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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมและผลจากการใชกฎหมาย
แกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาระดับความรู ความตระหนัก การ
ปฏิบัติในการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม และความตองการเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมาย
สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 3) พัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอม
สําหรับผูนําชุมชน 4) ประเมินการใชรูปแบบการเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอมของ
ผูนําชุมชน ดานความรู ความตระหนัก และการปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคลและ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบ 5) ผลการพัฒนาทักษะของผูนําชุมชนในการถายทอดความรู
ดานกฎหมายสิ่งแวดลอมสูประชาชน ดานความรูและความตระหนักตอการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
ของประชาชนหลังการไดรับการถายทอด พื้นที่ทําวิจัย คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 4 จังหวัด ไดแก 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขึ้นสูศาลปกครองสูงกวา
จังหวัดอื่น การวิจัยแบงเปน 5 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมและผลจากการใชกฎหมาย
แกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนประชากรในการวิจัยเปนผูนําชุมชนไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลใน 4 จังหวัดจํานวน 1,600 คนกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางทาโร ยามาเนได
กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
ปลายเปดที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาระยะที่ 2
ศึกษาระดับความรู ความตระหนัก และการปฏิบัติในการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม และความตองการ
เสริมสรางความเปนผูนํากลุมตัวอยางเปนเดียวกันกับกลุมที่ใชในระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบทดสอบความรูแบบเลือกตอบที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.72 และมีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.50 ถึง 0.80 แบบสอบถามความตระหนักเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับที่มีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.87 และแบบสอบถามการปฏิบัติเปนแบบปรนัยที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.79 วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางความเปนผูนําโดยการรางรูปแบบดวยการจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิและผูนําชุมชน 
จํานวน 28 คน แลวประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน โดยใชแบบทดสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.86และมีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.70 ถึง 1.00 วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่  4 การใชรูปแบบการ
เสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับผูนําชุม จํานวน 320 คน แลวประเมินความรู
ความตระหนัก และการปฏิบัติในการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยใชเครื่องมือชุดเดียวกับระยะที่ 2 และประเมิน
ความพึงพอใจตอรูปแบบ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.84 วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะที่ 5 พัฒนา
ทักษะการถายทอดความรูและประเมินผลการถายทอดของผูนําชุมชนสูประชาชน โดยเปรียบเทียบ
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ความรูและความตระหนักตอการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของประชาชนหลังการถายทอดกลุมตัวอยาง
เปนประชาชนที่อาสาสมัคร จาก 4 จังหวัด รวม 160 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบความรูและ
แบบสอบถามความตระหนักที่มีคาความเชื่อมั่นเชนเดียวกับระยะที่ 2 วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสถิติที และคาสถิติเอฟ 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1) ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนดานกายภาพ ไดแก ความขัดแยงในการใชประโยชน
ที่ดินและปารวมกันของชุมชน กรรมสิทธิ์ที่ดิน และดินเสื่อมคุณภาพ ดานชีวภาพ ไดแก การลดลงของ
สัตวปาและสัตวน้ําในแหลงธรรมชาติ การแยงเก็บผลผลิตทางอาหารจากปา ดานมลภาวะ ไดแก การทิ้งขยะ
ไมเปนที่ควันจากการเผาถาน มีสารเคมีที่ตกคางในดินและแหลงน้ําผลการใชกฎหมายแกปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชนทําใหความขัดแยงลดลง แตผูนําขาดความเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมจึงตองพ่ึงพาผูรูกฎหมายนอกชุมชน  
 2) ผูนําชุมชนมีความรูกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยรวมในระดับปานกลาง (รอยละ 53.70) มีความ
ตระหนักระดับปานกลาง (= 3.45, S.D. = 0.72) มีการปฏิบัติระดับปานกลาง (รอยละ 46.60) และมีความ
ตองการเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยการเรียนรู การอบรมและการฝกทักษะ
การใชกฎหมายแกปญหาสิ่งแวดลอม  
 3) รูปแบบการเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับผูนําชุมชนไดใช
