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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาของอาสาสมัครและความต้องการพัฒนา

คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 2) ศึกษาคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 3) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน และ 4) พัฒนาคุณลักษณะ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเปรียบเทียบความรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อนกับหลังการพัฒนา โดยใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
คือ (1) ศึกษาปัญหาของอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร โดยการสัมภาษณ ์
คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด ระดับ
อ าเภอ จ านวน 10 คน (2) ศึกษาคุณลักษณะอาสาสมัคร โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาร
และนักวิชาการเกี่ยวกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 12 คน 
และน าข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกับความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร  (3) ศึกษา
องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของอาสาสมัคร ประชากร ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด จ านวน 1,641 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์
ของคอมเรย์ และลี จ านวน 500 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และ (4) การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
และประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มที่ได้รับรางวัล
ด้านสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านก่อนกับหลังการพัฒนา โดยใช้แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 มีค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากับ 0.78 แบบประเมินคุณลักษณะ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิง
ยืนยัน และการทดสอบค่าที 



ข 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1) ขาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสาร 2) ขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง 3) ขาด
ความรู้ ความตระหนัก และประสบการณ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
4) ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผน การตัดสินใจ 
รวมถึงการด าเนินงานโครงการภาครัฐที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ขาดการพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนร่วม จริยธรรม การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ 
ส าหรับความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านความตระหนัก เจตคติ จิตส านึก และการมีส่วนร่วม 3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และ 5) ต้องการฝึกอบรมและคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 

2. คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
มี 5 องค์ประกอบ 51 คุณลักษณะ ดังนี้ 1) ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มี 11 คุณลักษณะ 2) ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 10 คุณลักษณะ 
3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 10 คุณลักษณะ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มี 10 คุณลักษณะ และ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 10 คุณลักษณะ 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน มี 5 องค์ประกอบ 37 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ด้านการมี
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 8 คุณลักษณะ ( = 0.10, CMIN/DF = 1.58,  
GFI = 0.99, RMSEA = 0.03) 2) ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 7 คุณลักษณะ 
( = 0.24, CMIN/DF = 1.28, GFI = 0.99, RMSEA = 0.02) 3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี  
7 คุณลักษณะ ( = 0.22, CMIN/DF = 1.33, GFI = 0.99, RMSEA = 0.03) 4) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 7 คุณลักษณะ ( = 0.71, CMIN/DF = 0.68, 
GFI = 0.10, RMSEA = 0.00) และ 5) การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 8 คุณลักษณะ ( = 0.55, CMIN/DF = 0.91, GFI = 0.99, RMSEA = 0.00) 

4. การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
พบว่า ก่อนการพัฒนามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.61) หลังการพัฒนามีความรู้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 87.18) และผลการประเมินคุณลักษณะก่อนการพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (X = 3.47, S.D.= 0.62) หลังการพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับมาก (X = 4.35, S.D.= 0.67) 
ผลการเปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะ พบว่า  หลังการพัฒนาอาสาสมัคร  มีความรู้ 
และคุณลักษณะสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the problems and the things 

needed to develop the characteristics of village natural resources and environmental 
protection volunteers, 2) study the characteristics of village natural resources and 
environmental protection volunteers, 3) analyze the confirmatory factors of the 
characteristics of village natural resources and environmental protection volunteers, and  
4) develop the characteristics of the village resources and environmental protection 
volunteers, and compare their knowledge and characteristics ties of village natural 
resources and environmental protection volunteers before and after development. 
The research used mixed methods which included qualitative and quantitative approaches.  
They were sub-divided into 4 phases; (1) interview 10 specialists selected from  
a committee of village natural resources and environmental protection volunteers in 
Trat province at the sub-district level to identify the problems and what was needed 
to develop the characteristics, (2) interview 12 specialists selected from executives 
and academics to study the characteristics of village natural resources and 
environmental protection volunteers and utilize the required data for the synthesis 
with the things needed to develop the characteristics, (3) analyze the confirmatory 
factors of the volunteers characteristics. The population consisted of 1,641 volunteers. 
The sample consisted of 500 respondents determined by the criteria of Comrey and 
Lee with systematic sampling. Data collection used questionnaires with a reliability 
coefficient of 0.74, and (4) develop the volunteers characteristics through a training 
course, study visits and workshops using a sample of 30 volunteers purposively selected 
from environmentally awarded villagers from Huay Namkhao village, Huay Namkhao 
sub-district, Muang district, Trat province. Then compare the knowledge of the 
volunteers before and after the training by using knowledge questionnaires with 
a reliability coefficient of 0.98 and a discrimination coefficient of 0.78 and evaluation 
forms with an index of item-objective congruence of 0.80. The research data were 
analyzed by content analysis, percentage, means, standard deviation, confirmatory 
factor and t-test. 



ง 

The results were as follows: 
1. The problems of the village natural resources and environmental 

protection volunteers consisted of 1) a lack of access to information, 2) a lack of 
strong network grouping, 3) a lack of knowledge, awareness, and experience 
concerning natural resources and environmental protection, 4) a lack of participation in 
management, planning, decision making as well as in the operations of public projects 
that impact the environment, and 5) a lack of development of knowledge potential, 
awareness, participation, ethics, public relations and knowledge transfer. The thing needed  
to develop the volunteer characteristics consisted of 1) knowledge related to natural 
resources and environment conservation, 2) awareness, attitude, consciousness and  
participation, 3) environmental ethics, 4) communication, public relations and being 
lecturers, and 5) the need for training courses and operational guidelines. 

2. The characteristics of the village natural resource and environmental 
protection volunteers consisted of 5 components and 51 characteristics, namely  
1) knowledge related to natural resources and the environment, with 11 characteristics, 
2) attitude towards natural resources and the environment, with 10 characteristics, 
3) environmental ethics, with 10 characteristics, 4) participation in natural resources 
and environment conservation, with 10 characteristics, and 5) public relations and 
knowledge transfer concerning natural resources and the environment, with 10 characteristics. 

3. The confirmatory factor analysis revealed that the characteristics of the 
village resources and environmental protection volunteers consisted of 5 components  
and 37 characteristics, as follows 1) knowledge concerning natural resources and the 
environment, with 8 characteristics ( = 0.10, CMIN/DF = 1.58, GFI = 0.99, RMSEA =  
0.03), 2) attitude towards natural resources and the environment, with 7 characteristics  
( = 0.24, CMIN/DF = 1.28, GFI = 0.99, RMSEA = 0.02), 3) environmental ethics, with  
7 characteristics ( = 0.22, CMIN/DF = 1.33, GFI = 0.99, RMSEA = 0.03), 4) participation to 
conserve natural resources and the environment, with 7 characteristics ( = 0.71, CMIN/DF =  
0.68, GFI = 0.10, RMSEA = 0.00), and 5) public relations and knowledge transfer, with  
8 characteristics ( = 0.55, CMIN/DF = 0.91, GFI = 0.99, RMSEA = 0.00). 

4. The results of the development of the characteristics of the village natural 
resources and environmental protection volunteers, before the development, their 
knowledge was at an intermediate level (58.61%), whereas after the development, it was 
at the highest level (87.18%). The results of the evaluation on the characteristics before 
the development was at an intermediate level ( X = 3.47, S.D.= 0.62) whereas after the 
development, it was at a high level ( X = 4.35, S.D.= 0.67). The comparative results 
showed that the village natural resources and environmental protection volunteers had 
more knowledge and characteristics after the development than before the development 
at the statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Development Characteristics, Village Natural Resource and Environmental 

Protection Volunteers 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ     
จากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ค าปรึกษา
แนะน า ให้แนวคิด ในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ ปิยารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย รัตนะ 
ดร.กรรณิกา สุภาภา  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สราญรมย์  และอาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงศ์โพธิ์ 
ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตั้งแตท่ศวรรษ 1990 ประชากรชาวโลกเริ่มตระหนักและตื่นตัวว่ามนุษยชาติมีความส าคัญ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลกใบนี้แทนแนวคิดแบบเดิมที่มองเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงระบบ
หนึ่งตามธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบของมันตามธรรมชาติ 
และเป็นแหล่งทรัพยากรให้เราได้ใช้สอยตามความต้องการ ซึ่งก็หมายความถึงว่าสภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความเป็นสภาวะของโครงข่ายที่สลับซับซ้อนทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง และรวมถึงระบบชีวภูมินิเวศ (Geo-Biophysical) ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจ
อย่างถูกต้องและถ่องแท้จะปราศจากองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่ได้ ชไนเชอร์ 
(Schleicher) ได้กล่าวไว้ว่า “จริยธรรมของมนุษย์ในแนวใหม่ที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของมนุษย์และพฤติกรรมที่กระท าเพ่ือตอบสนองตนเอง และการกระท า
ต่อสิ่งแวดล้อม” (ธงชัย นิลค า, 2555 อ้างถึงใน Schleicher, 1989) ต่อมาในปี 1991 สหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ( IUCN) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นเรื่องนี้
และจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ห่วงใยโลก: Caring for the Earth และเรียกร้องให้ครูทั่วโลกมี
บทบาทให้การศึกษาและกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักและให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายจริยธรรมใหม่ที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในตอนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า 

“พฤติกรรมของสังคมโลกทั้งมวลต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ต่อสภาพแวดล้อม
เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลสัมฤทธิ์ในเชิงการอนุรักษ์ และเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรา
จะต้องปลูกฝังจริยธรรมใหม่เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ พืช สัตว์ 
และธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่เราได้พ่ึงพาอาศัยพักพิงอยู่ ได้อย่างสมดุล การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาวจึงต้องดูแลควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมใหม่นี้ให้ได้” (IUCN, 
UNEP & WWF, 1980) เจตนารมณ์ทางจริยธรรมแนวใหม่ (New Ethic) ยังได้รับการเรียกร้อง  
ตอกย้ าความสนใจอีกครั้งเมื่อมีการจัดประชุมในประเด็น “ห่วงใยโลก: ยุทธศาสตร์เป้าหมายการอยู่
บนโลกอย่างยั่งยืน (Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living)” โดยได้เรียกร้อง
เพ่ือเตรียมการประชุมวางแผนการพิทักษ์อนุรักษ์โลกในทศวรรษ 1990 และได้มีการเรียกร้องให้ 
การจัดการศึกษาของโลกมีบทบาทส าคัญในการให้ประชากรโลกได้เรียนรู้ยอมรับและอาศัยอยู่บนโลก
ตามกฎพ้ืนฐานที่ว่า “การจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับทุกคนท าหน้าที่ช่วยกัน
แสวงหาความร่วมมือกันในทางสมานฉันท์กลมเกลียวกับคนอ่ืน ๆ และกับธรรมชาติ การอาศัยอยู่
อย่างยั่งยืนกับสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับรูปแบบของการใช้ชีวิตของทุก ๆ คน ในทุก ๆ 
ระดับ นับตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ระดับชาติและทั้งโลก ในการที่รับเอาแนวทางการด าเนินชีวิต
รูปแบบใหม่นั้น มีความจ าเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคล ซึ่งมีความ
เชื่อว่าการให้การศึกษาจะได้ช่วยสะท้อนให้เห็นจริยธรรมแนวใหม่ที่เรามีความสามารถอาศัยอยู่บน
โลกนี้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป” (IUCN, UNEP & WWF, 1991) จากความส าคัญของการให้การศึกษาด้าน
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สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ โดยการประชุมระดับนานาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) “Earth Summit” ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro, 1992) วาระการประชุมข้อที่ 21 
ได้ถูกเรียกร้องให้ถือเอาการศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญในการสร้างจริยธรรมแนวใหม่ของสังคมโลก  
โดยได้เสนอว่า “การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีหน้าที่และบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนา จริยธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและช่วยปรับปรุงสมรรถนะของผู้คนให้ใส่ใจประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ไม่ถูกทาง โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนัก และปฏิบัติตามจริยธรรม 
แนวใหม่ โดยการมีทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสมที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” (UNCED, 1992) 

จากความตระหนักและการตื่นตัวของมนุษยชาติเกี่ยวกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ถูกน ามาเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่ถูกบุกรุกท าลายอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และจากแนวคิดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปีพุทธศักราช 
2555-2559 ซึ่งยึดหลักในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยค านึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรมในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ (ทสม.) จึงเป็นอีกหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการยึดคนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในลักษณะการเป็นตัวแทน ผู้น า และเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเป็นเจ้าของ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในสังคม และเป็นหัวใจเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้อย่างราบรื่น โดยภาครัฐจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนดูแลอ านวยความสะดวกในการด าเนิน ภายใต้
โครงการผู้น าอาสาสมัครพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินงานที่
ผ่านมาเป็นการสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปของการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด และตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้มีการจัดท า
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ โดยมีการปรับกรอบแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการระบุถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ
และประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับประชาชนที่เน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นกระบวนการมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับ เปลี่ยน
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แนวทางและการเพ่ิมประสิทธิภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) 

ดังนั้น จึงได้มีการด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2544 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด าเนินการส ารวจและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งมีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเป็นเครือข่ายขึ้นทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด จนถึงในระดับประเทศ เพ่ือด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มุ่งสู่การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง และรายงานผล 
การด าเนินงาน รวมทั้งเกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีการรวมตัวกันเพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 
ตลอดจนเกิดความเข้มแข็งและเป็นพลังภายในเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนตามสิทธิ 
อ านาจ หน้าที่ของบุคคล ชุมชน องค์กร เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากลายทาง
ชีวภาพ (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลและเฝ้าระวังในรูปแบบของการสร้างเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ค านึงถึง
องค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคือ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาท
ภาคเอกชนในการร่วมลงทุนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงกลไกภาครัฐ และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากตระหนักว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของส่วนรวม ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
รวมทั้งภาครัฐควรจูงใจให้มีการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์ มีการก าหนดนโยบายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกส่วนของสังคม และ
เชื่อมโยงกลไกในการจัดการทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และในระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว ให้มี
บทบาทร่วมภาครัฐในการมีส่วนร่วมพัฒนา และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมากขึ้น สนับสนุน
ด้านเทคนิควิชาการ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยเฉพาะ การใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น กองทุนต่าง ๆ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ประสาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผล การยกย่องผู้มี



4 

จิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นพลังตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นแนวทางและหรือ
กลไกอย่างหนึ่งในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) 

ในปีงบประมาณ 2545 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ขึ้น โดยร่วมกับส านักงาน
ปกครองจังหวัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ชุมชน และประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มด าเนินการในพ้ืนที่น าร่อง 10 จังหวัด 
ได้แก่ น่าน ล าปาง สุโขทัย นครพนม เลย ขอนแก่น ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ โดยมี
แนวคิดในการจัดตั้งและบริหารเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านเป็นแบบแต่งตั้งตามระบบปกครอง และจะขยายการด าเนินงานในทุกจังหวัดทุกประเทศ  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการขยายพ้ืนที่ในการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพ่ิมเป็น 39 จังหวัด โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมได้สนับสนุน
งบประมาณให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  1-16 ด าเนินงานจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในทุกพ้ืนที่ ภาคตะวันออกโดยส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคท่ี 13 ได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายข้ึน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว 
ด้วยการประสานงานผ่านส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัดในการรวมกลุ่ม
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการขยายเครือข่ายเพ่ิมเติมครอบคลุมถึงพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
พัฒนาเครือข่ายจากเดิมให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงไปเป็นระดับภาค และ
ระดับประเทศ ต่อมาปี พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั่วประเทศ จ านวน 76 จังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้าน 
การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ  เป็นกลไกใน 
การประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ และขวัญก าลังใจของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

โดยหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ได้แก่  
การช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและสามารถก าหนดแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามี
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ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน หรือชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืน 
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจน
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2558) 

ดังนั้น การที่จะท าให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ สงวนคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลส าเร็จ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ควรจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้น าพาความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษาไปสู่คนเพ่ือให้มีทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสมต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจากการสืบค้นของผู้วิจัย ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และจาก
ความตั้งมั่นและความพยายามในการสืบค้นของผู้วิจัยเพ่ือให้ได้ทราบถึงคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้น าด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน ได้ค้นพบจากรายงานเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่ว่าด้วยเรื่อง
ยุทธศาสตร์ในการฝึกอบรมครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO-UNEP, 1983) โดย วิลค์ และคนอ่ืน ๆ (Wilke, et al., 1987) ที่มีการเสนอคุณลักษณะ
ของครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในเอกสาร
ของโครงการนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การ
สหประชาชาติ (UNESCO, 1996) ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์หลักการ แนวคิดข้อเสนอแนะ และศึกษา
เพ่ิมเติมจากการเสนอแนะในคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษามืออาชีพ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
และจากวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนิสิต 
ปริญญาตรี ซึ่งได้ศึกษาถึงองค์ประกอบคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา (ธงชัย นิลค า, 2555) มาเป็น
แนวทางในการประยุกต์เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ศึกษาทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้  (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2551) มาเป็น
ฐานความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) และจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านอนุรักษ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่ง
การพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จะ
เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ได้ศึกษาและเรียนรู้ในบทบาทของตนเองในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกลส าคัญในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
  



6 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
1.2.4 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) โดยเปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่เข้ารับการพัฒนา
คุณลักษณะ โดยฝึกอบรมผ่านการใช้คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มีคุณลักษณะโดยรวมในระยะก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาแตกต่างกัน 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม.) 
จังหวัดตราด ที่มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และเป็นกรรมการระดับอ าเภอ 
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา
ท าการศึกษาและน ามาวิเคราะห์ โดยมีขอบเขตดังนี ้

1.4.1.1 ด้านการมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1.2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1.3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
1.4.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
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1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาโดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ บ้ าน  (ทสม. )  ผ่ านคู่ มื อที่ มี เนื้ อหาส าหรับการพัฒนาค ุณล ักษณะอาสาสม ัครพ ิท ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ใน 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ด้านการมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
1.4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) หลังจากเข้ารับการพัฒนา 
1.4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.4.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด จ านวน 1,641 คน 

1.4.3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ

พัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม. ) 
ประกอบด้วย 

1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปัญหาของอาสาสมัครและความต้องการ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร ได้แก่ คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด ระดับอ าเภอ จ านวน 10 คน 

2) กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใช้ ในการศึกษาคุณลั กษณะอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและนักวิชาการเกี่ยวกับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 12 คน 

3) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด จ านวน 500 คน 

4) กลุ่มตัวอย่างการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยใช้คู่มือการฝึกอบรมในการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บ้านห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 30 คน  

1.4.4 ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559 
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1.5  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดย
การสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) น ามาสร้างเป็น
ภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ได้ดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผู้วิจัยได้ก าหนดค าจ ากัดความที่ใช้ส าหรับการวิจัยเพื่อความ
เข้าใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

1.6.1 คุณลักษณะ หมายถึง สิ ่งที่บ่งบอกความดีหรือลักษณะประจ าตัวที่แสดงให้เห็นถึง
แนวทางการกระท าของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด 
ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ความตระหนัก ความประพฤติ และ
การปฏิบัติต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังทีก่ าหนดไว้ 

1.6.2 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) หมายถึง 
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตจังหวัดตราด ที่มีความสนใจ เสียสละ และสมัครใจในการท างาน
ด้านการอนุรักษ์สงวนคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด 

1.6.3 คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกความดีทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะประจ าตัวของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

การมีความรู้ที่เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การมีเจตคตทิรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

การประชาสัมพันธ์และการถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 

การพัฒนาคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) 
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และสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน จั งหวัดตราด ผู้ที่ท าหน้าที่ ในการเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งมีสมรรถนะและศักยภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ
ของบุคคลทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.6.3.1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
สถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความรู้ พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทักษะในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมรรถนะและทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม และทักษะในการคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพ่ือการ
ติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.6.3.2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล มีความคิดและ
ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม
และอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มือ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน มีความตระหนักถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจ
อย่างถูกต้อง มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมและเห็นว่ากิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 

1.6.3.3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิทักษ์รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะใน
ชุมชน ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง และมีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 

1.6.3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นผู้มีคุณลักษณะใน
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนรับรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลด
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นแก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการเฝ้าระวังพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน และร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การ
อนุรักษ์ดินและน้ า การปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

1.6.3.5 การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หมายถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็น
ผู้ที่มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม สามารถให้ค าปรึกษา อบรม 
แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคม สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ มีความสามารถในการส่งเสริม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ และมีทักษะในการสื่อความหมาย สร้าง
เครือข่ายจัดหาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ีอสร้างสมรรถนะให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

1.6.4 การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการฝึกอบรม ใช้คู่มือการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ให้มีสมรรถนะและศักยภาพ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติและถ่ายทอดแก่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรอบรู้ เจตคติที่ดี มีความตระหนัก จริยธรรม  ทักษะ การมีส่วนร่วม และมี
สมรรถนะในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
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1.7.2 ได้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่พึงประสงค ์

1.7.3 ได้องค์ประกอบของคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ส าหรับใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จังหวัดตราด เพื่อให้เกิด
สมรรถนะในการท างานตามพันธกิจ 

1.7.4 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่เข้ารับ 
การพัฒนาคุณลักษณะโดยผ่านการฝึกอบรม ใช้คู่มือการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.7.5 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
สามารถ เป็ นแกนน าที่ มี สมรรถนะ  ศั กยภาพและมี ผลการปฏิบั ติ ง านด้ านการ พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม. ) ผู้ วิจัยได้ศึกษาลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน 
การส่งเสริมความรู้ การปลูกฝังเจตคติที่ดี และการสร้างความตระหนักต่ อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นด้านป่าชายเลน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จ าแนกตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าชายเลน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับเจตคต ิ
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะนักสิ่ งแวดล้อมศึกษา  และอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
2.9 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
2.10 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
2.11 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมา 
  เมืองตราด สันนิษฐานว่าเพ้ียนมาจากค าว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่
ใช้ท าไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจ านวนมาก ในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” หรือเมืองทุ่งใหญ่ ปรากฏ
ชื่อในท าเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการ
ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
เหมาะกับการแวะจอดเรือ เพ่ือขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหารและน้ าจืด บริเวณ
อ่าวเมืองตราดจึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย ครั้งเมื่อสงครามกู้เอกราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือก เมืองตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ท าหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อน
เคลื่อนทัพเรือออกจากจันทบุรี ยกทัพขับไล่พม่า เพ่ือกอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย 
  สมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) 
และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 แต่ได้บังคับให้ไทยต้องยอมมอบเมืองตราดให้อยู่ในการปกครองของ
ฝรั่งเศส ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงด า เนิน
วิเทโศบายทางด้านการต่างประเทศจนฝรั่งเศสยินยอมท าสัญญายกเมืองตราดคืนให้กับไทย เมื่อวันที่ 
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23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ชาวตราดจึงถือเอาวันที่ 
23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญที่ชาวตราดและคนไทยจะได้ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระพุทธเจ้าหลวง ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของไทยและน าเมืองตราดคืนไว้ให้ลูกหลาน 
 2.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดตราดตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่  
11 องศา 34 ลิปดา ถึงละติจูดที่ 12 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 102 องศา 15 ลิปดา
ตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 55 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,761,875 ไร่ เป็นพ้ืนที่ตามเขตปกครองทางทะเล 
ประมาณ 7,257 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และน่านน้ าของประเทศกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 2.1.3 สภาพทั่วไป 
  2.1.3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศจังหวัดตราด มีลักษณะเป็นเนินลูกคลื่นหรือลูกฟูก สลับเนินเขา
เตี้ย ๆ ส่วนทางตอนบนเป็นภูเขาและที่ราบสูง ตอนกลางมีที่ราบแคบและชายฝั่งทะเลตอนใต้  
ช่วงเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาหินแกรนิต จังหวัดตราดสามารถแบ่งออกเป็น 4 เขตใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) ที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ า ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนกลาง และตะวันออก 
เหมาะส าหรับท านาข้าวและปลูกผลไม้ 

2) ที่ราบบริเวณภูเขา ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนบนและตอนกลาง มีบริเวณ
กว้างขวางเนื่องจากมีภูเขากระจายอยู่ทั่วไป เหมาะส าหรับการท าสวนผลไม้ ยางพารา และปลูกสับปะรด 

3) ที่สูงบริเวณภูเขา ได้แก่ บริเวณทางตอนกลางของอ าเภอแหลมงอบ และ
เขตติดต่อกับอ าเภอเขาสมิง นอกจากนี้ยังที่เป็นเกาะต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ 

4) บริเวณที่ราบต่ าชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลตลอดแนว  
ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนอย่างหนาแน่น และบางส่วนยังใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เช่น  
กุ้งกุลาด า เป็นต้น 

2.1.3.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศจังหวัดตราด มีลักษณะแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบ

ตลอดปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวปะทะ ท าให้มีฝนตกชุก ทั้งยังต้านลมพายุที่พัดมาจากด้านทิศ
ตะวันออกของประเทศ เพราะฉะนั้นจังหวัดตราด สามารถแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้ 

1) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมาก 
2) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 
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3) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม โดยทั่วไปอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส 

2.1.3.3 สภาพทางอุตุนิยมวิทยา 
อุณหภูมิ 
จากสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดตราด พบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

เท่ากับ 27.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่ าสุดในเดือนมกราคมเท่ากับ 26.70  
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 28.60 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิในแต่ละเดือนแตกต่างกันไม่มากนัก อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน และค่อย  ๆ ลดลง 
ทุกเดือนจนกระทั่งถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุด จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ สูงขึ้น
จนกระท่ังถึงเดือนเมษายน 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
จากสถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดตราด พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์

เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 80 ความชื้นสัมพัทธ์จะสูงในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 80 และช่วงตั้งแต่
เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมความชื้นสัมพัทธ์จะลดต่ าลง โดยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีค่าความชื้น
สัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย ร้อยละ 68 

ปริมาณน้ าฝน 
จากสถิติปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจังหวัดตราด พบว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์สูงคือ 41656.19 มิลลิเมตร/ปี ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม เป็นระยะที่ฝนตกน้อย 
โดยในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดเฉลี่ย 20.61 มิลลิเมตร และช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน - 
เดือนตุลาคม เป็นระยะที่ฝนตกชุกโดยในเดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนตกมากที่สุดเฉลี่ย 1,060.04 
มิลลิเมตร 

2.1.3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
จังหวัดตราด มีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นหินแกรนิตที่ไม่อุ้มน้ า โครงสร้าง

ประกอบด้วย หินอัคนี หินชั้น และหินแปร โดยหินอัคนีที่พบ คือ หิน Andesite, Pyrolite และ Turf 
ส่วนหินชั้นและหินแปร ประกอบด้วย 

1) หินตะกอนใหม่ (Alluvial Soils) ลักษณะเป็นตะกอนลุ่มน้ าและตะกอน
ชายฝั่งทะเล พบในเขตอ าเภอเมืองตราด 

2) หินชุดกาญจนบุรี ลักษณะเป็นดินดาน หินทราย และหินดินดานที่เป็น
ทราย (Sandy Shale) พบในเขตอ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอเมืองตราด 

3) หินภูพานและพระวิหาร ลักษณะประกอบไปด้วย หินทราย กรวดบน 
และหินดินดาน พบในเขตอ าเภอคลองใหญ่ และบางส่วนของเกาะกูด 

2.1.4 ลักษณะดินป่าชายเลน 
ป่าชายเลนในจังหวัดตราด มีหน้าตัดดินลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลักษณะดิน 

ที่พบส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทราย (Sandy Clay) ดินเหนียว (Clay) และดินทราย (Sand) คิดเป็น
ร้อยละ 54.28, 34.29 และ 11.43 ตามล าดับ ความละเอียดของเนื ้อดินส่วนมากเป็นดินที ่มี
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ความละเอียดมากคือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคดินน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีกลิ่นของซากพืช 
ซากสัตว์ เมื่อเทียบสีของดินพบว่าส่วนมากอยู่ในกลุ่มสีน้ าตาลแดง (2.5YR) และเทาอมเขียว (G1) 
ส่วนน้อยมีสีอยู่ในกลุ่มน้ าตาลอมส้ม (5YR) และเทาอมฟ้า (G2) มีความลึก 0-5 เซนติเมตร อุณหภูมิ
ดินอยู่ระหว่าง 26.3-32.5 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 28.7 องศาเซลเซียส) มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.20-8.80 
แต่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่าง 6.60-7.39 บนพ้ืนที่หน้าตัดกว่าร้อยละ 88 พบรากไม้ปะปนและมีจุด
ประประมาณร้อยละ 2-20 ไม่พบหินปะปนในชั้นหน้าตัดดินส่วนที่ความลึก 5-60 เซนติเมตร อุณหภูมิ
ดินอยู่ในช่วง 26.9-30.1 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 28.5 องศาเซลเซียส) มีค่า pH ระหว่าง 5.50-8.70 
แต่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่าง 6.60-7.39 จัดอยู่ในกลุ่มดินที่มีความเป็นกลาง พ้ืนที่หน้าตัดร้อยละ 53 
พบรากไม้ปะปนอยู่ร้อยละ 2-20 และอาจพบจุดประในบางพ้ืนที่ ส่วนมากจะไม่พบหินในชั้นหน้าตัด
ดิน ปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.57-18.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีปริมาณไนโตรเจน 
รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.05-0.69 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 C: N Ratio ของดินบนผิวหน้าตัดแต่ละจุด
มีค่าค่อนข้างแตกต่างกันโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 10.0-27.7: 1 ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในดินอยู่ในช่วงร้อยละ 
0.003 - 0.362 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.039 

2.1.5 สถานภาพป่าชายเลน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส ารวจสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบว่าจังหวัดตราด มีพ้ืนที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 110,654.17 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 3,7984.41 ไร่ ป่าชายเลน
ในเขตอุทยานแห่งชาติ 21.44 ไร่ 

2.1.6 พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน 
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนจังหวัดตราด มี 12 วงศ์ 15 สกุล และ 26 ชนิด พันธุ์ไม้ที่พบอยู่

ในวงศ์ไม้แสม ได้แก่ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ ถั่วขาว ความหนาแน่นเฉลี่ยรวมของต้นไม้ต่อพ้ืนที่
เท่ากับ 313.30 ต้น/ไร่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 10.87 เซนติเมตร 
และ 7.58 เมตร ตามล าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener Diversity 
Index) มีค่าเท่ากับ 1.0310 ค่าความชุกชุมทางชนิดพันธุ์ (Margalef’s Index) เท่ากับ 5.3139 และ
ค่าความสม่ าเสมอทางชนิดพันธุ์ (Pielou’s Evenness) เท่ากับ 0.7287 พันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญ (Important Value Index) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ 36.39 รองลงมาคือ 
ตาตุ่มทะเล, ถั่วขาว, ฝาดดอกขาว และแสมด า มีค่าเท่ากับ 33.90, 32.34, 22.91 และ 16.54 ตามล าดับ 

2.1.7 สัตว์ที่พบในป่าชายเลน 
2.1.7.1 กลุ่มของประชาคมสิ่งมีชีวิตพ้ืนป่าชายเลน หรือสัตว์หน้าดิน 

พ้ืนป่าชายเลน จากแปลงส ารวจในจังหวัดตราด 33 แปลง พบจ านวน 122 ตัว 
17 ชนิด มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 14.79 ตัว/ตารางเมตร มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H/) เท่ากับ 
1.06 และมีค่าความสม่ าเสมอ (J/) เท่ากับ 0.51 สัตว์ที่พบได้แก่ หอยกัน , ปูแสม, ปูก้ามดาบ และ 
กุ้งขาว 
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2.1.7.2 กลุ่มของนกในป่าชายเลน 
ในจังหวัดตราด พบจ านวน 27 ชนิด 24 สกุล 20 วงศ์ และ 7 อันดับ 

ตัวอย่างนกที่พบได้แก่ นกนางแอ่นแปซิฟิก, นกเด้าดิน, นกยางควาย เป็นต้น 
2.1.7.3 กลุ่มของแมลง 

พบแมลงจ านวน 9 อันดับ 11 วงศ์ และ 20 ชนิด ได้แก่ มวนเขียวข้าว , 
ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ, ต่อ, แมลงปอบ้านใหม่ผู้แต้มขาวเมียลาย และหิ่งห้อย เป็นต้น 

2.1.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีป่าชายเลน 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดตราด เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเกษตร นากุ้ง เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ เป็นต้น จาก
โครงการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552 ได้จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ป่าชายเลนออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ แยกตามเขตการปกครองระดับอ าเภอ 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน 

2.2.1 ความหมายของป่าชายเลน 
วีระ เทพกรณ์ (2547) ได้ให้ความหมายของ “ป่าชายเลน” คือ กลุ่มสังคมพืชเขตร้อน

หรือก่ึงเขตร้อนที่ขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ า ทะเลสาบ เกาะต่าง ๆ ซึ่งมีน้ าทะเลท่วมถึง
โดยวัดจากระดับน้ าทะเลที่ขึ้นสูงสุดและลดลงต่ าสุด ประกอบไปด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิดที่
ทนทานต่อน้ าเค็มซึ ่งมีโกงกางเป็นพรรณไม้หลักและมีไม้อื่น  ๆ ขึ ้นปะปนอีกหลายชนิด เช่น 
ตระกูลล าพูน แสมทะเล โปร่ง ประสัก ซ่ึงป่าชายเลนมีความคล้ายคลึงกับป่าชายคลองหรือป่าชายน้ า
มาก ทั้งชนิดของสัตว์ที่อยู่อาศัยและชนิดพรรณไม้ เช่น ปลาตีน ปูก้ามดาบ ต้นโกงกาง ต้นล าพูน  
เป็นต้น แต่ป่าทั้งสองชนิดก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สัตว์และพรรณไม้ในป่าชายเลนจะสามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสมเฉพาะสภาพน้ าเค็มเท่านั้น ส่วนสัตว์และพรรณไม้ป่าชายคลองจะสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับน้ าได้ 3 สภาพ ได้แก่ น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด สอดคล้องกับ ราตรี ภารา (2543) ที่กล่าวถึง 
“ป่าชายเลน” ไว้ว่า ป่าชนิดนี้บางทีเรียกว่าป่าเลนน้ าเค็มหรือป่าโกงกาง เป็นป่าที่ขึ้นตามบริเวณที่มี 
น้ าทะเลท่วมถึงและขึ้นอย่างงอกงามบริเวณชายฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ าที่เป็นดินเลนตลอดแนว 
ฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือฝั่งด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราดลงไปจนถึงใต้สุดคือจังหวัดนราธิวาส 
ส าหรับทางด้านตะวันตกเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์กว่าฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยปรากฏตามชายฝั่ ง
ทะเลอันดามันตั้งแต่ระนองถึงจังหวัดสตูล พรรณไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลนส่วนใหญ่เป็นโกงกางใบเล็ก 
แสมด า แสมขาว แสมทะเล ล าพู ล าแพน ตะบูนด า ตะบูนขาว ประสักแดง เป็นต้น พรรณไม้พ้ืนล่างที่
พบทั่วไปคือ เหงือกปากหมอ จากชะคราม เป้งทะเล และยังสอดคล้องกับ ยุพดี เสตพรรณ (2544) ซึ่งให้
ความหมายป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove Forest หรือ Intertidal Forest) ว่าคือกลุ่มของ
สังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ าลงต่ าสุดและน้ าขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า หรืออ่าว  ส าหรับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546) ได้ให้
ความหมายว่า เป็นป่าที่พบตามริมทะเลและปากแม่น้ าที่ดินเป็นเลน มีต้นไม้หนาแน่น มักมีรากค้ ายัน
และรากหายใจ ต้นไม้ที่เป็นดัชนี คือโกงกาง ล าพูน แสม เสม็ด และหลุมพอทะเล ส่วนไม้พ้ืนล่าง 
ได้แก่ เหงือกปากหมอ จาก และเป้งทะเล ซึ่งมีเพียงร้อยละ 1.5 ของป่าทั้งหมด แต่มีความส าคัญคือ
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เป็นที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนของกุ้ง ปู หอย ปลา นอกจากนี้ยังช่วยดักตะกอน มลวัตถุ และช่วยลด
อันตรายจากพายุอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป คือ ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มีคุณค่ามหาศาล มีความส าคัญ
ต่อมนุษย์ในหลายรูปแบบ และมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และถิ่น
อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลจ าพวก กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้
เนื่องจากมีต้นไม้แน่นทึบให้ร่มเงา ใบที่ร่วงหล่นทับถมจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์เล็ก ๆ ซึ่งเป็น
อาหารของปลา รากไม้จะช่วยดักจับตะกอนและเลนซึ่งน าความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดิน นอกจากนี้
ป่าชายเลนยังท าหน้าที่ปกป้องระบบนิเวศบนบกจากความรุนแรงของคลื่นลมทะเล และยังเป็นแหล่ง
ดักตะกอนสารปฏิกูลและสารมูลพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ดังนั้นถ้าป่าชายเลน 
ถูกท าลาย สารเหล่านี้จะถูกชะล้างลงสู่ทะเลในเวลาต่อมาได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนเพ่ือท า
กิจการต่าง ๆ เช่น ท านากุ้ง ท าเหมือแร่ ตัดถนน ปลูกสิ่งก่อสร้าง ถือว่าเป็นการท าลายบ้านหรือแหล่ง
ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลและสัตว์น้ ากร่อยที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน 

2.2.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน 
สนิท อักษรแก้ว (2541) ได้กล่าวถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของป่าชายเลน ดังนี้ 
1. ภูมิประเทศชายฝั่ง 

ป่าชายเลนโดยทั่วไปชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งที่มีสภาพเป็นดินและเป็นที่ราบ
กว้างมีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
โครงสร้างโดยเฉพาะชนิดการกระจายของพันธุ์ไม้และสัตว์น้ าตลอดจนขนาดพ้ืนที่ของป่าชายเลน 

2. ภูมิอากาศ 
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับภูมิอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ แสงแดด ฝน อุณหภูมิ 

และลม ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 
2.1 แสงแดด เป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อพืชสีเขียวหรือพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

ในขบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร 
2.2 ฝน เป็นปัจจัยส าคัญต่อความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน 

ป่าชายเลน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการกระจายและการเจริญเติบโต ตลอดจนการออกดอกของพันธุ์ไม้ 
โดยปกติป่าชายเลนสามารถขึ้นอยู่และเจริญเติบโตได้ดี ในพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีปริมาณฝนตกประมาณ 
1,500 – 3,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีช่วงระยะของฝนตกระหว่าง 8 – 10 เดือนต่อป ี

2.3 อุณหภูมิ เป็นปัจจัยส าคัญต่อขบวนการทางสรีรวิทยาของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
โดยเฉพาะขบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจอันมีผลการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 

