมีดสวนภาชนะท่ีใชเห็ดคือตะกรา 

เห็ดจิกมีสีนํ้าตาล เห็ดจิกจะมีเม่ือนํ้าคางลง คือ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนไปเดือนถึงเดือนธันวาคม 

(เปนชวงที่เห็ดขอนจิกเกิด) และในเขตปาชุมชนจะมีชนิดของเห็ดมากกวา 30 กวาชนิด และตนไมท่ี

จํานวนมาก คือ ตนตะแบง (จะมีความทนตอนํ้า) เปนตนไมที่เจริญเติบโตเร็วกวาตนไมชนิดอื่น ใน

สมัยอดีตในปาชุมชนริมลําชีมีตนไมหลายชนิด เชน ตนประดู ตนพยุง ไมแดง ไมเต็ง ไมสัก ไมยาง 
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เปนตน แตในปจจุบันไมหลงเหลือใหเห็นแลว มีเพียงตนไมขนาดเล็ก ตนไมขนาดใหญไดถูกตัดไปทํา

บานเรือน และเผาถานจนหมด และมีประชาชนบางสวนไดปลูกยูคาลิปตัส ในพื้นท่ีที่ตนเองไดเขา

ไปจับจอง เพราะในปาชุมชนริมลําน้ําชีไมสามารถปลูกพืชชนิดอ่ืนได เน่ืองจากในชวงฤดูฝนจะมีนํ้า

ทวมสูงประมาณ 2-3 เมตร จึงทําใหคนในชุมชน ปลูกพืชที่ทนตอนํ้าทวม  ในป 2551 ไดมีโครงการ

สรางเข่ือนยาง เพื่อกักเก็บนํ้าไวทําการเกษตร โดย ส.ส จังหวังสุดสุรินทร ส.ส พูนสวัสด์ิ มูลศาสตร 

งบประมาณในการกอสราง 350 ลานบาท ในเขตทางไปจังหวัดสุรินทรติดกับชุมชนบานเสม็ด 

วัตถุประสงคในการสรางเขื่อน ก็คือ เพื่อนํานํ้ามาใชในการทํานาปลัง และเปนการกักเก็บน้ําไวใช

ในชวงฤดูแลง หรือ ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ชุมชนบานเสม็ดเปนชุมชนที่ติดกับลําน้ําชี จึงเหมาะ

แกการทําการเกษตร แตชุมชมยังประสบปญหาดานการจัดการน้ํามาใชในการเกษตร ในป พ.ศ 

2538 คนในชุมชนไดเสนอใหทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดหาเครื่องสูบนํ้าจากลําน้ําชีมาใชใน

การเกษตร และไดรับการจัดสรรในป พ.ศ 2552  ไดมีงบประมาณ 11 ลาน ในการขุดคลองสงนํ้า

จากลําชีสงน้ําเร่ิมตนที่วัดบานเสม็ดมีการทําคลองสงน้ําและมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร และ

ในป พ.ศ 2556 น้ําทวมเครื่องสูบน้ํา ทําใหเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังไดมีคนขโมยหมอแปรง

ไฟฟา ไปขาย เน่ืองจากไมมีคนดูแลรักษา  

   จะเห็นไดวา ชุมชนบานเสม็ดไดมีการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางเห็นไดชัด พรอมทั้งชุมชนไดมีการจัดการตนเอง

ในระดับหนึ่ง แตสิ่งที่ชุมชนยังขาด ก็คือ ทักษะ ความรูทั้งภายในและภายนอก เขามาเพิ่มเติม 

เพราะการท่ีจะสรางเสริมศักยภาพใหกับชุมชนจัดการตนเองได จําเปนตอง คนหาศักยภาพในตัวคน 

ความรู และการสามารถจัดการทรัพยากรไดดวยตนเอง คณะผูศึกษาจึงไดสรุปชวงเวลาการเปลี่ยน

ของชุมชน ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 ชวงเวลาการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด 
 