หลักการเรียนรูรวมกันของผูนําบนฐานปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนและฝกทักษะการถายทอดอยาง
ตอเนื่องโดยใชกระบวนการและวิธีการในการเสริมสราง 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 สํารวจและวิเคราะห
ปญหารวมกันของผูนําชุมชน โดยใชวิธีการสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมจริงและความตองการของชุมชน 
วิเคราะหกรณีตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนขั้นที่ 2 เพิ่มพูนความรู
และประสบการณในการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีการฝกอบรม 3 วัน กิจกรรม ไดแก การบรรยายการ
วิเคราะหกรณีตัวอยางการใชกฎหมาย ปฏิบัติการภาคสนามฝกการเลือกใชกฎหมายแกปญหาอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ ขั้นที่ 3 สรางทักษะความเปนผูนําในการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีการ
ใหผูนําปฏิบัติการถายทอดความรูกฎหมายสูประชาชนและวิเคราะหทางเลือกในการใชกฎหมาย
รวมกัน โดยใชสื่อในการเสริมสรางไดแกชุดฝกอบรมกฎหมายสิ่งแวดลอม สถานการณจริง กรณี
ตัวอยางการใชกฎหมายแกปญหาสิ่งแวดลอม และตัวอยางผูนําที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมชุมชนโดยมีผูสนับสนุน ไดแกนักกฎหมายดานสิ่งแวดลอม นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานดานสิ่งแวดลอม ผลการประเมินรูปแบบ พบวา มี
คุณภาพในระดับมาก (= 4.14, S.D. = 0.35) 
 4) ผลการประเมินการใชรูปแบบเสริมสรางความเปนผูนําดานกฎหมายสิ่งแวดลอมทําให
ผูนํามีความตระหนักในระดับมากที่สุด (= 4.67, S.D. = 0.45) มีความรู และการปฏิบัติในระดับมาก 
(รอยละ 72, 63.16 ตามลําดับ) และมีความพึงพอใจในระดับมาก (= 3.55, S.D. = 0.21) และเมื่อ
เปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูนําที่มเีพศตางกันมคีวามรูตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 
 5) ผลการพัฒนาทักษะของผูนําชุมชนในการถายทอดความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอมสู
ประชาชน พบวา ผูนําจํานวน 12 คน ไดปฏิบัติการถายทอดความรูโดยการอบรมประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 3 วัน โดยใชชุดฝกอบรมกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนสื่อในการถายทอดผลการประเมิน พบวา 
หลังไดรับการถายทอดประชาชนมีความรู ในระดับมากที่สุด (รอยละ 73.75) และมีความตระหนักใน
ระดับมาก (=3.45, S.D. = 0.72) 
 
คําสําคัญ : การเสริมสรางผูนํากฎหมายสิ่งแวดลอม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study on the environmental problems and 
result from lawsand regulations usage for environmental remedy in the northeasternregion of 
Thailand, 2) study on level of knowledge, awareness and practicalskill for using environmental 
regulationsand the needs to enhance leading in environmental laws of community leaders, 3) 
developing model of knowledge enhancementon environmental laws for community leaders,4) 
evaluate model application to enhance the knowledge of environmental laws forcommunity 
leaders on knowledge, awareness and practical skill in termsof personal factorsofter using a 
model as well as evaluatethe satisfaction after model applying, and 5) skill development of 
transferthe knowledge, awareness and practicalskill forapplying the environmental laws of local 
people after the knowledge transfer from community leaders. Research area was the lower part 
of northeastern region of Thailand. Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buri Ram and Surin were 
four interested provinces due to high lawsuits in administrative court. This researchwas sub-
divided into 5 phases: Phase 1: study on the environmental problems and result from laws usage 
for environmental remedy in community. There were 1,600 persons of community leaders 
selected from 4 provinces to be as research population. Taro Yamanetable was applied to select 
the research samples. Finally, the village headman, village leaders and member of tambol 
administration office of 320 persons were sampled by multi-stagesampling. The research instrument 
was open-end questionnaire with IOC at the 0.88 level. Phase 2: study on level of knowledge, 
awareness and practicalskill for using environmental regulationsand the needs to enhance 
leading. Research samples were the same as those in phase 1. The research instruments were 
knowledge test with the reliability significance of 0.72 with the discrimination ranging from 0.50 to 0.80, 
questionnaire for attitude with IOC at the 0.78 level as well as multiples choice of questionnaire 
for practicalskill with IOC at the 0.79 level. The results were analyzed by the same techniques as 
in phase 1. Phase 3: develop a model of knowledge enhancement of community leaders with 
drafting a model by focus group discussion technique with 28 qualifiers and community leaders. 