2.3 ลม เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญกับระบบนิเวศของป่าชายเลน 
โดยมีอิทธิพลต่อการตกและการกระจายของฝน มีส่วนท าให้การระเหยของน้ าและการคายน้ าของพืช
เพ่ิมขึ้น ซึ่งตามชายฝั่งทะเล ลมมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเร็วของกระแสคลื่น และมีผลโดยตรงต่อ
การพังทลายของดินชายฝั่ง สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของ 
ป่าชายเลน ในขณะเดียวกัน ลมก็มีส่วนช่วยในการผสมพันธุ์ของไม้ การกระจายของพันธุ์ไม้ แต่ถ้า
พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณใดมีลมแรงจะท าให้ไมแ้คระแกรน ทรวดทรงผิดปกติได้ 
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3. น้ าขึ้นน้ าลง 
น้ าขึ้นน้ าลงของน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งใน 

การก าหนดแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้หรือสัตว์น้ าในป่าชายเลน ช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าลงของน้ าทะเล
จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มในบริเวณป่าชายเลน กล่าวคือ ในขณะที่น้ าทะเลขึ้น
หรือน้ าทะเลหนุน ค่าปริมาณความเค็มของน้ าห่างจากชายฝั่งหรือตลอดล าแม่น้ าจะลดต่ าลงด้วย 

4. คลื่นและกระแสน้ า 
คลื่นและกระแสน้ า มีบทบาทส าคัญในการแพร่กระจายและการเกิดป่าชายเลน

ในพ้ืนที่ใหม่ ๆ และยังมีส่วนในการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า บทบาทที่ส าคัญของคลื่นและกระแสน้ าอีก
อย่างหนึ่งก็คือการพัดธาตุอาหารจากป่าชายเลนออกไปสู่ชายฝั่งและทะเล ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
สัตว์น้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งอย่างมาก 

5. ความเค็มของน้ า 
ความเค็มของน้ าและความเค็มของน้ าในดินเป็นปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโต

การรอดตาย และการแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน โดยปกติป่าชายเลนสามารถขึ้นอยู่
และเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณน้ ากร่อยซึ่งมีคุณค่าความเค็มของน้ าระหว่าง 10 – 30 % และความเค็ม
ของน้ าในดินระหว่าง 10 – 30 % แต่อย่างไรก็ตามพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนหลายชนิดสามารถขึ้นอยู่และ
ทนทานได้ในพ้ืนที่ซึ่งมีค่าความเค็มของน้ าสูงมาก 

6. ออกซิเจนละลาย 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์

น้ าในป่าชายเลนโดยเฉพาะการหายใจ การสังเคราะห์แสง และกิจกรรมการย่อยสลายตัวของเศษใบไม้
หรืออินทรีย์สารในระบบนิเวศป่าชายเลน ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามากหรือน้อยจะเป็นตัวจ ากัด
ชนิดการเจริญเติบโตของพืชและการแพร่กระจายของสัตว์น้ า นอกจากนี้การเกิดขบวนการสลายตัว
ของเศษใบไม้หรืออินทรีย์สารจะเร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเป็นส าคัญ เนื่องจาก
จะส่งผลโดยตรงต่อไปถึงกิจกรรมของสัตว์น้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วย 

7. ดิน 
ดินปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนในการจ ากัดการเจริญเติบโตและ 

การกระจายของไม้ในป่าชายเลน ลักษณะหรือคุณสมบัติของดินทั้งกายภาพและเคมีจะต่างกันตามเขต
ของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ และแตกต่างจากดินที่อยู่ภายนอกป่าชายเลนด้วย ไม้โกงกางใบใหญ่เป็นไม้ที่ขึ้น 
ได้ดีในพ้ืนที่ดินเลนและค่อนข้างลึก ไม้แสมทะเล ไม้พังกาหัวสุมสามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดินเลนปน
ทราย ในเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างของดินนั้น พบว่า ดินภายในกลุ่มไม้โกงกางและไม้แสมมีค่า pH 
ประมาณ 6.6 และ 6.2 ตามล าดับ แต่ถ้าดินแห้ง ค่า pH ของดินภายใต้กลุ่มไม้โกงกางประมาณ 4.6 
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า pH ประมาณ 4.9 การศึกษาความชื้นในดินภายในกลุ่มไม้โกงกางที่ผิวหน้าดิน
อยู่ช่วง 67-245 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ส่วนภายใต้ไม้แสมความชื้นในผิวดินมีค่าต่ ากว่าคือประมาณ
45-196 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

8. ธาตุอาหาร 
การมีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอนับเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศป่าชายเลน ธาตุอาหารในป่าชายเลนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
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8.1 ธาตุอาหารประเภทอนินทรีย์สาร (Inorganic Minerals) ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตป่าชายเลน ได้แก่ ไนโตรเจน โปรแตสเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม ส่วนใหญ่สารอาหาร
ประเภทนี้ในป่าชายเลนมีมากพอ ยกเว้นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีปริมาณค่อนข้างน้อยจึงมักจะ
เป็นตัวจ ากัดการเจริญเติบโตของพืชป่าชายเลน แหล่งที่มาของธาตุอาหารประเภทอนินทรีย์  
ที่ส าคัญอย่างน้อย 5 แหล่งด้วยกัน คือ น้ าฝน น้ าที่ไหลผ่านแผ่นดินดินตะกอน น้ าทะเลจากการ 
ผุสลายของอินทรีย์วัตถุในป่าชายเลน 

8.2 ธาตุอาหารประเภทอินทรีย์สาร (Organic Detritus) สารอาหารอินทรีย์ที่มี
ต้นก าเนิดมาจากสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่ 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ แหล่งแรกเป็นแหล่งที่มาจากป่าชายเลน ได้แก่ 
แพลงตอนพืช ไดอะตอม แบคทีเรีย สาหร่ายที่เกาะตามต้นไม้ รากไม้ และพืชชนิดอ่ืน ๆ ในป่าชายเลน 
ส่วนแหล่งที่สองเป็นแหล่งที่มาจากนอกป่าชายเลน ได้แก่ พวกสารแขวนลอยน้ าที่ไหลมาจากแหล่งน้ า
ล าธาร ตะกอนดินจากการกัดเซาะชายฝั่งและบนภูเขา ซากพืชและสัตว์ที่อยู่บนชายฝั่งหรือในทะเล 
และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เกสรดอกไม้ และใบไม้ 

2.2.3 ประโยชน์ของป่าชายเลน 
วีระ เทพกรณ ์(2547) กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มี

ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมหาศาล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลัก คือ 
1. ประโยชน์ด้านป่าไม้ 

ป่าชายเลนเปรียบเสมือนธนาคารไม้ของมนุษย์ ซึ่งไม้ที่ได้จากป่าชายเลนมี
คุณภาพดีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้หลายรูปแบบและเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวางในแถบภูมิภาคเอเชีย ดังนี้ 

1.1 ถ่าน เป็นการน าไม้จากป่าชายเลนมาเผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้โกงกางเพราะ
เป็นถ่านไม้ที่มีความร้อนสูงกว่าถ่านจากไม้ชนิดอื่น คือ ให้ความร้อนถึง 7,300 แคลอรีต่อกรัม  
ไม้โกงกางจึงเป็นไม้ที่ให้ถ่านคุณภาพดีมีปริมาณขี้เถ้าน้อย การเผาถ่านนี้เป็นที่นิยมของชาวบ้านมา
นานแล้ว ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากไม้โกงกางในการน ามาเผาถ่านมากที่สุดถ้า
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิค คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย 

1.2 ฟืน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณป่าชายเลนและพ้ืนที่
ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะน าไม้จากป่าชายเลนไปท าฟืน ซึ่งนอกจากไม้โกงกางที่นิยมน ามาเผาถ่านแล้ว  
ไม้ชนิดอ่ืนก็สามารถน ามาท าเป็นไม้ฟืนได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้บางครอบครัวยังหาเลี้ยงชีพด้วยการท า  
ไม้ฟืน 

1.3 เสาเข็มและไม้ค้ ายัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงนิยมใช้ไม้ตาตุ่มและไม้โกงกาง
มาท าเป็นเสาเข็มมากกว่าไม้ชนิดอ่ืน นอกจากมีความแข็งแรงแล้วล าต้นของไม้ทั้งสองชนิดยังตรงกว่า
ไม้ชนิดอ่ืน แต่ผลผลิตในการน าไม้โกงกางและไม้ตาตุ่มมาท าเสาเข็มมีไม่มากเพราะส่วนใหญ่น า 
ไม้โกงกางไปเผาถ่านมากกว่า เมื่อป่าชายเลนถูกท าลายลงและปลูกทดแทนจึงท าให้มีการใช้ประโยชน์
ในด้านนี้น้อยมาก ส่วนไม้ค้ ายันนิยมน าไปใช้ในการเกษตรแต่ก็ไม่แพร่หลายเหมือนการท าเสาเข็ม 

1.4 แทนนิน เป็นสารที่ใช้ท าหมึก กาว สีย้อมอวน และใช้ในการฟอกหนังซึ่งได้
จากเปลือกไม้ป่าชายเลนหลายชนิด เช่น ปะสักหรือพังกาหัวสุมดอกแดง ไม้โกงกาง โปรง เป็นต้น 
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1.5 ชิ้นไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้กันมากในประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียนิยมน าไม้จากป่าชายเลนมาใช้ท าชิ้นไม้สับอย่างแพร่หลายเพ่ือส่งไปขายยัง
ประเทศญี่ปุ่นโดยมักใช้ไม้โกงกางเป็นหลัก กิจการท าชิ้นไม้สับนี้ในประเทศไทยมีการท าน้อยมาก 

1.6 การกลั่นไม้ อุตสาหกรรมการกลั่นไม้เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่แพร่หลายนักใน
ประเทศไทยมีด าเนินการอยู่เพียงแห่งเดียวคือที่จังหวัดระนอง การกลั่นไม้นี้ได้จากการเผาถ่านไม้
โดยเฉพาะการเผาไม้โกงกางซึ่งนอกจากจะได้ถ่านคุณภาพดีที่ให้ความร้อนในการเผาไหม้สูงแล้วยัง
ได้ผลผลิตได้เป็นของเหลวและก๊าซอีกหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

1.7 เฟอร์นิเจอร์ การใช้ไม้จากป่าชายเลนไปท าเฟอร์นิเจอร์นิยมใช้ไม้แสมและ
ไม้ตะปูนเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและสีสวย ส่วนไม้อ่ืน ๆ ก็สามารถน าไปท าเครื่องมือประมง
บางชนิดได ้

1.8 สมุนไพร พรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถน าใบ ราก เปลือกไม้และ
ส่วนอ่ืน ๆ ไปท าเป็นสมุนไพรได้ เช่น เปลือกของต้นโกงกางมีน้ าฝาดที่มีสรรพคุณในการท ายารักษา
โรค เช่น โรคบิด โรคท้องร่วง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ล้างแผลและห้ามเลือดได้อีกด้วยแก่นไม้
แสมเอามาต้มกับแก่นไม้แสมสารหรือข้ีเหล็กป่าใช้ท าเป็นยาขับโลหิตในสตรีส่วนกระพ้ีที่ได้จากไม้แสม
น ามาใช้เป็นยาแก้พิษงูได้ 

1.9 ประโยชน์อ่ืน นอกจากนี้พรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดยังมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วย เช่น นิยมน าใบจากแก่ไปใช้ในการมุงหลังคาท าฝาบ้าน ใช้มวนยาสูบ  
ทั้งยังพบว่าชาวบ้านแถบที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนที่มีป่าจากมากยังนิยมผลิตน้ าตาลจากต้นจาก 

2. ประโยชน์ด้านการประมง 
ป่าชายเลนและการประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเนื่องจากป่าชายเลน

เป็นทั้งแหล่งอาหารและเป็นแหล่งอาศัยทางสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.1 การเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของสัตว์น้ า ใบไม้ที่ร่วงหล่นและซากไม้ทับถม

ผุสลายในป่าชายเลนกลายเป็นธาตุอาหารชั้นดีของพืชและสัตว์ในป่าชายเลนอีกทั้งลักษณะรากของ
พรรณไม้ชายเลนยังสามารถช่วยดักจับสารแขวนลอยและเลนที่ถูกพัดพามาสะสมในบริเวณนั้นให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วย 

2.2 การเป็นหลักอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าในระยะตัวอ่อน ป่าชายเลน
เปรียบเสมือนบ้านของสิ่งมีชีวิตริมชายฝั่งทั้งหลาย ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
มากโดยเฉพาะกุ้งหลายชนิดที่ใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยและอนุบาลตัวอ่อนในบางช่วงของวงจร
ชีวิต เช่น กุ้งกุลาขาว กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วยเป็นต้น นอกจากนี้สัตว์น้ าอ่ืน ๆ ทั้งปลาและหอยต่าง ๆ ก็
ได้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยอนุบาลตัวอ่อนเช่นกัน จากการส ารวจพบว่า 
ปริมาณไข่ปลาและตัวอ่อนของปลาจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของป่า ปริมาณอาหารในบริเวณ 
ป่าชายเลนโดยปลาบางชนิดจะออกไปวางไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายกลับมายังบริเวณ 
ปากแม่น้ าและชายฝั่งที่เป็นป่าชายเลนเพ่ือกินอาหารบางชนิดก็วางไข่ในบริเวณป่าชายเลนซึ่งไข่จะ
ลองฟองอยู่เหนือผิวน้ าหรือไม่ก็ติดอยู่ตามก้อนหินและรากของต้นไม้ที่แช่อยู่ในน้ า 

2.3 การเป็นแหล่งผลิตผลทางการประมงป่าชายเลนได้ผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
เป็นจ านวนมากในแต่ละปีชาวบ้านประมงสามารถจับได้ปริมาณล้านตัน เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งตะกาด  
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กุ้งกุลาด า ฯลฯ ที่เหลือเป็นปลา ปู เช่น ปลากระบอก ปลาหมอเทศ ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์  
ปูทะเล ปูม้า และหอย เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม ฯลฯ 

3. ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ป่าชายเลนท าหน้าที่เชื่อมต่อกันระหว่างผืนบกและทะเล ดังนั้นสังคมป่าชายเลน

จึงมีความส าคัญต่อระบบนิเวศมาก เพราะระบบนิเวศป่าชายเลนท าให้มีสัตว์น้ าและสัตว์บกอาศัยอยู่
มากมาย โดยเฉพาะนกชนิดต่าง ๆ เนื่องจากปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลน จะเป็น
แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ป่าชายเลนมีบทบาทส าคัญในการรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติหลายประการ ดังนี้ 

3.1 ป่าชายเลนเปรียบเสมือนโรงบ าบัดน้ าเสีย ไม้ป่าชายเลนมีระบบรากที่ต่าง
จากพรรณไม้ในป่าชนิดอ่ืน กล่าวคือ ระบบรากจะช่วยกักกรองสิ่งปฏิกูล และฟอกน้ าเสียที่ถูกทิ้งมา
จากแหล่งที่พักอาศัยให้สะอาดก่อนที่ไหลลงสู่ล าน้ าได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน
ชายฝั่งด้วย 

3.2 ป่าชายเลนเปรียบเสมือนโรงฟอกอากาศ ระบบหายใจของพรรณไม้ชายเลน 
ทั้งรากและใบช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม มีใบหนาแน่น จึงท าให้สามารถ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในอากาศได้เป็นอย่างดี 

3.3 ป่าชายเลนเปรียบเสมือนก าแพงธรรมชาติ ชายทะเลเป็นบริเวณที่มีสภาพ
อากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา และเป็นบริเวณที่เกิดพายุบ่อย ๆ ป่าชายเลนที่ขึ้นเป็นแนวหนาทึบจึง
ท าหน้าที่ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งได้ และสามารถลดแรงคลื่นลม กระแสน้ า พายุที่รุนแรง  
ลงได ้

3.4 ป่าชายเลนเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเล บริเวณ 
ป่าชายเลนเกือบทุกแห่งจะมีพ้ืนที่เชื่อมต่อกันระหว่างบกกับทะเล บริเวณด้านหน้าสุดของชายฝั่งทะเล
จะเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของคลื่นลม และกระแสน้ าที่รุนแรง มีตะกอนทับถมใหม่เรียกได้ว่าเป็น
ดินเลนงอกใหม่ ดินจะมีลักษณะเหลวเกินไปท าให้ไม่มีพรรณไม้ใดสามารถขึ้นและเติบโตได้ ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลซึ่งในบริเวณชายฝั่งเชื่อมต่อนี้ถ้าต้องการปลูก  
ป่าชายเลนเพื่อการเร่งฟ้ืนฟูสภาพป่าจะต้องปลูกต้นกล้าในแนวด้านหลังถัดจาก “ไม้เบิกน า” กล้าไม้ที่
ปลูกลงไปจึงจะสามารถตั้งตัวอยู่ได้ และมีอัตราการรอดตายสูง เพราะไม้เบิกน าเป็นตัวบอกให้ทราบถึง
แนวเขตที่พรรณไม้ป่าชายเลนจะสามารถอยู่รอดในทะเลธรรมชาติได้ชนิดของไม้เบิกน านี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของน้ าในบริเวณนั้นด้วย เช่น ในน้ าเค็มไม้เบิกน าที่สามารถข้ึนได้ คือต้นแสมทะเล ในน้ ากร่อย
ไม้เบิกน าที่สามารถขึ้นได้ คือต้นแสมขาวในน้ าจืดไม้เบิกน าที่สามารถขึ้นได้ คือต้นล าพู ไม้เบิกน าที่ขึ้น
ได้ดีทั้ง 3 น้ า คือต้นจาก ซึ่งสามารถสร้างดินเกิดใหม่ได้รวดเร็วมาก 

2.2.4 ปัญหาการท าลายป่าชายเลน 
 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2558) ที่กล่าวถึง ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของไทยว่า การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ 
แหล่งน้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
จนมีผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่ม
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ 
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ได้แก่ ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ า ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินโดยธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของดิน ปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษและสิ่งสกปรก เช่น ขยะจากบ้านเรือน ของ เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ปัญหาการใช้ที่ดินไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินและไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ที่ดิน เพ่ือการ
เกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการบ ารุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม 
ท าให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดิน การเพาะปลูกที่ท าให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และยาก าจัดศัตรูพืช เพ่ือ
เร่งผลิตผล ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดิน ปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ า
เข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม ปัญหาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า เป็นผลให้มีน้ า
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ปัญหาการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารและในทะเล ก่อให้เกิดปัญหา
น้ าเสียและดินตะกอน ปัญหาเรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษ ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าชายเลนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง การกัดเซาะ และการพังทลายของที่ดิน
บริเวณชายฝั่งและคุณภาพน้ าชายฝั่งท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงตลอดเวลา จนท าให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบนิเวศ 

วีระ เทพกรณ์ (2547) กล่าวว่า ปัญหาการท าลายป่าชายเลนมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ฝั่งทะเลเกือบทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล เช่น จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น มีการท าลายป่าชายเลน
ให้เป็นนากุ้งอย่างกว้างขวาง กุ้งที่นิยมเพาะเลี้ยงกันมาก ได้แก่ กุ้งกุลาด า ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ
ไทยธุรกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาด านี้เติบโตมากในช่วงที่ประเทศไทยมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม แต่มา
ระยะหลังการท านากุ้งบางแห่งไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ต้อง
แก้ไขด้วยเทคโนโลยีและสารเคมี มีผลท าให้เกิดสารตกค้างในตัวกุ้ง ท าให้กุ้งเติบโตไม่ได้มาตรฐาน 
ส่งออกไม่ได้ต้องล้มเลิกกิจการไป ส่งผลให้ทิ้งที่นากุ้งบริเวณนั้นรกร้างว่างเปล่า และไม่สามารถพลิก
ฟ้ืนให้กลับมาเป็นป่าชายเลนได้อีก 

2. การขยายตัวของแหล่งชุมชน 
การพัฒนาแหล่งชุมชนในพ้ืนที่ป่าชายเลนนั้นส่วนใหญ่จะพัฒนาไปในรูปของการ

ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การท าฟาร์มหอย กุ้ง ปู การสร้างสถานศึกษา การสร้างที่อยู่ อาศัย 
แหล่งท่องเที่ยว นิคม สหกรณ์ด้านการประมง ตลอดจนการน าขยะมูลฝอยไปทิ้งถมบริเวณนั้น โดย  
ไม่สนใจคุณค่าของป่าชายเลนนอกจากนี้ยังมีการบุกรุกและท าลายป่า เพ่ือการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานปลาป่น โรงงานท ากุ้งแห้ง โรงงานผลิตไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ หรือแหล่งเก็บ
สินค้า ซึ่งต้องใช้พื้นที่จ านวนมากทั้งสิ้น 

3. การท าเหมืองแร่และเกษตรกรรม 
การท าเหมือแร่ในพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ด าเนินการมานาแล้ว โดยเฉพาะการท า

เหมืองแร่ดีบุก เช่น ที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต แต่ปัจจุบันการใช้พ้ืนที่ในการกิจการนี้ลดลงจากเดิม
มาก แต่ป่าก็ไม่ได้รับการฟื้นฟู 
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ด้านการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มักใช้ในการเพาะปลูกข้าวและการปลูกมะพร้าว 
เช่น พ้ืนที่บริเวณลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อ าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่  
ชะอวด และร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์มาก 

4. การท านาเกลือ 
พบมากที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และพ้ืนที่บางส่วนใน

จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี ระยอง ซึ่งในอดีตชาวบ้านตัดไม้ป่าชายเลนมาท าฟืนและเผาถ่านเป็นจ านวน
มาก เมื่อตัดไม้จนเหลือต้นไม้น้อยลง พ้ืนที่เหล่านั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้เปล่าประโยชน์จนเมื่อบรรพบุรุษ
คิดค้นวิธีท าเหลือสมุทรแล้ว พวกเขาจึงใช้พ้ืนที่ในการท านาเกลือเพ่ิมมากข้ึน โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ถูก
ท าลายไป เพ่ือใช้ในการนี้มีประมาณ 66,000 ไร่ ของพ้ืนที่การใช้ป่าชายเลนทั้งหมด 

5. ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างสายส่งไฟฟ้า การขุดลอกร่อง
น้ า การตัดไม้เกินก าลังผลิตของป่าเพ่ือน าไปท าฟืนและเผาถ่าน ซึ่งบางแห่งมีการลักลอบตัดไม้อย่างผิด
กฎหมายด้วยท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วและปลูกทดแทนได้ไม่ทัน เพราะพรรณไม้ 
ป่าชายเลนเป็นไม้ท่ีโตช้า 

2.2.5 สาเหตุของการท าลายป่าชายเลน 
วีระ เทพกรณ์ (2547) ได้กล่าวถึง สาเหตุของการท าลายป่าชายเลน ไว้ว่า การเพ่ิมขึ้น

ของจ านวนประชากรท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น 
ของจ านวนประชากร จึงต้องใช้ที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย มีการตัดถนนเข้าสู่ชุมชนชายฝั่งทะเล และ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ เป็นต้น 

การใช้ที่ดินป่าชายเลน ประชาชนสามารถขอใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็น
การชั่วคราวได้ ซึ่งสามารถกระท าได้ถูกกฎหมาย โดยเสียค่าธรรมเนียมในราคาต่ ากว่าราคาที่ดิน หรือ
เรียกว่า การขอสัมปทานการใช้ที่ดิน โดยส่วนใหญ่จะลงทุนโครงการพัฒนาต่าง  ๆ เช่น การลงทุน
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทะเล เป็นต้น แต่เนื่องจากการขออนุญาตประกอบการใช้พ้ืนที่
ป่าชายเลนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ท าให้ประชาชนที่ต้องการใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนบางกลุ่ม
ไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนและตามระเบียบของกฎหมาย บางคนไม่ทราบว่าป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่ 
เขตสงวนห้ามบุกรุก และเมื่อมีการบุกรุกท าลายเกิดขึ้นแล้ว การจับกุมควบคุมก็ยังไม่มีมาตรการที่
เข้มงวด และไม่อาจท าได้ทั่วถึงทั้งบทลงโทษก็ไม่ชัดเจนพอ ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีจับกุมเกิดความเบื่อหน่าย
และขาดความใส่ใจในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกท าลายลงมากยิ่งขึ้นจนถึงขึ้น
วิกฤต 

นอกจากนี้การขาดมาตรการควบคุมดูแลและให้ความรู้อย่างจริงจังจากข้อมูล
ข่าวสารท าให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เกิดความรักหวงแหนป่าชายเลนที่มีคุณค่ามหาศาลเอาไว้
นั่นเอง 

สอดคล้องกับ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) ที่กล่าวว่า สาเหตุและผลกระทบ
จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เกิดข้ึนจาก 
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1. การเพ่ิมของจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นท าให้การเพาะปลูกและการท าอุตสาหกรรมมีเพ่ิมขึ้น 

ท าให้พืชบางชนิดถูกท าลาย ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดสารพิษตกค้าง ส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท าให้มนุษย์มีความต้องการใช้ทรัพยากร 

ป่าชายเลนเกินความจ าเป็นในการด ารงชีพและขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน กล่าวคือ 
มนุษย์ต้องการเครื่องอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นทั้งในแง่ลบของปริมาณและคุณภาพ จึงท าให้
ทรัพยากรถูกเร่งให้น ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนและสิ้นเปลืองไปก่อนเวลาอันควร 

3. ความเจริญก้าวหน้า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการประดิษฐ์

เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเมื่อมนุษย์น าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ล้วนเป็นสาเหตุท าให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช (ป่าไม้) กลุ่มสัตว์ (สัตว์ป่า) และกลุ่มจุลินทรีย์ 
(เชื้อรา แบคทีเรีย) ถูกท าลายและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว เกิดสารเคมี
ตกค้าง ท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

4. ประชากรขาดวามรู้และมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทรัพยากรป่าชายเลนเป็นจ านวน 
ไม่น้อยที่ถูกท าลายไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

5. การด าเนินนโยบายของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
สาเหตุนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย

ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีกฎหมายเป็น
เครื่องมือ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดนั้น ๆ แล้วก็ตาม 
แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบเหล่านั้นกลับไปแสวงหาผลประโยชน์เสียเอง จึงท าให้
กฎหมายที่มีอยู่ขาดความศักดิ์สิทธิ์ เช่น กรมป่าไม้มีเจ้าพนักงานป่าไม้อยู่ทั่วประเทศ และมีต ารวจ 
ป่าไม้ช่วยในการปราบปรามผู้ทีกระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้ แต่ปรากฏว่า ป่าไม้ของประเทศไทย  
ถูกท าลายไปจนเหลือป่าที่สมบูรณ์จริง ๆ น้อยกว่า 28 % อันเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศปิดป่า  
ทั่วประเทศหรือกรมประมงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาสัตว์น้ า แต่ยังปล่อยให้ชาวประมง
จับปลาในช่วงฤดูวางไข่ ใช้แหอวนที่มีตาถี่มากจนท าให้ปลาที่ไม่ได้ขนาดถูกจับมาบริโภค มีการใช้
ระเบิดและสารเคมีในการจับปลาตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ซึ่งท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มลดลง
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ถ้าหากรัฐบาลด าเนินการกวดขันให้เจ้าหน้าที่น ากฎหมายมาใช้อย่างจริงจังแล้ว 
คาดว่าทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างของประเทศไทยคงไม่เสื่อมโทรมลงเท่ากับที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

6. การขาดการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์นอกจากจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึ งความส าคัญของ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแล้ว ยังช่วยเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดกับมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม หากรัฐบาลประชาสัมพันธ์และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ก็จะสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จากการท าลายของภัยธรรมชาติเหล่านั้นลงได้มาก 
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2.2.6 ผลกระทบที่เกิดจาการท าลายป่าชายเลน 
เนื่องจากที่ป่าชายเลนถูกท าลายในหลายรูปแบบเพ่ือประโยชน์ในการท ากิจการ 

ต่าง ๆ ท าให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าชายเลนและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนในระยะยาว 
ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อป่าชายเลน สามารถแยกได้ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านกายภาพและเคมีภาพ เช่น อุณหภูมิของน้ า ปริมาณออกซิเจนใน
น้ าปริมาณธาตุอาหาร ความเค็ม การขึ้นลงของน้ าทะเล การตกตะกอนและการขุ่นข้นของน้ า ปริมาณ
สารพิษในน้ า การพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงนอกจากนี้ ปุ๋ยและสารปราบ
ศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรก็ถูกระบายและไหลสู่ป่าชายเลนและแหล่งน้ าใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อพันธุ์
พืชและสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนด้วย 

2. ผลกระทบทางด้านชีวภาพ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการประมง และจาก 
การท าเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิด ปริมาณ และลักษณะโครงสร้างของพืชและ
สัตว์น้ า 

3. ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งเกิดจากการท านากุ้งและการท า 
เหมืองแร่ มีผลท าให้เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการสืบพันธุ ์การเจริญเติบโต การเปลี ่ยนแปลงที่อยู่  
การเปลี่ยนแปลงระบบห่วงโซ่อาหารที่เกิดข้ึนในระบบนิเวศป่าชายเลนและบริเวณใกล้เคียง เพราะท า
ให้ระบบนิเวศขาดความสมดุลลง นอกจากนี้อิทธิพลของน้ าและดินตะกอนที่เกิดจากการท านากุ้งยังมี
ผลต่อโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพรรณไม้ป่าชายเลนด้วย 

ดังนั้น ในการด าเนินการแก้ไข จึงต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและมีการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างทั่งถึงจึงจะสามารถลดการท าลายและ  
บุกรุกป่าชายเลนลงอันจะท าให้ผลกระทบจากการท าลายป่าลดลงตามไปด้วย 

2.2.7 ระบบการจัดการในปัจจุบันเกี่ยวกับป่าชายเลน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2548) กล่าวไว้ว่าโครงสร้างของสถาบันที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาป่าชายเลน มีดังนี้ 
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีบทบาทหน้าที ่
1.1 เพ่ือจัดการป่าชายเลนในลักษณะเป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ โดยมี

พ้ืนฐานเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งจากผลผลิตทางตรง คือ 
1.2 ในด้านผลผลิตทางตรง ให้มีการจัดการป่าชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งของการท า

ไม้และผลิตถ่านไม้ที่ส าคัญและยั่งยืน เพ่ือความจ าเป็นในการใช้ทั้งในประเทศและการส่งออก 
ส่วนในด้านผลผลิตทางอ้อม คือ ให้มีการจัดการป่าชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งส าคัญ

เบื้องต้นส าหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในแหล่งน้ า เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดต่าง ๆ แหล่งเพาะพันธุ์
และอนุบาลสัตว์น้ า และเป็นแนวป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง 

ทั้งนี้การจัดการป่าชายเลน จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และรักษาสมดุลทางระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง 

2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย 
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3. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและแผนทางสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และเพ่ือให้การด าเนินการตามบทบาทนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเป็นหน่วยงานด้าน
เลขานุการของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ขณะเดียวกันส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบด้านการพัฒนานโยบายและแผนที่เกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติด้านป่าชายเลนอีกด้วย 

4. คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาป่าชายเลนในประเทศไทย โดยที่ส านัก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมถึงผลของกิจกรรมเชิงพัฒนาทั้งหลายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งรวมทั้งพ้ืนที่ 
ป่าชายเลน 

5. คณะกรรมการทรัพยากรป่าชายเลนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรป่าชายเลนแห่งชาติโดยมีสมาชิกจาก 19 องค์กร ที่สนใจเกี่ยวกับ 
ป่าชายเลน ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

5.1 ประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลใน
เรื่องทรัพยากรป่าชายเลน 

5.2 เป็นที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดสรรทุน
วิจัยด้านป่าชายเลน 

5.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวางแผน และการท าโครงการเชิงวิชาการ
รวมทั้งพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน 

5.4 พิจารณาปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าชายเลน 

5.5 ประสานงานกับองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน ทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

6. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของส านักรัฐมนตรี รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาของชาติทั้งหมด ตลอดจนการจัดท าแผนนโยบาย
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ก าหนดทิศทาง และจัดท าโครงร่างนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ และการลงทุนใน
โครงการเพื่อการพัฒนาทั้งหมดในประเทศ 

ส าหรับกฎหมายและข้อบังคับเพ่ือการจัดการป่าชายเลนมีดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัตินี้ ได้วางพ้ืนฐานเค้าโครงตามกฎหมายในการคุ้มครอง และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทย 
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2. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัตินี้ควบคุมการใช้ไม้และผลผลิต
จากป่าไม้ของชาติโดยให้แนวทางแก่กรมป่าไม้เพ่ือแนะน าการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และกิจกรรมอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไม้และผลผลิตจากป่า ตั้งแต่การตัดฟัน จนถึงการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
ขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงป่าชายเลน ซึ่งการใช้ประโยชน์หลัก คือ ตัดไม้เพ่ือเผาถ่าน
และการท าไม ้

3. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
จะถูกปกป้องโดยพระราชบัญญัตินี้ และทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดในเขตอุทยานต้องมีการอนุรักษ์
อย่างเข้มงวด 

4. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติฉบับนี้และฉบับ
ก่อนหน้านี้ ก าหนดให้ป่าชายเลนทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 6) และควบคุม
กิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการในป่าชายเลนและป่าสงวนอื่น ๆ 

5. กฎระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนรัฐบาลไทยได้
ด าเนินการหลายขั้นตอนเพ่ือเน้นย้ าเรื่องความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนโดยมีมติคณะรัฐมนตรี  
หลายฉบับ (ตารางที่ 2.1) กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับป่าชายเลนต้อง
ยึดถือมติรัฐมนตรีเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการป่าชายเลน 
 

วันที่ สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
27 มิถุนายน 2521 จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแห่งชาติ เพ่ือ

กลั่นกรองโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในบริเวณป่าชายเลน และ
เสนอนโยบายเกี่ ย วกับป่ าชาย เลนแก่ รั ฐบาล พร้ อมกันนี้
คณะกรรมการดังกล่าวกับส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีบทบาทในการทบทวน กลั่นกรอง โครงการพัฒนาใด ๆ 
ที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน เพ่ือให้มีการ
รักษาผลผลิตอย่างเหมาะสม มีใช้อย่างยั่งยืนโดยปราศจากการ
ท าลายระบบนิเวศ 

19 สิงหาคม 2523 โครงการพัฒนาใด ๆ ที่จะด าเนินการบริเวณป่าชายเลน ต้องมีการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีการออก สค.1 นส.3 
โฉนด หรือเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ราษฎรที่เข้ามา
อาศัยบริเวณนั้น 

1 พฤษภาคม 2527  
 

เขตของป่าชายเลนควรก าหนดใช้พ้ืนที่ให้แน่นอนหลังการศึกษา
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้มีการฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่เสื่อม
โทรมโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

15 ธันวาคม 2530 
 

มีมติเห็นชอบด้วยกับแนวทาง และผลการจ าแนกเขต การใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน คือ เขตอนุรักษ์ เขตเศรษฐกิจ ก. หรือ 
เขตเศรษฐกิจ ข. 