2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารขาววิทยุไทยพีบีเอ

สออนไลน ประกอบดวย 2 ปจจัยที่สําคัญคือ ปจจัยภายใน ไดแก การบริหารจัดการ ความสามารถ

ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี และปจจัยภายนอก ไดแก พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2554 และ

 
- การเพาะปลูก การ

ลาสัตว การหาของปา 

- สังคมท่ีมีความเอื้อ

อาทรพึ่งพาอาศัยซึ่ ง

กันและกัน 

- เมื่อมีคนอพยพเขา

มาก็มีการบุกเบิกปาไม

เพื่ อ ทํ า เป น พื้ น ที่

การเกษตร ทําไร ทํา

 
- พ.ศ.2528 หนวยงานภาครัฐ

ประกาศใหคนในชุมชนเขาไป

จับจองพื้นที่ในปา และ สปก. 

ประกาศใหเปนพื้นที่การเกษตร

ใหกับชุมชน 

- นายทุนเขามาซื้ อที่ตอจาก

ชาวบ าน เริ่ ม  โดยปล อย ให

ชาวบานกูยิม ไมมีเงินใชคืนก็

ขายที่ใหกับนายทุน  

- ชาวบานบุกรุกปาชุมชนอยาง

ตอเนื่อง ขณะเดียวกันสภาพปา

มีความเสื่อมโทรม สปก. จะ

ประกาศเปนพื้นที่การเกษตร

 
- พ.ศ.2556 มีโรงงานและ

ฟารมเลี้ยงหมูปลอยนํ้า

เสียลงสูลํานํ้าช ี

- มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระ

บรมราชูปถั มภ  โดย มี 

พล.อ.ปรีชี  จันทรโอชา 

นําโครงการสรางอางเก็บ

น้ําเพื่อการเกษตร 

ยุคกอตั้งชุมชน ยุคขยายพื้นที่ทํา ยุคฟนฟูปาในพื้นที่สาธารณะ/ปจจุบัน 

ชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ระเบียบขั้นตอนของหนวยงานรัฐ และแหลงขอมูลจากภายนอก อาทิ ผูสื่อขาววิทยุและนิวมีเดีย 

และขอมูลจากถังขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส  

โครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบดวย 4 ฝาย 

ไดแก ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวสื่อดิจิทัล ฝายรายการสื่อดิจิทัล และฝายสรางสรรคผลิตสื่อดิจิทัล 

การกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ การจัดผัง

รายการที่เชื่อมโยงสัญญาณกับประเด็นขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส และการกําหนดประเด็น

ขาวสาร เปนการกําหนดประเด็นเชิงมหภาค เชน นโยบายของรัฐบาล ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ควรจะมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการขาวและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพใน

การนําเสนอขาว รวมถึงปรับโครงสรางของสถานวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนใหเปนสํานักส่ือดิจิทัล 

ทั้งนี้ควรจะลดข้ันตอนระเบียบของหนวยงานภาครัฐเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงานวิทยุ

ไทยพีบีเอสออนไลน ใหสอดคลองกับส่ือสาธารณะอยางแทจริง 

อธิวัฒน รัตนวงศแข และศจีมาจ ณ วิเชียร (2553)  การรับรูขาวสารจากส่ือสาธารณะ

และเศรษฐานะที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของพนักงาน จาก

การวิจัยพบวา พนักงานมีระดับการรับรูขาวสารจากส่ือสาธารณะเก่ียวกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง พนักงานสวนใหญมีเศรษฐานะ ดังนี้ รายไดตอเดือนอยูระหวาง 

1,000-7,333 บาท มีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีอายุอยูระหวาง 25-34 

ป พนักงานมีระดับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง 

พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ และตําแหนงงานแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 พนักงานท่ีมีการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อสาธารณะแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน พนักงานที่มีเศรษฐานะ ไดแก รายไดตอเดือน 