The model was evaluated by 7 experts.The questions with IOC at the 0.86 level, discrimination 
ranging from 0.70to 1.00 were used as the research instrument. The results were analyzed by the 
same techniques as in phase 2. Phase 4: practice of a model of enhancing community leaders with 
the same samples as those in phase 2. The evaluation son knowledge, awareness and practical skill 
were done by using the same instruments as in phase 2. The satisfaction questionnaire with IOC 
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at the 0.84 level. The results were analyzed by the same techniques as in phase 2. Phase 5: was Skill 
development knowledge transfer. Samples were 160 volunteers from 4 provinces. The research 
instruments were knowledge test, questionnaire for attitude and multiples choice of questionnaire for 
practical skill with the same IOC level and discrimination ranging as those in phase 2. The results were 
analyzed by percentage, mean, and standard deviation, t-test Independent, F-test One Way ANOVA. 
 The results were found that: 
 1) Environmental issues in the community, including physical conflicts in land use 
and forest communities together. Land ownership and biological soil degradation and decline 
of wildlife and aquatic animals in natural habitats. Poaching of wild food harvesting, pollution 
and the trash is not. Smoke from the burning charcoal Chemical residues in soil and water. Results 
of the legal community in the conflict resolution, environmental decline. But the lack of clear 
understanding about environmental law and therefore must rely on the law to know the community. 
 2) Community leaders were found to have medium level on knowledge (53.70 %), 
meanwhile, the attitude (= 3.45,S.D. = 0.72) and environmental practice (46.60 %) were 
found to be also medium level. And to strengthen its leadership in environmental law. By 
learning and practicing skills training, legal solutions to environmental problems. 
 3) Model for enhancementon community leader consisted applied learning together 
leaders of community-based environmental education and the relay continued. The process 
and procedures to strengthen the three stages include Stage 1 survey and analysis of community 
leaders together. Using surveys and environmental needs of the community. Analyses of the 
samples that have been successful in solving environmental problems at the community level 
2 knowledge and experience in environmental law. Using the training takes three days of 
events including lectures, case analysis, and the use of the law. Field training to use the law to 
resolve the situation properly Stage 3 builds leadership skills in environmental law. Using 
leading to the transfer of knowledge to the public and legal analysis of alternatives to the 
common law. Using the media to strengthen environmental laws include the training kit. Real 
for example, using the law to solve environmental problems.And examples of successful 
leaders in the environmental community. The sponsors include the environmental legislation. 
The academic environment Local government executives and environmental agencies Evaluation 
forms were found to have a high level of quality. (= 4.14, S.D. = 0.35). 
 4) After the leadership enhancement, Leaders are aware of the most (= 4.67, S.D. = 0.45), 
with the knowledge and practical level (72, 63.16 percent respectively), and a high level of 
satisfaction (= 3.55, S.D. = 0.21) and compared by personal factors that lead to gender 
differences in knowledge are significant at 0.05. 
 5) The development of community leaders to convey knowledge of environmental 
law to the public that the number 12 was the transfer of knowledge by training the 
public by one, each for three days using a training environmental law as a medium. 
The results showed that after the broadcast has inherited the knowledge. At the 
highest level (73.75 percent), and are aware of the high level (= 3.45, S.D. = 0.72). 
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