1  สิงหาคม 2532 
 

ลงมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมเสนอเกี่ยวกับมาตรการฟ้ืนฟู และคุ้มครองพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนที่เหลือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช และ
ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดตั้งหน่วยจัดการและพิทักษ์ 
ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 

6  กุมภาพันธ์ 2533  
 

ในความพยายามที่ลดปัญหาการท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่ป่าชายเลน
คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามการเลี้ยงกุ้งในบริเวณพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ก.ของ
ป่าชายเลน 

4  มิถุนายน 2534 มีมติเห็นชอบมาตรการ 5 ปี เพ่ือฟ้ืนฟูและปลูกป่าชายเลนในวงเงิน
งบประมาณ 750 ล้านบาท โดยมีมาตรการ ได้แก่  
- การจัดท าแผนการจัดการป่าชายเลนระดับจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพ้ืนที ่
- การท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

วันที่ สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
4  มิถุนายน 2534 (ต่อ) - จัดท าแผนโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 

- ปลูกป่าชายเลนเสริมโดยจัดท าแหล่งผลิตภัณฑ์ไม้ 
- ให้ท าการส ารวจและด าเนินการท าเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ภายในเวลา 2 ปี 
- ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมต้องได้รับการฟื้นฟูและปลูกเสริม 
- สนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าเอกชน 
- จัดท าแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ในบริเวณป่าชายเลนและพ้ืนที่สวนป่า 
- ให้ลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนและพ้ืนที่สวนป่า 
- ติดตามตรวจสอบการบุกรุกอย่างเข้มงวด และเพ่ิมกิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกแก่ชุมชน 
- ให้ขอความสนับสนุนจากกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานป่าไม้เพ่ิมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริม ต้อง
ด าเนินการนอกพ้ืนที่ป่าชายเลน 
- ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบด าเนินการ ติดตาม
การนอกพ้ืนที่ป่าชายเลน 
- เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนส านักงบประมาณเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็น 

23 กรกฎาคม 2534 
 

ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด และให้
จัดตั้ งคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ตลอดจน
ชี้แจงปัญหาในการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน 

2 กันยายน 2540 หน่วยงานที่จัดการป่าชายเลนระดับจังหวัดให้ท าหน้าที่ 
- ติดตามและประเมินผลว่าผู้รับสัมปทานป่าชายเลนด าเนินการตาม
เงื่อนไขสัมปทานหรือไม ่
- ติดตามและประเมินผลใบอนุญาตขอใช้ที่ดินบริเวณป่าชายเลนที่
ได้รับอนุมัติหลังปี พ.ศ. 2534 
- ติดตามและประเมินผลใบอนุญาต การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งบริเวณ 
ป่าชายเลน 
- ชักชวนให้ผู้รับสัมปทาน หยุดการด าเนินการหลังหมดอายุ
สัมปทาน 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

วันที่ สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
10 มีนาคม  2541 ให้การสัมปทานเพ่ือการท าไม้และเผาถ่านบริเวณป่าชายเลน

สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุสัมปทาน 
22 สิงหาคม  2543 ลงมติ เห็ นชอบแนวทางแก้ปัญหาป่ าชาย เลนที่ ก ระทรวง 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอ โดย ให้คง ไว้ ซึ่ งมติ คณะรั ฐมนตรี  เมื่ อวั นที่  
23 กรกฎาคม 2534 เพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทั้ งให้ผู้รับ
สัมปทานมีสิทธิ์ท าไม้ต่อไปจนสิ้นอายุสัมปทาน ให้น าพ้ืนที่ป่าชาย
เลนที่ถูกกันไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมารวมเป็นพ้ืนที่เขต
อนุรักษ์ทั้งหมด นอกจากนั้นมีมติให้พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถ
ด าเนินการได้เฉพาะพ้ืนที่หลังป่าชายเลนเท่านั้น โดยให้กรมประมง 
กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันดูแลให้ระบบบ าบัดและ
ระบบก าจัดของเสียไม่ให้กระทบระบบนิเวศและบริเวณป่าชายเลน 

 
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วย 
1. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย และแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไว้ดังนี้ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา 
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม  
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้ เสียก่อน รวมทั้งได้ ให้ องค์การอิสระ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี  
การด าเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
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ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้  ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรรมอย่างท่ัวถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือให้เกษตรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3. จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และการด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

4. จัดให้มีแผนการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

5. ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตรง 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
2. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 

นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 
3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่   

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540 - 2559) 
ได้จ าแนกรายละเอียดออกเป็นนโยบายหลัก จ านวน 6 นโยบาย ประกอบด้วย 
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นโยบาย 1: นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใช้ประโยชน์ และ 

ลดปัญหาความขัดแย้ง เร่งรัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบรวมทั้งเสริมสร้างพลังงาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชน 

1.3 สนับสนุนการใช้หลักการเศรษฐศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.4 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง รองรับสิทธิ และหน้ าที่ การ เป็น เจ้ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.5 สนับสนุนการศึกษา วิจั ย  และเสริมสร้ างโครงข่าย พ้ืนฐานระบบข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.6 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและจิตวิญญาณด้านการอนุรักษ์ ให้แก่ผู้บริหารใน
หน่วยงานของรัฐ นักการเมืองทุกระดับ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิดการประสาน
แนวความคิดทางด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นโยบาย 2: นโยบายป้องกันและขจัดพิษ 
2.1 ลดและควบคุมปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

คมนาคมและกิจกรรมก่อสร้าง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2 สนับสนุนให้มีการจัดการของเสียและสารอันตรายอย่าง เป็นระบบและ 
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่ 

2.3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษให้เกิดเอกภาพในการก าหนด
นโยบาย แผนและแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ กฎหมาย องค์กร และเงินทุนต้องมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้การด าเนินการบริหารและการจัดการมลพิษมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบ 
รวมทั้งการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และมีการประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษ  
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

นโยบาย 3: นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 
ป้องกัน สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมให้มีศักยภาพ  

ที่เหมาะสมเป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ 
นโยบาย 4: นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
และมีความสวยงาม สอดคล้องกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
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นโยบาย 5: นโยบายเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
เสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเกิดขบวนการ 

ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย 6: นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ 
นโยบาย 1 ด าเนินการให้ชุมชนทั้งในชนบท และในเมืองมีสภาพแวดล้อม มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี โดยประสานการวางแผนผังเมือง จัดระเบียบชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
นโยบาย 2 ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาตรฐาน

ที่ไม่เปน็อันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบาย 3 ด าเนินการป้องกัน และควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยที่จะมีผลต่อการด ารงชีวิต ได้ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

นโยบาย 4 สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นมรดกสืบทอดไปยั งอนุชน 
รุ่นต่อไป 

4. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 
2559 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นโยบาย
ดังกล่าวเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว เป็นเวลาถึง   
20 ปี วัตถุประสงค์ของแผนคือ “การบูรณาการการจัดการและการเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้คนมี
คุณภาพชีวิตพร้อมกันไปด้วย” นโยบายยังรวมถึงยุทธวิธีในการเร่งให้มีการน าทรัพยากรหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่และยังได้เน้นเรื่องน้ าเสีย อากาศเสีย ปัญหาเสียงและปัญหาของเสียอีกด้วย ในด้าน  
ป่าชายเลนมีนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทาง
วัฒนธรรมนโยบายชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละนโยบายได้ก าหนดเป้าหมาย มาตรการเฉพาะและ
แนวทางในการปฏิบัติไว้ด้วย ส าหรับการจัดการป่าชายเลน แผนนี้ได้บรรจุเป้าหมายของชาติ คือสงวน
ให้มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากกว่า 1 ไร่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุกประเภท
รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง 

5. นโยบายด้วยการคุ้มครองระบบนิเวศป่าชายเลน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ให้จ าแนกพ้ืนที่ป่าชายเลน ออกเป็น 

2 เขต คือ เขตอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
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ประโยชน์ใด ๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพ่ือการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ ได้แก่ 

พ้ืนที่แหล่งรักษาเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่แหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ า 
พ้ืนที่ที่ง่ายต่อการถูกท าลายและการพังทลายของดิน ได้แก่ หาดทราย สันทราย 

หาดเลน เลนงอก ทรายงอก เกาะ ถ้ า และแนวปะการัง 
พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
สถานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
เขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน แหล่งท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่า

พันธุ์สัตว์ป่า 
พ้ืนที่ป่าสมควรสงวนไว้เป็นแนวป้องกันลม 
พ้ืนที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย 
พ้ืนที่ป่าสมควรสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 
พ้ืนที่ที่อยู่ห่างภายใน 20 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ าล าคลองธรรมชาติ และภายใน 75 เมตร 

จากชายฝั่งทะเลส่วน 
เขตเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการ

ด้านป่าไม้ ตามหลักวิชาการป่าไม้ ได้แก่ 
พ้ืนที่ป่าสัมปทานและป่าโครงการ 
พ้ืนที่ป่าชานเลนนอกสัมปทานที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นป่าชุมชน 
พ้ืนที่สวนป่าเพื่อผลผลิตด้านป่าไม้ของรัฐและเอกชน 
เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ

พัฒนาด้านอ่ืน ๆ แต่ต้องค านึงถึงผลดีและผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 เห็นควรให้จัดสรรงบประมาณ 450 
ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชายเลน จ านวน 250,000 ไร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2539 ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ป่าชายเลนที่ปลูกได้ส าเร็จแล้ว มีพ้ืนที่ 84,806.25 ไร่ กิจกรรมในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การปลูกกล้าถุงหรือปลูกฝักโดยตรงในพ้ืนที่โดยใช้โกงกางปลูกในนากุ้งร้าง ดินเลน งอกใหม่และป่า
เสื่อมโทรมเป็นส่วนมาก มีบางส่วนที่ปลูกไม้โปรง ไม้ถ่ัว และมักปลูกในพื้นที่สูงข้ึนมาบนฝั่ง 

พ้ืนที่ชายฝั่งในประเทศไทยที่เหมาะสมกับการปลูกป่าชายเลน ประกอบด้วย พ้ืนที่หลัง
หาดเลนขึ้นมาบนฝั่ง พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ส่วนในดินเลนงอกใหม่ประสบปัญหาการเกาะเพรียง 
และคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตามการขาดการค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือ
ปลูกป่าเป็นเหตุให้การปลูกป่าชายเลนไม่ได้ผล สาเหตุอ่ืนที่มักท าให้การฟ้ืนฟูป่าชายเลนไม่ประสบ
ความส าเร็จ เช่น ความไม่เหมาะสมด้านพันธุ์พืช การเลือกพ้ืนที่ เทคนิคการปลูก นอกจากนี้ การขาด
การดูแลรักษาภายหลังการปลูก ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้การฟ้ืนฟูป่าชายเลนล้มเหลว แต่โครงการที่ มี
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ชุมชนเป็นฐานและยอมรับในสิทธิของชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ท าให้
บุคคลในพื้นที่มีก าลังใจที่ร่วมโครงการทั้งในการปลูกและการดูแลรักษาหลังปลูก 

7. นโยบายด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม 
สาเหตุหลักส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ป่าชายเลนมีปริมาณลดลง และเสื่อมโทรม

เนื่องจากสังคมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรป่าชายเลน รัฐบาลได้
ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือของชุมชนในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ตลอดจนการจัดการ
ประชุมสัมมนา จัดท าเอกสาร บทความ และสื่อทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของป่าชายเลน นโยบายต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ป่าชายเลน การอนุรักษ์และการสร้างความ
ตระหนักล้วนเพื่อต้องการสร้างภาพในด้านบวกเก่ียวกับป่าชายเลนทั้งสิ้น ในระยะยาวคาดว่าการริเริ่ม
นโยบายเหล่านี้จะส่งผลให้มีการฟ้ืนฟูและการพัฒนาอย่างยืนต่อระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างแน่นอน 

8. นโยบายด้านการวิจัยป่าชายเลน 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือท าวิจัยด้านนิเวศและการจัดการ 
ป่าชายเลน องค์กรต่างประเทศจ านวนมาก ได้แก่ CIDA, IDAB, USAID, JSPA, RECOFTC, UNEP, 
GEP, UNEP, GEP, UNDP, UNESCO และ FAO ก็ให้การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและ
การอนุรักษ์ป่าชายเลนทั้งสิ้นข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องมือส าหรับ
รัฐบาลในการก าหนดนโยบายดังกล่าวมาแล้ว 

สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตแผนการพัฒนาป่าชายเลน 
1. สถานการณ์ในปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลไทยได้มีนโยบายใหม่เกี่ยวกับป่าชายเลน

โดยได้จัดล าดับความส าคัญเพ่ือการด าเนินงานออกเป็น 3 ด้าน คือ การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ และการ
จัดการอย่างยั่งยืนส าหรับนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนนั้น ได้เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน
นอกเหนือจากการท าไม้และการรักษาสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามชุมชนสามารถใช้ไม้จาก 
ป่าชายเลนได้ แต่ห้ามใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเหมือนเช่นในอดีต ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของชาติ จึงได้วางขั้นตอนการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ประการที่ 1 การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน 
1. ทบทวนการจ าแนกการใช้ที่ดินป่าชายเลน 
2. ประเมินระบบวนวัฒน์วิธีในปัจจุบัน 
3. ประเมินฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งในด้านความส าเร็จและความล้มเหลว 
4. ท าการทดลองระบบจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ประการที่ 2 ด้านระบบสารสนเทศป่าชายเลน และการสร้างจิตส านึก 
1. รวบรวมข้อมูลป่าชายเลนที่มีอยู่ในปัจจุบันและท าฐานข้อมูล 
2. ทบทวนงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ

อย่างยั่งยืน 
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3. ด าเนินการจัดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมการศึกษาชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การสร้างจิตส านึกสาธารณะ และการรณรงค์เรื่องความส าคัญของป่าชายเลน 

ประการที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ท าการทดลองเรื่องการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน 
2. ประเมินความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ป่าชายเลน 
3. ท าการทดลองเรื่องการจัดการป่าชายเลนที่ปลูกใหม่ 
ประการที่ 4 ด้านหน้าที่และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน 
1. จัดตั้งแปลงสาธิตเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน 
2. จัดตั้งแปลงสาธิตเพ่ือการประเมินและติดตามผลในเรื่องการจัดการเฉพาะด้าน เช่น 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ประการที่ 5 ความร่วมมือและการสร้างสมรรถนะ 
1. การฝึกอบรมระดับชาติด้านยุทธวิธีส าหรับการอนุรักษ์และการจัดการระบบนิเวศ 

ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 
2. ทบทวนความร่วมมือจากทุกฝ่ายภายในประเทศด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
ประการที่ 6 นโยบายการออกกฎหมาย 
1. ทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงาน กฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ

จัดการระบบนิเวศป่าชายเลน 
2. ประเมินนโยบายและความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์และจัดการระบบนิเวศ 

ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนทั้งในแง่ของความส าเร็จและความล้มเหลว 
มุมมองในอนาคต 
อาจมองได้ว่าอนาคตของป่าชายเลนจะมีการจัดการในลักษณะที่ยั่งยืน และใช้ประโยชน์

จากป่านอกเหนือจากการท าไม้ โดยมุ่งที่การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประการแรก และยินยอมให้
ชุมชนเข้าไปใช้ไม้จากป่าได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือการอุตสาหกรรม เชื่อว่าการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนจะ
ขยายตัวออกไป คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและช่วยด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ และให้เกิด
ความริเริ่มในการจัดการ พร้อมกันนั้นกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลนในอนาคตจะถูกจัดล าดับไว้ต้น ๆ 

การอนุรักษป์่าชายเลน 
สนิท อักษรแก้ว (2539) สรุปว่า ซึ่งการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับป่าชายเลนสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าชายเลน สนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนของตนเองในลักษณะ
ป่าชุมชนจัดให้มีหน่วยพิทักษ์ป่าชายเลน พร้อมก าลังคนและอุปกรณ์ให้เพียงพอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนทั่วประเทศ และจับกุมลงโทษผู้บุกรุกอย่างเข้มงวดปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมูลค่าแท้จริงของป่าชายเลนและลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างจากป่าบก การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใด ความเป็นลักษณะ
อเนกประสงค์ ปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพขึ้นในบริเวณหนึ่งบริเวณใด ความเป็นลักษณะ
อเนกประสงค์ปลูกฟ้ืนฟูป่ายชายเลนที่เสื่อมสภาพขึ้นในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยทั้งใน
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ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชมรมและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควรสนับสนุนงานวิจัยทุกสาขา
เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนโดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการ 
วางแผนการจัดการและการฟ้ืนฟูป่าชายเลน  โครงการพัฒนาทุกชนิดและขนาดที่จ าเป็นต้องใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  จะต้องศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการอย่าง
เหมาะสม  แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจัดท าโครงการในพ้ืนที่ป่าชายเลน ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าชายเลนทั้งในภาครัฐและเอกชน 

ส าหรับ เกษม  จันทร์แก้ว (2541) กล่าวว่า การอนุรักษ์นั้นเป็นการน าทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
มาเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยมีการใช้อย่างฉลาด (Wise Use) หรือการใช้อย่างสมเหตุสมผล (Rational  
Use) ดังนี้ 

1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นเป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิต เช่น แสงอาทิตย์ น้ า และอากาศ ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะก่อให้ เกิดปัญหาถึงชีวิตหรือ
ปัญหาขั้นวิกฤตได้ ดังนั้นการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ต้องเป็นการใช้ที่ไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรเหล่านี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีการปนเปื้อนของมลสารเชื้อโรค ฝุ่นละออง 
หมอกควัน หรือสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น การใช้ดังกล่าวจึงเป็นการใช้แบบยั่งยืน (Sustainable 
Utilization) ซึ่งเป็นการใช้แบบต้องมีการเอาใจใส่ในการเก็บกักไว้ใช้ในอนาคต การรักษา/ซ่อมแซม 
การฟ้ืนฟู การพัฒนา การสงวน การก าหนดเขตควบคุมในการป้องกัน 

2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ หมายถึงว่า เป็นการใช้ทรัพยากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือมี 
การเจริญเติบโตได้ เช่น ป่าไม้ พืช สัตว์ ประมง ดิน เป็นต้น การใช้ทรัพยากรเหล่านี้ต้องใช้ส่วนที่งอก
หรือเพ่ิมพูน (Increment) เท่านั้น ต้นทุนยังคงอยู่ตลอดไป อาจมีบ้างในช่วงการน ามาใช้ที่ต้นทุน 
หดหายไปบ้าง แต่ก็สามารถฟ้ืนฟูคืนสภาพได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน 

3. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หมายความว่า ทรัพยากรเหล่านี้ใช้แล้วจะหมดสภาพไป แต่
อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างหรือรูปทรง หรือมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ปะปน ดังนั้น การใช้ต้อง
ระมัดระวังในการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและน าของ
ใช้แล้ว / ของเสียมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

ตลอดจนการฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากร หมายความว่า ถ้ามีความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกว่าทรัพยากรที่เสื่อมโทรมนั้น
จะมีอยู่ในสภาพที่มีศักย์ที่ใช้ได้ จึงมีการน าไปใช้ในระหว่างที่มีการฟื้นฟูนั ้น จ าเป็นต้องสงวน  
ในบางชนิดหรือบางพ้ืนที่มิให้มีการรบกวนหรือถูกท าลายและอาจเพียงป้องกันโดยการตรวจตราหรือ
ปิดประกาศ เหล่านี้เป็นต้น 

อีกประการหนึ่งคือ สงวนของหายาก หมายความว่า ต้องมีการสงวนของที่หายาก หรือ
ทรัพยากรที่ก าลังสูญพันธุ์หรือหายาก ซึ่งเป็นการสงวนที่อาจต้องท าในแต่ละชนิด หรือในแต่ละพ้ืนที่
หรือเป็นการแบ่งเขต เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน เขตอุทยาน
แห่งชาติประวัติศาสตร์หรือเขตอนุรักษ์อื่น ๆ บางกรณีอาจต้องสงวนพื้นที่ประมงในช่วงเวลา  
การวางไข่ของปลา จึงเห็นได้ว่าการสงวนนั้นอาจมีเวลาก าหนดไว้ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วการสงวนนั้น 
มักจะด าเนินการอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นอาจมีเวลาก าหนดไว้ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วการสงวนนั้น มักจะ
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ด าเนินการอย่างถาวรยิ่งไปกว่านี้ต้องเข้าใจว่า การสงวนนั้นเมื่อได้ผลิตผลพอที่จะเก็บเกี่ยวน ามาเอ้ือ
ประโยชน์ได้แล้ว ก็อาจมีการยกเลิกสงวน แต่อาจมีช่วงเวลายกเลิกก ากับไว้ด้วยก็ได้ เช่นเดียวกับ 
วัฒนา จูฑะพันธุ์  (2545) กล่าวว่า หลักการอนุรักษ์ คือ 

1. การใช้แบบยั่ งยืนทรัพยากรทุกประเภท ทุกกลุ่มต้องมีแผนการใช้แบบยั้ งยืน 
(Sustainable Utilization) ซึ่งต้องวางแผนการใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พร้อมทั้งมีการ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้ช่วงเวลาที่
จะน ามาใช้และก าจัดหรือบ าบัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเหลือน้อยจนไม่มีพิษภัย 

2. การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อมีการใช้แล้ว
ย่อมเกิดความเสื่อมโทรมเพราะใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถในการ
ปรับตัวของระบบมีสารพิษเกิดขึ้นจ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อน จนทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อม
นั้น ๆ ตั้งตัวได้ จึงสามารถน ามาใช้ได้ในโอกาสต่อไป 

3. การสงวนของหายากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมีการใช้มากเกินไปหรือถูกแปร
สภาพเป็นสิ่งอ่ืนจนเหลือปริมาณจ ากัด หากปล่อยให้มีการใช้เกิดขึ้นแล้วอาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ 
จ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้เพ่ือเป็นตัวแม่บทในการผลิตให้มากขึ้นจนมีปริมาณมากพอที่สามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ได้ 

วศิน  อิงคพัฒนากุล (2548) กล่าวว่า หลักการโดยทั่วไปในการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 
1. การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากการที่มนุษย์เป็นตัวการส าคัญในการท าลาย 

หรือด ารงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากมนุษย์ได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญและความเป็น ไปในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแล้ว นอกจากจะลดความรุนแรงจากการท าลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ของสังคมให้มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย โดยความสามารถด าเนินการได้หลาย
รูปแบบ ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา การให้ความรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ กิจกรรม
การรณรงค์ ฯลฯ 

2. การปรับปรุงคุณภาพในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพด้อยเกินไป การด าเนินการที่
ส าคัญประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ให้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพจนฟ้ืนคืนสภาพที่ดีขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้ว สิ่งแวดล้อมจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่ง เช่น ความเสื่อมโทรมของหาดทรายชายทะเลอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยว โดยปราศจากการวางแผนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้ศักยภาพในการ
รองรับเที่ยวลดลง ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงคุณภาพของหาดทรายชายทะเล รวมทั้ง ก าหนดนโยบาย
และแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 

3. การลดอัตราการเสื่อมสูญในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติแต่ละครั้ง หากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่าย การขนส่ง การตลาด จนถึงการบริ โภค  
ได้ด าเนินการโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ต้องให้เป็นไปอย่าง
ประหยัด ลดอัตราการสูญเปล่าแล้ว ย่อมน ามาซึ่งการลดอัตราการเสื่อมสูญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลให้มีทรัพยากรธรรมชาติส ารองไว้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานขึ้น 
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4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลาย
ประเภทมีคุณสมบัติที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะประจ าตัวของ
สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิด เช่น การหมุนเวียนใช้ขวดน้ าอัดลม ท าให้ลดปริมาณการผลิตขวด และลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การน ากระป๋องโลหะกลับมาหลอม และหมุนเวียนใช้ใหม่ การใช้วัสดุกระเบื้องทุน
วัสดุสังกะสี การใช้ฉนวนกันความร้อนในอาคาร การปิดไฟเมื่อเลิกใช้ เป็นต้น 

5. การส ารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยีถึงแม้จะมีการด าเนินการ
เพ่ือการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดแล้วก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น และด ารงอยู่เสมอ คือ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรโลก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญในการเพ่ิมปริมาณใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเสาะแสวงหา และส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์ และลดมลพิษอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

วิธีการอนุรักษ์ 
เกษม  จันทร์แก้ว (2541) กล่าวไว้ว่า การที่จะท าให้การอนุรักษ์ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้นั้น 

จ าเป็นต้องด าเนินการใช้วิธีการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งวิธีการนั้น ๆ จะมีการผสมผสาน
เทคโนโลยีรวมอยู่ด้วย ท าให้การปฏิบัติต่อทรัพยากรได้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์
ประกอบด้วย 8 วิธี ดังนี้ 

1. การใช้ (Utilization) หมายถึง การน าทรัพยากรมาบริโภค ทั้งโดยการได้ลิ้มรสเห็นฟัง 
ดมกลิ่น และสัมผัสด้วยผิวหนัง จึงเห็นได้ว่าการใช้นั้นมีหลากหลายวิธีที่จะน าทรัพยากรมาใช้อาจ 
ตัดโค่น หรือเก็บเก่ียวมาบริโภคเป็นอาหารและยารักษาโรค ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. การเก็บกัก (Storage) หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรบางอย่างบางประเภท 
ที่มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในบางเวลาหรือคาดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้น บางครั้งอาจเก็บกักเอาไว้
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในปริมาณท่ีควบคุมได้ 

3. การรักษา/การซ่อมแซม (Repair) หมายความว่า ส่วนใดหรือตรงที่ใดที่มีแผล หรือเสื่อมสภาพ 
จนไม่มี Function เกิดขึ้น จ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมหรือรักษาให้หายคืนสภาพเดิมและต้องใช้เทคโนโลยี 
เข้าช่วยเหลือเสมอ เช่น การปลูกซ่อม ใส่ยาในสัตว์/พืช หรือซ่อมอาคารสถานที่ เป็นต้น 

4. การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) หมายความว่า เป็นวิธีการที่ท าให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมให้
มีการฟ้ืนฟูหรือคืนสภาพตัวเอง ทั้งโดยให้ธรรมชาติเป็นผู้ฟ้ืนฟู หรือใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ โดย
ข้อเท็จจริงแล้วมักต้องใช้เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการฟ้ืนฟูทั้งสิ้น 

5. การพัฒนา (Development) หมายถึง การท าสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น การที่ต้องพัฒนาเพราะ
ต้องการเร่งหรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น การพัฒนาที่ถูกต้องนั้น ต้องอาศัยทั้ง ความรู้ 
เทคโนโลยี 

6. การป้องกัน (Protection/Prevention) หมายความว่า ให้มีการป้องกันทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลาย/ลดจ านวน หรือเสื่อมโทรมลงตลอดเวลา กล่าวคือ มีการเสื่อมโทรมมาก่อน
จ าเป็นต้องป้องกัน/แก้ไข (Protection) แต่บางกรณียังไม่เกิดปัญหาดังกล่าว แต่จ าเป็นต้องป้องกัน 
(Prevention) เพ่ือมิให้ต้องแก้ไขในโอกาสต่อไปอาจท าทั้งทางด้านชีวภาพและทางด้านสังคม 
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7. การสงวน (Preservation) หมายความว่า ถ้าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใดจะสูญพันธุ์หรือ
หมดไป หรือหายาก จ าเป็นต้องท าการสงวนชนิด/ประเภททรัพยากรนั้น ๆ อาจต้องสงวนเป็นแต่ละ
ชนิดหรือเป็นพื้นที่ก็ได้ 

8. การแบ่งกลุ่ม/แบ่งเขต (Zoning) หมายถึง การท ารั้ว หรือการออกระเบียบครอบคลุม
พ้ืนที่ให้มีการสงวนอาจเป็นเพราะการสงวนแต่ละชนิดทรัพยากรไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยจึงต้องแบ่งเขต
สงวนที่ชัดเจน โดยต้องมีระเบียบการใช้ของแต่ละเขตก ากับด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับ จิตรารัตน์  โพธิมามกะ และคนอ่ืน ๆ (2551) ที่กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์
ประกอบด้วย 7 วิธีการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การส ารวจตรวจหา (Survey and Identify) การส ารวจตรวจหาสิ่งที่เราต้องการมาใช้
ประโยชน์ เช่น นักการป่าไม้จะเสาะแสวงหาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ทั้งในทางการค้า
และในการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ด้านอื่น  ๆ นักธรณีวิทยาจะพยายามค้นหาแหล่งแร่ที ่มีค่า 
นักอุทกวิทยาจะท าการสืบค้นหาแหล่งน้ าต่าง ๆ นักการเกษตรจะส ารวจตรวจหาวิธีการปรับปรุงที่ดิน 
และปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เป็นต้น 

2. การป้องกันรักษา (Protection and Maintenance) เมื่อส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ หรือ
สิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการน ามาใช้ประโยชน์ได้แล้วต้องมีการป้องกันมิให้ทรัพยากรเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพ
เป็นพิษภัย เกิดความเสื่อมโทรมเสียหาย หรือถูกท าลาย เช่น น้ าซึมรั่วหายไปจากคูคลองส่งน้ าหรือ
การระหายของน้ าจากอ่างเก็บน้ า ความสูญเสียเหล่านี้อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้  ความเป็นพิษของน้ า
และอากาศเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้แต่ทรัพยากรธรรมชาติอีกหลายอย่างที่ถูกทอดทิ้งจะ  
เสื่อมโทรมไปเองตามธรรมชาติได้เหมือนกัน เช่น ถ้าเราไม่ช่วยธรรมชาติในการบ ารุงรักษาบ้างแล้ว 
พันธุ์ไม้มีค่าอาจจะเป็นตัวเร่งให้มีการบุกรุกป่านั้นมากขึ้นจนลดน้อยลงและเสื่อมสูญไปในที่สุด ที่ดินที่
ถูกละเลยปล่อยให้หน้าดินถูกชะล้างด้วยแรงฝนและแรงลม ดิน ณ ที่นั้นก็จะค่อย ๆ เสื่อมค่าลงไปได้
เช่นกัน 

3. การใช้ทรัพยากรให้ถูกประเภทและเกิดประโยชน์สูงสุด (Wise Use) หลักการส าคัญ
ของการอนุรักษ์อีกข้อหนึ่ง คือ การบริโภคให้ถูกหลักเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้
ถูกประเภท เช่น ทรัพยากรที่ดิน ถ้าหากใช้ที่ดินผิดประเภทโดยใช้ที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับ  
การท าการเกษตรหรือเป็นแหล่งผลิตอาหารไปปลูกสร้างบ้านเรือนแทน และใช้ดินที่แห้งแล้งขาดธาตุ
อาหารมาท าการเกษตรแทน เป็นการสูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่นั่นเอง 

4. การใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา (Avoidance of the Best) เลือกใช้ทรัพยากรตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด 

5. การปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นั้นให้ดีขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ 

6. การน าทรัพยากรมาทดแทนกัน (Substitution) การที่น าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากหรือที่เกิดใหม่ได้มาใช้ประโยชน์แทนทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ยากข้ึน 

7. การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) การน าของเสียหรือของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตต่าง ๆ มาใช้อีก เช่น การน าเศษโลหะมาหลอมละลายใช้ใหม่ ท าน้ าเสียให้เป็นน้ าดี 
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อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงกลั่นน้ ามันผลิตก ามะถัน การกระท าเช่นนี้จะ
เกิดผลดีสองประการ กล่าวคือ ประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 

ซึ่งหลักการดังกล่าวตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นหลักการเบื้องต้นที่ต้องระลึกไว้เสมอใน
การที่จะบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
อย่างนั้นเป็นสิ่งที่จะข้ามไม่ได้ จะใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่ได้ ดังนั้นการใช้ทรัพยากรจะต้องมีการประสานงาน และ
วางแผนร่วมกันทุกฝ่ายด้วยความระมัดระวัง การพัฒนาสิ่งใดก็ตามจะต้องค านึกถึงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่ได้ ดังนั้นการใช้ทรัพยากรจะต้องมีการประสานงาน และ
วางแผนร่วมกันทุกฝ่ายด้วนความระมัดระวัง การพัฒนาสิ่งใดก็ตามจะต้องนึกถึงหลักการอนุรักษ์
ควบคู่กันไป โดยการปฏิบัติตามหลักการอย่างสม่ าเสมอ กล่าวคือ จะต้องส ารวจตรวจหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันรักษาทรัพยากรที่ได้พบแล้วใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น น า
ทรัพยากรมาใช้ทดแทน พยายามน าของเสียกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์หมุนเวียนตลอดจนให้
ความส าคัญแก่การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอกิจกรรมต่าง ๆ บนรากฐานของสิ่งเหล่านี้  จึงท า
ให้งานพัฒนาประเทศด าเนินงานไปได้ด้วยดีบนหนทางแห่งความถูกต้อง 

ราตรี ภารา (2543) กล่าวว่า แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในการร่วมมือปฏิบัติ การเลือกใช้วิธีการอนุรักษ์นั้น
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของทรัพยากร ทั้งนี้การอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางการจัดการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีใช้ในอนาคตสามารถกระท าได้โดยประชาชนหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 

แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
1. การถนอมและรักษา (Preservation) เ พ่ือรักษาทั้ งปริมาณและคุณภาพก่อให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การน าทรัพยากรทางทะเลมาใช้ หากมีจ านวนมากอาจน ามาเก็บรักษาโดย
การท าปลาย่าง ปลาเค็ม ฯลฯ การน าแร่เหล็กไปผสมกับแร่อ่ืนเพ่ือใช้งานในลักษณะต่าง  ๆ สามารถ
ยืดอายุการใช้งานจากแร่เหล็กโดยตรงได้ การรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม เป็นต้น 

2. การบูรณะฟ้ืนฟู (Restoration of Renewal) เป็นการช่วยเหลือและจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเทียบเท่าของเดิม ซึ่งกระท า
ได้กับทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และทุ่งหญ้า สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประเพณี กรณีป่าไม้ที่โล่งเตียน
เป็นหย่อม ๆ ก็น ากล้าไม้มาปลูกเสริม การท าน้ าโสโครกให้สะอาดขึ้น ในการบูรณะฟ้ืนฟูต้องค านึงถึง
สมดุลธรรมชาติของทรัพยากรอ่ืนด้วย เพราะการเพ่ิมทรัพยากรอย่างหนึ่งอาจมีผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรอย่างอ่ืนได ้

3. การลดปริมาณขอเสีย ใช้ส าหรับทรัพยากรบางประเภทและการกระท าได้ดีกับแร่ ธาตุ
บางชนิด เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระท าได้ด้วยวิธี 7 R (หรือ 7ช.) คือ 
Recycle (เวียนใช้) Reuse (ใช้อีก) Reclaim (ท าใช้) Recover (ใช้ใหม่) Repair (ซ่อมใช้) Reduce (ลดใช้
สารอันตรายบางประเภท) และ Reject (เลิกใช้สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม) เช่น การน ากระป๋องหรือหม้อ
อลูมิเนียม กระดาษ พลาสติก มาผ่านขบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ใช้ได้อีก (Recycle) ถุงพลาสติก  
ถุงกระดาษที่ใช้แล้วน ามาใช้อีก (Reuse) เศษผักสดน ามาท าปุ๋ยหรือแก๊ส (Reclaim) 
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4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางประเภทที่มี
คุณสมบัติที่สามารถน ามาดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 

5. การน าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน (Substitution) ทรัพยากรที่มีขีดจ ากัดและหมดเปลืองไป 
เนื่องจากบูรณะไม่ได้และมีราคาแพง ควรหาทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้และราคาถูกกว่า 

6. การค้นหาส ารวจทรัพยากร (Resource Inventories and Appraisal) เป็นการส ารวจ
ค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายในผิวโลกมาใช้เพ่ิมเติมให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ 

7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นใช้ เช่น การผลิตไหมเทียม ยางเทียม การสังเคราะห์สารเคมี
เ พ่ือน ามาใช้แทนสารที่สกัดจากพืชที่น าผลิตยารักษาโรคนับว่าเป็นวิธีหนึ่ งลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติลงด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

หลักปฏิบัติในการอนุรักษ์ 
เกษม จันทร์แก้ว (2541) กล่าวไว้ว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายหลักการอนุรักษ์ ทั้ง  

3 ประเด็นนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าจัดการใช้ที่ไม่จ าเป็น หรือแนวโน้มที่จะเกิดความสูญเปล่าขึ้น เพราะการตัดปัญหา

การใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นแล้ว เท่ากับเป็นการประหยัดทรัพยากรที่มีให้มีใช้ตลอดไป 
2. ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีน้อย ให้อยู่ในสภาวะที่มากพอเสียก่อน จึงจะให้ใช้

ทรัพยากรนั้น ๆ ได้ หรือถ้าทรัพยากรนั้นก าลังจะสูญพันธุ์หรือหมดไปจากโลกนี้ จ าเป็นที่จะเป็นต้อง
สงวนได้อย่างให้สูญสลายไป 

3. ผู้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรแต่ละอย่างจะมีความสัมพันธ์
ต่อกันยากที่แยกจากกันได้ ถ้ามีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อทรัพยากรอย่างหนึ่งจะมีผลกระทบ
กระเทือนต่อทรัพยากรอีกอย่าง เป็นปัญหาลูกโซ่เสมอ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นทางตรง
และทางอ้อมก็ได้ ดังนั้นการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดต่อ
ทรัพยากรอ่ืนอย่างรอบคอบ เช่น การท าลายป่าท าให้เกิดอุทกภัย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่า
สูญพันธ์ เป็นต้น 

4. การเพ่ิมผลผลิตของพ้ืนที่แต่ละแห่ง จะต้องท าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันซึ่งมีประชากร
เกิดขึ้นอย่างมาก เพราะการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่จะท าให้เกิดดุลทางธรรมชาติในด้านอ่ืน มีอาหาร
พอเพียงต่อความต้องการของประชากรปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น 

5. ต้องพยายามอ านวยให้สภาวะต่าง ๆ ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีพืชและสัตว์เจริญเติบโตได้
ตลอดไปชั่วกาลนาน โดยที่สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการป้องกันภัยธรรมชาติ ทั้งทางด้านความแห้งแล้ง 
และอุทกภัย รวมทั้งมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 

ทั้ง 5 ประการ นี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้กระท า เพ่ือให้การอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์ และต้อง  
ไม่ลืมว่าวัตถุประสงค์สุดยอดของการอนุรักษ์ก็คือ ต้องท าให้โลกนี้ดีและให้ผลผลิตเหมือนกับพบครั้งแรก 
อย่าพยายามให้โลกนี้มีสภาพทรุดโทรมหรือยากจนขาดแคลนทรัพยากร 

ดังนั้น การอนุรักษ์จึงเปรียบเสมือนหลักการที่นักพัฒนาต้องยึดถือและเป็นหัวใจในการที่จะ
พัฒนาชาติให้รุ่งเรือง ชาติใดขาดซึ่งระเบียบและหลักการทางอนุรักษ์แล้ว ชาตินั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง  
ได้ยาก 
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การด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ราตรี ภารา (2543) กล่าวไว้ว่า งานอนุรักษ์จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือทั้ง

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ภาครัฐบาล ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า และข้าราชการการเมือง 
และภาคเอกชน ประกอบด้วย นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการสื่อมวลชน องค์กร
เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การออกกฎหมายควบคุม กฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือของรัฐในการน ามาปฏิบัติและจัดการกั บผู้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ดังนั้น กฎหมาย กฎกระทรวง หรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงการกระท าผิดและ
บทลงโทษไว้ การด าเนินงานของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลที่พึงมีในด้านการอนุรักษ์ การออกกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ และ
ประชาชนต้องร่วมมือในทุกวิถีทางซึ่งอาจเป็นด้านชี้เบาะแสผู้ท าลายหรือไม่กระท าความผิดเสียเอง 

2. การให้การศึกษาแก่ประชาชน กระท าได้ทั้งในระบบและนอกระบบ ส าหรับในระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มท างานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาอย่างจริงจังในปี พ.ศ.  2531 
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาบูรณาการได้สอดแทรกเข้าไปในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ส่วนในขั้นอุดมศึกษาได้กระท าโดยสอดแทรกการสอนในรูปแบบวิชานิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ดังจะ
เห็นได้จากมหาวิทยาลัยบางแห่งมีนักศึกษาที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การให้การศึกษา
แก่เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นอกระบบโรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
เป็นเอกสารเผยแพร่ 

3. การใช้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลาง เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันประสบความส าเร็จ การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอ่ืน  ๆ ได้
กระท ากันอย่างกว้างขวาง เท่ากับเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม เกิดความรักความหวงแหนเห็นความจ าเป็นและคุณค่าของการอนุรักษ์ การให้การศึกษา
แก่ประชาชนทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ควรสร้างทัศนคติที่จะสะท้อนผล
ในทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นดังนี้ เศรษฐกิจที่เกิดจากการน าทรัพยากรมาใช้เพ่ือความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย การสร้างความสุขด้วยการท าลายสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 
จะเกิดผลกระทบมาสู่ตัวเราเอง การเพ่ิมประชากรเป็นการสร้างภาระต่อโลก จะต้องตระเตรียมให้
ประชากรที่เพ่ิมสามารถรับภาระการด ารงชีพของตนเองได้ โดยไม่ท าลายซึ่งกันและกัน เทคโนโลยีเป็น
เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น 

4. การจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมหรือสมาคมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผลึกก าลังความคิดพลังใจของกลุ่มผู้สนใจ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ด าเนินการเพ่ือปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติ การด าเนินงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ การรณรงค์เชิญชวนให้อนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าธรรมชาติ การปลูกป่าในพ้ืนที่
รกร้างว่างเปล่า พ้ืนที่ป่าธรรมชาติในท้องถิ่นและการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
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สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) กล่าวไว้ว่า การด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ซึ่งบุคคลทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลจะต้องให้ความร่วมมือกัน
การลดความเห็นแก่ได้ของคนบางกลุ่มบางเหล่าลงจะช่วยให้การด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งชมรมหรือสมาคม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมีกลุ่มชนที่ให้
ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน นิสิต นักศึกษา 
และนักเรียน โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งเป็นชมรม เช่น ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชมรมอนุรักษ์  
ป่าไม้ เป็นต้น ในบางแห่งจะจัดตั้งเป็นสมาคมหรือเป็นมูลนิธิ หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนเหล่านี้มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การด าเนินงานเพื่อการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ออกกฎหมายควบคุมกฎหมายนับว่าเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ เ พ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากผู้รับผิดชอบน ากฎหมายเหล่านั้นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
และครบถ้วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายฉบับ เช่น 
กฎหมายก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ กฎหมายควบคุมและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายควบคุ มการท า 
เหมืองแร่ กฎหมายรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นต้น เมื่อไม่นานมานี้ 
รัฐบาลของประเทศไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการปิดป่าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลให้การน า
ไม้ออกจากป่าไม้มาใช้ประโยชน์ต้องสิ้นสุดลง จึงถือว่าเป็นกฎหมายเพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างแท้จริง 
ตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะท าให้กฎหมายฉบับนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร 

3. การให้การศึกษาแก่ประชาชนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชนทั่วไปอาจจะกระท าได้ทั้งในระบบและนอกระบบ ส าหรับการให้การศึกษานอกระบบ
อาจจะท าในรูปของการประชาสัมพันธ์ที่ออกมาเป็นเอกสาร แผ่นพับ แผนภูมิ และรูปภาพต่าง  ๆ 
นอกจากนี้อาจจะท าการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือ วิทยุ และโทรทัศน์ได้ อีกด้วย ส่วนการจัด
การศึกษาในระบบนั้น ก็โดยการสอดแทรกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ทุกระดับ ตั้งแต่  
ชั้นประถมไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถ้าหากประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง  
การจัดการจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษาได้ดียิ่งขึ้น 