ระดับการศึกษา และอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถสรางสมการพยากรณพฤติกรรมการ



29 

 

บริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี พฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  = .157 (การรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือโทรทัศนสาธารณะชอง 

NBT) + .346 (การรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศนสาธารณะชอง TPBS) 

เบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย (2556) ทําการศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานยุทธศาสตร

สื่อสารสาธารณะของกรมควบคุมโรค ตามกรอบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อ

นําเสนอแนวทางในการดําเนินงานยุทธศาสตรสื่อสารสาธารณะของกรมควบคุมโรค โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิเคราะหเอกสาร โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะเอกสารที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานยุทธศาสตรส่ือสารสาธารณะของกรมควบคุมโรค ระหวาง ป 2553-2555 ผล

การศึกษาพบวาการดําเนินงานมีความสอดคลองตามเกณฑคุณภาพ และมีความเดนชัดมากใน

หมวดที่ 1 2 และ 3 เนื่องจากเปนสวนที่เก่ียวของกับบุคลากรระดับผูบริหารซึ่งมีความคุนเคยกับ

เกณฑคุณภาพน้ี และเปนหมวดที่ถูกมองวาเช่ือมโยงกับหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย สวนหมวด 5 และ 

6 นั้น กลับพบวามีการดําเนินการท่ีไมคอยเดนชัดนัก ดังนั้น แนวทางที่ยุทธศาสตรการสื่อสารควร

ดําเนินตอไปคือ การเผยแพรความรูเก่ียวกับเกณฑคุณภาพไปยังบุคลากรในระดับปฏิบัติการใหมาก

ย่ิงข้ึน และการประสานกับหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับหมวดที่ยังขาดอยูนั้นใหเขามา

มีสวนเกี่ยวของในกระบวนพัฒนามาตรฐานที่นอกเหนือภาระกิจหลักของยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่ม

ความเขมขนในการพัฒนาคุณภาพเชิงคุณคาใหมมากยิ่งขึ้น 

สุภาพร ศรีสัตยากล (2529) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาองคการดานการส่ือสารและ

การพัฒนาระบบการสื่อสารขอความในการไฟฟานครหลวง พบวา การกําหนดยุทธศาสตรการ

เปล่ียนแปลงการส่ือสารนั้น ตองประกอบดวยแนวยุทธศาสตรท่ีหลากหลายโดยมีทั้งส้ิน 7 แนวทาง 

ไดแก 1. การประชุมหนวยงาน อยางนอยเดือนละคร้ังในทุกหนวยงาน เม่ือมีปญหาและใหมีการ

บันทึกรายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน ซ่ึงแนวยุทธศาสตรน้ีไดมีการปฏิบัติคอนขางเต็มรูปเพราะ

ทุกหนวยงานรับไปปฏิบัติ และผูอํานวยการฝายซอมบํารุงไดติดตามผล ซึ่งทุกหนวยงานและทุก

แผนก็มีรายงานการประชุมตลอดเวลา 2. การกําหนดใหกองฝกอบรมและพัฒนาจัดโครงการ

ฝกอบรม เรื่อง “การเขียนบันทึกและรายงาน” ซ่ึงแผนกฝกอบรมวิชาชีพไดรับไปดําเนินการ 3. 
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การกําหนดใหกองฝกอบรมและพัฒนาจัดโครงการฝกอบรม เร่ือง “โรงฝกการนาประชุม” โดยมี

แผนกฝกอบรมการบังคับบัญชารับไปดําเนินการ 4. การจัดหนวยงานรับผิดชอบ โครงการจัดรถ

สวนกลางรับสงเอกสารอยางเปนระบบ 5. การศึกษากระบวนการรับสงเอกสาร โดยเนนที่งานสาร

บรรณ 6. การชี้แจง หรือใหความรูความเขาใจถึงความสําคัญของขาวสารและการส่ือสารขอความ

แกเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 7. การใหมีการใชโทรศัพทหรือวิทยุรายงานเรื่องที่สําคัญและเรงดวนโดย