4. การจัดตั้ งหน่วยขึ้นรับผิดชอบการที่รั ฐบาลจัดตั้ งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบ 
การด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด จะท าให้กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
น่าจะได้ผลดียิ่งขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้นอกจากจะควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น
แล้ว ยังท าหน้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือ
ช่วยเหลือในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อไป เช่น กรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี และ
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก สมควรที่จะได้รับการดูแลรักษา 
ประเทศชาติจะเจริญรุ่ ง เรืองและมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ จ า เป็นที่จะต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดและเหมาะสม การที่มนุษย์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ 
จะก่อให้เกิดผลดีต่อการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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ในการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจ าเป็นจะต้องอาศัยกฎหมายของ
บ้านเมืองเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเพื่อการจัดการเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ การที่ประชากรรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การหาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนหรือมีการส ารวจ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม จะส่งให้สามารถใช้ทรัพยากรชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น และจะช่วยป้องกันมิให้มวลมนุษย์ชาติได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติก่อนถึงเวลาควรอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีอ านาจเกี่ยวข้องเพียงคนหรือสองคนเท่านั้น แต่จะต้องร่วมมือร่วมใจ
กันทั้งรัฐบาลและเอกชน ในการจัดการศึกษาหรื อการบริการให้ความรู้ทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน ซึ่งควรจะท าอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางทั้งในระบบและนอก
โรงเรียน เพราะประชาชนทุกคนและทุกอาชีพจ าต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย การด าเนินงานหรือการอนุรักษ์จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

วินัย  เทียนน้อย (2542) กล่าวถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจัดเป็นเรื่องส าคัญ
เร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ เพราะในปัจจุบันจะเห็นว่า ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาล้วนแต่ต้องเผชิญปัญหาการเสื่อมโทรม ปัญหาการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติด้วยกัน
ทั้งสิ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องการด าเนินการที่เหมาะสมรัดกุม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่ งในที่นี้ ใคร่ที่จะเสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการที่จะจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ดังนี้ 

1. การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพราะปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามี
พ้ืนฐานมาจากการที่ผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติไม่เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มักจะมี
การละเมิดหลีกเลี่ยงหรือพยายามใช้ช่องว่างของระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้มาก
ที่สุด ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์นี้ ควรมีผู้รับผิดชอบจะต้องมีการสร้างปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแก่
สถานภาพและสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท รวมทั้งผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล  
การใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2. การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันวิทยาการของโลกนาสาขาต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนาก้าวไกลมากขึ้นดังนั้นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงสมควรที่จะได้น าเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดข้ึนติดตามมา เช่น ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการที่น าเอาพลังงานจากแสงแดดมาใช้ทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลได้ดีขึ้น 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ต้นทุนจะสูงกว่าก็ตาม แต่เชื่อว่าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นในที่สุดก็จะ
สามารถน ามาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

3. การสร้างระเบียบวินัยในปัจจุบันนี้เห็นว่าได้มีกลุ่มชน องค์กร ตลอดจนหน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนได้เริ่มให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีใน  
การที่จะอาศัยกลุ่มผู้สนใจเหล่านี้เป็นผู้น าในการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้น โดยการ
จัดตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

4. การให้การศึกษาการจัดการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนในระดับ
ทุกกลุ่มทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งการให้การศึกษาควรที่จะเน้นเกี่ยวกับการท าให้เกิดทักษะ 
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ความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกที่เกิดขึ้นเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องกันไป ตลอดจนการเผยแพร่ โดย
อาศัยผ่านทางสื่อสารมวลชนในทุกแขนงสาขา ก็จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการที่
จะเข้ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น 

 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 

2.3.1 ความหมายของความรู้ ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธิลักษณะที่ใช้ความสามารถทาง
สติปัญญาอยู่ในขั้นต่ าสุด แต่จ าเป็นจะต้องมีมาก่อนการเรียนรู้ในขั้นต่อไปจากนั้นคือ ความเข้าใจซึ่งถือ
ว่าต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง และการที่เราจะท าความเข้าใจในเรื่องใดนั้น
จ าเป็นจะต้องมีความรู้เบื้องต้นหรือข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการท าความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ก่อนมิฉะนั้นก็ไม่
สามารถท าความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้จากนั้นได้แก่ การน าไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ 
การประเมินผลก็อธิบายได้ในท านองเดียวกัน เช่น ก่อนจะถึงขั้นการน าไปใช้ได้เราจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ก่อนถ้าเป็นการประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญา 
ขั้นสูงสุดหมายถึงเราสามารถประเมินผลอะไรได้นั้น เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการน าไปใช้การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนเช่นกัน 

เสริมศิริ เมนะเศวต (2525) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิดทั้งในทางที่ดีและ  
ไม่ด ีซึ่งมีผลจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมความรู้เป็นผลของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ได้แก่ 
1.1 ระบบประสาท ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการรับรู้การแปลความข้อมูลที่ ได้รับ 

การสั่งงานให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าหน้าที่ 
1.2 ระดับสติปัญญาเป็นความสามารถในการเรียนรู้และไหวพริบในการเผชิญหรือ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
1.3 ระดับวุฒิภาวะมีความพร้อมความสามารถและประสบการณ์ในการปรับตัว 
1.4 สภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสมองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ 
1.5 อารมณ์ท่ีแจ่มใสมีสมาธิพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
1.6 สุขภาพจิตที่รู้สึกเป็นสุขมีความเชื่อม่ันในตัวเองกล้าแสดงออก 
1.7 แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ สนใจ เจตคต ิอยากรู้อยากเห็น 

2. องค์ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ 
2.1 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน เช่น บรรยากาศของเรียนรู้ แสงสว่างอุณหภูมิ 

บริเวณของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
2.2 สภาพการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัลการชมเชยการให้

คะแนนความรู้ความสามารถและทักษะสมองการแข่งขันการลงโทษ เป็นต้น 
บลูม (Bloom) และ เอ้ือมเดือน โกศัลวิทย์ (2541) ได้กล่าวว่าความรู้เป็นความสามารถ 

ทางพุทธิปัญญาซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ทางสมองแบ่งออกเป็น 6 ขั้น
ซึ่งเรียงจากพฤติกรรมที่ง่ายไปหายาก ได้แก่ 
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1. ความรู้หรือความจ าเป็นการระลึกได้ในสิ่ งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะเช่นความหมายของค าความจริงต่าง  ๆ ความรู้เกี่ยวกับวิธี
และการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและ
โครงสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

2. ความเข้าใจเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได้แก่  
การแปลความหมายจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งให้ถูกต้องการตีความหมายซึ่งเป็นอธิบายหรือ  
เรียบเรียงเนื้อหานั้นเสียใหม่ให้เข้าใจง่ายและการขยายความซึ่งเป็นขยายความหมายของข้อมูลที่มีอยู่
ให้ไกลไปกว่าเดิม 

3. การวิเคราะห์เป็นความสามารถในการพิจารณาแยกแยะเรื่องราวออกเป็นส่วน  
ย่อย ๆ อันได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ และ
หลักหรือวิธีการรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น 

4. การสังเคราะห์เป็นการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้เป็นเรื่องเดียวกัน 
ได้แก่ การกระท าที่เป็นสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายที่เกี่ยวกับแผนงานหรือข้อเสนอตามวิธีการต่าง ๆ 
และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภายใน
ขอบข่ายของงานหรือปัญหาที่ก าหนด 

5. การน าความสามารถไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
6. การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมายได้โดยใช้เกณฑ์

ที่ชัดเจนและแน่นอนโดยการตัดสินใจอาศัยเหตุการณ์ภายในสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์และภายนอกมา
พิจารณา 

2.3.2 การวัดความรู้เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลนั้นมีมากมายหลายชนิด
ที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การให้ปฏิบัติ การศึกษากรณี การให้จินตนาการ การ
ใช้แบบสอบถามและการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การทดสอบเป็นการน าชุดค าถามที่
สร้างขึ้นไปเร้าให้แสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมา โดยสามารถสังเกตและวัดได้ ซึ่งการทดสอบ
โดยทั่วไปจะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือส าคัญ 

ชวาล แพรัตกุล (2526) ได้กล่าวว่า การวัดความรู้คือ การวัดสมรรถภาพสมองด้าน
การระลึกออกของความจ านั่นเองเป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์ หรือเคยรู้เคยเห็น
และท ามาก่อนแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการวัดความรู้ความจ าสามารถสร้างค าถามวัดสมรรถภาพด้านนี้ได้หลาย
ลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค าถามจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้  ความจ า แต่ก็จะมี
ลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นค าถามที่ให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ าได้ไว้ก่อนแล้ว  
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการทฤษฎีใด ๆ ดังนี้ 

1. ถามความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และนิยาม ได้แก่ โจทย์ที่ถามว่าค าหรือกลุ่มค าที่ใช้
ในวิชานั้น ๆ คืออะไร มีความหมายทั่วไปหรือความหมายเฉพาะว่าอย่างไร และสิ่งนั้น ๆ มีคุณสมบัติ
อะไร การถามความหมายหรือถามค าแปลของเครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอย่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ของแต่ละวิชาก็เป็นการวัดประเภทนี้ทั้งสิ้น 



48 

2. ถามความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง ได้แก่ การถามสูตร กฎเกณฑ์ความจริง
ข้อเท็จจริง เรื่องราว ใจความหรือเนื้อความส าคัญต่าง ๆ ตามที่ได้พิสูจน์หรือตกลงยอมรับแล้วตาม
หลักวิชานั้น ๆ 

3. ถามความรู้ในวิธีด าเนินการ คือ ถามว่าเรื่องราวนั้น ๆ เหตุการณ์นั้น หรือ
ข้อความต่าง ๆ ที่ได้มานั้น มีที่มาอย่างไร ใช้ระเบียบวิธีการอะไร และด าเนินงานเป็นขั้น ๆ อย่างไร ถ้า
จะศึกษาตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินชี้ขาดเรื่องราวนั้น  ๆ ให้แจ่มแจ้ง จะต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการใดหรือวิธีการใด ค าถามประเภทนี้มุ่งหมายเพียงจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ า
กระบวนการและแบบแผนวิธีท างานของแต่ละเรื่องนั้น ๆ ได้หรือไม่เท่านั้น มิได้มุ่งถามให้ผู้ตอบน าไป
ปฏิบัติจริง ๆ ว่าเรื่องนั้นควรจะต้องด าเนินการอย่างไร 

4. ถามความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ได้แก่ การถามถึงแบบแผน แบบฟอร์ม 
ตามจารีตธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกัน แม้ว่าเรื่องของแบบฟอร์มนี้จะเป็นเพียงความเห็นที่ตกลงยอมรับ
กันตามความนิยมหรือตามลัทธิธรรมเนียมประเพณีในแต่ละยุคแต่ละสังคมก็ตาม  ก็นับว่ามี
ความส าคัญต่อวัฒนธรรมและการสื่อสารอยู่เป็นอันมาก เพราะความเป็นระเบียบสอดคล้องกันนี้ จะ
ท าให้การติดต่อสะดวกขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นและเข้าใจตรงกันด้วย 

5. ถามเกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้มว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ มีความเคลื่อนไหวโน้ม
เอียงหรือเจริญเสื่อมไปในทางทิศใด ตามล าดับการเวลาอย่างไร และเรื่องต่าง ๆ นั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้น
ก่อนหลังและด าเนินเป็นขั้น ๆ เรียงติดต่อกันมาอย่างไร 

6. ถามเกี่ยวกับการจ าแนกประเภท ได้แก่ ค าถามที่ให้จัดประเภทสิ่งของหรือ
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท ตามชนิด ระดับสกุล หรือชั้นวรรณะของ
เรื่องราวนั้น ๆ 

7. ถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ ได้แก่ ค าถามที่ต้องการจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ า
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการวินิจฉัยและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้หรือไม่ คือในแต่ละ
เรื่องราวนั้นควรจะใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการใดไปตัดสินตรวจสอบจึงจะเหมาะสม 

8. ถามเกี่ยวกับวิธีการหรือวิธีการด าเนินงาน คือ ถามว่าการท่ีได้มาซึ่งผลลัพธ์ต่าง ๆ 
นั้นจะต้องใช้เทคนิคอะไรหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งถามถึงกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การพิสูจน์หรือค้นหาความจริงนั้น ๆ ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง 

9. ถามความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง ความจ าประเภทนี้นับเป็นจุดจบของการสั่งสอน
ด้านวิชาความรู้เป็นค าถามที่จะวัดว่า ผู้ตอบสามารถจ าข้อสรุปหรือหลักการใหญ่ ๆ ของเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ได้หรือไม ่สามารถรวบรวมหรือยึดความจริงนานับประการให้ส่งมาเป็นหลักวิชาหรือเป็นหัวใจของวิชา
นั้นได้หรือไม ่ความรู้รวบยอดนี้จะสามารถท าให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

10. ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชาค าถามที่มุ่งวัดว่าผู้ตอบ
สามารถจ าหลักการต่าง ๆ ได้ อันเป็นสาระส าคัญของวิชานั้น ๆ ได้หรือไม ่

11. ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นค าถามที่จะวัดว่าสามารถระลึก
และน าความสัมพันธ์จากทฤษฎีและหลักวิชาต่าง ๆ มาสรุปเป็นเนื้อความใหญ่ ๆ เรื่องเดียวกันได้
หรือไม ่
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 
2.4.1 ความหมายของเจตคติ (Attitude) ได้มีผู้ให้ความหมายของเจตคติไว้หลายประเด็น 

เช่น 
ไพศาล หวังพานิช (2524), เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2527), Kagan (1968) ได้ให้

ความหมายของเจตคติไว้ว่าเป็นความโน้นเอียงที่ฝังแน่นอยู่ในความคิดและความรู้สึกในทางบวกหรือ
ลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ และยังเป็นผล
เนื่องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้นที่จะคอยสนอง
ต่อสิ่งเร้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งอาจเป็นทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ 

สรุปได้ว่า เจตคติคือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ท้ังในทางบวกและทางลบ 

2.4.2 ลักษณะของเจตคติ นักการศึกษาได้แบ่งลักษณะของเจตคติออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
หลายประเภทดังนี้ 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2522) แบ่งเจตคติออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เจตคติเชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจเห็นด้วยชอบ

สนับสนุนปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
2. เจตคติเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลักษณะตรงกันข้ามกับเจตคติเชิงนิมาน 

เช่น ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ยินดี ไม่ร่วมมือ ไม่ท าตาม 
สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอน

วิทยาศาสตร์ (2525) แบ่งเจตคติออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เจตคติเชิงบวก เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะของความพึงพอใจและ

เห็นด้วยอาจท าให้บุคคลอยากกระท าหรืออยากได้สิ่งนั้น 
2. เจตคติเชิงลบ เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะของความไม่พึงพอใจ

อาจท าให้บุคคลไม่อยากกระท าสิ่งนั้น 
สรุปได้ว่า เจตคต ิสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เจตคติในทางบวก และเจตคติทาง

ลบต่อสิ่งต่าง ๆ 
2.4.3 องค์ประกอบของเจตคติ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529) และเชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2527) ได้จ าแนกองค์ประกอบ 
ของเจตคติไว้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) เป็นเจตคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และเป็นความรู้ที่
เกี่ยวกับสิ่งนั้นทางด้านท่ีว่าสิ่งนั้นมีคุณหรือโทษมากหรือน้อยเป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่ใช้ประเมิน
ค่าสิ่งนั้นได ้

2. องค์ประกอบทางการรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดของเจตคติมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจสิ่งนั้น ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ
บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้วบุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีก่อนที่
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เขาจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น นอกจากนี้องค์ประกอบทางการรู้สึกยังสอดคล้องกับ
องค์ประกอบทางการรับรู้คือ ถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดีย่อมจะชอบสิ่งนั้น  แต่ถ้ารู้
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไม่มีก็จะไม่ชอบสิ่งนั้น 

3. องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action Tendency Component) คือเมื่อ
บุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่สอดคล้องกันซึ่ง
ติดตามมาคือความพร้อมที่จะกระท าการใช้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย 

สรุปได้ว่า บุคคลจะมีความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความรู้สึก และ
ความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติของบุคคลแต่ละคนซึ่งผู้วิจัยได้วัดเจตคติต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ 
ทสม.ทั้ง 3 องค์ประกอบ 

2.4.4 วิธีวัดเจตคติ 
งามตา วนินทานนท์ (2534) ได้เสนอวิธีวัดเจตคติไว้ 6 วิธี ดังนี้ 
1. วิธีการสังเกต 
2. วิธีสัมภาษณ์ 
3. วิธีใช้แบบสอบถาม 
4. วิธีการสะท้อนภาพ 
5. วิธีศึกษาแบบไม่วุ่นวาย 
6. วิธีการวัดโดยทางสรีระ 

2.4.5 แนวคิดการวัดเจตคติ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2527) 
1. การศึกษาเจตคติ เป็นการศึกษาความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่จะไม่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาหรือสิ่งเร้าที่ท าให้แสดงกิริยาท่าทีออกมาต้องมีโครงสร้างที่แน่นอน 
2. เจตคติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรงจึงวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่

บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 
3. การศึกษาเจตคติของบุคคล จะไม่ศึกษาเฉพาะทิศทางเจตคติของบุคคล แต่จะ

ศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของเจตคติด้วย ซึ่งจะมีทิศทางเป็นเส้นตรงที่ต่อเนื่องกัน 
ส าหรับผู้วิจัยได้เลือกแบบวัดเจตคติแบบใช้แบบสอบถามในลักษณะที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  โดย
เลือกมาตรส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert) เพราะเป็นเครื่องมือวัดเจตคติที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก
เนื่องจากสะดวกสร้างง่ายรวดเร็วและมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง 

2.4.6 ประโยชน์ของการวัดเจตคติ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529) 
1. วัดเพ่ือท านายพฤติกรรม เพราะเจตคติของบุคคลจะท านายว่าบุคคลจะมี 

การกระท าต่อสิ่งนั้นไปในท านองใด 
2. วัดเพ่ือหาทางป้องกัน เช่น ในการประกอบอาชีพบางประเภท ถ้าได้บุคคลที่มี 

เจตคติที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดผลเสียหายในการประกอบอาชีพได้ เช่น อาชีพครู จึงควรมีการวัดเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูเสียก่อนเพื่อเป็นการป้องกัน 

3. วัดเพ่ือหาทางแก้ไข เช่น การวัดเจตคติต่อการดูแลที่สาธารณะว่าเป็นเช่นไร และ
หาทางรณรงค์หรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการท างาน 
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4. วัดเพ่ือให้เข้าใจสาเหตุและผลเนื่องจากเจตคติต่อสิ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนสาเหตุ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งผลักดันให้เข้าไปกระท าสิ่งต่าง ๆ สาเหตุภายในนี้อาจได้ผลกระทบมาจากสาเหตุ
ภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง และเจตคติของบุคคลอาจเป็นเครื่องกรองหรือเครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุ
ภายนอกที่มีต่อการกระท าของบุคคลนั้นได้ ดังนั้นการเข้าใจถึงอิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มีต่อการ
กระท าต่าง ๆ ของบุคคลให้ชัดเจนบางกรณีอาจจ าเป็นต้องวัดเจตคติของบุคคลต่อสาเหตุภายนอกนั้นด้วย 

สรุปได้ว่า การวัดเจตคติของบุคคล จะช่วยให้เราทราบความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของ
บุคคลทั้งทางท่ีดีและไม่ดีได้เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2.4.7  วิธีการส่งเสริมเจตคติ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) 
1. ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน โดยวิธีการอธิบายหรือจัดประสบการณ์ให้

ผู้เรียนน าไปพิจารณาไตร่ตรองจนเกิดการยอมรับเจตคตินั้น 
2. ชักจูงใจผู้เรียนเกิดการยอมรับ โดยการให้ค าแนะน าบอกเล่าหรือให้ความรู้

เพ่ิมเติมจากที่ผู้เรียนเคยรู้มา อาจให้ชมภาพยนตร์หรือฟังปาฐกถา เมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญก็จะยอมรับเจตคตินั้น 

3. จัดกิจกรรมที่เร้าใจให้เกิดการยอมรับ เช่น การให้ชมภาพยนตร์ดูละครหรือ 
ดูรูปภาพ 

4. ให้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้พบได้สัมผัสด้วยตนเอง
ย่อมเปลี่ยนเจตคติหรือยอมรับเจตคติใหม่ได้ 

5. สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน 
6. การอ่านหนังสือจะช่วยเปลี่ยนเจตคติได้บ้างเพราะผู้อ่านมักจะน าตนเองเข้าไป

สวมบทบาทตัวเอกในเรื่องท าให้คล้อยตามแนวความคิดต่าง ๆ ถ้าผู้สอนจัดหนังสือที่ดีให้อ่านผู้เรียน
ย่อมได้เจตคติที่ต้องการ 

ส่วน สุนทร จันทรตรี (2528) ได้กล่าวว่า เจตคติบางอย่างพัฒนาในห้องเรียนไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามครูสามารถสร้างเจตคติได้ดังต่อไปนี้ 

1. เจตคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ เกิดจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและ
การประเมินผลการเรียนในแต่ละวัน ท าให้เกิดเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ขึ้นได้ เช่น ปรารถนาที่จะ
ค้นพบและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2. เจตคติที่เกี่ยวกับตนเอง มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมากกว่าเจตคติอ่ืน ๆ ที่เรามีอยู่
เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็จะตั้งจุดมุ่งหมาย 
ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ศรัทธาในความส าคัญของตนเองในฐานะเป็นคน ๆ หนึ่งศรัทธาใน
ความสามารถที่จะท างานที่มีคุณค่าประโยชน์ 

3. เจตคติเก่ียวกับบุคคลและวัฒนธรรมอื่น ๆ เจตคติต่อบุคคลมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อปัญหาความหวังที่จะเกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้  ขึ้นอยู่กับการสร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลต่าง ๆ ที่มี
รูปร่างหรือความเชื่อแตกต่างกันไปจากเราให้มากยิ่งข้ึน เช่น มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของสังคมมี
ความรู้สึกรับผิดชอบที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคม 
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4. เจตคติเก่ียวกับประชาธิปไตย บทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและ
ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ และประเทศอ่ืน ๆ จะช่วยสร้างเจตคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยขึ้นได้ เช่น 
การซาบซึ้งในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

5. เจตคติเกี่ยวกับโลกเจตคติเก่ียวกับโลกท่ีเราอาศัยอยู่มีดังต่อไปนี้ 
5.1 ซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างโลกพัฒนาการและวิถีชีวิตของมนุษย์นั้น โลก

ยังช่วยเตรียมวัตถุดิบที่มนุษย์จะใช้ผลิตสิ่งต่าง ๆ (Goods) ที่เห็นว่าจ าเป็น วิชาสังคมศึกษาจะให้ 
สิ่งต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยให้เกิดความซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก 

5.2 ปรารถนาจะสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ในขณะที่นักเรียนรับความรู้สึก
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

6. เจตคติเก่ียวกับการปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ้น เป็นสิ่งทีทุ่กคนจ าเป็นจะต้องมีคือ 
6.1 เชื่อว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้น โดยการท างานที่มีประโยชน์ทั้งในและนอก

หน่วยงาน เมื่อเรารู้สึกว่าสามารถท างานได้ดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นงานท าให้เกิดความ
พอใจ เมื่อเรารู้ว่าสามารถท าบางสิ่งบางอย่างให้มีคุณค่าได้เราจะเกิดความอยากท่ีจะท า 

6.2 ซาบซึ้งในศิลปะวรรณคดีและศิลปะต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสิ่งจรรโลงใจ 
6.3 ซาบซึ้งในพลังงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
6.4 เชื่อว่าสามารถปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ้นได้  โดยการนันทนาการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ในเวลาว่าง 
ทั้งนี้ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2529) กล่าวว่า การปฏิบัติของมนุษย์นั้นมีลักษณะแตกต่าง

กันไป จะต้องมีตัวก าหนดการกระท านั้นการเข้าใจถึงสิ่งที่ก าหนดการปฏิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 

1. ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ 
1.1 ความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ข้อเท็จจริงคือความคิด

ว่าความจริงเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจถูกหรือไม่ถูกตามความเป็นจริงก็ได้ ความเชื่ออาจได้มาโดยการเห็น 
การบอกเล่าการอ่านรวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง 

1.2 ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนนิยมยึดถือประจ าในการเลือก 
1.3 เจตคต ิเป็นแนวโน้มหรือข้ันตอนเตรียมพร้อมของพฤติกรรม 
1.4 บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ก าหนดว่าบุคคลหนึ่งจะท าอย่างไร ถ้าอยู่ในสถานการณ์

หนึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าบุคลิกภาพจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ 
2. สิ่งที่เกี่ยวกับนิสัยของมนุษย์ ได้แก่ 

2.1 สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้น เป็นสิ่งที่ท าให้เราแสดง
พฤติกรรมออกมาอาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น ความหิว 

2.2 สถานการณ ์หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสภาวะ
ที่ก าลังจะมีพฤติกรรม 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ Sugar กล่าวว่า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
ของมนุษย์เป็นผลมาจาก 1) เจตคติ 2) บรรทัดฐานของสังคม 3) นิสัยและ 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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หลังจากท าพฤติกรรมนั้น ๆ สรุปได้ว่า ทัศนคติอย่างเดียวไม่สามารถจะท านายการปฏิบัติได้ทัศนคติ
จะต้องพิจารณาร่วมกันบรรทัดฐานของสังคมและนิสัยของบุคคลนั้นด้วย 

 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก (Awareness) 

2.5.1 ความหมายของความตระหนักมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
กูด (Good, 1973); บลูม (Bloom, 1975) ได้ให้ความหมายว่า ความตระหนัก 

ความรู้สึกใคร่ครวญว่ามีความจ าเป็นต้องท าหรือเห็นด้วย หรือคล้อยตามจนแสดงออกได้ในลักษณะ
การปฏิบัติ เป็นขั้นต่ าสุดของภาคอารมณ์และความรู้สึกความตระหนักเกือบคล้ายความรู้  ทั้งความรู้
และความตระหนักไม่เป็นลักษณะของสิ่งเร้าความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นปรากฏการณ์หรือสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดความตระหนักจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้าให้เกิดความตระหนัก 

ประภา เพ็ญสุวรรณ (2526) ให้ความหมายว่าความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคล
ฉุกคิดได้นึกขึ้นได้ โดยมีเหตุผลประกอบซึ่งการเกิดขึ้นในความรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งหรือ
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งความรู้สึกมีการได้ฉุกคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ 

รูนส์ (Runes, 1971), โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวถึงความตระหนักไว้ว่า ความ
ตระหนักเป็นภาวะการณ์ที่บุคคลเข้าใจ หรือส านึกถึงบางสิ่งบางอย่างของเหตุการณ์ ประสบการณ์หรือ
วัตถุสิ่งของได้ 

สอดคล้องกับวิชัย วงศ์ใหญ่ (2535) ได้กล่าวถึงความหมายของความตระหนักไว้ว่า 
ความตระหนักเป็นพฤติกรรมขั้นต่ าสุดทางด้านความรู้ (Cognitive Domain) แต่ความตระหนักนั้น
ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้หรือความสามารถระลึกได้ ดังนั้นความตระหนัก หมายถึง ความสามารถนึกคิด
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ 

คอฟกา (Koffka, 1978) ได้เสนอแนวความคิดว่าความตระหนักมีความหมาย
เหมือนกับความส านึก (Conciousness) ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับสภาวะที่บุคคลได้รับความรู้
ได้รับรู้หรือได้ประสบการณ์ต่าง ๆ แล้ว มีการประเมินค่าและตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อ
สิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะตื่นตัวทางจิตใจต่อเหตุการณ์หรือสภาพการณ์นั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า
ระยะเวลาหรือประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอกเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิด
ความตระหนักข้ึน 

อีเซนค์ และอาร์โนลด์ (Eysenck & Arnold, 1972) ยังได้อธิบายความตระหนักใน
แง่ของจิตวิทยาว่าความตระหนักเป็นความสัมพันธ์ของความรู้สึก (Consciousness) และเจตคติ 
(Attitude) ความตระหนักเป็นภาวะของจิตใจซึ่งไม่อาจแยกเป็นความรู้สึกหรือความคิดเพียง 
อย่างเดียวได้โดยเด็ดขาด 

จากความหมายของความตระหนักที่นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้
ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ความตระหนัก หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึกความคิดเห็นความ
ส านึกเป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับตนเองได้ โดยอาศัยระยะเวลา 
เหตุการณ์ ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยท าให้คนเกิดความตระหนัก ดังนั้นความ
ตระหนักของ ทสม. หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึกความคิดเห็นการรับรู้การเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยแสดงออกมาในทิศทางเห็นด้วยไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วย 
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2.5.2 การวัดความตระหนัก (Awareness) 
ชวาล แพรัตนกุล (2526) กล่าวว่า ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการรู้สึก 

ว่ามีสิ่งนั้นอยู่ (Conscious of Something) จ าแนกและรับรู้ (Recognitive) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดังนั้นการที่จะท าการวัดและประเมินจึงต้องมี
หลักการและวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะจึงจะวัดความรู้สึกและอารมณ์ดังกล่าวออกมาให้เที่ยงตรง
และเชื่อมั่นได้ เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้สึกและอารมณ์นั้น มีหลายประเภทด้วยกันซึ่งจะได้น ามากล่าว
ได้ดังนี้ 

1. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดที่โครงสร้างแน่นอน 
(Structured Item) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบให้เลือกเหมือนกัน ๆ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
และค าถามจะต้องตั้งไว้ก่อนโดยเรียงล าดับก่อนหลังไว้อย่างดี  หรืออาจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Item) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีไว้แต่หัวข้อใหญ่ ๆ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมาก ๆ 
และค าถามก็เป็นไปตามโอกาสอ านวยในขณะที่สนทนากัน 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดเปิดหรือปิดหรือ
แบบผสมระหว่างเปิดกับปิดก็ได้ 

3. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็นเครื่องมือวัดชนิดที่ให้ตรวจสอบว่า 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีหรือไม่มี สิ่งที่ก าหนดตามรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบ
หรือเลือกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ 

4. มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เครื่องมือชนิดนี้เหมาะส าหรับวัดอารมณ์
และความรู้สึกที่ต้องการทราบความเข้ม (Intensity) ว่ามีมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้ 

5. การใช้ความหมายภาษา (Semantic Differential Technique) เทคนิคการวัด
โดยใช้ความหมายของภาษาของชาลส์ออสกูด เป็นเครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมมากชนิดหนึ่งเครื่องมือ
วัดชนิดนี้จะประกอบด้วย “เรื่อง” ซึ่งถือเป็น “สังกัป” และจะมีค าคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกันเป็นคู่  ๆ 
ประกอบสังกัปนั้นหลาย ๆ คู่ แต่ละคู่จะมี 2 ขั้ว ช่วงห่างระหว่าง 2 ขั้วนี้ บ่งด้วยตัวเลขถ้าใกล้ข้างใด
มาก ก็จะมีลักษณะตามค าคุณศัพท์ของขั้วนั้นมาก ปัจจัยหรือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักนั้น
สามารถแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ ลักษณะของสิ่งเร้าและลักษณะของบุคคลที่รับรู้  
โดยลักษณะของสิ่งเร้าหรือคุณสมบัติของสิ่งเร้าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจ 
ที่จะรับรู้อันจะน าไปสู่ความตระหนักต่อไป ส่วนลักษณะของบุคคลที่รับรู้นั้น หมายถึง การที่บุคคลจะ
เกิดความตระหนักต่อปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยแค่ไหนย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัย  2 ด้าน 
คือ 

5.1 ปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก ่สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัสหูตาจมูกปาก 
5.2 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิมการสังเกตพิจารณาความสนใจ

ความตั้งใจและความพร้อมที่จะรับรู้การเห็นคุณค่าเป็นต้นซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลท าให้เกิด
ความตระหนักแตกต่างกัน (สถิต  วงศ์สวรรค์, 2525) 

ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของทสม. จึงเป็นความตระหนักที่เป็นผล
ของกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
หรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ขึ้น (Perception) เมื่อเกิดการรับรู้แล้วต่อไปก็จะน าไปสู่
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การเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้านั้นและน าไปสู่การเรียนรู้เป็นขั้นตอนต่อไปคือมีความรู้ในสิ่งนั้นและ  
เมื่อบุคคลเกิดความรู้แล้วก็จะมีผลน าไปสู่ความตระหนักในที่สุด และทั้งความรู้ ความตระหนักนี้ก็จะ
น าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ต่อไป 
 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับชุมชน
หลายประการ ได้แก่ การจัดบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการรับรู้ข้อมูล
สาธารณะหรือสิทธิแสดงความคิดเห็นก่อนด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ต่อชุมชน เป็นต้น (สภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ, 2550) และเนื่องจากกิจกรรมของชุมชนจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนนั้น ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกันและเป็นพลัง
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มวางแผนโครงการกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานั้นจะต้องเกิดจากแนวคิดหลาย ๆ ด้าน เพ่ือความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมให้ดีข้ึนผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.6.1 ความหมายและแนวคิดของการมีส่วนร่วม จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมเห็นได้ว่า ทรรศนะของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายต่างกันออกไป ตามมุมมอง
และความเข้าใจของแต่ละท่าน ซ่ึงพอที่จะสรุปได้เป็นสองแนวทางดังต่อไปนี้  แนวทางหนึ่ง เป็นการ
มองการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการมอง
ที่ตัวบทบาทให้ความส าคัญที่ภาครัฐ  ส่วนแนวทางที่สองนั้น เป็นการมองที่ตัวผู้ปฏิบัติซึ่งก็คือ
ประชาชนที่เป็นกลไกส าคัญที่สุดของการมีส่วนร่วมและจากการศึกษาแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่
กล่าวไว้มีดังต่อไปนี้ 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2546) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ 
ที่ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครอง 

ชินรัตน์ สมสืบ (2539), อภิศักดิ์ ไฝทาค า (2538) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง 
การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม  ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุ เร้าใจให้กระท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้ งท าให้เกิดความรู้สึก 
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2550), ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้สรุป
ความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาว่าหมายถึง  การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยี ในท้องถิ่นการบริหารจัดการ  
การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยโครงการดังกล่าวจะต้อง
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

ส่วนของ วันชัย วัฒนศัพท์ (2543) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวลมีความต้องการและมีทรรศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการ
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ตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวม
เพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการทางสังคม
ที่ประชาชนทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มคนหรือชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถในการจัดการการใช้และรักษาทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีใน
ฐานะสมาชิกของสังคม อีกทั้งผลของการมีส่วนร่วมยังท าให้เกิดการรับรู้การเรียนรู้และถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาด้วยรูปแบบการก าหนดชีวิตของตนเอง ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวต้องกระท าอย่างเป็น
ขั้นตอนไปทีละเล็กละน้อยหากต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์และม่ันคงถาวร 

2.6.2 คุณลักษณะของการมีส่วนร่วมจากความหมายของการมีส่วนร่วมดังที่กล่าวมานั้น 
หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการกระท าของบุคคล ซึ่งมีนักวิชาการทางสังคมได้กล่าวถึงลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการไว้ดังนี้ 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2546) สรุปถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมว่าประกอบด้วย 5 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การกระท าของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนมีโอกาสริเริ่มตัดสินใจวางแผน ด าเนินการ 
และติดตามผล เป็นต้น 2) จิตส านึกของประชาชนที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาว่าจะต้องท าอะไรเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนต้องการ
เปลี่ยนแปลง 3) ความเสมอภาคกันของประชาชนที่จะมีสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละคน ตลอดจน 
มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน 4) ความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนเมื่อเขารู้สึกว่า
กิจกรรมหรือโครงการนั้นให้ในสิ่งที่เขาต้องการอันเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้พวกเขาเข้าร่วมอย่างมี
ความหวัง และ 5) ศักยภาพของประชาชนทั้งนี้ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนซึ่งอาจจะเป็นความคิดเห็นวัสดุอุปกรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 

สอดคล้องกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะของการ
มีส่วนร่วมโดยแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร คือการสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
แรงงาน หรือการช่วยท ากิจกรรมคือร่วมกัน ในการวางแผนประชุม แสดงความคิดเห็น ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล และอ านาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือการเป็นผู้น า เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก 
ลักษณะของการมีส่วนร่วมนี้ แสดงถึงระดับอ านาจของผู้เข้าร่วมจึงมีการโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมโดยใช้
วิธีการพัฒนาความสามารถของประชาชนเป็นเพียงการเปิดโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจทางออก 
ที่ควรจะเป็นก็คือการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ประชาชน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ ประชาชน คือ  
ผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้ก าหนดการพัฒนาอย่างเป็นตัวของตัวเอง การพัฒนานั้นมุ่งเน้นที่การพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง กระบวนการพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาที่เริ่มจาก
ประชาชนโดยรัฐบาลต้องกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน 

2.6.3 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมมิใช่เป็นเพียงการสร้างความ
ภาคภูมิใจในการได้มีโอกาสเข้าร่วมในส่วนของปัจเจกบุคคลและสร้างความสามัคคีในชุมชนเท่านั้น  
แต่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาของรัฐให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนด้วย ซึ่งกุนเธอร์ และบัทนาการ์ (Gunther & Bhatnagar, 1992) ได้สรุปถึง
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วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือประสิทธิภาพ คือการสร้างความเห็นพ้อง
ต้องกัน ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้อย่างราบรื่น โดยการใช้ต้นทุนน้อย
ที่สุด 2) เพ่ือประสิทธิผล คือสามารถด าเนินโครงการส าเร็จได้ตามเป้าหมาย เพ่ือผลประโยชน์ที่ได้รับ 
คือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการจะได้รับ 3) เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง คือความรู้สึกถึงการเป็น
อิสระการตระหนักในตนเองและความรู้สึกเชื่อมั่นของคนในชนบทที่จะเรียนรู้และวางแผนการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง 4) เพื่อการให้อ านาจคือการให้อ านาจในการจัดการ และ 5) เพื่อการสนับสนุน 
คือการมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรักษาและช่วยกันด าเนินงานโครงการให้ต่อเนื่องต่อไป 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมจึงต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วยเสมอ เพ่ือประสิทธิภาพผลประโยชน์ที่
ได้รับการพึ่งพาตนเองการให้อ านาจและการสนับสนุนช่วยกันด าเนินงานโครงการให้ต่อเนื่องต่อไป 

2.6.4 มิติของการมีส่วนร่วมมิติของการมีส่วนร่วมนั้นมีอยู่หลายมิติด้วยกัน ซึ่งสามารถน า
แนวคิดของนักวิชาการมากล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

อภิศักดิ์ ไฝทาค า (2538) ได้แบ่งมิติของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ มิติ
ด้านการเตรียมการ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ เป็น
การให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือปลุกระดมให้เห็นสภาพปัญหาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตลอดจนความรู้
และความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั้น เป็นการรู้จักใช้ความรู้ความช านาญจากแหล่ง 
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาได้รวดเร็วและเป็นการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ดี การลงมือปฏิบัติงานจะต้องสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับมิติด้านลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของการมี 
ส่วนร่วมด้วย คือการเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เป็นสมาชิกที่บริจาคเงินช่วยเหลือ เป็นกรรมการ 
และเป็นประธานกรรมการมิติด้านแบบอย่างของการมีส่วนร่วมมี  3 แบบ ได้แก่ เป็นผู้กระท า คือ
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมเป็นผู้รับผลการกระท า คือได้รับผลจากกิจกรรมโดยตรงและเป็น
สาธารณชนทั่วไป คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ว่ามีส่วนส าคัญต่อการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม และมิติด้านขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมพิจารณา คือขั้นตอนการจัดตั้ง
องค์กร เป็นขั้นท าความรู้จักชุมชนเข้าใจความเป็นไปของชุมชนจ าแนกกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
รวมกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง แม้จะมีจ านวนน้อยในระยะแรกก็ตาม ขั้นท างานสัมฤทธิ์ผล
เป็นขั้นที่กลุ่มเล็ก ๆ ดังกล่าวได้ท ากิจกรรมแล้วสัมฤทธิ์ผลจึงได้ดึงเอาประชาชนนอกกลุ่มเข้ามาร่วม
กิจกรรมมากขึ้นและขั้นต่อเนื่องหรือยุติเป็นขั้นประเมินผลงานของกลุ่มหากมีประโยชน์ก็ต่อเนื่องหาก
ไร้ประโยชน์ก็ยุติ 

ชินรัตน์ สมสืบ (2539) กล่าวว่ามิติของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ชนิดของการมีส่วนร่วม ได้แก่ การตัดสินใจ การด าเนินการ การใช้ประโยชน์ และการประเมินผล 
วิถีทางการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความสมัครใจ การบังคับ ระยะเวลา ขนาด และระดับการได้รับอ านาจ 
และบุคคลที่มีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาศัย ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการชาวต่างประเทศ 

ดังนั้นองค์ประกอบหรือมิติของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนจะต้องมี 
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การศึกษา และวิเคราะห์ชุมชน การ
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วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การเลือกวิธีและวางแผนในการ
แก้ปัญหา การด าเนินงานตามแผน และข้ันตอนสุดท้าย คือ การติดตามและประเมินผล 

2.6.5 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีนักวิชาการหลายท่าน สรุปแนวคิด
ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมไว้หลายทรรศนะด้วยกันดังต่อไปนี้ 

อรพินท์ สพโชคชัย (2538) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม อาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสาร กล่าวคือการที่สมาชิกทุกคนใน
ชุมชนมีความสามารถ มีโอกาสสื่อความหมายและเข้าใจข้อมูล เหตุผลได้ดีจะท าให้ชุมชนนั้น ๆ 
สามารถแยกแยะความต้องการและพัฒนาความสนใจร่วมกัน อันจะน าไปสู่การร่วมด าเนินการหรือ
กิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม กล่าวโดยรวมจึงเป็นการพัฒนา
วิธีการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการถูกกระตุ้นจากภายนอกการพัฒนาที่ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมจะเกิดข้ึน เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกระบวนการคิดการตัดสินอนาคต 

มอสเซอร์ (Jakariya, 2008; Moser, 1989); โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 
1980) สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน คือประสบการณ์การรับรู้วัฒนธรรม สังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน คือรัฐบาลการควบคุมการเงิน 
ระบบโครงสร้างของชุมชนและปัจจัยอ่ืน ๆ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมไว้ 
3 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบาย การด าเนินการมาตรการ และการปฏิบัติ
ที่เอ้ืออ านวยหรือสร้างช่องทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นที่จะต้องท าให้การพัฒนาเป็น
ระบบเปิดที่มีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และตรวจสอบได้ 
ปัจจัยด้านประชากร มีความส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีส านึกต่อความสามารถและ 
ภูมิปัญญาในการจัดการปัญหาซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และการเรียนรู้รวมทั้งมีการสร้างพลัง
เชื่อมโยงในรูปกลุ่มองค์การเครือข่ายและประชาคม ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนามีบทบาท
ในการกระตุ้นส่งเสริมเอ้ืออ านวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนข่าวสารและทรัพยากร ตลอดจนร่วม
เรียนรู้กับสมาชิกชุมชน 

สอดคล้องกับจาการ์ตา (Jakarita, 2008) ได้สรุปถึงเงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วม
ไว้ คือต้องมีความเหมาะสมของกลุ่มหรือองค์กรที่จะเข้าร่วมมีประโยชน์ที่จะได้รับหรือเรื่องนั้น เป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือคุกคามการด าเนินชีวิตของบุคคล มีการบังคับให้เข้าร่วม มีการได้รับความรู้ที่
ดีกว่าจากการเข้ามามีส่วนร่วม การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มความสุขสบายต่าง ๆ และมีความ
สะดวกคล่องตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือการมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 

ส่วนเคลย์ตัน (Clayton, 2008) ได้สรุปว่า ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชนเมื่อเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับเห็นความเหมาะสมและความสนใจต่อกลุ่มหรือองค์การนั้น  ๆ 
เห็นว่ามีผลต่อชีวิตตนเองอย่างไร องค์กรนั้นให้การสนับสนุนอย่างไร การมีโอกาสได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
และรู้สึกสุขสบายในการอยู่ในกลุ่มหรือองค์กรนั้น ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ในการพัฒนามี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคคลบุคคลที่จะท างานพัฒนาเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน ต้องสร้างเงื่อนไขของบทบาทของตนให้พร้อมที่จะเข้าไปท างาน
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยต้องมีทัศนคติและจิตส านึกต่อประชาชนอย่างเหมาะสม เช่น  
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การยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนเท่าเทียมกับตน การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชน การ
พร้อมที่จะเรียนรู้จากประชาชน และให้โอกาสแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาและการส่งเสริมให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันควรให้โอกาสผู้น าชุมชนรวมไปถึง
บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีบทบาทในการพัฒนา
อย่างเต็มความสามารถ ปัจจัยด้านการบริหารเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
หรือองค์กร พัฒนาเอกชนควรน ามาใช้ให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติพอสมควรเพ่ือให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างเป็นอิสระและไม่ผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป  และปัจจัย
ด้านโครงสร้างชุมชน ซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลายองค์ประกอบ คือลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชนใดที่มี
ความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นลักษณะปฐมภูมิ  รู้จักเป็นญาติพ่ีน้องการมีส่วนร่วมจะดีกว่าชุมชนที่มี
ประชาชนจากหลายแห่งและต่างวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกัน โดยมีฐานะความเป็นอยู่และความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน แบบทุติยภูมิโครงสร้างของประชากรชุมชน มีโครงสร้างประชากรวัยแรงงานมากการมี
ส่วนร่วมจะมีมากกว่าโครงสร้างชุมชน ที่วัยแรงงานย้ายออกไปท างานที่อ่ืน วัฒนธรรมชุมชนที่เอ้ือต่อ
การมีส่วนร่วม เช่น การที่คนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และการเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนจะท าให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนมากกว่าชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่ ค่านิยมของชุมชน เช่น 
ค่านิยมการนับถือผู้น าอาวุโสหรือผู้น าชุมชนท าให้ผู้น าชุมชนเป็นแกนน าที่จะท าให้ประชาชนมี  
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ คุณภาพของประชากรในชุมชนที่ประชากรมีคุณภาพดี เช่น ฐานะรายได้ดี 
การศึกษาดี มีทัศนคติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความตื่นตัวในการพ่ึงตนเองจะเอ้ืออ านวยให้ 
ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่าโครงสร้างของอ านาจ  หมายถึง บุคคลหรือ
กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจของกลุ่มในชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน โดยมากมักมีฐานะดี มีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าคนอ่ืน ถ้าผู้น าเห็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมก็จะเป็นแกนน าในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชน ถ้าชุมชนตั้งถิ่นฐานมีลักษณะเป็นกลุ่ม จะท าให้
ประชาชนรู้จักกันและท ากิจกรรมร่วมกันมากกว่าชุมชนที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย ยากต่อการ
รวมกลุ่มและทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของชุมชนชุมชนใด มีทรัพยากรและมีสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่ดี เช่น เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชลประทานหรือประชาชนมีการศึกษาดี มีรายได้จากการเกษตร
สม่ าเสมอทุกปี จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าชุมชนที่ขาดทรัพยากรและมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่ด ี

เมื่อกล่าวโดยสรุปถึงปัจจัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
นั้น ควรเน้นหลักการจัดการแบบผสมผสานระหว่างการพัฒนาการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมไป 
พร้อม ๆ กัน โดยยึดหลักการการพ่ึงตนเองของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากค านึงถึงลักษณะปัจเจก
บุคคลเป็นส าคัญ ก็จะสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมออกเป็น  2 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยภายในตัวบุคคลเกิดจากความต้องการความคาดหวังความรู้สึกร่วมในสิ่งต่าง  ๆ และปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคลเกิดจากแรงผลักดันจากบุคคลอื่นหรือภาวะบังคับ 

2.6.6 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีคนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในสังคม หรือ
ชุมชนนั้นอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าได้มีนักวิชาการที่
กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 
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สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2534) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม คือท าให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และเกิดการแก้ปัญหาของตนท าให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้
ความสามารถของตนเองในรูปของความคิด การตัดสินใจ และการกระท าอย่างเต็มที่ ท าให้ประชาชน
มีความรู ้สึกในการเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหาของชุมชน  ท าให้ประชาชนมีการพัฒนาไปสู่ 
การพ่ึงตนเองในที่สุด และท าให้บุคคลที่ท างานด้านการพัฒนาได้ตระหนักถึงความศรัทธาความเชื่อถือ
และเกิดความนับถือในตัวประชาชนว่ามีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง ซึ่งการ
มีส่วนร่วมจะท าให้เกิดผลกระทบ 2 ลักษณะ คือประชาชนมีก าลังใจในการพัฒนาท าให้โครงการ 
ต่าง ๆ เป็นที่มั่นใจว่าจะสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความภูมิใจในการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนได้แสดงพลังกลุ่มในการระบุ
ปัญหาแนวทางแก้ไข ซึ่งนับว่าเป็นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเป็น
การพัฒนาคุณภาพประชากรให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากที่สุด ชุมชนจะเป็นแกนน าในการพัฒนา
เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมเป็นมาตรการที่จะน าไปสู่การช่วยเหลือตนเองของชุมชนโดยท าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณค่าของมนุษย์ 

ขณะที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Marilee, 2008) กล่าวว่า  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทนั้น มีทั้งประโยชน์ต่อบุคคลและต่อสังคม ส่วนรวมประโยชน์ต่อ
ตนเอง เช่น บุคคลมีรายได้สูงขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น มีการได้รับทักษะใหม่ ๆ ประโยชน์ต่อสังคม 
คือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคของชุมชน 

สอดคล้องกับวันชัย วัฒนศัพท์ (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์ 
คือเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลาที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง การสร้าง
ฉันทามติและการยอมรับ เพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ด ารงไว้ซึ่งความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถคาดคะเนถึงความกังวลและค่านิยมของ
ประชาชนได ้และสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Ohio State University, 2008) ได้สรุปถึงประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในแผนงานหรือโครงการพัฒนาชนบทไว้  คือเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
พัฒนาด้วยทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พัฒนาความสามารถของคนในท้องถิ่นในการพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้สามารถเพิ่มและขยายกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลประโยชน์ตกอยู่กับคน 
ส่วนใหญ่สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของผู้มีส่วนร่วมและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มี  
ส่วนร่วมทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

สอดคล้องกับจาการ์ตา (Jakarita, 2008) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
คือเกิดการเรียนรู้โดยตรงจากชุมชน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะช่วยในการตัดสินใจของชุมชน  
สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหา
หรือจัดการกับความขัดแย้งก่อให้เกิดการคิดค้นการเรียนรู้ สร้างการยอมรับนับถือในสิทธิ์ของมนุษย์
ตามระบอบประชาธิปไตย 
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จึงสรุปได้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้นจะช่วยให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการจัดการกับความขัดแย้งก่อให้เกิดการคิดค้นการเรียนรู้การสร้างการยอมรับนับถือซึ่งจะ
น าไปสู่การพ่ึงตนเองและการบริหารตนเองได้ 

2.6.7 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมจากแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ 
หลาย ๆ คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชนบทเพื่อให้เกิดความส าเร็จได้นั้น ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน 4 ด้าน ได้แก่ การมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยในกระบวนการนี้  ประการแรกสุดที่จะต้องท า คือการจัดล าดับของ
ความส าคัญต่อจากนั้น ก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงการวางแผนและ
การตัดสินใจในช่วงการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด าเนินการในส่วนที่
เป็นองค์ประกอบของการด าเนินการตามโครงการนี้  เพ่ือตอบค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่
โครงการได้บ้างและโดยวิธีใด เช่น ช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการ
ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความส าคัญของประโยชน์ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นทางบวกและผล 
ที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ และสุดท้ายเป็นการมีส่วนร่วมประเมินผล เป็นการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้
เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตัดสินใจว่ามีความส าคัญมาก การตัดสินใจ
จะมีผลต่อการด าเนินการและการด าเนินการจะมีผลไปยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผล  
ในขณะเดียวกันการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
ร่วมมือร่วมใจ คือการท างานกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ การประสานงาน คือ
การท างานกับกลุ่มอยู่ในห้วงเวลา และล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะและ
เหมาะสม ความรับผิดชอบ คือการท างานกับกลุ่มด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือไว้ใจได้ 

อภิศักดิ์ ไฝทาค า (2538) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัวไม่ใช่แค่เพียงก าลังกายหรือทักษะ  
แต่จะมีความเก่ียวข้องทางจิตและไม่เพียงแต่เฉพาะด้านงานการกระท าด้วยความเต็มใจ เนื่องจากการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการกระท าด้วยความเต็มใจมากกว่าความ
ยินยอมที่จะกระท าตามค าสั่ง เป็นการกระท าด้วยความพร้อมใจ การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์
ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดต่อสื่อสารทั่วไประหว่างบุคคลนั้นกับกลุ่ม และ
สุดท้ายเป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเมื่อเกิดความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ และได้กระท าการ
ให้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้ว ผู้มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นเพราะการมี 
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มและต้องการเห็นผลส าเร็จของงานนั้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมี 5 องค์ประกอบ 
คือการมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน แนวทางวิธีการ
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ที่จะปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการติดตามและควบคุมให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ Industrial Development Board 
(Marilee, 2008) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือการมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมทรัพยากร 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543) สรุปว่า การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกัน
เรียนรู้สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิตทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ท างานและร่วมกัน ค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน และทรัพยากรที่จะต้องใช้ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพัฒนาโดยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงานการใช้
ทรัพยากร การประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดย
อยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันท ี

จะเห็นว่า องค์ประกอบการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และ
จิตใจ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นการจ าแนกประเภทของการมีส่วนร่วมที่กล่าวข้างต้นซึ่งอาจพิจารณาได้เป็น 5 กลุ่ม
ดังนี้กลุ่มที่ 1 จ าแนกตามกิจกรรมในการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการนั้น ๆ ว่ามี
กิจกรรมอะไรบ้าง ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
งานหรือโครงการ แต่โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการเอ้ือผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กลุ่มที่ 2 
จ าแนกตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือการมีส่วนร่วมในการริเริ่มงาน
โครงการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลโครงการ กลุ่มท่ี 3 จ าแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้ามาร่วมแบ่งออกเป็นการมี
ส่วนร่วมโดยการสมัครใจ และการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ กลุ่มที่ 4 จ าแนกตามระดับขององค์การ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในระดับล่างของกลุ่มองค์การ เช่น การเป็นสมาชิกการมี 
ส่วนร่วมในระดับกลางของกลุ่มองค์การ เช่น เป็นกรรมการและการมีส่วนร่วมในระดับสูงของกลุ่ม
องค์การ เช่น เป็นประธานกรรมการ และกลุ่มที่ 5 จ าแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วมแบ่งเป็น  
6 ประเภท คือผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักการเมือง นักวิชาการและ
ชาวต่างชาติ 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.7.1 ความหมายของโปรแกรม 

ดวงเดือน อ่อนน่วม (2529) ให้ความหมายของโปรแกรมไว้ว่า คือ รายละเอียดของ
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยทั่วไป หรือผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะพิเศษ ส่วนเกษม จันทร์แก้ว (2536) นั้นได้ให้ความหมายว่าโปรแกรม หมายถึง แผนงาน
ของกิจกรรมหนึ่งที่ก าหนดไว้เป็นขั้นตอนอย่างครบวงจรและได้ด าเนินการจนกิจกรรมนั้นส าเร็จ 

2.7.2 ความหมายของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เกษม จันทร์แก้ว (2536) กล่าวว่า โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ แผนงานทาง

สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ก าหนดไว้เป็นขั้นตอนอย่างครบวงจรจนแผนด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมนั้นส าเร็จ โดยเริ่มจากหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ทั้งหมด 7 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์/สื่อ วัสดุการสอน/คู่มือ
ปฏิบัติการ/ฝึกงาน กิจกรรมเสริม และขบวนการถ่ายทอด ทั้งหมดนี้จะเลื่อนไหลไปสู่บุคลากร
เป้าหมาย ผู้เรียน ผู้รับการฝึกอบรมและผู้สอน/ผู้ถ่ายทอด ซึ่งผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดจะต้องเลื่อนไหลไปสู่
ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับความรู้แล้วจะเกิดความเจริญ  
งอกงามโดยการแสดงพฤติกรรมในท านองเดียวกัน 

2.7.3 ลักษณะของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เกษม จันทร์แก้ว (2536) กล่าวว่า หลักการสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น เป็น

สิ่งส าคัญท่ีสุด โดยมีหลักปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล เป็น 3 ระยะ สรุปไดด้ังนี้ 
1) ช่วงเวลาการกระตุ้น (Motivation) การกระตุ้น หมายถึง ระยะแรกที่สร้า ง

กิจกรรมให้เกิดการกระตุ้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ความส านึก การตอบโต้และทักษะ 
2) ช่วงเวลาการชี้น า (Directive) ต้ อ งมี ก า รชี้ น า ใ ห้ ท า ก า รที่ จ ะสอนคน ให้ มี

ความสามารถท าได้ถูกต้องนั้น ผู้สอนต้องมีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นผู้ช านาญการ มิฉะนั้นแล้ว
คงจะไม่สามารถท าให้ “ท าเป็น” ได้ 

3) ช่วงเวลาการสร้างทักษะ (Skills) เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากจะท าได้ถูกวิธีแล้วจะต้อง
ท าอย่างคนมีทักษะของการชี้น าที่ถูกวิธี ผู้สอนต้องมีวิธีการเฉพาะว่าสอนอย่างไร ต้องให้เกิดทักษะ
อย่างจริงจัง ถูกต้อง 

2.7.4 ความพร้อมของโปรแกรม 
ความพร้อมของโปรแกรม หมายถึง การมีหลักการ ทฤษฎี อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งที่

เป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ ผู้รับรู้  ผู้เรียนและ
งบประมาณ ตลอดจนหนังสือและต ารา 

ความพร้อม มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกโปรแกรมให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
แต่คงไม่จ าเป็นที่มีความพร้อมทุกรายการครบร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจขาดเกินบ้างถ้าไม่มากเกินไปก็
สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้จัดการโปรแกรม 
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2.7.5 การสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบในที่นี้หมายถึง โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย

เฉพาะที่ไม่ใช่เป็นระบบที่เข้าชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นอุดมศึกษา (รวมการศึกษาที่มีการมอบ
วุฒิบัตร ทั้งด้วยตนเองและระบบการศึกษาระยะไกล) การให้การศึกษาในลักษณะนี้ผู้เรียนต้องใช้
ความสามารถส่วนตัวเป็นพิเศษที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจ โปรแกรมในลักษณะการศึกษา 
นอกระบบนี้ ประกอบด้วย 8 โปรแกรม คือ (1) การฝึกอบรม (2) การสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ  
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (4) การสาธิต (5) วิทยุโทรทัศน์ (6) สไลด์และภาพนิ่ง (7) การจัด
นิทรรศการภาพโปสเตอร์ (8) สิ่งพิมพ์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงโปรแกรมการฝึกอบรมเท่านั้น 

2.7.6 วิธีการสร้างโปรแกรม 
การจัดท าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแผนปฏิบัติงานประเภทหนึ่งที่มี

ความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบทั้งนี้  ได้แก่ ด้านบุคลากร หลักสูตร งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ระยะเวลา รวมทั้งการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและส่งผลให้โปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีข้ันตอนของการด าเนินการ คือ 

1) ศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจากสภาพแวดล้อม
บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร ระยะเวลา และงบประมาณต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือประมาณความเป็น 
ไปได้ของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2) ก าหนดหลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจของโปรแกรม โดยค านึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลา รวมทั้งขบวนการถ่ายทอดให้ความรู้ที่เหมาะสม 

3) สร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ 

4) ก าหนดโปรแกรมสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าเป็นโครงการ ได้แก่ 
4.1) ชื่อโปรแกรม (โครงการ) 
4.2) วัตถุประสงค์ 
4.3) หลักการและเหตุผล 
4.4) กลุ่มเป้าหมาย 
4.5) ระยะเวลาด าเนินการ 
4.6) สถานที่ด าเนินการ 
4.7) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.8) การประเมินผล 
4.9) งบประมาณ 
4.10) ก าหนดการปฏิบัติงาน 

5) การประสานงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงาน ทั้งบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในบางครั้งอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้มีหน้าที่บริหารโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแผนปฏิบัติ
งานของโปรแกรมฯ ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารโปรแกรมฯ จึงต้องใช้ผู้บริหารที่มีความสามารถ
เพียงพอ ที่จะด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
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6) ด าเนินการตามโปรแกรมสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นขั้นตอนที่ ส าคัญผู้บริหาร
โปรแกรมฯ ต้องควบคุมให้บุคลากรด าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
ไว้ เมื่อเกิดอุปสรรคเกิดข้ึน ผู้บริหารโปรแกรม จะต้องด าเนินการแก้ไขทันทีเพ่ือให้กระบวนการต่าง ๆ 
ในโปรแกรมสามารถด าเนินการลุล่วงและบรรลุผลส าเร็จได้ 

7) การประเมินผล เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะประเมินผลจากข้อ 6) ทั้งนี้สามารถประเมิน
ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของโปรแกรมฯ 

8) ประสิทธิผลของโปรแกรม เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญที่สุด อาจเรียกได้ว่าเป็น 
Output (ผลลัพธ์) ของโปรแกรมฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ว่ามี
ผลเป็นอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของโปรแกรมฯ ทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์
ทั้งระบบ ดังนั้น ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ในแต่ละโปรแกรมฯ นั้นจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะให้
ผู้บริหารโปรแกรมฯ พิจารณาและพัฒนาโปรแกรมฯ อ่ืน ๆ ในครั้งต่อไป 

2.7.7 หลักในการสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การสร้ างโปรแกรมสิ่ งแวดล้อมศึกษาน าหลักการของวิธีระบบ ( Systems 

Approach) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดท่ีคล้ายกันคือ 
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528) ได้ให้ความหมายของวิธีระบบ คือ วิธีการซึ่งใช้

แก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ ซึ่งในแต่ละระบบจะมีองค์ประกอบ คือ 

1) ทรัพยากร (Input) คือ ข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะป้อนเข้าไป 
2) วิธีการ (Process) คือ กระบวนการแต่ละข้ันตอนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
3) ผลผลิต (Output) คือ ผลที่ออกมาจะต้องสอดคล้องกับความต้องการตามที่วาง

ไว้ในวัตถุประสงค์ 
นอกจากนั้นไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) กล่าวว่า การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน

และการแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปแก้ปัญหา จัดด าเนินการ ประเมินผลที่ได้และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีระบบ 
มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) สิ่งป้อนเข้า (Input) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การก าหนดปัญหา จุดมุ่งหมาย 
และทรัพยากรที่ใช้ 

2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การลงมือแก้ปัญหา การด าเนินงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลการน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจัดสรรให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

3) ผลลัพธ์ (Output) คือ ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา หรือสรุปการวิเคราะห์ ซึ่ง
สามารถน าไปทดลองประยุกต์ใช้ และท าการประเมินผลงาน 

4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากหลักการของวิธีการระบบที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น าหลักการของวิธีระบบมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องจากหลักการของวิธีระบบมีการแก้ปัญหา
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ตามล าดับขั้นตอนอย่างมีเหตุและผล มีวิธีการสร้างที่สอดคล้องกับการสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ซึ่งข้ันตอนในการด าเนินงานประกอบด้วย 

1) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ  และข้อมูลทุติยภูมิ  
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากพ้ืนที่ศึกษา 

2) การวางแผน ได้แก่ การก าหนดรูปแบบการสร้างโปรแกรม วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน 

3) การด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
4) การประเมินผลงาน ได้แก่ การสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน

ที่วางไว้หรือไม ่
โดยสรุป โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแผนงานทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ก าหนดไว้

เป็นขั้นตอนอย่างครบวงจร เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้
โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 6 ระดับ ได้แก่ เกิดความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผล
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ได้ท าการศึกษาความหมายของค าว่า “คุณลักษณะ” ดังนี้ 
2.8.1 ความหมายของคุณลักษณะ 

จรูญ มิลินทร์ และคนอ่ืน ๆ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษา
ว่า “คุณลักษณะ” คือ ลักษณะของบุคคลที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษและสิ่งแวดล้อมรวมกัน แบ่งเป็น  
2 ประการ คือ ลักษณะทางกาย ได้แก่ รูปร่าง สีผิว และอ่ืน ๆ กับลักษณะทางสมอง ได้แก่ ความสามารถ
ทางสติปัญญา ฉลาด โง่ ความถนัด เป็นต้น 

เดโช  สวนานนท์ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ในปทานุกรมจิตวิทยาว่า “คุณลักษณะ” 
คือ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของบุคคลที่เป็นลักษณะประจ าตัวของบุคคลนั้น ซึ่งสามารถแยกความ
แตกต่างของบุคคลผู้นั้นกับบุคคลอื่นได้ เนื่องจากคุณลักษณะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของบุคลิกภาพ 
จึงศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ จากทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะที่ต้องการศึกษาค้นคว้า 

วิรุณ  วิทยาประเสริฐ (2545) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะไว้ว่า “คุณลักษณะ” 
หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ (อารมณ์)  
ด้านความรู้ (สติปัญญา) และด้านทักษะและการประกอบอาชีพ (สังคม) รวมทั้งพฤติกรรมการ
แสดงออกต่าง ๆ ทางด้านการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม 

จากความหมายของคุณลักษณะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “คุณลักษณะ” หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปรากฏทางร่างกาย และการแสดงออกทางความนึกคิดที่
ออกมาจากภายในจิตของคนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษา  หน่วยงานที่ดูแลการให้การศึกษาแก่ครูด้านสิ่งแวดล้อม และ

โครงการการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNESCO–UNEP) ได้เสนอเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ/คุณสมบัติของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ครูผู้ให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ จึงขอน าเสนอรายละเอียด
คุณลักษณะนักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักสิ่งแวดล้อม
ศึกษาดังนี ้

โครงการการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ หรือ The UNESCO – 
UNEP International Environmental Education Program (โครงการครูด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ) 
ได้พัฒนาแนวทางส าหรับนักสิ่งแวดล้อมศึกษา นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ครูผู้ให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับครูซึ่งเริ่มต้นโดย Stapp ในปี 1975 Stapp ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ว่า นักสิ่งแวดล้อมศึกษา นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ควรต้องมีความรู้และทักษะใน 4 แนวทาง เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 

1. แนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทักษะ ประกอบด้วย 
1.1 พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา (Ecological Foundations)   
1.2 พ้ืนฐานทางด้านระบบนิเวศของมนุษย์ (Human Ecosystems Foundations) 

ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบนิเวศทางสังคมวิทยา (Social Ecology) ซึ่งบูรณาการเอาสังคม ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง มาอยู่ภายใต้กรอบขอบข่ายงาน (Ecological Framework) 

2. พ้ืนฐานทางด้านการศึกษาโดยทั่วไป ประกอบด้วย วิชาการศึกษา จิตวิทยา 
3. ทักษะการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

3.1 ทักษะการแก้ปัญหา 
3.2 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและประเด็นข้อขัดแย้ง 
3.3 ทักษะการรู้จักใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม 
4. ทักษะในการวางแผนท าหลักสูตร วิธีการสอนส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

(Environmental Education) ที่ประกอบด้วย 
4.1 เป้าหมายและจุดประสงค ์
4.2 วิธีการสอนและเทคนิค 
4.3 แหล่งการเรียนรู้และกลุ่มการเคลื่อนไหวที่มีพลัง 
4.4 การออกแบบหลักสูตร 
4.5 งานออกส ารวจภาคสนามและสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

นอกจากนั้น Wilke, Peyton และ Hungerford (1987) ได้เสนอว่า ผู้ให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความสามารถอยู่ 2 ข้อ คือ 
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1. มีความสามารถการสอนการให้การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
2. มีความสามารถในการให้การศึกษาในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และยังได้เสนอแนะในรายละเอียดของคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่ดีของนักสิ่งแวดล้อม

ศึกษา/นักการศึกษา ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ว่าจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ/
คุณสมบัติดังนี้ 

1. คุณสมบัติทางด้านการปฏิบัติงานการสอน ครูที่ท าการสอนด้านสิ่งแวดล้อมควร
เป็นบุคคลที่มีความสามารถท่ีจะ 

1.1 ปรับเอาความรู้ทางด้านปรัชญาการศึกษามาใช้ ในการเลือก และ/หรือ 
ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมมาท าเป็นหลักสูตรโครงการสอนด้านสิ่งแวดล้อมหรือยุทธศาสตร์การสอน
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการศึกษาโดยทั่วไปและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2 สามารถเลือกใช้ทฤษฎีทางด้านการศึกษา ในปัจจุบันมาพัฒนาให้เกิดการ
บังคับใช้ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ในกลุ่ม
นักเรียนเป้าหมาย 

1.3 สามารถปรับประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการศึกษาในปัจจุบันมาเป็นตัวชี้วัด
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม และ/หรือ สามารถบังคับใช้หลักสูตรที่เป็น 
กลาง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันของทั้ง 3  ส่วนดังกล่าวข้างต้น ที่จะเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนไปในทางที่พึงประสงค์ได้มากที่สุด 

1.4 รู้จักเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้หลาย ๆ ทฤษฎี เช่น Piaget, Bruner, Gagne 
โดยน ามาใช้พัฒนาหรือมาปรับใช้กับเนื้อหาที่มีในหลักสูตรและวางยุทธศาสตร์การสอนให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์การสอนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียน 

1.5 สามารถปรับใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 
ที่สามารถถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิดพัฒนาการการน าเอาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปพัฒนาในตัว
ผู้เรียนในทุกด้านคือ ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และถ่ายโอนไปยังพฤติกรรมการใช้ชีวิต  
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติ 

1.6 สามารถเลือกวิธีการสอนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาท าการสอนให้
เหมาะสมตามลักษณะความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านเนื้อหาการเรียนรู้ ตรง
ตามจุดประสงค์และเหมาะสมกับทรัพยากร  อาคาร  สถานที่ ที่มีอยู่  

1.7 รู้จักเลือกสรรเอาวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้สอนเพ่ือให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

1.7.1 กิจกรรมการสอนกลางแจ้ง 
1.7.2 วิธีการให้ความรู้เชิงพินิจพิเคราะห์ ตัดสินใจ (Affective Education 

Methods) เช่น การคิดใคร่ครวญหาคุณค่าและเหตุผล (Value Clarification) การจ าลองรูปแบบการ
ท างานแบบสอบถามข้อมูลในธนาคาร (Bank’s Inquiry Model) การจ าลองสถานการณ์ การตัดสินใจ 
ทางด้านจริยธรรมที่มีทางเลือกสองทางให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง (Dilemma Model) เป็นต้น 

1.7.3 การเล่นเกมเพ่ือกระตุ้น การเล่นแสดงเป็นบทบาทสมมติ (Simulating 
Game, Role Playing) 
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1.7.4 วิธีการกรณีศึกษา (Case Study)  
1.7.5 การสอนแบบใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น/ระบบนิเวศของท้องถิ่น ประเด็น

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และการน าทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร 
1.7.6 วิ ธี ก า รสอนแบบการ เ รี ยนรู้ โ ดย อัต โนมั ติ ขอ งนั ก เ รี ยน เอง 

(Autonomous) หรือ การให้เรียนรู้เป็นกลุ่ม และการค้นคว้าศึกษาวิจัยหาเหตุผล ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลของปัญหา และวิธีการวางแผนแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มผู้เรียนเอง 

1.7.7 การเป็นแบบอย่างที่ดีของพฤติกรรมของครูผู้สอน 
1.8 มีความสามารถด้านการพัฒนาแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้

วางแผนในการสอน 
1.9 มีความสามารถด้านการซึมซับเอาความรู้ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
1.10 มีความสามารถในการประเมินผล การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม

หลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเองได้ และสามารถจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คุณสมบัติด้านการมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Competencies in Environmental Education Content) กล่าวคือ นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/
นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีประกอบด้วย   

2.1 ระดับท่ี 1 ความรู้พื้นฐานด้านระบบนิเวศ (Ecological Foundations) 
คุณสมบัติที่ดีของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องสามารถ 

2.1.1 ปรับประยุกต์องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้
สามารถวิเคราะห์แยกส่วนเป็นประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีส่วนประกอบหลักที่เป็นพ้ืนฐาน
เกี่ยวโยงและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 

2.1.2 สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยามาประมวลผล
คาดการณ์ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  และหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.1.3 มีความรู้ความสามารถดีเพียงพอเกี่ยวกับความรู้ด้านนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม สามารถระบุคัดเลือกกรณีตัวอย่าง แปลความหมายปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ และหาทางสืบค้นหาสาเหตุประเมินสถานการณ์แนวทาง  
แก้ไขอย่างถูกต้องและถูกวิธี 

2.1.4 สามารถที่จะสื่อสารและปรับประยุกต์องค์ความรู้ด้านแนวความคิด
หลัก (Concept) ในเรื่องที่เก่ียวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

2.2 ระดับท่ี 2  ด้านความตระหนักรู้   
การเป็นนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครู

ผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติที่จะจ าแนกแยกแยะให้เกิดความ
ตระหนักว่า 
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2.2.1 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ เช่น ศาสนา เศรษฐกิจ 
การเมือง ลักษณะทางสังคม ฯลฯ มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเมื่อมองในมุมมองด้านระบบ
นิเวศ 

2.2.2 พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบ
สิ่งแวดล้อม 

2.2.3 มีความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และความหลากหลายทางด้านปัจจัยวัฒนธรรมที่
หลากหลายเข้ามาเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหานี้ 

2.2.4 มีหลายปัจจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่สามารถจะน ามาใช้เป็น
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ และมีระบบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ 

2.2.5 ความจ าเป็นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบข้อมูลปัญหาและประเมิน
ข้อมูลปัญหาเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์ถูกต้องที่สุด 

2.2.6 มีความตระหนักรู้ถึงประเด็นความแตกต่างด้านคุณค่า  และความรู้สึก
ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ควรต้องมีการท าความแตกต่างนั้น ๆ ให้เป็นที่กระจ่างชัดเจนในการ
น ามาประกอบเพื่อบูรณาการในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2.7 ตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะเป็นประชากรผู้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งที่พึงจะกระท า เช่น การชักชวนการใช้มาตรการทางการบริโภคนิยม 
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางการเมือง มาตรการทางการบริหารจัดการระบบนิเวศ  มาเป็น
ตัวกลางในการจัดการแก้ไขประเด็นปัญหาระบบสิ่งแวดล้อม 

2.3 ระดับท่ี 3 การสืบค้นศึกษาข้อมูลปัญหาและการประเมินวิ เคราะห์
สถานการณ์ปัญหา 

นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถในการ
ตรวจสอบสืบค้นศึกษาหาข้อมูลประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และประเมินสถานการณ์ปัญหาได้ดี 
และยังต้องสามารถหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา สามารถจัดท าเป็นหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ซึ่งรวมถึง 

2.3.1 ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการระบุแนวทางการศึกษาตรวจสอบ
สืบค้นประเด็นปัญหา โดยใช้ข้อมูลที่เป็นขั้นปฐมภูมิและข้อมูลระดับทุติยภูมิ มาประกอบกันเพ่ือ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลออกมา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

2.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
มุมมองทางด้านคุณค่าในเชิงระบบนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมที่มีส่วนเกื้อหนุนเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

2.3.3 มีความสามารถในการระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นทางเลือกเพ่ือแยก
ประเด็นปัญหา และมุมมองด้านคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ออกจากกันในการประเมินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
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2.3.4 มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์หาทางเลือกและประเมิน
มุมมองทางด้านคุณค่าได้โดยอัตโนมัติเพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นิเวศวิทยา 

2.3.5 มีความสามารถในการระบุและอธิบายจุดยืนที่ชัดเจนของตนเองใน
มุมมองด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสามารถแยกจากประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนในส่วนที่มี
บทบาทเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา  

2.3.6 มีความสามารถท่ีจะระบุความชัดเจนในจุดยืนของตนเองและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 

2.4 ระดับที ่4 ความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติและทักษะในการปฏิบัติ 
(Environmental Action Skills) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือมุ่งหวัง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หรือเพ่ือความสมดุลระหว่างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่ดีของชีวิต 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาเลือกเอามาเป็นแนวทางในการจัดสร้างหลักสูตรและยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดพัฒนาการที่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียนและสามารถแสดงออกได้ ในทางปฏิบัติ
ในโอกาสอันควร ยกตัวอย่างเช่น ในการเรียกร้องเชิญชวนรณรงค์ การใช้มาตรการทางการเมือง 
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางด้านการจัดการ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่หลากหลายผสมผสาน
รวมกัน 

นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติ (1996) ได ้จ ัด ท า ส า ร ะกา ร เ ร ียน รู ้ด ้า น
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนส าหรับ นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Asia และ Pacific ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค Asia Pacific โดย John Fien และ Daniella Tilbury ซึ่งวัตถุประสงค์
ของโครงการนี้คือ เพ่ือจะให้แนวทางแก่นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ ให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันทางการศึกษา ในภูมิภาค Asia Pacific ให้
รับทราบเพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนการสอน
ด้านสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยในเนื้อ
สาระของโครงการได้ก าหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากหลักการทางด้านคุณสมบัติของครูผู้สอนที่มีคุณภาพโดยอิงตามเกณฑ์การศึกษา
แบบองค์รวม ที่ว่าด้วยการน าหลักปรัชญาพื้นฐานด้านการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเป็นตัวรวม
แนวความคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
กรอบการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจากหลักการดังกล่าวได้ได้เสนอออกมาเป็นแนวคิด
ดังนี้  เช่น แนวความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหา  
การคัดค้าน กระบวนการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและหลักการที่จะก่อให้เกิดทักษะ และความรู้   
จากแนวความคิดดังกล่าวที่จะเป็นการให้โอกาสแก่ นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้