กําหนดผูรับผดชอบโดยตรงแตละหนวยงาน และการจดัใหมีระบบเสียงตามสาย 

กฤษณ อําพันธุ (2550) ไดออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขอมูลของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับภูมิภาค อีกทั้ง ยังชวยลดปญหาการ

สืบคนขอมูลและการสูญหายของขอมูลดวย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากร 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เชียงใหม พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี ใช

โปรแกรมพีเอชพีในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนระบบฐานขอมูล 

และใชโปรแกรมอินเทอรเน็ตเอกซ พลอเรอร รุน 8 ในการแสดงผล ผลการประเมินการทํางานของ

ระบบจากจํานวนบุคลากรสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน พบวาผูใช

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการใชงาน คือระบบ สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชประกอบ

ในการตัดสินใจในดานบริหารงานบุคลากร และชวยลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณเพื่อจัดเก็บ

เอกสาร นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงานดานอื่น ๆ ได

อีกดวย 

ศุภกฤษณ จันทรศุภเสน (2551) ไดศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงาน

ของกองฝกอบรม ในสังกัดของการประปาสวนภูมิภาค เพื่อลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ

ทํางานเดิม โดยจะแสดงใหเห็นต้ังแต กระบวนการออกแบบระบบฯ  กระบวนการพัฒนาระบบฯ 

และการนําไปใชจริง เพื่อปรับปรุงระบบงานปจจุบันของกองฝกอบรม ตลอดจนการนําเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใชปรับปรุงฐานขอมูลของกองฝกอบรม ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น วิธีดําเนินการ

ศึกษาประกอบดวย รวบรวมปญหา ศึกษาขั้นตอนการทํางานจากระบบงาน เดิม วิเคราะหความต

องการของระบบงานใหม จากน้ันจึงพัฒนาโปรแกรมในลักษณะของระบบไคลแอนต/เซิรฟเวอร 
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โดยใช ภาษาพีเอชพี ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตและใชมายเอสคิวแอลเปนระบบฐานขอมูล 

โดยคุณสมบัติหลักของระบบเปนการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลพื้นฐานของพนักงาน ขอมูลการ

พัฒนาบุคลากร ขอมูลหลักสูตร ขอมูลประวัติการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ขอมูลวิทยากร ฯลฯ 

ผลการประเมินการทํางานของระบบจากผูใชระบบจํานวน 10 คน พบวาผูใชมีระดับความ พึงพอใจ

ของผูใชงานเฉลี่ยอยูในระดับท่ี 3.82 ซึ่งเปนความพอใจในระดับมาก  เน่ืองจากระบบใชงานงาย 

สะดวก รวดเร็ว และทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ดํารงชัย ทองนุน (2554) ทําการวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมขอนหาดนําเขาขอมูลประชากร

จากทะเบียนราษฎรในโปรแกรมขอมูลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูติดเช้ือ ผูยากไร การศึกษาของคนใน

ชุมชนขอมูลท่ีดิน การประกอบอาชีพ และขอมูลกลุมองคกรชุมชน อบต.นําขอมูลไปใชประโยชนใน

ฝายพัฒนาชุมชนเปนสวนใหญเพราะมีความเกี่ยวของกับชุมชน และฝายการศึกษาในการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการมีขอมูลประชากรจะมีการรองขอจากสวนราชการท่ีเก่ียวของเพื่อนํา

จัดเก็บเปนขอมลระดับจังหวัด และระดับภาคใชในการพัฒนาโครงสรางประชากร และใชประโยชน

ในชุมชนท่ีเก่ียวกับฝายปกครองผูใหญบาน กํานัน กลุมองคกร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เปน

ตน ที่เขาไปขอใชตัวเลขประชากรตามวัย และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนในชุมชนใน

การทํากิจกรรมพัฒนา ซึ่งลวนกอประโยชนกับคนในชุมชนทั้งส้ิน    

สิทธิศักด์ิ ปนมงคลกุล และคณะ (2554) ทําการวิจัยโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนการจัดต้ังกลุมเกษตรปลอดภัย อําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นท่ีอําเภอแมใจในการทําการเกษตรปลอดภัย จัดทํา

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อใชในการตัดสินใจในการดําเนินการระบบเกษตรปลอดภัยสูการ

พัฒนาระบบและจัดต้ังกลุมผูผลิตอาหารปลอดภัย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยไดมีการ

ดําเนินการในกลุมขาว ลิ้นจ่ี แคนตาลูปและพืชผัก ประมง และปศุสัตว ในเขตพื้นที่ตางๆ ท่ีเปน

แหลงการผลิตดังกลาว ทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ นําขอมูลมาวิเคราะหศักยภาพของ

พื้นท่ีรวมกับการใชเทคนิคทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชรวมกับการวิเคราะหทางเลือกแบบ

หลายปจจัย (Multiple Critereia Analysis, MCA) โดยใชการถวงนํ้าหนักและใหคาคะแนนของแต
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ละปจจัย จากการจัดลําดับความสําคัญดานศักยภาพในการทําการเกษตรปลอดภัยจําแนกตาม

ประเภทการผลิต ไดแก ขาว ลิ้นจ่ี แคนตาลูปและพืชผัก ประมง และปศุสัตว พบวา 1) ครัวเรือน

เกษตรกรผูเขารวมโครงการในการผลิตขาว จํานวน 54 ครัวเรือน ในพื้นท่ีหมูบานปาแฝกดอย หมู 

4  ตําบลปาแฝก มีความเหมาะสมมาก 41 ครัวเรือน และเหมาะสมปานกลาง 13 ครัวเรือน คิด

เปน รอยละ 75.93 และ 24.07 ตามลําดับ 2) ครัวเรือนเกษตรกรผูเขารวมโครงการในการผลิต

ลิ้นจ่ี จํานวน 40 ครัวเรือน ในพื้นที่หมูบานทุงปาขา หมู 6 และหมูบานทาตนหาด หมู 8 ตําบลศรี

ถอย มีความเหมาะสมมาก 21 ครัวเรือน และเหมาะสมปานกลาง 19 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 

60.00 และ 40.00 ตามลําดับ 3) ครัวเรือนเกษตรกรผูเขารวมโครงการในการผลิตแคนตาลูปและ

พืชผัก จํานวน 62 ครัวเรือน ในพื้นที่หมูบานสันขวาน หมู 3 และหมูบานปาสัก หมู 5 ตําบลศรีถอย 

มีความเหมาะสมมาก 36 ครัวเรือน และเหมาะสมปานกลาง 26 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 58.06 

และ 41.94 ตามลําดับ 4) ครัวเรือนเกษตรกรผูเขารวมโครงการในการทําประมง และปศุสัตว 

จํานวน 152 ครัวเรือน ในพื้นที่หมูบานเดนโพธิ์ทองหมู 13 ตําบลบานเหลา หมูบานปาตึงใต หมู 6 

หมูบานปาตึงเหนือ หมู 8 และ หมูบานทุงรวงทอง หมู 9 ตําบลแมใจ พบวาในการทําประมงนั้น มี

ครัวเรือนที่มีความเหมาะสมมาก 78 ครัวเรือน เหมาะสมปานกลาง 72 ครัวเรือน และ เหมาะสม

นอย 2 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 51.32 47.37 และ 1.31  ตามลําดับ สวนการทําปศุสัตวนั้น มี

ครัวเรือนที่มีความเหมาะสมมาก 9 ครัวเรือน เหมาะสมปานกลาง 141 ครัวเรือน และ เหมาะสม

นอย 2 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 5.93 92.76 และ 1.31 ตามลําดับ 

 