72 

ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากร เพ่ือน าพาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
ตนเองในการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายในสองแนวทางคือ 

1. การเป็นผู้มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่ดีในด้านการมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นผู้มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่ดีในด้านการสอนการถ่ายทอดความรู้ทาง

สิ่งแวดล้อม ในฐานะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยได้มีการก าหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษา
ผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นผู้มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่ดีในด้านการมีความรู้และ
เข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครู
ผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมในแนวทางที่ยั่งยืน และมีทักษะด้านการปฏิบัติ 
ในทางการแก้ปัญหาในแนวทางที่ได้วางไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม   
2. ด้านการมีความสามารถในการคิดหรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

และปัญหา 
3. ด้านการมีค่านิยมและทัศนคติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการมีทักษะการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 การเป็นผู้มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่ดีในด้านความสามารถใน

ฐานะที่เป็นนักการศึกษา (Educator) ผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง นักสิ่งแวดล้อมศึกษา/ 
นักการศึกษาผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดีตามหลักสูตรก าหนด และเป็นบุคคลตัวอย่างทั้ง
ทางด้านการมีทักษะและเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการพัฒนาและประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมายตลอดจนมีความเข้าใจ
เนื้อหาทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าพาไปสู่การท าให้ให้เกิดเป็นโครงการที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้  โดยคุณสมบัติ/คุณลักษณะของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา/นักการศึกษาผู้ให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ครูผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีดังต่อไปนี้ 

1. มีการยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาวาระหลักสูตรการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ 

2. มีความตระหนักรู้ในพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
3. มีความตระหนักรู้และเข้าใจดีว่าการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของ

หลักสูตรผสม 
4. เป็นผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาคุณลักษณะและมีจุดประสงค์หลัก 

ด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
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5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีค ามั่นสัญญาที่จะใช้วิธีการให้การศึกษา  
3 ประการ คือ การศึกษา ใน (In) เกี่ยวกับ (About) และ ส าหรับ (For) ในการให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

7. มีความสามารถในการปรับใช้และพัฒนาในด้าน 
7.1 การมีความรู้และเข้าใจปัญหาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
7.2 มีความคิดความสามารถตัดสินใจอย่างพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ (Critical 

Thinking) 
7.3 มีทัศนคติและค่านิยมท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
7.4 การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

8. มีความสามารถในการจัดตั้ งเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการสอนและช่วยพัฒนาด้านความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อม 

9. มีความสามารถที่จะพัฒนาค่านิยมในการท าให้ปัญหาให้กระจ่างและบูรณาการ
การเรียนการสอนกับนักเรียน 

10. มีความสามารถในการวางแผน การให้การศึกษา และการเรียนรู้รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Issues Base Learning) 

11. มีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบมิติต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ)   

12. มีความสามารถในการอภิปรายให้ค าปรึกษาเรื่องความกลัวภัยปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียน 

13. มีความสามารถในการน าเสนอและวัดประเมินผลการปฏิบัติการด้านการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

14. มีความสามารถที่จะใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ตามจุดประสงค์ เป้าหมายทางด้านการศึกษาในระดับบุคคล และรายกลุ่มในชั้นเรียน 
รวมทั้งการปฏิบัติการทั้งเชิงทางตรงและทางอ้อม การร่วมมือ การแบ่งปันในการท ากิจกรรม งาน
กิจกรรมออกฝึกภาคสนาม ฝึกทดลองค้นคว้าวิจัยย่อย ท ากรณีศึกษาและงานทดลองวิจัยเบื้องต้น 

15. มีความสามารถที่จะพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นระบบนอก
สถานที่ (Outdoor Setting) ในบริเวณสถานที่จริงของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหา 

16. มีความตระหนักรู้ในการที่จะช่วยเสริมสิ่งที่ขาดหายไปจากหลักสูตรเพ่ือให้การ
เรียนรู้สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์เป้าหมายของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งเอาไว้ 

17. มีความสามารถในการประเมินผลการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง 
พินิจพิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้วิธีวัดประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ 

18. มีความสามารถในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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19. มีความตระหนักรู้และเข้าใจพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ และทฤษฎีการเรียนรู้
และสามารถที่จะเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมมาปรับปรุงพัฒนาให้กับการวางยุทธศาสตร์เป้าหมายการ
เรียนการสอนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

20. มีความสามารถท่ีจะใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมทางด้านจริยธรรม การให้เหตุผลในการ
น าเอามาปรับปรุงพัฒนาใช้กับงานการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนั้น เต็มดวง  รัตนทัศนีย์ (2533) ได้น าเสนอถึงบทบาทของครู/นักสิ่งแวดล้อม
ศึกษาท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. บทบาทด้านการเป็นผู้น า 
ผู้ร่วมกลุ่มบทบาทด้านการเป็นผู้น าที่ส าคัญคือ การเป็นผู้น าในการวางตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ชาวบ้ าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการประพฤติและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดแรงศรัทธามีภาพพจน์ที่ดี  
ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือที่กลุ่มเป้าหมายจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม เมื่อมีการขอความ
ร่วมมือก็มักจะได้ความร่วมมือด้วยความสมัครใจ การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น ครู/นักสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้น าชักชวนให้มีการซ่อมแซม 
สาธารณสถาน โบราณวัตถุ โดยการร่วมแรง ร่วมใจของบรรดาครู/นักสิ่งแวดล้อมศึกษา นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน ชาวบ้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ
เป็นมรดกสืบทอดต่อไป 

2. บทบาทด้านการเป็นผู้กระตุ้น บทบาทนักสิ่งแวดล้อมศึกษาในการกระตุ้น เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นยิ่งที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักรับผิดชอบและเกิดความปรารถนาที่จะช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยนักสิ่งแวดล้อมศึกษากระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเรียนรู้  ด้วยการสร้าง
สถานการณ์เร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมระดับความสนใจ เช่น มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายเป็นกลุ่มให้ช่วยกันคิด ค้นคว้า ด้านเนื้อหาที่จะน ามาจัด
นิทรรศการ 

3. บทบาทในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม บทบาทด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ไว้ ไม่หวั่นไหวไปกับวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาง่ายนัก 

4. บทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ นักสิ่งแวดล้อมศึกษาควรจะท าประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตนประจ า
อยู่หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และให้ความร่วมมือ เมื่อชมรมต้องการความร่วมมือในการบ าเพ็ญประโยชน์ 

5. บทบาทในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สังคม นักสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถท า
หน้าที่เป็นนักวิจัยท าการศึกษาและวิจัยหาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ เช่น คิดค้นวิธีน าสิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ นักสิ่งแวดล้อมศึกษาท าหน้าที่
ในการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะผลของการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สังคม
และสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายทางทั้งในด้านการจัดหลักสูตรปรับปรุง การสอน การ
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สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการปรับตัวของนักสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เข้ากับ
สังคมและสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาต่อไป 

เกษม จันทร์แก้ว (2536) ได้เสนอว่า คุณลักษณะของผู้เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา/
ผู้สอนและผู้สร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ต้องมีดังนี้ 

1. มีพ้ืนความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
2. มีความสามารถมองภาพรวมได้ดี และการผสมผสานดีด้วย 
3. มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ

สร้างภาพการแก้ไขได้กระจ่าง   
4. มีความสามารถในการวางแผนการจัดการ 
5. มีความสามารถในการหา คิดหา “จ านวน” (Quantity) หรือสร้างรูปธรรมได้ดี   
6. เป็นบุคคลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทั้ง 6 ลักษณะนี้ 
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2553) ได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติส าหรับอาจารย์สาขา

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะต้องยึดถือภารกิจการปฏิบัติดังนี้ 
1. มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน 

อาจารย์จะต้องมีความรู้ในวิชาที่สอนที่แท้จริงไม่เพียงรู้ตามต าราหรือตามที่ได้ 
ร่ าเรียนมา ต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงของเนื้อหาสาระและภาวะของความเป็นจริงของเนื้อหาให้
สัมพันธ์กับความรู้สาขาอ่ืนและจัดล าดับเนื้อหาได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงวิชาไปสู่ชีวิตจริง และท าให้
ผู้ที่เรียนน าไปใช้ประกอบอาชีพได้  ซึ่งต้องใช้เวลาและวิจารณญาณให้เข้าถึงด้วยตนเอง 

2. มีความมุ่งมั่นและศรัทธาในสาขาวิชา 
อาจารย์ต้องมีพลังในการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาด้วยความรัก ความพอใจที่

แท้จริง  มิใช่เกิดขึ้นเพราะต้องการมีสถานภาพทางสังคมหรือเป็นวิชาที่จะได้รับเป็นประโยชน์ที่เป็น
เงินทองทรัพย์สินตอบแทนเป็นหลักเพราะความรักความศรัทธาในสาขาวิชาจะท าให้เกิดความ
กระตือรือร้นที่ต้องการผลส าเร็จของงานมากกว่าสิ่งอ่ืน จึงต้องเป็นผู้ที่ไม่รู้จักหยุดนิ่ง คิดค้นความรู้
เพ่ิมเติมและแสวงหาการท างานอยู่เสมอ 

3. มีความคิดกว้าง มองการณ์ไกล 
วิชาสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาสาขาอ่ืน เป็นความรู้แบบ “องค์รวม”  

จึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นคนคิดแบบองค์รวม คิดกว้าง หรือต้องเป็นคนเปิดใจยอมรับความแตกต่าง
จากผู้อ่ืน รู้จักห่วงใยต่อผู้อ่ืน รู้จักการมองเห็นการเชื่อมโยงของอดีตปัจจุบันและอนาคต คือการเป็น  
ผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบ การจะสอนผู้อ่ืนดังที่กล่าวนี้ได้ดี ผู้สอนจะต้องเป็นคนคิด
กว้างมองการณ์ไกลและเป็นระบบเสียก่อนด้วย 

4. มีความเป็นผู้น า 
งานที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจ าเป็นยังต้องการคนที่เป็นผู้น าทางวิชาการหรือผู้น าใน

การปฏิบัติการอีกมาก เพราะงานทางสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ “ปฏิรูป” วิชาการ คือ คิดค้น และ
รวบรวมสาระข้ึนใหม่ และต้องการผู้น าที่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม ซึ่งล้วนแต่ต้องการภาวะ
ผู้น าเกิดขึ้นด้วย อาจารย์จึงต้องแสดงความเป็นผู้น าให้ผู้เรียนได้เห็นและศรัทธาอยากเป็นผู้น า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป 
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5. มีความเป็นครู 
มีความรักและความพอใจในการให้ความรู้และอบรมผู้อ่ืนมีความเมตตาต่อศิษย์

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน และยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่โดย 
ไม่ปิดบัง รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ในการด ารงตนอย่างเหมาะสมในสังคม และมี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีปรากฏให้เห็นได้แก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

6. รู้จักใช้วิธีการสอน   
การรู้จักใช้วิธีสอนมีความส าคัญต่ออาชีพที่จะไปสั่งสอนอบรมผู้อ่ืน เพราะการ

สอนให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน คือ การให้ผู้เรียนเกิดความคิดและสติปัญญา จะต้องรู้จักกระตุ้นผู้เรียนให้
รู้จักคิด และรู้จักฝึกฝนสติปัญญา ซึ่งผ่านการยกระดับทางปัญญาของมนุษย์ หากอาจารย์ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน ก็จะไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญาได้ ดังนั้นอาจารย์ที่ไม่ได้ 
ร่ าเรียนทางด้านการสอน จ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้สามารถน าไปใช้ได้เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นการรู้จัก
หลักการสอนยังรวมถึงการรู้จักท าแผนการสอน รู้จักการวางวัตถุประสงค์ รู้จักการใช้กิจกรรมการ
สอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหา และรู้จักการออกข้อสอบเพ่ือตรวจวัดผลการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เป็นต้น 

7. การท าวิจัย 
การเป็นอาจารย์จะต้องท าวิจัยโดยเฉพาะในวิชาที่ตนสอนจะท าให้ได้ความรู้ 

ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเพ่ือที่จะน ามาขยายเนื้อหาที่สอนอยู่ให้ชัดเจน การท าวิจัยนอกจากจะได้ความรู้
ในสิ่งที่พบแล้ว ยังช่วยให้อาจารย์พัฒนาความคิดที่เป็นระบบสามารถให้ค าแนะน าแก่ศิษย์ ในการท า
วิจัยได้ชัดเจนและเข้าใจ ทั้งยังท าให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพในการเลื่อนระดับต าแหน่ง
วิชาการได้ด้วย 

8. ทักษะการเขียน   
อาจารย์จะต้องรู้จักการเก็บรวบรวมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องทั้ งที่เกิดขึ้นทาง

วิชาการและปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง รู้จักการเชื่อมโยงสาระต่าง 
ๆ เข้าด้วยกันและต้องฝึกการเขียนจนมีความช านาญในการใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายได้เข้าใจ รวมทั้งมี 
ความรักในการเขียนและมีความสุขในการสร้างสรรค์ต าราในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 

จากการศึกษาบทบาทของอาจารย์หรือนักวิชาการสาขาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ศึกษา จากข้างต้นสรุปว่าอาจารย์/นักสิ่งแวดล้อมศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสอน
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของแต่ละวิชาเกิดเป็นองค์ความรู้  ผ่านกระบวนการสอน
ที่เหมาะกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

วลัย พานิช (2543) กล่าวว่า สมรรถภาพของครูสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่พึงประสงค์
สามารถจ าแนกออกได้เป็นดังนี้ 

1. สมรรถภาพด้านทักษะ กล่าวคือ ทักษะที่เป็นความสามารถส่วนบุคคล คือ ทักษะ 
การแก้ปัญหา ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการประเมิน ทักษะ
การวางแผน และการจัดการให้เป็นไปตามแผน 

2. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ เป็นสมรรถภาพในส่วนบุคคลที่แสดงถึงการเห็น
คุณค่า ประโยชน์ ความชอบ ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการสอนสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
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2.1 มีความเชื่อและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความเชื่อม่ันในบทบาทของการศึกษาท่ีจะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
2.3 มีความรู้สึกที่ไวต่อความหลากหลายของวัฒนธรรม 
2.4 มีใจกว้างต่อความคิดเห็นต่าง ๆ 
2.5 สนใจและสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
2.6 รักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม 
2.7 พร้อมที่จะท างานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
2.8 มีความม่ันใจในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.9 สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน/วิธีการถ่ายทอดใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนา

ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 
วราพร ศรีสุพรรณ (2536) กล่าวว่า คุณสมบัติของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงได้น าเสนอ
คุณสมบัติของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับการศึกษาคุณลักษณะนัก
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็คือ บุคคลที่
มีจิตส านึก ดังนั้นบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรจะเป็นบุคคลที่เข้าใจ
ธรรมชาติตามความเป็นจริง เข้าใจตนเองและเข้าใจสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ กล่าวคือ นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องมีเข้าใจใน
ความเป็นจริงของธรรมชาติ คือ สัจธรรม ซึ่งอธิบายตามหลักพุทธธรรมก็คือ มีสามัญลักษณะ คือ มี
การตั้งอยู่ ด ารงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แปรเปลี่ยนไปหรือสลายไปตามกาลเวลา หรือสามารถอธิบาย
ตามหลักนิเวศวิทยาโดยอธิบายในรูปของการหมุนเวียนของสสารและพลังงานบนโลก โดยเฉพาะการ
หมุนเวียนของสสารผ่านสิ่งมีชีวิตซึ่งก่อให้เกิดวัฏจักรของธาตุต่าง ๆ มากมาย มนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฏจักรเหล่านั้น 

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม กล่าวคือ นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม การที่จะรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมนั้นจะต้ องอาศัย
ประสบการณ์ทางสังคมทั้งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ทั้งความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและอาศัย
กระบวนการคิดเพ่ือแสวงหาคุณค่าของชีวิต ซึ่งในกระบวนการคิดนี้จะต้องอาศัยฐานความรู้ ความจริง
เกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ 

ประยูร วงศ์จันทรา (2550) ได้น าเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา
ว่า ผู้ที่จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีได้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรักธรรมชาติ 
2. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
3. มีความรู้สึกไว (Sensitive) ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. มีความกระตือรือร้นค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สิ่งแวดล้อมให้ผู้อื่น 
5. แสวงหายุทธวิธีในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
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6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7. เป็นผู้มองการณ์ไกลเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองได้ 

ส าหรับการวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยสามารถนิยามศัพท์และน าเสนอคุณลักษณะ 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้มี
ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ า และอากาศ ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่
อาหาร ความรู้ เ กี่ ยวกับการจัดท าสื่ อประชาสัม พันธ์  การใช้ทรัพยากรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 9 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา คุณลักษณะ และมีจุดประสงค์หลัก ด้าน
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
1.3 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านระบบนิเวศทางสังคมวิทยา 
1.4 มีความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.5 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

ได้เป็นอย่างด ี
1.6 ปรับประยุกต์องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้สามารถ

วิเคราะห์แยกส่วนเป็นประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีส่วนประกอบหลักที่เป็นพ้ืนฐานเกี่ยวโยง
และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 

1.7 สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยามาประมวลผลคาดการณ์
ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.8 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แปลความหมาย
ปัญหาได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสืบค้นหาสาเหตุ  

1.9 มีความรู้และทักษะในการระบุแนวทางการศึกษา ตรวจสอบ และสืบค้น
ประเด็นปัญหา 

2. การมีเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้มีความคิด 
และความรู ้ส ึกในการแสดงพฤติกรรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในเชิงบวก  
ประกอบด้วย 9 คุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1 การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
2.2 การมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
2.3 มีความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.4 การรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มองภาพรวมได้ดี 
2.5 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
2.6 มีความเชื่อและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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2.7 เป็นผู้ที่มีใจกว้างต่อความคิดเห็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.8 ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาหลักสูตรการศึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ 
2.9 มีความเชื่อมั่นในบทบาทของการศึกษาที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

3. การมีความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ที่มีการ
แสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็น ความส านึก และฉุกคิดได้ โดยมีเหตุผลประกอบและเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะของจิตใจ ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 

3.1 ตระหนักว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มี อิทธิพล 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2 ตระหนักว่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลมีผลกระทบต่อระบบ
สิ่งแวดล้อม 

3.3 ตระหนักว่ามีความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.4 ตระหนักว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.5 ตระหนักว่ามีหลายปัจจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่สามารถจะน ามาใช้
เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.6 ตระหนักว่าการตรวจสอบข้อมูลปัญหาและประเมินข้อมูลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้องที่สุด 

3.7 ตระหนักรู้ถึงประเด็นความแตกต่างด้านคุณค่าและความรู้สึกของมนุษย์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยควรท าความแตกต่างนั้นให้มีความชัดเจน เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.8 ตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชากรผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมพึงกระท า 

3.9 ตระหนักรู้ในพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
3.10 ตระหนักรู้และเข้าใจดีว่าการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของ

หลักสูตรผสม 
4. การมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ที่มีจริยธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตการยอมรับสิทธิของสิ่งมีชีวิต การปกป้องและการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ ดังนี้ 

4.1 การเป็นผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งการ
ประพฤติและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

4.2 สามารถคิดหรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4.3 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมุมมองทางด้านคุณค่า

ทางสิ่งแวดล้อมในเชิงระบบนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมที่มีส่วนเกื้อหนุนเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
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4.4 สามารถระบุและอธิบายมุมมองด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสามารถแยก
จากประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน 

4.5 สามารถระบุแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกประเด็นปัญหา
และมุมมองด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ออกจากกัน  

4.6 สามารถประเมินมุมมองทางด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมความเชื่อที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศวิทยา 

4.7 สามารถประเมินสถานการณ์เพ่ือหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
4.8 สามารถระบุความชัดเจนในจุดยืนของตนเองทางสิ่งแวดล้อมและสามารถ

เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ ในกรณีได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
5. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้มี 

ส่วนร่วมในการศึกษา คันคว้า หาสาเหตุของปัญหาร่วมคิด ร่วมนโยบาย แผนงาน ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ ดังนี้ 

5.1 มีทักษะการติดต่อสื่อสาร   
5.2 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
5.3 มีทักษะการวางแผนและการจัดการให้เป็นไปตามแผน 
5.4 มีทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและประเด็นข้อขัดแย้ง 
5.5 มีทักษะการใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม 
5.6 มีทักษะการแก้ปัญหา โดยท าการศึกษาและวิจัยเพ่ือหาหนทางช่วยลดการ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
5.7 มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

สามารถสร้างแนวทางการแก้ไขได้ 
5.8 การมีทักษะการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
5.9 มีความสามารถในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
5.10 มีความพร้อมที่จะท าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่ตนประจ า

อยู่ หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
5.11 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6. การรับรู้การปฏิบัติด้านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานในการจัดล าดับเนื้อหาสาระในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา การศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการรับรู้องค์ค วามรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ต่อไป นอกจากนั้นจะมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และการน าความรู้เรื่องระบบนิเวศมาใช้ในการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ 
นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจในด้านความตระหนักท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ความหลากหลายของ
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สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
มีความรู้และความสามารถและทักษะการปฏิบัติที่เป็นผู้น าในการด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ ดังนี้ 

6.1 พ้ืนฐานทางด้านการศึกษาโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย วิชาการศึกษา 
จิตวิทยา เป็นต้น 

6.2 มีความรู้ความเข้าใจในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.3 สามารถวางแผนการให้การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 
6.4 มีความสามารถในการให้การศึกษา ให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
6.5 มีความสามารถในการเขียนและสร้างสรรค์ต าราด้านสิ่งแวดล้อม 
6.6 สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน/วิธีการถ่ายทอดรูปแบบใหม่ ๆ สามารถ

น าเสนอในรูปแบบมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.7 รู้จักเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้มาปรับใช้กับเนื้อหาที่มีในหลักสูตร และวาง

ยุทธศาสตร์การสอนสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
6.8 สามารถใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านการศึกษาในระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
6.9 สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ ในบริ เวณสถานที่ที่มีปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 
6.10 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
6.11 สามารถเลือกวิธีการสอนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาท าการสอน 

ให้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ 
6.12 สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.8.2 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2560) ได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านไว้
ในคู่มือการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)” 
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ความเป็นมาของ ทสม. 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 

เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่หันมาร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบการจัดตั้งองค์กร มูลนิธิ ชมรม และสมาคม โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงเป็นการปลูก
จิตส านึกของประชาชนให้มีจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้น เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2534 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ก าหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น
วันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้ งในปัจจุบันและอนาคตซึ่ งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและรักษาให้
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ป่าไม้ น ้า และดิน สะท้อนถึง
พระปรีชาญาณพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทรงแก้ไขปัญหาด้วยวิธี
ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อพ้ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น ท าให้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ 
นอกจากจะหมายถึงการอนุรักษ์แล้วยังหมายรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง จึงเปรียบเสมือนตราชั่งที่เสมอกันระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสมถูกต้องเพ่ือให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศมักจะเกิดมี
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาควบคู่ที่มีความส าคัญซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ 
การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว แม้ปัจจุบันสังคมไทยได้
เจริญก้าวหน้าไป การแก้ไขปัญหาทางสังคมในภาพรวมยังไม่สามารถเท่าทันผลกระทบจากการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแก้ไข
ปัญหาโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่เป็น
เหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มีอยู่ในคนไทยทุกคนถือเป็นสิ่งจ าเป็น ดังพระราชด ารัส “...อาสาสมัคร 
จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีความรู้สึก
เห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะท างาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร
...” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้หลักการพลิกฟ้ืนคืนชีวิต
ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติผสมผสานกับหลักวิชาการตามแนววิทยาศาสตร์ เพ่ือให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ดังประสงค์ท่านทรงงานเพ่ือปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชด าริเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานรวมทั้งการท างานในรูปแบบอาสาสมัคร เราเหล่าพสกนิกรของท่านจะขอน้อมน าพระราช
ปณิธานและศาสตร์ของพระราชาไปปฏิบัติ เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระองค์
ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความส าคัญของการท างานกับภาค
ประชาชนจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนขึ้น คือ “อาสาสมัครพิทักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน พ.ศ. 2558 และในระเบียบดังกล่าว ได้ให้ค านิยามของ ทสม. ไว้ดังนี้ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หมายความว่า บุคคล
ที่มีความสนใจมีการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ มีความเสียสละและอุทิศตัวในการท างานด้าน
การอนุรักษ์สงวนคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ชื่อย่อว่า “ทสม.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources and Environmental 
Protection Volunteer” ใช้ชื่อย่อว่า “NEV” 

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หมายความ
ว่า การเชื่อมโยงกันของ ทสม. เพ่ือการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล 
ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ท างานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย ทสม.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources 
and Environmental Protection Volunteer Network” ใช้ชื่อย่อว่า “NEV-Net” 

วัตถุประสงค์ของ ทสม. 
1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพ่ึงตนเองของชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ระดับนโยบาย และระดับชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
บทบาทหน้าที่ของ ทสม. 
1. ประสานการด าเนินงานในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วน 
2. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ นโยบาย ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรม เพ่ือ

เสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

4. เฝ้าระวัง และรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

5. ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริบทของพ้ืนที่ 

6. เสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม ่เพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ แนวคิดและการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
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7. สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของ ทสม. สามารถน ามาย่อเพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติง่าย 
คือ หลัก 4 ป. และ หลัก 4 ดี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  หลัก 4 ป.: หลักในการท างานเครือข่าย ทสม. 

 
ค าอธิบายหลัก 4 ป. 
ป – ปฏิบัติ เป็นผู้น าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ 

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป – ประสาน เป็นผู้ประสานงานการด าเนินงานในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ

ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรท้องถิ่น 
ป - ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับ และแจ้งให้ประชาชนทราบถึง นโยบายข้อมูล ข่าวสาร

และกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ป – ประเมินผล เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ภาพที่ 2.2  หลัก 4 ดี: หลักในการท างานเครือข่าย ทสม. 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงเป็นแบบอย่างในการท างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและทรงเป็นแบบอย่างในการท างานด้วยจิตอาสา  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม.) อาสาสมัครที่ท าหน้าที่ด้วยจิตอาสาในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้เดินตามรอยพระบาท สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” ที่มีหลักการครอบคลุม 
“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ดิน น้ า ป่าไม้ ลด
ไฟป่าหมอกควัน เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเน่าเสีย และขยายเครือข่าย
จนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีกับ
ประเทศชาติและประชาชนไทย สืบสานการเป็น “อาสาสมัครผู้เดินตามรอยเท้า พระบิดาแห่งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 
2.9  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

จากแนวคิดของสุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2538) กล่าวว่า อิทธิพลต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
มีดังนี ้

1. ผู้ใหญ่ส่วนมากจะประเมินความสามารถของตนเอง ต่ ากว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะกับ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งนี้เพราะว่ามีความวิตกกังวลอยู่กับประสบการณ์เดิมในอดีตและมองข้าม  
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยซึ่งสามารถได้รับจากประสบการณ์ 
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2. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้ใหญ่ สามารถก่อให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ 
โดยช่วยให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะมีกรอบความคิดในการแก้ปัญหาค่อนข้าง
สมบูรณ์ดีและยังสามารถน าไปผสมผสานความรู้ใหม่ ๆ เข้ากับความรู้เดิมได้ดียิ่งขึ้น 

3. การศึกษาและพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อทัศนคติ
และแรงจูงใจของผู้ใหญ่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

4. แนวทางในการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง การรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้ใหญ่จะมีผลต่อการ
แปลความหมายไปยังบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5. การใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไป การสอนด้วยเทคนิคหลายแบบจะช่วยให้เกิด
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส าหรับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ต้องดูให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความต้องการของ
ผู้เรียนและจากการสังเคราะห์แนวคิดของดันน์ (Dunn, 1998 อ้างถึงใน จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์, 
2542) เกีย่วกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ส าคัญ มีดังนี้ 

5.1 ผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากมายหลายอย่าง ที่สามารถจะน าเอามาใช้ได้ในการอบรม 
5.2 ผู้ใหญ่มักจะไม่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มีเนื้อหามาก หรือการที่จะต้องจดจ า

ข้อเท็จจริงหรือการพูดถึงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่จะแสวงหาคุณค่าในด้านอื่นด้วย 
5.3 ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้เร็วหากได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ถ้าได้มีการปฏิบัติจริง เพราะสมาธิในการนั่งรับฟังของผู้ใหญ่ค่อนข้างสั้น โดยถ้าเป็นผู้ชายจะมีช่วง
ความสนใจประมาณ 40-50 นาที และผู้หญิง ประมาณ 30 นาที 

5.4 ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพที่พร้อมและพอใจที่จะเรียน 
5.5 ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวโยงกับสิ่งที่เคยรู้หรือเคยมีประสบการณ์

มาแล้ว 
5.6 การเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมที่แต่ละคน 

สามารถรับผิดชอบในสัดส่วนเวลาของตนเอง จนท าให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี 
5.7 ผู้ใหญ่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้วิธีการสอนหลายวิธีและสื่อที่

หลากหลายจะมีผลต่อการเรียนรู้มากกว่าสื่อที่เป็นภาษาเขียน 
5.8 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีมากที่สุด เมื่อการเรียนรู้นั้น ๆ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตจริงได้ 
สรุป สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ประกอบด้วย การศึกษา ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้วิธีการสอนหลาย ๆ วิธีและสื่อที่หลากหลายจะมีผลต่อการเรียนรู้
มากกว่าสื่อที่เป็นภาษาเขียนและการเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าในระดับใดล้วนมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเจตคติเพ่ือ
เอ้ืออ านวยในการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมหรือผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ดังนั้น กระบวนการสอนจะต้องเป็นไปเพ่ือสร้างเจตคติในทางที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในผู้เรียน
และสังคม จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีเป้าหมายเดียวกับการจัดการเรียนรู้
ทั่วไป ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่  
เป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จากการฝึกหัด จากประสบการณ์ รวมทั้ง 
การเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียน มิใช่การตอบสนองต่อธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ  หรือ
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ความบังเอิญ กล่าวถึงการอธิบายของ Bloom ถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อบุคคล
เกิดการเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อม  
ต่าง ๆ ได้มากข้ึน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม (Affective Domain) 
หมายถึง เมื่อบุคคลไดเ้รียนรู้สิ่งใหม่ก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ 

3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที่บุคคลได้
เกิดความรู้ทางด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจ แล้วได้น าสิ่งที่
ได้เรียนรู้ ไปปฏิบัติจริงท าให้เกิดความช านาญมากข้ึน 

ขั้นตอนในการเรียนรู้  
ในการเรียนรู้จะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 
1. ขั้นรับความรู้ (Knowledge Stage) 
2. ขั้นการประมวลผล (Comprehensive Stage) เมื่อได้รับความรู้แล้วก็สามารถประมวลผล

ว่าความรู้ที่ได้รับมามีอะไรบ้าง 
3. ขั้นน าไปใช้ (Application Stage) เมื่อได้รับความรู้ไปแล้วก็ควรจะน าไปใช้ เพราะถ้า

ความรู้ไม่ได้ถูกประยุกต์ หรือน าไปใช้ถือว่าไร้ประโยชน์ 
4. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Stage) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรู้รับข้อมูลน าไปใช้และตัดสินใจว่า

เหมาะสมหรือไม่ในสถานการณ์นั้น ๆ 
5. ขั้นสังเคราะห์ (Synthesis Stage) คือ ความสามารถในการน าสิงที่ได้พบเห็นจากการ

วิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรู้สามารถตัดสินถึงความถูกผิดใน

กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องกับสถานการณ์นั้น ๆ แล้วประเมินว่าจะเลือก
รับหรือปฏิเสธและกลับไปสู่การรับข้อมูลอีกครั้ง 

 
2.10  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม มีผู้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้หลากหลายซึ่งพอสรุปได้ว่า เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรอันจะช่วยการ
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจัดเป็นช่วง ๆ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม
ของแต่ละเรื่องซึ่งอาจใช้เวลา 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น การจัดฝึกอบรมอาจจะจัดเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ผู้จัดการฝึกอบรมอาจจะเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน หรือบริษัทห้างร้าน 
(ผะอบทิพย์ พวงน้อย, 2537; บุญเลิศ ไพรินทร์, 2533; Good, 1973; สมคิด บางโม, 2538; ชูชัย 
สมิทธิไกร, 2548; นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2542) 

นอกจากนั้น วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้ให้ความความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง 
กระบวนการในอันที่จะพัฒนาบุคคล เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน 
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เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ทักษะ ความช านาญประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเข้า
กับงานได้เป็นอย่างดี เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และมีมาตรฐานเป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
เป็นภาวะที่ไม่สิ้นสุด เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาการท างานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

การฝึกอบรมมักด าเนินการในลักษณะกิจกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องเฉพาะปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในวงแคบ ๆ ที่มีความจ าเป็น จะไม่สอนหรืออบรมวิชาต่าง ๆ กว้างขวางหรือยาวนาน เหมือน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย การฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักดิ์ภาพในด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ก าลังกาย ก าลังใจ นอกจากนี้ วิจิตร  อาวะกุล ยังให้
ความหมายของการฝึกอบรมอีกนัยหนึ่งว่า การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะ
หรือเข้ากับงานหรือการท างาน ส่วนการศึกษา หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความ
เข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) ความช านิช านาญงาน ความสามารถ (Ability) Michael 
(วิจิตร อาวะกุล, 2540) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการที่จะช่วยเพ่ิมพูน
ความถนัดทางธรรมชาติ (Aptitude) ทักษะ (Skill) หรือความช านิช านาญความสามารถ (Ability) 
ของบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลไว้ว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้บุคคล ก้าวไปสู่หน้าที่การงานที่สูงขึ้นไป ช่วยให้มีความสัมพันธ์กับองค์การดีขึ้น 
ตลอดจนช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี ส่วน Good (1973) กล่าวถึง
การฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ  
แต่ยังไม่เป็นระบบเหมือนการศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ัวไป 

ตามความหมายของการฝึกอบรมของนักวิชาการหลายท่านพอที่จะสรุปความหมายได้  
4 นัยด้วยกัน คือ (วิจิตร อาวะกุล, 2540) 

1. การอบรมเป็นวิธีการท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
2. คน ก่อนได้รับการอบรมกับหลังจากได้รับการอบรม จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม 
3. ถ้าก่อนกับหลังการอบรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าผู้นั้นยังไม่ได้รับ 

การอบรม หรือกระบวนการอบรมไม่บังเกิดผล 
4. ถ้าต้องการเพ่ิมเติมความสามารถหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนก็ท าได้  

โดยการฝึกอบรมที่ถูกหลักวิธีของการฝึกอบรม 
จากความหมายของการฝึกอบรมที่ พอสรุปได้ว่า กระบวนการในอันที่จะเพ่ิมพูนความถนัด

ทางธรรมชาติของคน เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีทัศนคติ ทักษะ ความช านาญประสบการณ์ที่เหมาะสมหรือเข้ากับงานได้เป็นอย่างดี  
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ช่วยเสริมสร้างให้ก้าวไปสู่หน้าที่การงานที่สูงขึ้นไปมี
ความสัมพันธ์กับองค์การดีขึ้น ตลอดจนช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น 
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นอกจากนั้น สมคิด  บางโม (2544) ได้ให้แนวคิดเชิงระบบของการฝึกอบรมไว้ว่าการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

1. สิ่งน าเข้า (Input) ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม สถานที่ วิทยากร อุปกรณ์และงบประมาณ 
2. กระบวนการ (Process) ได้แก ่วิธีและเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการฝึก เช่น การบรรยาย 

อภิปราย ประชุมกลุ่ม ปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้และบรรยากาศในการอบรม 
3. ผลผลิต (Output) ได้แก่ การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม การเปลี่ยนความรู้ 

และทัศนคติ ท าให้เกิดผลงานดีขึ้น 
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ ค าวิพากษ์วิจารณ์ว่าดีหรือไม่ ได้ผลหรือไม่ ผู้เข้ารับ

การอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมมมากน้อยเพียงใด 
5. สภาพแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สภาพการแข่งขัน สภาพองค์กร วัฒนธรรมสังคม 

หรือกฎหมาย เป็นต้น 
สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้หรือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะ ความสามารถ เกิดเจตคติ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนหรือกลุ่มบุคคล โดยมีเป้าหมายชัดเจน มีก าหนดระยะเวลา
หรือภายใต้สถานการณ์ที่จ ากัดไว้ อันส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพในการท างานดีมากขึ้น 

กระบวนการของการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม เพ่ือให้การฝึกอบรมสอดคล้อง

ความต้องการองค์การและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการวิเคราะห์ความต้องการจึงต้องวิเคราะห์
แนวทาง 3 ประการ ประการแรก เป็นการวิเคราะห์องค์การ ได้แก่ การวิเคราะห์เป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาว แนวโน้มที่ส่งผลถึงเป้าหมาย ข้อมูลเป้าหมาย สิ่งก าหนดทิศทางและการวางแผน  
เป็นต้น ประการที่สอง เป็นการวิเคราะห์ภารกิจหรือคุณสมบัติ คือการวิเคราะห์ภารกิจที่ผู้เข้ารับ  
การอบรมจะต้องปฏิบัติภายหลังการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอะไรบ้าง จากข้อมูล
นี้ท าให้นักจัดการฝึกอบรมทราบว่าหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึกอบรมควรจะประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 
และประการที่สาม เป็นการวิเคราะห์บุคคล ซึ่งมุ่งเน้นที่ระดับความดีเลวของการปฏิบัติงานแต่ละคน 
เพ่ือพิจารณาว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมคนใดจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม การวิเคราะห์ความต้องการในข้อแรก
เป็นสิ่งที่น ามาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร และยังเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางการประเมินโครงการฝึกอบรมอีกด้วยและ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ดีนั้นควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกและการออกแบบโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ นักจัดการฝึกอบรมควรมีความรู้ในด้านหลักการเรียนรู้ และการเลือกสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับผู้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้รับการอบรมเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถ
ตามที่มุ่งหวังไว้ การฝึกอบรมแบบใดช่วยให้ผู้รับการอบรมมีการเรียนรู้และพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเกณฑ์ส าหรับการประเมินผล โดยเกณฑ์ที่สร้างขึ้นต้องอิงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรมที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการประเมินผล คือ มาตรฐานในการวัด
พฤติกรรม ดังนั้น เกณฑ์จึงควรระบุว่าพฤติกรรมอะไรที่ผู้รับการอบรมควรพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะ
หรือความสามารถ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดการฝึกอบรม หลังจากการวางแผนและเตรียมการอบรมแล้วต้องมี 
การจัดการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสถานที่อบรม เช่น 
ด้านโต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่าง อาหาร หรือที่พัก เป็นต้น การประสานงานกับวิทยากรในการฝึกอบรม  
การเตรียมการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย กระบวนการ 2 อย่าง คือ  
การสร้างเกณฑ์ส าหรับการประเมิน และการวัดผลโดยใช้วิธีทดลองหรือไม่ใช้วิธีทดลอง เพ่ือตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการฝึกอบรม การประเมินผลจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลที่ได้รับจากการอบรม
นั้นมีความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใด กล่าวคือตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมหรือไม่ ให้ประโยชน์และคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป ซึ่งเป็นเสมือนข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถน าไปปรับเปลี่ยน
การฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อไป 

โกลสทีน (Goldstein, 1993 อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2548) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความต้องการในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ในลักษณะ 3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 การวิเคราะห์องค์การ ได้แก่ การวิเคราะห์เป้าหมาย บรรยากาศในการท างาน 
ทรัพยากรที่มีอยู่ และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เป็นต้น 

ประการที่ 2 การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ หมายถึง การวิเคราะห์งานในด้านการ
วิเคราะห์ค าบรรยายลักษณะงาน การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับงาน การค้นหาระดับความส าคัญและ
ความถี่ของงาน เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่  การวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถ คือ ความสามารถเชิงปัญญาที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในที่นี่  หมายถึง 
ความสามารถที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนั่นเอง 

ประการที่ 3 การวิเคราะห์บุคคล ได้แก่ การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานจริง 

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ประกอบด้วยการวิเคราะห์
องค์การ การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ การวิเคราะห์บุคคล โดยปกติแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ซึ่งมักใช้การส ารวจมากกว่าการ
สังเกตการณ์ท างาน การสัมภาษณ์ หรือการประชุมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น   
ในการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จึงใช้การส ารวจ หรือการใช้แบบสอบถามเชิงส ารวจความรู้ในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวก าหนดความต้องการในการจัดการอบรมกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หมายถึง การก าหนดเป้าหมายว่า  
การฝึกอบรมต้องเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับการอบรมไปในทิศทางใด และ
ระดับใด โดยทั่วไปการก าหนดวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกออกได้ 3 ระดับ คือ วัตถุประสงค์หลักสูตร 
วัตถปุระสงค์หมวดวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ส่วนการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หมายถึง การบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรม  
ซึ่งผู้รับการอบรมควรแสดงออกมา ภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งหมายถึงความรู้ ทัศนคติ หรือการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 3 อย่างก็ได้ ซึ่งมีความส าคัญหลายประการ ได้แก่ ช่วยให้ทราบแนวทางใน
การคัดเลือกเนื้อหา หรือการออกแบบเนื้อหา เทคนิคและสื่อการสอน ทราบแนวทางการประเมินผล
การอบรม และทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรม การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ต้องกระชับ ชัดเจน และวัดได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การกระท าที่ผู้เรียน
สามารถกระท าได้หลังฝึกอบรม เงื่อนไข หมายถึงสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ซึ่งการกระท านั้นเกิดขึ้น 
รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และเกณฑ์ หมายถึง มาตรฐานหรือระดับการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได ้

2. การก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร เป็นการก าหนดสาระความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับการอบรม
ควรจะได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้น คือ  

ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างหลักสูตร เป็นการก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งต้องยึด
แนวทางท่ีต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการอบรม สอดคล้องสภาพการท างานจริง และเนื้อหาต้อง
ถูกต้องและทันสมัย 

ขั้นที่ 2 การสร้างแผนการเรียนรู้ หมายถึง การบรรยายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและวิธีการประเมินผล การเขียนแผนการเรียนที่ดี ต้องบ่งชี้ถึงสิ่งที่ผู้รับ
การอบรมควรท าไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมต้องท า  

ขั้นที่ 3 การจัดวางเนื้อหา ได้แก่ ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ เช่น  ข้อมูลหรือ
ความรู้ ทักษะที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และการฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ระบุ
ความสนใจ ความต้องการและความสามารถผู้เข้ารับการอบรม การรวบรวมเอกสาร ซึ่งเกี่ยวข้องงาน
ทั้งหมด และการค้นหาเอกสารจากแหล่งข้อมูล เป็นต้น 

3. การก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม สิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลา 
การฝึกอบรมนั้น จ าแนกได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การก าหนดระยะเวลาทั้งหมดของ 
การฝึกอบรมเป็นการก าหนดว่าการอบรมครั้งหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาเท่าใด ขึ้นกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
การอบรม และพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมด้วย เช่น วัตถุประสงค์และเนื้อหามากก็ใช้เวลา
มากขึ้นวัตถุประสงค์การอบรมที่แตกต่าง เช่น การอบรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะหรือทั ศนคติ  
จะใช้เวลายาวนานกว่าการอบรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ ประเด็นที่ 2 การแบ่งสรร
เวลาแต่ละหัวข้อ มีแนวทางดังนี้ การเทียบเคียงวัตถุประสงค์และเนื้อหาทั้งหมด กับจ านวนชั่วโมง 
การฝึกอบรมแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม โดยยึดหลักว่าภายในเวลาที่แบ่งให้ผู้ รับการอบรม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การที่เวลาไม่เหมาะสม ไม่อาจสนองวัตถุประสงค์ และเนื้อหา
ได้ อาจจะเพ่ิมระยะเวลา หรือการตัดวัตถุประสงค์และเนื้อหาบางส่วนทิ้งไป เป็นต้น ความส าคัญ และ
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ความยากของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ หากยากและส าคัญควรใช้เวลามากกว่าเนื้อหาง่าย และส าคัญ
น้อยกว่า 

4. การเลือกใช้วิธีการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้
หลักเกณฑ์การเลือกวิธีการฝึกอบรมดังนี้ มาเป็นแนวทางในการเลือก เช่น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หมายถึง การฝึกอบรมต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร กระท าสิ่ งใดหรือมีความรู้อะไร เช่น  
การบรรยายเหมาะต่อการอบรมความรู้ใหม่ และอาจไม่เหมาะสมต่อการฝึกทักษะการพิมพ์ดีด  
ภูมิหลังของผู้เข้ารับการอบรม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 
และการปฏิบัติงานจริง ควรเลือกการอบรมที่ฝึกฝนให้เกิดทักษะที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง เช่น การ
ใช้เทคนิคจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมคุ้นเคยสถานการณ์ที่พบในการท างานจริง 

5. การก าหนดวิธีการประเมินผล การประเมินผลที่ดี ประกอบด้วย องค์ประกอบ  
2 ประการ คือ ประการแรก เป็นการก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมิน ได้แก่ การที่มีสิ่ งบอกว่าอะไร
คือ ความส าเร็จและอะไรคือความล้มเหลว ประการที่สอง เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ผลที่ได้รับบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ประเภทของการประเมินโครงการฝึกอบรม สามารถท าได้โดยอาศัยเกณฑ์ 4 ประเภท 
ได้แก่ ปฏิกิริยา การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ ดังนี้ 

ปฏิกิริยา เป็นความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการ เป็นการวัดว่าผู้เข้ารับ 
การอบรมชอบหรือไม่ชอบโครงการอบรม ครอบคลุมเนื้อหา วิทยากร วิธีการอบรม เอกสารประกอบ  
และสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม 

การเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้รับการอบรมมีความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติเปลี่ยนแปลงทางดีขึ้น
หรือเลวลง การประเมินด้านความรู้ สามารถประเมินได้ โดยใช้แบบทดสอบอัตนัยแบบทดสอบเติมค า 
แบบทดสอบถูกผิด หรือแบบทดสอบหลายตัวเลือก ซึ่งแบบทดสอบหลายตัวเลือกง่ายต่อตรวจด้วยมือ 
และคอมพิวเตอร์ แต่ข้อเสีย คือ ผู้ตอบสามารถเดาได้ แต่ถ้าหากมีการตัดคะแนนข้อผิดอาจท าให้
ปัญหาการเดาลดน้อยลง การประเมินทักษะ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
วิธีการที่ดีท่ีสุด คือ ให้ผู้อบรมได้แสดงหรือกระท าสิ่งนั้น ๆ ที่เรียกว่า ทดสอบการปฏิบัติงาน โดยผู้ฝึก
คอยสังเกตและให้คะแนน และการประเมินทัศนคติ เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกที่มีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด สามารถใช้การประเมินแบบมาตรจัดประเภท เช่น จริง ไม่จริง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
มาตรจัดอันดับ โดยจัดล าดับความมากน้อย มาตรอันตรภาค โดยการแบ่งความรู้สึกเป็นช่วง ๆ เช่น 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นต้น 

การประเมินพฤติกรรม ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นหรือไม่ดีข้ึน ภายหลังจากการรับการอบรม เป็นการประเมินก่อนและหลังการอบรม การเก็บข้อมูล
สามารถเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม เช่น ผู้รับการอบรม ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ควรมีการเปรียบเทียบทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานก่อนและหลังการอบรมควร
ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ อย่างน้อย 3 เดือน และควรมีกลุ่มควบคุมเพ่ือการเปรียบเทียบกลุ่มที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

การประเมินผลลัพธ์ หมายถึง การประเมินผลการอบรมที่มีต่อการด าเนินงานในองค์การ 
เช่น ต้นทุน คุณภาพและปริมาณงาน ขวัญและก าลังใจในการท างาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของ
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การประเมิน เพ่ือตรวจสอบว่าการฝึกอบรมเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานตรวจสอบทักษะหรือ
ความรู้ใดที่มีอยู่ในหลักสูตรมีผลด้านบวกต่อองค์การมากที่สุด และเพ่ือตรวจสอบว่าผลกระทบหนึ่ง ๆ 
ได้เกิดหลาย ๆ ส่วน หรือเพียงบางส่วนขององค์การ 

ความส าคัญการฝึกอบรม เป็นกรรมวิธีหรือเทคนิควิทยาที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องบริหารงานด้านบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถช านาญเฉพาะอย่างให้แก่หน่วยงานได้ดี ความจ าเป็นของการฝึกอบรมมีดังนี้ 

ในส่วนของกิติ ตยัคคานนท์ (2543) ได้ให้ความส าคัญของการฝึกอบบรมคือ 1) การ
ฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยป้องกันปัญหาผู้ส าเร็จการศึกษามักมีความรู้ด้านทฤษฎี แต่ยังไม่สัมผัสจน
เกิดความช านาญในการปฏิบัติจริง 2) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการท างาน  
มักประสบปัญหาในการท างานเสมอ 3) การฝึกอบรมเป็นการเสริมปัญญาธรรมให้กับบุคลากร ให้
มีความเจริญก้าวหน้า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ 4) การฝึกอบรมช่วยประหยัดรายจ่าย เป็น
กรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องการเสริมทักษะ ความรู้และประสบการณ์เฉพาะเรื่อง 5) การ
ฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้เป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์โดยไม่ต้องเสียเวลา
ท างานปกติ 6) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยให้เกิดความสามัคคี  ระหว่างบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แก้ปัญหา
ร่วมกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 7) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนา
บุคลิกภาพภาวการณ์เป็นผู้น า 8) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีความพร้อมในการท างานและมีความสามารถขึ้น 9) การฝึกอบรม เป็นกรรมวิธีที่สนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 10) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 11) การฝึกอบรมท าให้เกิด 
การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 12) การฝึกอบรมเป็น 
การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ การงานที่ต้อง
รับผิดชอบ 

ตามท่ีณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. การฝึกอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
2. การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด 
3. การฝึกอบรมช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน 
4. การฝึกอบรมช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน 
5. การฝึกอบรมช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของงาน 
ประเภทการฝึกอบรมสิ ่งแวดล้อมศึกษา แยกประเภทการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้   

(กิติ ตยัคคานนท์, 2543) 
1. การปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรมใหม่ได้รับเข้าท างาน 

เพ่ือให้ได้รับความรู้ทั่ว ๆ ไปขององค์การ 
2. การฝึกอบรมก่อนท างาน จัดให้ผู้เข้าปฏิบัติงานได้รับความรู้ได้รับการฝึกหัดงานจริง ๆ 
3. การฝึกอบรมขณะประจ าการหรือท างาน เป็นการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ความช านาญในหน้าที่การงาน ตลอดจนทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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4. การฝึกอบรมก่อนลงมือท างาน สอนให้มีการปฏิบัติงานจริง ในขณะที่ก าลังเรียนหรือ
ฝึกอบรมโดยสถานศึกษาต้องให้ฝึกงานตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่จะรับไปท างาน  เป็นการ
ฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี 

สอดคล้องกับสมพงษ์ เสนชัย (2551; อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2548) ได้แบ่งประเภท
การฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งตามแหล่งฝึกอบรม สามารถแยกได้ 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร 
และการฝึกอบรมนอกองค์กร 

2. การแบ่งตามการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม แบ่งได้ดังนี้ การฝึกอบรมในงาน และการ
ฝึกอบรมนอกงาน 

3. การแบ่งตามทักษะที่ต้องการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค 
การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ และการฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ 

4. ระดับชั้นของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นการฝึกอบรม
ระดับพนักงานปฏิบัติการ การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ และการ
ฝึกอบรมระดับผู้บริหารระดับสูง 

ให้ความส าคัญของการฝึกอบรมต่อความส าเร็จของโครงการฝึกอบรม ไว้ดังนี้  (สมพงษ์  
เสนชัย, 2551; อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2548; รังสรรค์ ประเสริฐศิริ, 2535) 

1. เป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติที่พึงประสงค์ 
2. เป็นวิถีทางน าการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย 
3. กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
4. ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่าย 
5. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์จริง และประสบการณ์การเรียนรู้  สอดคล้องกับ

ความต้องการ 
การจ าแนกประเภทการฝึกอบรม สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 
แนวทางของส านักงานข้าราชการพลเรือนแห่งสหรัฐอเมริกา (สมพงษ์  เสนชัย, 2551  

อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2548; อ้างถึงใน U.S. Civil Service Commission, 1998) ได้ก าหนด
ประเภทไว้ดังนี้ 

1. โดยวิธีการบอกกล่าว เช่น การบรรยาย ประชุมอภิปราย การสัมมนา เป็นต้น 
2. โดยวิธีการกระท า ผู้เข้ารับการอบรมมีบทบาท เช่น การระดมสมอง การเสนอแนะ 
3. วิธีการแสดง ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นสภาพจริงหรือคล้ายจริง เช่น  การจ าลอง  

การแสดงบทบาทสมมติ หรือการสาธิต เป็นต้น 
ส่วนแนวทางของเครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) จ าแนกการฝึกอบรมมี 4 วิธีคือ วิธีการ

ที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ วิธีการที่ผู้อบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ วิธีการที่เน้น
พัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และวิธีการสอนโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

แตกต่างจากชูชัย สมิทธิไกร (2548) ได้แบ่งการอบรมออกเป็นการใช้เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ดังนี้ 
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1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการอบรม แบ่งได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพ่ือเปลี่ยน
ความรู้ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเปลี่ยนทักษะและความสามารถ และวัตถุประสงค์ของ  
การอบรมเพ่ือเปลี่ยนด้านทัศนคติ 

2. แบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ แบ่งได้ดังนี้ วิธีการมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ 
วิธีการมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม 

ในที่นี้ผู้วิจัยสรุปการแบ่งประเภทการฝึกอบรมออกตามวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ  
การฝึกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงความรู้ เปลี่ยนทักษะ และความสามารถ เพ่ือเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราพึงประสงค์ และวิธีการที่ใช้ฝึกอบรมที่ครอบคลุม คือ 
การบรรยาย การประชุมอภิปราย การสัมมนา การระดมสมอง การสอนแนะ การจ าลองสถานการณ์
การแสดงบทบาทสมมติ และการสาธิต เป็นต้น 

การสร้างหลักสูตรในการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักสูตรของ UNESCO (1990 
อ้างถึงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) หลักส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมโดยทั่วไป การสร้างหลักสู ตรหรือเนื้อหาที่ ใช้ ในการฝึกอบรม 
มุ่งวัตถุประสงค์ส าคัญ 5 ประการ 

1. ความตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรัก หวงแหน ห่วงใย เห็นคุณค่าและตระหนักใน 
สิ่งใด ๆ คือท าให้เกิดความสนใจก่อนแล้วค่อยพัฒนาจนเกิดเป็นความตระหนัก สามารถรู้ถึงปัญหาเห็น
คุณค่าและความส าคัญของสิ่งนั้น 

2. ความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจพ้ืนฐานธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความรู้ไม่จ าเป็นต้องมาจากหนังสืออย่างเดียว  
แต่ได้มาจากประสบการณ์ของผู้เรียนโดยตรงแตกต่างกันในแต่ละคน 

3. ทักษะได้แก่ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ทักษะการสังเกต ทักษะการชี้ปัญหาทักษะ 
การค้นคว้าและเก็บรวบรมข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการวางแผน เป็นต้น 

4. เจตคติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ ต้องมีความรู้สึกห่วงใยและมีเจตคติ
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องมองภาพรวมของ
ผลกระทบทั้งในภาพบวกและภาพลบ อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
และพิจารณาตัดสินใจ 

5. การลงมือปฏิบัติ เป้าหมายสูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ มุ่งให้บุคคลหรือสังคม ได้มี
โอกาสเข้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกระดับ การศึกษาจึงต้องให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และร่วมลง
มือปฏิบัติกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยน าความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
ผู้เรียนต้องพิจารณาถึงเรื่ององค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
มนุษย์ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และธรรมชาติ สามารถลดความขัดแย้ งเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นกลาง รวมถึงความรู้ ประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ 
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 

หลักส าคัญที่ท าให้สิ่งแวดล้อมศึกษาประสบความส าเร็จ โดยการฝึกอบรมตามที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้ามาจึงขอน าเสนอหลักส าคัญดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
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1. การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Learning About the Environment) เพ่ือรับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ความ
แตกต่างของสภาพแวดล้อมในอดีต ปัจจุบันและอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง และทรัพยากรธรรมชาติที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อม 

2. การศึกษาในสิ่งแวดล้อม (Learning in the Environment) คือ การสัมผัสสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติโดยตรง เกิดความซาบซึ้งในความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ท าให้เกิด
ความประทับใจในธรรมชาติ ห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3. การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (Learning for the Environment) เกิดเจตคติที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมและพิจารณาตัดสินใจรับเอาวิถีการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาที่น ามาใช้ร่วมกับการฝึกอบรมอาศัย
หลักการ 5 ประการ ที่ส าคัญดังนี้ 

1. ประสบการณ์เดิม 
2. การท าให้เกิดความรู้ใหม่ 
3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือผู้เรียนกับผู้สอน 
4. การขยายเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีออกอย่างกว้างขวาง 
5. การสื่อสารโดยการพูด การเขียนหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ สะท้อนความคิด อภิปรายเข้าใจเกิดความคิดรวบยอด 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงการก าหนดแผนงานและเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

1. เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนต่างที่เข้ามีส่วนร่วมในการดูแล และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่จ าเป็นตามหลักและนโยบายของ
สหประชาชาติ 

3. เพ่ือให้หน่วยราชการ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือให้หน่วยราชการ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ประชาสัมพันธ์และจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ส่งเสริมร่วมมือรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. เพ่ือให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยถือเป็นนโยบายหลัก
ของประเทศ 

กล่าวโดยสรุปหลักส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งเน้นให้ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นแต่ละ
บุคคล สังคม หรือระดับประเทศชาติได้มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากกิจกรรมของ
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มนุษย์ ความรู้ไม่จ าเป็นต้องมาจากหนังสืออย่างเดียว เกิดทักษะการชี้ปัญหา ทักษะการค้นคว้าและ
เก็บรวบรมข้อมูล ทักษะการตัดสินใจและทักษะการวางแผนเพ่ือสิ่งแวดล้อมเกิดเจตคติ  มีความรู้สึก
ห่วงใยและมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม และการลงมือปฏิบัติโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

สมพงษ ์เสนชัย (2551 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช และอลิศรา ชูชาติ, 2539; Schneider, 
1977) ได้สรุปหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ดังนี้ 

1. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นกระบวนการตลอดชีวิต 
2. ควรให้มีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรให้ความสนใจในเรื่องของความตระหนัก และความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม 
4. การเชื่อมโยงความรู้ด้านสังคมศาสตร์และชีววิทยาเข้าด้วยกัน เพราะศาสตร์ทั้ง 2 สาขา 

มีความส าคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. ควรให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือให้ประสบการณ์การเรียนรู้

จริง ซึ่งไม่อาจจัดขึ้นในห้องเรียนได้ 
6. ให้ความรู้ที่เน้นเจตคติ การกระจ่างค่านิยม และทักษะทางด้านการคิด  (การคิดเชิง

วิพากษ์ การแก้ปัญหา และกลวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) 
7. ควรเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับแรงกระตุ้น และค้นหา

วีการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
8. ควรให้ผู้ เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือจะให้ผู้ เรียนมีเจตคติ 

ตลอดจนประสบการณ์และความคิดเห็นที่ดี 
9. ควรจัดการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือฝึกความเป็นผู้น าในด้านการให้

ความช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนี้ยังจัดเพ่ือพัฒนาความรู้  ความตระหนัก และทักษะ
ในการด าเนินสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ส่วนวินัย วีระวัฒนานนท์ (2539) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ
ต่อไปนี้ 

1. มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
2. สิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นด้วยสารชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
3. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสัมพันธ์กันหมด และไม่มีสิ่งใดสูญหายไปจากสิ่งแวดล้อม 
4. ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกมีจ านวนจ ากัด ทุกคนมีความชอบธรรมที่จะใช้ทรัพยากรและ

ป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
5. อาหาร อากาศ น้ า เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานใน 

การด ารงชีวิต 
6. การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ึนอยู่กับความสามารถของระบบประสาทที่รับรู้ได้ 

และข้ึนอยู่กับสมรรถภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. ความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุก ๆ ชีวิต 
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8. พฤติกรรมของมนุษย์มิใช่จะถูกก าหนดโดยความร่วมมือทางร่างกายเท่านั้น แต่ยัง 
ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมของสังคม ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย 

9. ทัศนคติ มีผลที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมเช่นเดียวกัน 
10. ทัศนคติ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการทางการศึกษา  เนื้อหา

สิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ใช่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะ แม้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาจะเป็นวิทยาศาสตร์ คือ   
มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การศึกษาธรรมชาติ อากาศ น้ า เคมี และพลังงานแล้ว  เนื้อหายัง
ประกอบไปด้วยปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภาษา 

ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเนื้อหาการสอน หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ตลอดทั้งเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนก็สามารถน าเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาดังกล่าวมาก าหนด
หลักสูตรการฝึกอบรม 

กล่าวโดยสรุป หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จะต้องมีการก าหนดเนื้อหาในการฝึกอบรม  
การก าหนดวิธีการอบรม และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเนื้อหาที่
ส าคัญประกอบด้วย 

1. สร้างความตระหนักให้เกิดความรัก หวงแหน ห่วงใย เห็นคุณค่าและตระหนัก           
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจพ้ืนฐานการรู้สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส การสังเกต การชี้ปัญหา การค้นคว้าและเก็บ
ข้อมูล การตัดสินใจและการวางแผนในเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีเยาวชนให้ความสนใจ 

4. เจตคติ คือ มีความรู้สึกห่วงใย แนวคิดท่ีดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
5. การลงมือปฏิบัติ คือ บุคคลหรือสังคม ได้ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว โดยน าความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตมนุษย์ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตที่ดี  กระบวนการฝึกอบรม เป็น
กระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน 

ต่อเนื่องกันไปตั้ งแต่ต้นจนจบ ถ้าการด าเนินงานมีขั้นตอนใดผิดพลาดอาจท าให้ 
การฝึกอบรมไม่ประสบผลส าเร็จได้ มีนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมดังนี้ 

วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าวถึง การส ารวจ การตรวจ การวิเคราะห์ สภาพปัญหา ผู้จัดท า
โครงการต้องศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาว่าหน่วยงาน ขององค์การมีปัญหาอะไรบ้าง
ที่จะแก้ไขด้วยการฝึกอบรม หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม ทัศนคติและพฤติกรรมการท างาน  
ยังไม่ถูกต้อง เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหา และความจ าเป็นทั้งสิ้น  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน บอกให้ได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างแก่หน่วยงาน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของวิชา วางขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิธีการ
อบรม ก าหนดแนวทางการฝึกอบรม การพิจารณาว่าแนวทางที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ได้รับความรู้ต้องประกอบไปด้วยวิธีอะไรบ้าง มีทฤษฎีอะไรบ้าง หลักการอะไรบ้างที่จะ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมให้มากที่สุด ก าหนดเทคนิควิธีกา ร
ฝึกอบรม ต้องพิจารณาเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะเหมาะกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนื้อหาวิชา จึง  
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้รับประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด  
การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรมจะล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม การก าหนดตัวผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องมีความสนใจและความต้องการในการฝึกอบรม ส่วนวิทยากรต้องมีความรู้ความสามารถในการให้
ความรู้เป็นอย่างดี และการก าหนดแนวทางและวิธีประเมินผลการประเมินผลเป็นกระบวนการ
พิจารณาตัดสิน ประเมินค่าของการฝึกอบรม 

ส่วนนนทวัฒน์ สุขผล (2543) กล่าวถึงกระบวนการฝึกปฏิบัติในงานจริงว่าประกอบด้วย  
6 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นธรรมชาติ คือ 

1. เตรียมพร้อมส าหรับการฝึกหัดพนักงานเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปฝึกหัดพนักงานผู้สอน
จะต้องเตรียมพร้อม โดยทบทวนสาระส าคัญ พิจารณาถึงสิ่งที่จะพูดจะสอน และก าหนดว่าจะท า
อย่างไรจึงจะสาธิตกระบวนการท างานที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. เปิดชั้นเรียน เมื่อผู้รับการฝึกอบรมมาถึง ทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลาเล็กน้อยในการท าความ
รู้จักกันจากนั้นผู้สอนก็จะกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียน และอธิบายถึงความส าคัญของเรื่องนั้นนอกจากนี้
ผู้สอนก็อาจสอบถามว่า ผู้รับการฝึกอบรมรู้อะไรมาบ้างแล้ว เพราะสิ่งนี้อาจท าให้ผู้สอนรู้ว่าควรเริ่ม
สอนที่เรื่องใด 

3. น าเสนอเนื้อหาสาระผู้สอนจะอธิบายและแสดงวิธีการท างานให้ดูอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยในระหว่างนี้ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องให้ความสนใจ และสอบถามสิ่งที่ตนสงสัย  ส่วนผู้สอนก็ต้อง
คอยหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือไม่ให้เนื้อหาสาระอัดแน่นมากเกินไป และผู้รับการฝึกอบรมจะได้มีเวลาท า
ความเข้าใจในสิ่งที่สอนไป 

4. การฝึกทักษะกระท าได้โดยการให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานจริง  โดยมีผู้ ให้
ค าแนะน าเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกทักษะและประเมินผลมักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  
โดยในขณะที่ผู้รับการฝึกอบรมแสดงวิธีการท างาน พร้อมกับสังเกตการท างาน เพ่ือให้ผู้รับ  
การฝึกอบรมเข้าใจ/ท าได้ถูกต้องแล้ว ในขณะเดียวกันผู้สอนก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยเฉพาะตอนที่
ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติได้ดี เมื่อสิ้นสุดการทดลองปฏิบัติครั้งแรกผู้สอนจะอธิบาย ให้ค าแนะน า และ
แสดงให้ผู้รับการฝึกอบรมเห็นว่าเขาจะปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนได้อย่างไร จากนั้นจึงให้  
ฝึกปฏิบัติซ้ าเพ่ือที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้พัฒนามากขึ้น กระบวนการนี้จะด าเนินไปจนกว่าผู้สอนจะ
มั่นใจว่า ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานนั้นได้อย่างถูกต้องแล้วการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นการตีความผลการวัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเพ่ือบ่งชี้ถึง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานของเขาเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย นโยบาย  วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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2.11  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ในการศึกษาการวิ เคราะห์องค์ประกอบ ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวความคิด 

ที่นักการศึกษาด้านสถิติได้ให้รายละเอียดเอาไว้เพ่ือการศึกษาและท าความเข้าใจ ดังนี้ 
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2534) เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้

ในการจัดกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ โดยให้มีจ านวนกลุ่มน้อยกว่าจ านวนตัวแปรการที่ตัวแปรจะจัดกลุ่มกันได้  
ก็ต่อเมื่อตัวแปรเหล่านั้นจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือมีความร่วมกัน (Communality) ซึ่งจะ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละตัวแปร การที่ตัวแปรต่าง ๆ  เหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันใน
บางครั้งจึงเรียกว่ามีองค์ประกอบร่วมกัน (Common Factor) แต่ละตัวแปรจะมีความร่วมกันกับ
องค์ประกอบดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง โดยแสดงออกมาในรูปค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ของแต่ละตัวแปร โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบจะแยกองค์ประกอบร่วม
เหล่านี้ออกมาจากตัวแปรทั้งหมด โดยหาองค์ประกอบร่วมหลักองค์ประกอบแรกเสียก่อน หลังจากนั้น
จึงจะหาองค์ประกอบร่วมที่ยังคงมีหรืออยู่ในตัวแปรออกมาเป็นปัจจัยที่สอง ที่สาม และตามล าดับ  
จนได้จ านวนปัจจัยที่อธิบายการผันแปรของตัวแปรทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน แต่ละองค์ประกอบที่ได้
จะมีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวต่อองค์ประกอบนั้น ๆ บางตัวแปรจะ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบมากกว่าอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรนั้น ๆ นอกจากนั้น บุญชม ศรีสะอาด (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิดและ
ลักษณะของการวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ตัวประกอบเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการวัดโดยใช้
เครื่องมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายด้าน (อาจใช้แบบทดสอบ แบบวัด แบบส ารวจ ฯลฯ อาจใช้
ชุดเดียว แต่มีการจัดแยกเป็นหลายด้าน หรือหลายชุดก็ได้) ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่า
เครื่องมือหรือเทคนิคเหล่านั้นวัดในสิ่งเดียวกัน หรือที่เรียกว่าวัดองค์ประกอบร่วมกันหรือไม่  
มีกี่องค์ประกอบ เครื่องมือหรือเทคนิคเหล่านั้นวัดแต่ละองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด  ผู้วิจัยจะ
พิจารณาผลการวิเคราะห์แล้วใช้หลักเหตุผลระบุ (หรือก าหนดชื่อ) องค์ประกอบที่วัดนั้นผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจะปรากฏค่าต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ สัดส่วนของความแปรปรวนแต่ละตัวที่อธิบาย
องค์ประกอบ (Communality) ซึ่งเขียนแทนด้วย h2 เป็นค่าความแปรปรวนที่แต่ละด้านแบ่งให้กับ
แต่ละองค์ประกอบ เป็นส่วนที่ชี้ถึงว่าแต่ละด้านวัดองค์ประกอบนั้นร่วมกับตัวแปรอ่ืนมากน้อยเพียงใด 
ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นผลรวมก าลังสองของสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบร่วมในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 1 จึงจะถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ๆ ที่แท้จริง ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่แต่ละด้านวัดในองค์ประกอบนั้น 
ผู้วิจัยอาจต้องการทราบว่าเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้วัดในสิ่งต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือที่สร้างเองหรือขอ
ใช้จากคนอ่ืนก็ตาม วัดอะไรร่วมกันบ้าง (มีองค์ประกอบอะไรบ้าง) หรือผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวัดตาม
ทฤษฎีหรือแนวคิดอย่างหนึ่ง ต้องการทราบว่าเมื่อน าไปใช้วัดจริงจะปรากฏผลตามทฤษฎีหรือแนวคิด
นั้นหรือไม่ ก็จะน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคนั้นไปใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา แล้วน าเอาผลการวัดมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ  
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
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สัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวและแต่ละองค์ประกอบคือตัวแปรบ่งอนเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัย
ต้องการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีวิธีการและเป้าหมายการวิเคราะห์ต่างกัน คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ หรือการ
วิเคราะห์ส ารวจองค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis)และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
หรือการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดต่างก็เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั้งสิ้น 

และนอกจากนี้ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น
การจัดสมรรถภาพหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ทางจิตวิทยาที่วัดได้ให้เป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้าง เพราะ
เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถตรวจชี้ลักษณะประจ าทางจิตวิทยา เนื่องจากตัวแปรต่าง ๆ เมื่อน ามาหา
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์จะพบว่ามีตัวแปรบางคู่มีความสัมพันธ์กันสูงหรือบางทีก็พบว่ามีกลุ่มตัวแปร
บางกลุ่มมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสูง นั่นแสดงว่าตัวแปรเหล่านั้นวัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็น
องค์ประกอบร่วมกัน ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบแรกก่อนหมุนแกนจะเป็นค่าที่แสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงตามโครงสร้างได้ 

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ อุทุมพร ทองอุไทย (2523) 
1. ช่วยให้การบรรยายเกี่ยวกับปริเขต (Domain) ที่ต้องการศึกษา 
2. ช่วยตรวจสอบทฤษฎีที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ (Functional Relations) ระหว่างตัวแปร 
4. วิเคราะห์บุคคลหรือวัตถุและจัดให้เป็นประเภทต่าง ๆ 
5. วิเคราะห์โครงสร้างเชิงตัวประกอบ (Factorial Structure) ของตัวแปรที่เป็นเกณฑ์และ

ช่วยบ่งชี้ตัวแปรที่จะเป็นประโยชน์ในสมการถดถอยได้ 
6. เป็นการพิสูจน์ข้อค้นพบของผู้วิจัยกับผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างใหม่จาก

ประชากรกลุ่มเดียวกัน 
7. เป็นการลดจ านวนข้อมูลให้น้อยลงเพื่อให้ได้ลักษณะที่ร่วมกันที่ซ่อนอยู ่
8. ในการทดสอบเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบ

ประเมิน 
9. ช่วยในการสร้างแบบประเมินลักษณะต่าง ๆ 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบจะท าใน 2 ลักษณะ คือ เพ่ือบรรยาย ค้นหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ได้สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เหล่านี้ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือพิสูจน์สนับสนุนตรวจสอบสมมติฐานหรือข้อค้นพบ
ของผู้อื่น เรียกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงข้ันตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีขั้นตอน

อยู่ 5 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ ดังนี้ 

1. การเตรียมข้อมูล 
2. การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์หรือเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 
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3. การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (Extraction of the Initial Factors) 
4. วิธีการหมุนแกน (Method of Rotation) 
5. การสร้างมาตรองค์ประกอบ (Factor Scale) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ อุทุมพร ทองอุไทย (2523) 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอยา่งบางประเภทขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าจะตัดสินเลือกวัด

ตัวแปรอะไรนั้น มีผลต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีผลต่อการค านวณ
สหสัมพันธ์ เมื่อจ านวนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น ความเชื่อมั่นของสหสัมพันธ์ก็ได้สูงขึ้นด้วย กลุ่มตัวอย่าง
ขนาด 50 ให้ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ไม่เพียงพอ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 1,000 ก็ให้ค่าเกิน
พอที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กความคลาดเคลื่อนสุ่มของสหสัมพันธ์มีความ
เชื่อมั่นน้อย ถ้าเพ่ิมขนาดของสหสัมพันธ์ในเมตริกนี้ก็เป็นผลท าให้ค่าความเชื่อมั่นร่วมกันสูงขึ้นและ
ความแปรปรวนองค์ประกอบร่วมมีค่ามากขึ้นด้วย ความแปรปรวนที่เพ่ิมเข้าไปจะท าให้การวิเคราะห์
เปลี่ยนรูปดังนั้น ผู้วิจัยควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เท่าที่จะเป็นไปได้ คือ  มีค่ามากกว่า  
500 ขึ้นไป จึงจะด ี

 
2.12  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.12.1 งานวิจัยในประเทศ 
กิตติ  ยงค์สงวนชัย (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก 

(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ส าหรับยุวอาสารักษ์บางปู พัฒนาโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทฤษฎี 
การเรียนรู้และหลักการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ที่ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย 
เนื้อหา การน าไปใช้ และท าการประเมินผลคุณภาพชุดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ในระดับมาก 
และผลการประเมินการใช้ศูนย์โดยใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า ยุวอาสารักษ์บางปู มีความรู้ เจตคติ ทักษะ 
การสื่อความหมายหลังการอบรมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยุวอาสารักษ์บางปู
เพศชายและหญิง มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ไม่แตกต่างกัน 

ปรัชญา ศิริพงษ์อุทุมพร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมาย  
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของเครือข่าย ทสม. ที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหา
ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด
มหาสารคามยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และปัญหาการ
รับรู้ของเครือข่าย ทสม. พบว่า ส่วนใหญ่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ทสม. ส่วนปัญหา
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การบริหารจัดการของ ทสม. พบว่า การบริหารงานยังไม่คล่องตัว ขาดเครือข่ายประสานงาน ขาด
บุคคลากรที่มีความรู้และขาด งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนารูปแบบเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า ประสิทธิภาพของ
รูปแบบเครือข่าย ทสม. ระหว่างการอบรมและหลังการอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.50/88.00 
เครือข่าย ทสม. ส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มีการจัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้แนะน าถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรม 3 วัน มีความ
ต้องการอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้  3) การพ ัฒนาร ูปแบบในการอน ุร ักษ ์ท ร ัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้น า
สิ่งแวดล้อมชุมชน จ านวน 30 คน กระบวนการทดลองใช้รูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยใช้รูปแบบในการทดลอง 4 ก ได้แก่ กรรมการ กติกา 
กิจกรรม และกองทุน 4) การวัดความรู้ของเครือข่าย ทสม. หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เจตคตแิละการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

วิเชียร รุจิธ ารงกุล (2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับบทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย โดยได้กล่าวถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของไทย ได้แก่ ปัญหาที่ดินกับการใช้ที่ดิน ปัญหาแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ปัญหาป่าไม้ 
ปัญหาน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาทรัพยากรแร่ ปัญหา
พลังงาน ปัญหาการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลและที่ใต้น้ าทะเลเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
และบริการอื่น ๆ เป็นต้น 

ชาตรี เทียนทอง (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะบุคลากรของ
กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  และเพื่อหา
แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติการหาค่าความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การหาความสัมพันธ์ด้วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้น
น าข้อค้นพบของงานวิจัยมาวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่  พร้อมรูปแบบ 
(Model) และยืนยันผลด้วยการสนทนากลุ่ม โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง จ านวน 59 คน ผลการวิจัย
พบว่า (1) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีระดับสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.94, S.D. = 
0.41) (2) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 3.83, S.D. = 0.62) (3) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มีสถานภาพการ ด ารง
ต าแหน่งต่างกัน มีสมรรถนะที่น าไปสู่ความส าเร็จของกองการเจ้าหน้าที่ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = 
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-1.282, p = 0.21) (4) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = -0.834, p = 0.41) (5) ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านสถานภาพการท างานและด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ ที่
น าไปสู่ความส าเร็จของกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม ด้านการให้บริการที่ดี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการมีน้ าใจ ด้านการท างานเป็นทีม 
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระบวนงาน ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (6) แนวทาง
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย (1) การ
เสริมสร้างแรงจูงใจสู่ความเป็นมืออาชีพ (Motivation: M) (2) การเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
(Happiness: H) (3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยจัดท าเป็นรูปแบบ 
“เกลียวสมรรถนะ” 

ธงชัย นิลค า (2555) ได้วิจัยการศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมของ
นิสิตในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นปีที่ 1,   
2, 3 และ 4 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษามี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมศึกษามี 4 ตัวชี้วัด ด้านการรับรู้กระบวนการ 
ถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมมี 2 ตัวชี้วัดด้านการรับรู้การปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม 
มี 2 ตัวชี้วัด และด้านการรับรู้การจัดเนื้อหาความรู้ทางสิ่งแวดล้อมมี 4 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก นอกจากนั้นการทดสอบยืนยันองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับเหมาะสม และโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย
มีการน าทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือใช้ส่งเสริมคุณลักษณะนัก
สิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้นช่วงเวลาการกระตุ้น ขั้นส่งเสริมช่วงเวลา 
การชี้น า และขั้นสรุป ช่วงเวลาการสร้างทักษะ ส าหรับนิสิตในกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะ นักสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบช่วงการวัดหลังทดลอง หลังติดตาม 3 สัปดาห์ หลังจากอบรมแล้ว
เสร็จสูงกว่านิสิตในกลุ่มทดลองที่วัดผลก่อนทดลอง และนิสิตในกลุ่มควบคุมที่วัดผลก่อนทดลอง 
หลังทดลอง และหลังติดตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.0001) ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ประกอบการให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนในการที่จะน าคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษาขยายผลสู่ประชากรในระดับ
ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 

สุกัญญา  มารศรี (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ
ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ แต่เป็นกรณีโดยอ้อมไม่ได้ตั้งใจและไม่เป็นทางการเป็นส่วนมาก ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบวิถี
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การด ารงชีวิต ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในท้องถิ่น คือ ขาดความ
ช่วยเหลือและขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่รัฐเท่าที่ควร 

อภิญญาพร  ไวยานิกรณ์ (2553) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน: กรณศีึกษาชุมชนวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการวางแผน แต่ได้รับการมอบหมายให้ช่วยกันปฏิบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการปลูกป่าชายเลนและรักษาระบบนิเวศ แต่ยังขาดความต่อเนื่องและ
จริงจัง และขาดการติดตามประเมินผล 

จิณณวัตร  ปะโคทัง (2549) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเด่น โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากบุคคลหลัก 
จ านวน 44 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์
ระดับลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจดบันทึก พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเด่นมีอยู่ 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมแบบเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน การมีส่วนร่วมในการระดมทุน และการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยทั้ง 5 กลุ่ม มีความเก่ียวข้องและมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันรูปแบบที่เป็นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเด่น  5 ประการ คือ การระดม
ความคิด การร่วมวางแผน การร่วมลงมือท า การร่วมติดตามประเมินผล และการรับประโยชน์ร่วมกัน 

มุทิตา แพทย์ประทุม (2549) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานครู และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันในการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเป็นการร่วมคิดค้น และการวิเคราะห์ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน การมีส่วนร่วม 
ในวางแผน ก าหนดการวางแผนงานร่วมกันด้วยการก าหนดความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ 
และสร้างผู้น ารุ่นใหม่ การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และการส่งเสริม
ช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จตามแผน การมีส่วนร่วมในการลงทุนเป็นทุนที่อยู่ในรูปของ
งบประมาณทุนทางปัญญา การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบ  
ผลการด าเนินงานและสอบถามความคิดเห็นเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป และการมีส่วนร่วมรับประโยชน์เป็นการร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม 

มานพ ชมชื่น (2548) ศึกษานโยบายอนุรักษ์ป่าชายเลน: การศึกษาเฉพาะภาค
ตะวันออก โดยวิธีการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของป่าชายเลนบริเวณภาค
ตะวันออก ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ผลการวิจัยพบว่า 1. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นอย่างสูง โดยรัฐบาลได้มีมติ
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คณะรัฐมนตรี ที่เป็นนโยบายในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2509-2540 รวม 23 ฉบับ ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะเน้นเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชายเลนอนุรักษ์ป่าชายเลนของประเทศ
ให้คงอยู่ นอกจากนั้นแทบทุกรัฐบาลก าหนดแนวทางการจัดการป่าชายเลนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปี 2544 โดยได้ก าหนดพ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศ จ านวน  
1 ล้านไร่ ในปี 2544 และในรัฐธรรมนูญ 2540 ได้ให้ความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ 2. ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญของการด าเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าชายเลนภาค
ตะวันออก คือ ปัญหาทางด้านนโยบายที่ไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมายยังไม่รัดกุมเพียงพอกับบทลงโทษการบุกรุกป่าชายเลนเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอ
กับพ้ืนที่ป่าชายเลน รวมถึงงบประมาณในการป้องกันรักษาป่าชายเลนมีไม่เพียงพอกับการดูแล  
ป่าชายเลนบริเวณภาคตะวันออก และนักการเมืองในพ้ืนที่ได้สร้างปัญหาส าคัญเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามนโยบายโดยการกระท าการจับกุมผู้บุกรุกป่าชายเลน นักการเมืองกลัวคะแนนเสียงตกจึงได้
ท าการต่อรองกับเจ้าหน้าที่และรัฐบาลเป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่ง การขาดความ
ร่วมมือของประชาชน 3. ผลกระทบของนโยบายการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีต่อประชาชนบริเวณพ้ืนที่
ป่าชายเลน ภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา ท าให้ประชาชนที่อาศัยพ้ืนที่ป่าชายเลนประกอบอาชีพได้รับผลกระทบ เช่น ไม่มีที่ท ากิน
พร้อมทัง้ประชาชนเป็นหนี้จากการลงทุนเพราะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณป่าชายเลน ผลกระทบดังกล่าวต้อง
ให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันปัญหาด้านอ่ืน ๆ ตามมา และป้องกัน
ประชาชนเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยผิดกฎหมาย นโยบายอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์ต่ อ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรั ฐบาล ข้าราชการ และ
ประชาชนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลรักษา 
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าชายเลน เพ่ือให้ป่าชายเลนคงอยู่และอ านวยประโยชน์ให้แก่มหาชน
ตลอดไป 

มงคล หนองแพ (2550) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความรู้การมีส่วนร่วมและการพัฒนา 
รูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านระกาศ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านระกาศ 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย 47 คน โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
และการสังเกต ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน าข้อมูลมาจัดระบบและจ าแนก
หมวดหมู่ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วสังเคราะห์เชื่อมโยงกัน  โดยระบบเหตุผลและ
ตามล าดับเวลาเพ่ือตอบค าถามการวิจัย จากนั้นน าข้อสรุปที่ได้กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพบว่า 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ าในคูคลองเน่าเสีย 
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาจึงต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการขาดความร่วมมือและรูปแบบที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ
การอบรมความรู้การศึกษาดูงานการสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรง
เป็นระยะ ๆ ผลการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการ
พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น และรูปแบบของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยและ
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กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกันก าหนดขึ้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีในชุมชน ได้แก่ เกิดกองทุนจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนหนึ่งกองทุน ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น 

จันทรวิภา อ่อนพ่ึง (2545) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 จ านวน 375 คน พบว่า เจตคติต่อการอนุรักษ์ความเชื่ออ านาจในตน การได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในกลุ่มย่อยคือเพศชายและหญิงรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ าและสูง 
พบว่า เจตคติต่อการอนุรักษ์ความเชื่ออ านาจในตนการได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรั กสนับสนุน  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเฉพาะ
กลุ่มรายได้เฉลี่ยของครอบครัวสูง พบว่า เจตคติต่อการอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 

รัมภา  แก้วปิ่นทอง (2545) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ปลูกป่าชายเลน ศึกษากรณีเขตพ้ืนที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าชายเลนในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม  
คือความสัมพันธ์ต่อผู้น าโครงการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การได้รับประโยชน์จากป่าชายเลน 

วรรัตน์ ญาณทัศนกิจ (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
แม่น้ า: กรณีศึกษาแม่น้ าท่าจีนในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 114 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนในระดับต่ า ประชาชนที่อาศัย
อยู่ริมแม่น้ าเท่านัน้ ที่ควรมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์แม่น้ าระดับสูง ส่วนเพศอายุของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ปรึกษาหารือ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือด าเนินงานโดยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ า 
ท่าจีนในเชิงลบ การเป็นสมาชิกชมรมและปัจจัยจูงใจในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนมีความสัมพันธ์กับ  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนทุกด้าน ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรึกษาหารือในเชิงลบ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนมากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรึกษาหารือน้อย 

2.12.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ดยาร์ (Dyar, 1976) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนเกรด 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนตามตัวแปรเพศ 
ภูมิล าเนาความสามารถในการเรียนรู้และฐานะทางเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่อยู่ในเขตชนบท
มีความห่วงกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าเด็กท่ีมีความสามารถในการเรียนในระดับต่ า ฐานะทาง
เศรษฐกิจมีผลต่อระดับทัศนคติและพฤติกรรมเพียงเล็กน้อย เด็กผู้หญิงมีระดับทัศนคติและพฤติกรรม
ทางสิ่งแวดล้อมต่ ากว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย 
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Kovac & Marko (2002) ศึกษาเก่ียวกับระบบการวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
รักษาและการพัฒนาป่า ระยะเวลา 10 ปีที่แล้ว ในทางปฏิบัติของชาวยุโรปส่วนใหญ่มีการจัดการพ้ืนที่
ป่าแบบง่าย ๆ ไม่ค านึงถึงผลกระทบ ไม่มีการวางแผนที่ดี ในการจัดการป่า มีการพัฒนาในการสงวน
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือสร้างระบบการจัดการป่าและเป็นการวางแผน
ที่มั่นคงและพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถน าไปใช้ได้งานวิจัย พบว่า 

1. การวางแผนของป่าต้องมีการสนับสนุน และการส่งเสริมให้มีการสงวนรักษา
ธรรมชาติป่า 

2. ป่า คือ บทพิสูจน์ในการจัดการป่าที่ถูกต้อง และเป็นมรดกล้ าค่าที่ควรรักษาไว้ 
3. บริเวณป่า ควรมีการจัดเป็นหมวดหมู่และการตัดสินที่ถูกต้อง 
4. ทรัพยากรป่า ควรมีการจัดเป็นหมวดหมู่และการตัดสินที่ถูกต้อง 
5. ยุทธศาสตร์ คือ สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ต้องปฏิบัติและพัฒนาให้ได้ 
Shaw (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการรักษาป่า ตามโครงสร้างและลักษณะ

ภูมิประเทศป่า ในทิศทางการจัดการป่าในเมืองสาธารณะ เน้นการสร้างและการรักษาไว้ของถิ่น  
ที่อยู ่อาศัยของพืชและสัตว์ป่า ที่ต้องมีการจัดการป่าที ่ถูกต้องเป็นระบบถึงแม้การจัดการป่า  
ในบางครั้งจะมีผลกระทบต่อสัตว์ป่า ก็ต้องท าโดยการน าเอาระบบการรักษาป่ามาประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า การรักษาพ้ืนที่ 
ป่าชายเลน รวมทั้งการฟ้ืนฟูให้กลับมามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์และมีสภาพใกล้เคียงกับในอดีต 
จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินการตามมาตรฐานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่างจริงจัง กลยุทธ์ที่
ส าคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ป่าชายเลนอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้การด าเนินการจะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ  
การได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนจะต้อง
เริ่มตั้งแต่กระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของป่าชายเลน การมีส่วนร่วมในการปลูก ซ่อมแซมและรักษาให้คงอยู่ ต้องได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมีการ
ติดตามประเมินผลของการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการดังกล่าวได้แก่
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนให้คงอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
สืบไป 

 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อน าข้อมูลที่ได้น าสู่การพัฒนาคุณลักษณะให้
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการซึมซับใน
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่จะเป็นผู้น าพา
ให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า “จริยธรรมแนวใหม่” 
ในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบการวิจัยจึงออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed 
Research Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Method) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและแม่นย า โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1 การศึกษาปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด โดยการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

3.1.2 การศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน 
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
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และตราด จ านวน 4 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน 

3.1.3 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันคุณลักษณะของอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด 
จ านวน 500 คน  

3.1.4 การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมผ่านคู่มือการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การเปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาคุณลักษณะ ในระยะก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา  
 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
3.2.1 การศึกษาปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ จ านวน 7 คน และรองประธานคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ จ านวน 3 คน 

3.2.2 การศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน 
และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน 

3.2.3 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ อ ง ค์ ป ร ะกอบ เ ชิ ง ยื น ยั น คุณลั ก ษณะอาส า สมั ค ร พิทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประชากรได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด จ านวน 1,641 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด จ านวน 500 คน ตามเกณฑ์การพิจารณา 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามที่คอมเรย์และลี (Comrey & Lee, 1992) จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตราด จ านวน 145 คน อ าเภอเขาสมิง จ านวน 
102 คน อ าเภอแหลมงอบ จ านวน 80 คน อ าเภอบ่อไร่ จ านวน 68 คน อ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 54 คน 
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อ าเภอเกาะช้าง จ านวน 26 คน และอ าเภอเกาะกูด จ านวน 25 คน มีวิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
ตัวแทนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ดังนี้ 
 

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ = 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด x จ านวน ทสม. ในแต่ละอ าเภอ 

จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

จ า ก ก า ร ค า น ว ณ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด แสดงได้ดังตารางที่ 3.1  
 
ตำรำงท่ี 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด 
 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวน ทสม. ทั้งหมด จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
1. เมืองตราด 477 145 
2. เขาสมิง 336 102 
3. แหลมงอบ 262 80 
4. บ่อไร่ 224 68 
5. คลองใหญ่ 177 54 
6. เกาะช้าง 84 26 
7. เกาะกูด 81 25 

รวม 1,641 500 
 
ที่มำ:  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (2558) 
 

3.2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมเชืงปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเหตุผลว่า ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
พ้ืนที่มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นอันดับสองของประเทศไทย ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็ง มีการออกกฎระเบียบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และได้รับ
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม (ลูกโลกสีเขียว) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ในจ านวน 
500 คน  
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3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3.3.1 แบบสัมภาษณ์ปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3.3.4 คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
3.3.5 แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ก่อนการอบรมและหลังการอบรม  
 
3.4  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนและวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3.4.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และก าหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณ์จาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; 
สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  

3.4.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ข้อค าถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
ปลายเปิด ประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับปัญหาปัจจุบันของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ค าถามเกี่ยวกับความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3.4.1.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจปรับแก้ 
หลังจากนั้นน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.4.1.4 น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
3.4.1.5 พิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
3.4.1.6 น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ระดับอ าเภอ 
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จ านวน 7 คน และรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ จ านวน 3 คน  

3.4.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3.4.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และก าหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณ์จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; 
สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  

3.4.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ข้อค าถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
ปลายเปิด ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3.4.2.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจปรับแก้ 
หลังจากนั้นน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.4.2.4 น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
3.4.2.5 พิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
3.4.2.6 น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความ

คิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน และ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน  

3.4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน มีล าดับขั้นตอนวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลองค์ประกอบของคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 

3.4.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; 
สมนึก ภัททยิธนี, 2546) 

3.4.3.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ 
ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
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มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

3.4.3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ แล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดย
พิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 

3.4.3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน าไปทดลอง
ใช้ (Try-out) กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด 
ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

3.4.3.6 น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.984 

3.4.3.7 น าแบบสอบถามคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.4 คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.4.1 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมองค์ประกอบคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มาก าหนดแผนการพัฒนาเพ่ือสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
โดยการฝึกอบรม 

3.4.4.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาและการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ศึกษาหลักการ 
โครงการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: นวัตกรรมใหม่ของการให้การศึกษาแก่ครูด้านการศึกษา 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific) กระบวนการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
(In, About, For) ปรัชญาพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546; วราพร  
ศรีสุพรรณ, 2536) หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UNESCO, 1996) ข้อเสนอแนะ 
ของโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ (The UNESCO-UNEP International  
Environmental Education Program) ที่ได้เสนอสาระเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูผู้ให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมพึงจะต้องมี (Stapp, 1975) จุดมุ่งหมายของครูที่ท าหน้าที่สอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ควรจะต้องมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดย (Wilke, Peyton & Hungerford, 1987) 
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม , 2551) หลักการสร้างโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
เกษม จันทร์แก้ว (2536) หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการฝึกอบรม (วิจิตร อาวะกุล, 2540) เพ่ือน ามา
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เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

3.4.4.3 ด าเนินการพัฒนาโดยจัดฝึกอบรมผ่านคู่มือการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ในคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยมีส่วนประกอบภายใน ดังนี้ 

1) ค าน า 
2) สารบัญ แสดงถึงส่วนประกอบของคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3) การใช้คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
4) บทบาทของวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา 
5) สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า 
6) กิจกรรมการพัฒนา 
7) การประเมินผลการพัฒนา  

3.4.4.4 น าคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจปรับแก้ หลังจากนั้นน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และความถูกต้องของเนื้อหา 

3.4.4.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาส่วนที่เป็นสาระองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
(Content Validity) ของคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

3.4.4.6 น าคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ 

3.4.4.7 จัดท าคู่มือการฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

3.4.5 การสร้ า งแบบทดสอบความรู้ เ พ่ือ พัฒนา คุณลักษณะอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 

3.4.5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; 
สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

3.4.5.2 สร้างแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน 
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3.4.5.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความ 
เหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของข้อค าถาม และความถูกต้องของแบบทดสอบ 

3.4.5.4 ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
3.4.5.5 สร้างแบบประเมินคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ใช้วิธีเดียวกับสร้างแบบสอบถามคุณลักษณะ 
3.4.5.6 น าแบบทดสอบความรู้และแบบประเมินคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ฉบับสมบูรณ์ (อยู่ในภาคผนวกของคู่มือ) ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ในระก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนาและติดตามผล 
 
3.5  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยใน 5 ระยะ ดังนี้  
3.5.1 สัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาของอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

3.5.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน ประธาน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด จ านวน 4 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มี
ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 4 คน 

3.5.3 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันคุณลักษณะของอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบของคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ขั้นตอนดังนี้  

3.5.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานองค์ประกอบของคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

3.5.3.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

3.5.3.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

3.5.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน  
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3.5.3.5 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดท าคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

3.5.4 การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.)  

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยใช้คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยจัดการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลห้วงน้ าขาว 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 30 คน ใช้เวลาฝึกอบรมจ านวน 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นพาไป
ศึกษาดูงานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การทดสอบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
โดยใช้แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล 

 
3.6  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
3.6.1 จัดท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
3.6.2 จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรวบรวมข้อมูลตามพ้ืนที่ 
ที่ก าหนด 

3.6.3 ด าเนินเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอด
ความรู้และแบบประเมินคุณลักษณะ 

3.6.4 ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่บ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

3.6.5 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้
และแบบประเมินคุณลักษณะจากการจัดกิจกรรมการพัฒนา  
 
3.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ค่าความที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง ส่วนโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดังนี้ 
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3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
3.7.2 วิ เคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
3.50 – 4.49    หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 

3.7.3 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.7.4 วิ เ ค ร าะห์ เ ป รี ยบ เที ยบ ความรู้ แ ล ะคุณลั กษณะของอาสาสมั ค ร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในระยะก่อนการพัฒนา ระยะหลังการพัฒนา 
และระยะติดตามผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
3.8  สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.8.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.8.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.8.2.1 ค านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าค่าคะแนน
ที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตามวิธี
ของ โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton, 1976) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

N
R=IOC ∑  

 
เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

R  แทน  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ΣR  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในแต่ละข้อ 
N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  
3.8.2.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทั้งฉบับและเป็นรายองค์ประกอบ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชี่อมั่นเท่ากับ 0.74
และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ โดยใช้วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
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Richardson Method) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.78 

3.8.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แต่ละด้านของแบบสอบถาม 

คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.8.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบโมเดลในการวิเคราะห์ โดยการตรวจสอบ
ความสอดคล้องตัวแบบ (Goodness-of Fit Measure) เพ่ือศึกษาภาพรวมของตัวแบบว่า สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างหรือ 
การตรวจสอบความเชื่อมั่นตรงของรูปแบบ (Validation of The Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
เกณฑ์ในการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จ านวน  
4 เกณฑ์ แสดงดังตารางที่ 3.2 (Arbukle, 2011) 
 
ตำรำงท่ี 3.2  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของรูปแบบ 
 

กำรประเมินควำมสอดคล้องของรูปแบบ 
(Evaluating The Data-Model Fit) 

เกณฑ์ 
(Criteria) 

กำรพิจำรณำ 

1) CMIN- (ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์) 
Chi-square Probability Level 

 > 0.05 
ค่า  

ต้องมากกว่า 0.05 
2) CMIN/DF (ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์)  

Relative Chi- square 
< 3 

ค่า CMIN/DF 
ต้องน้อยกว่า 3 

3) GFI (ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง)  
Goodness of Fit Index 

> 0.90 
ค่า GFI 

ต้องมากกว่า 0.90 
4) RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ 

การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน)  
Root Mean Square Error of Approximation 

< 0.08 
ค่า RMSEA 

ต้องน้อยกว่า 0.08 

 
ที่มำ:  ธานินทร์  ศิลป์จารุ (2555) 
 

3.8.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
และติดตามผล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (Dependent t-test) 
 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง ตลอดจน  
การสื่อความหมายที่ตรงกัน ดังนี้ 

X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

t หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 
df หมายถึง ชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
CMIN- หมายถึง ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (Chi-Square Probability 

Level) 
CMIN/DF หมายถึง ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi- Square) 
GFI  หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
RMSEA  หมายถึง ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความ

คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation) 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Method and Qualitative Method) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.2.1 ผลการศึกษาปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า 

ผลการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 
5 ปี จ านวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่หนึ่ง 
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ 
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เมืองตราด จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
1.1 ดินในการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภคไม่สมบูรณ์  
1.2 น้ าไม่พอใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
1.3 ที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นท่ีท ากิน  
1.4 ปัญหาขยะ 

2. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
2.1 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม.)  

ส่วนใหญ่มีจิตใต้ส านึกไม่คงที่ เมื่อไม่มีเงิน ไม่ได้ผลประโยชน์ จะไม่ท างาน 
2.2 ขาดจริยธรรมในการด าเนินงาน  
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจ ไม่รับทราบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.4 ขาดความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.5 ขาดความรู้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และการติดตาม  
2.6 ไม่มีความตระหนักต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประทีป 

ถนอมญาติ สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2558) 
3. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี

การแก้ปัญหา ดังนี้ 
3.1 ต้องจัดให้มีประชุม/อบรม ให้ความรู้เช่น ดิน น้ า ป่า แก่ประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
3.2 ต้องมีการเชื่อมประสานภาครัฐ/เอกชน เพ่ือหางบประมาณในการท าที่ 

กักเก็บน้ าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร  
3.3 ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการและท้องถิ่นในการจัดการขยะ

อุตสาหกรรม ขยะชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะ 
4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 
4.1 ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2 ต้องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่สอง  
ซึ่งเป็นรองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาขยะ 
1.2 ปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
1.3 ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
1.4 ปัญหาน้ าเสีย 
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2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้  

2.1 ลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการคัดแยกก่อนน าไปทิ้ง 
2.2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ 
2.3 สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล 
2.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการน้ าที่ใช้ในครัวเรือน ก่อนปล่อยทิ้งลงใน

ล าธารสาธารณะ 
3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  

3.1 ขาดความรู้ความสารถและทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 ขาดความตระหนักและจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 ขาดการมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
3.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการของภาครัฐ 
3.5 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณะชนเพ่ือด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

(อ าพร แพทย์ศาสตร์ สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2558) 
4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 
4.1 ต้องการพัฒนาด้านความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้กับทสม. โดยการฝึกอบรม 
4.2 ต้องการให้มีการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมให้กับทสม. 
4.3 ต้องการพัฒนาด้านจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่สาม  
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราดได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาขยะ 
1.2 ปัญหาการจัดการน้ าเสีย 
1.3 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้งในเขตพ้ืนที่การให้บริการ

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
1.4 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้  

2.1 ลดปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะ ขยะเป็นศูนย์) 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเล 
2.3 ขยายเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
2.4 เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน (เยาวชน) 
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3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
เนื่องจากการเป็นเมืองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  ท าให้

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนท ากินเลี้ยงชีพ จึงท าให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริง มีจ านวนไม่มากนัก แต่ก็ควรมีองค์ความรู้ มีส่วนร่วม มีจริยธรรม
และคุณธรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง
และช่วยเหลือทางราชการได้อีกทางหนึ่ง (วินัย สาคร สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม.) คนที่สี่  
ซึ่งเป็นรองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราดได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้  

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าบกและ 

ป่าชายเลน 
1.2 ด้านทรัพยากรน้ า มีปัญหาในกระบวนการจัดการภัยแล้งและน้ าท่วม 
1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี

การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยควรมีความพร้อมทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคองค์กร ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคผู้น า ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน โดยตัวแทนชุมชนตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครต่าง ๆ 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
3.1 เครือข่ายอาสาสมัครมีการรวมตัวกัน แต่ยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
3.2 ขาดงบประมาณและทุนในการสนับสนุนมาด าเนินงาน 
3.3 ขาดองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 ขาดการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลสนับสนุน  

(เยาวรัตน์ ยมแสง สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 
4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 
4.1 ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
4.2 ต้องการให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด าเนินงานของทสม. 
4.3 สร้างเครือข่ายทสม. ให้มีความเข็มแข็ง 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่ห้า        
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ 
แหลมงอบ จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาด้านคน 
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1.2 ขยะมูลฝอยล้นไม่มีการจัดเก็บ 
1.3 น้ าเสียส่งกลิ่น ลงคูคลองสาธารณะ เข้าสวนของชาวบ้าน 
1.4 กลิ่นเหม็น (ทางอากาศ) 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้ 

2.1 คน โดยให้มีจิตใต้ส านึก รู้จักดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการให้เป็นระบบ 

2.2 ขยะ โดยให้รู้จักคิด แยกขยะให้ชัดเจน ส่วนที่น ามาท าประโยชน์ได้ก็ควรให้
ความรู้กับชาวบ้าน 

2.3 จัดการน้ าเสียจากโรงงาน ครัวเรือน ชุมชน ควรมีการจัดการให้ชัดเจน ให้มี
การจัดการเรื่องของการระบายน้ าเสียไม่ให้ลงคูคลอง เข้าสวนยาง สวนผลไม้ 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
3.1 ขาดความพร้อม (จากใจ) มีจิตอาสาโดยแท้จริง ใจรักชอบที่จะท า 
3.2 ชอบมีเงื่อนไข ข้อแลกเปลี่ยนมากเกินไป 
3.3 ชอบมีความขัดแย้งกัน 
3.4 ใช้เงินเป็นตัวตั้งในการท างาน 
3.5 ผู้ที่มาท างานและผู้น าต่าง ๆ ไม่ให้ความส าคัญการประชุม เช่น เมื่อถึงเวลา

ประชุม มักจะแจ้งว่าไม่ว่าง และ/หรือ ไม่มีเวลา เป็นต้น (จันทร์เพ็ญ ประสาทศิลป์ สัมภาษณ์,  
17 ตุลาคม 2558) 

4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 

4.1 สร้างความพร้อมให้ทสม. มีจัดอาสาในการท างาน 
4.2 พัฒนาศักยภาพในการประชุมและการฝึกอบรม 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่หก        
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือย 
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกท าลายอย่างรุนแรง 
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนจากกิจกรรมมนุษย์อย่าง

รุนแรง 
1.4 มีการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้ 

2.1 การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยให้ทันปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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2.2 การบริหารทรัพยากรแบบเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
2.3 การเอาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมาจัดการผู้ใช้และกระท าปนเปื้อน 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
3.1 ขาดความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ. กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3.2 การพัฒนาด้านบุคคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              

ไม่ชัดเจน และไมย่ั่งยืน 
3.3 การแตกต่างของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่แยกการบริหาร

โดยไม่มีศูนย์กลางในการจัดการปัญหา 
3.4 ขาดความเป็นตัวตน และศักยภาพของสิทธิเครือข่าย (ประเสริฐ ด้วยวงค์ 

สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2558) 
4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 
4.1 สร้างความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.3 ฝึกอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เข้าใจในการ

ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่เจ็ด        

ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอบ่อไร่ 
จั งหวัดตราด ได้ ให้ ความเห็น เกี่ ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีมาก เนื่องจากไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
1.2 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
1.3 การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า ทั้งป่าปกและป่าชายเลน โดยเฉพาะป่าชายเลนถูก

บุกรกุเพ่ือสร้างกิจการร้านอาหาร 
1.4 การเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะการจัดการขยะ และมลพิษ 
2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี

การแก้ปัญหา ดังนี้ 
2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ทสม. เพ่ือจะน าไปขยายผลในการป้องกันและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มมวลชนต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติและวางแนวทาง พร้อมทั้งจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
3.1 ทสม. มาจากความหลากหลายของบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐาน

ต่างกัน แต่มีจิตใจอาสาเข้าร่วมด าเนินการ ซึ่งขาดความรู้และทักษะในการด าเนินงานและปฏิบัติงาน 
สมควรเพ่ิมความรู้ให้แก่ ทสม.  

3.2 ควรเพ่ิมความรู้และทักษะในการด าเนินงานให้ทสม. (เดชพยัคฆ์ ลินทมิตร 
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2558) 

4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 

4.1 ต้องพัฒนาศักยภาพของ ทสม. ให้เท่าเทียมกัน โดยเพ่ิมความรู้ด้านทักษะ
การด าเนินงาน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม การถ่ายทอดความรู้ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ 
ทสม. ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่แปด        
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ 
เกาะกูด จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
1.2 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
1.3 การบุกรุกท าลายป่า (ป่าบก ป่าชายเลน) 
1.4 การเติบโตของเมือง 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา โดยการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการวางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับ
ศักยภาพของ ทสม. ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก ทสม. มีความหลากหลายนั้น ควรมีการพัฒนาศักยภาพ 
ทสม. ให้เท่าเทียมกัน โดยต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ด้านความตระหนัก ด้าน
เผยแพร่ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการตรวจสอบความรู้และปฏิบัติ  (สุรชัย ร าไพ สัมภาษณ์,  
18 ตุลาคม 2558) 

4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 

4.1 เพ่ิมความรู้ ความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2 พัฒนาความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
4.3 พัฒนาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4.4 สร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่เก้า        
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ 
เกาะช้าง จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 
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1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
1.2 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า เพ่ือปลูกยางพารา 
1.3 ปัญหาขยะ 
1.4 สัตว์น้ าลดจ านวนลง 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้ 

2.1 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
2.2 ให้ความรู้แก่ ทสม. 
2.3 ปลูกป่าชายเลนเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
2.4 สร้างแนวกันคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
3.1 ขาดความรู้และทักษะในการด าเนินงาน 
3.2 ขาดความตระหนัก 
3.3 ขาดความมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ 
3.5 ด้านจริยธรรม (ดนัย จันทษี สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2558) 

4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 

4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

4.2 สร้างจริยธรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 ให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คนที่สิบ        
ซึ่งเป็นรองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
1.1 ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
1.2 ปัญหาการบุกรุกครอบครองพ้ืนที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย 
1.3 ปัญหาขยะและน้ าเสีย 

2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมี
การแก้ปัญหา ดังนี้ 

2.1 ตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ จับกุม ด าเนินคดี ก าหนดพ้ืนที่ล่อแหลม เฝ้าระวัง 
2.2 ตรวจสอบ ด าเนินการตามกฎหมาย ปลูกทดแทน 
2.3 ก าจัดขยะเก่า จัดการขยะใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ ออกเทศบัญญัติบังคับการ

ทิ้งขยะ และสร้างวินัยให้ประชาชน 
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3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
3.1 ขาดความรู้ ค ว ามสามารถและทักษะในประ เด็นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 ขาดเจตคติและความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 ขาดจริยธรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.5 ขาดความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พัชรินทร์ ผลกาจ สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2558) 
จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทั้ง 

10 คน เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1.1 ปัญหาทรัพยากรดินไม่สมบูรณ์พอส าหรับการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภค  
1.2 ปัญหาทรัพยากรน้ า ได้แก่  

1.2.1 ปัญหาด้านการจัดการน้ า ส่งผลให้ เกิดภัยแล้งท าให้มีน้ า ใช้ 
ไม่เพียงพอในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วม
ในฤดูฝน 

1.2.2 ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคูคลองสาธารณะ โดยไม่มีการบ าบัดก่อน 
ส่งผลต่อพืชสวนของชาวบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และสัตว์น้ าลดจ านวนลง 

1.3 ปัญหาขยะ ได้แก่ 
1.3.1 ปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยไม่มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ และมลพิษ 
1.3.2 ปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บ

และก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่  

1.4.1 ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ครอบครองพ้ืนที่ป่าอย่าง
ผิดกฎหมาย ทั้งป่าบกเพ่ือที่อยู่อาศัยและปลูกยางพารา และป่าชายเลนเพื่อสร้างกิจการร้านอาหาร 

1.4.2 ปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและใช้อย่างฟุ่มเฟือย 
ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5 ปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนจากกิจกรรมมนุษย์อย่างรุนแรง 

1.6 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

2.1 ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการให้
ความรู้และการสร้างจิตส านึก ได้แก่  

2.1.1 ควรจัดให้มีการประชุม/อบรม ให้ความรู้ เช่น ดิน น้ า ป่า แก่ประชาชน 
และ ทสม. เพ่ือจะน าไปขยายผลในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.1.2 ควรสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพ่ือให้รู้จักดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.1.3 ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในการวางแนวทางปฏิบัติและจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
บูรณาการ 

2.1.4 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจตรา ตรวจสอบ ก าหนดพื้นที่ล่อแหลม เฝ้าระวัง และด าเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ผู้ฝ่าฝืน  

2.1.5 ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ทันสมัย ทันปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และน ามาบังคับใช้ต่อผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 

2.2 ความต้องการแก้ปัญหาน้ า ได้แก่  
2.2.1 ควรมีการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหา

งบประมาณในการสร้างที่กักเก็บน้ าเพื่อการบริโภคและการเกษตร 
2.2.2 ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการน้ าที่ใช้ในครัวเรือน ก่อน

ปล่อยทิ้งลงในคูคลองสาธารณะ 
2.2.3 ควรบริหารจัดการน้ าเสียจากโรงงาน ครัวเรือน ชุมชน ให้ได้

มาตรฐาน ก่อนระบายน้ าลงคูคลองสาธารณะ 
2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัด 

น้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่อยู่ติดแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเล  
2.3 ความต้องการแก้ปัญหาขยะ ได้แก่  

2.3.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยร่วมกับผู้ประกอบกิจการและ
ท้องถิ่น เพ่ือจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3.2 ควรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและสร้างวินัยให้ประชาชน โดย
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะ ขยะเป็นศูนย์) 

2.3.3 ควรมีการก าจัดขยะเก่า จัดการขยะใหม่ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยการ
ออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับการทิ้งขยะ  

2.4 ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ง ได้แก่  
2.4.1 ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและ

เพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า 
2.4.2 ควรสร้างแนวกันคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
3.1 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

บางส่วนไม่มีจิตอาสาโดยแท้จริง ใช้เงินเป็นตัวตั้งในการท างาน มีเงื่อนไข ข้อแลกเปลี่ยนมากเกินไป 
และมีความขัดแย้งกัน 

3.2 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ไม่ให้ความส าคัญการประชุม  

3.3 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
ที่ปฏิบัติงานจริง มีจ านวนไม่มากนัก  
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3.4 ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจากหน่วยงานของรัฐ  
3.5 ขาดความเป็นตัวตนและไม่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
3.6 ขาดความตระหนักและจิตส านึกต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.7 ขาดจริยธรรมในการด าเนินงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.8 ขาดความรู้ ค ว ามสามารถและทักษะในประ เด็นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรบ. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.9 ขาดความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณะชน 

3.10 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ  การวางแผนและตัดสินใจในการ
ด าเนินงานโครงการของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.11 ไม่มีศูนย์กลางในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 
4.1 พัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวกับต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
4.2 พัฒนาด้านความตระหนัก เจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 พัฒนาด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4.4 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพให้เข้มแข็ง 
4.5 พัฒนาด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ทั้งในด้านการพูดในที่

สาธารณะ การอภิปราย การบรรยายให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.6 พัฒนาด้านการเป็นจัดอาสาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.7 ควรพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ โดยการฝึกอบรมโดยมีหลักสูตรอบรมระยะ

สั้น และระยะยาว 
4.8 ควรจัดท าคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับทสม. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.9 พัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับทสม. 
 

4.2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ใน 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้  

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  พบว่า 
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คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของ 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
3) มีความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะ เกี ่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ พ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบ

นิเวศ และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
6) มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะ ด ้านป้องกันร ักษา และฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) มีความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) มีความรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
9) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
11) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตาม 

ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

10 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การมีค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3) มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
5) มีความศรัทธา และอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
6) ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มืออาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน 
7) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
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8) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

9) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10) มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4) มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 
7) ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
8) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 
9) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม 

และผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้อง 
10) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืน

ดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลด

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง 

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5) ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

6) ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

7) มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

8) มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

9) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า การลดใช้
สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

10) ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

2) สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
3) สนใจใฝ่ เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่ เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
5) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 
6) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 
7) สามารถอบรมแนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
8) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน หรือ

เว็บไซต์ 
10) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่ายให้กับอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านได้ทุกระดับ 
11) มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ 

ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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        ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยกับคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้
น าเสนอ และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้ และทักษะทางด้านระบบนิเวศ 
3) มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
5) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
6) มีความรู้ด้านระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
7) มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 
8) มีความรู้และทักษะในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องเป็นผู้มองการไกลและมีความคิดที่เป็นระบบในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
3) มีความศรัทธาต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม 
4) ต้องอุทิศตนในการรณรงค์และเป็นผู้น าในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) มีความตระหนักรับรู้ถึงมาตรการที่จ าเป็นในส่วนของประชาชนที่ท าหน้าที่ดูแล

สิ่งแวดล้อม 
6) มีความตระหนักและเฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
7) มีความตระหนักว่าควรด าเนินกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์  

มีอิทธิพลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับประเทศและระดับโลก 
9) มีความตระหนักและยอมรับในการน าคู่มือ ทสม. มาใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น า วางตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในด้านความประพฤติอย่างสม่ าเสมอ 
2) ท าหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาและผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ความซื่อสัตย์ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและหมู่บ้าน 
4) มีความคิดแยกขยะในครัวเรือน และเป็นผู้น าในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน 
5) ท าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 
6) ช่วยสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนที่ 
7) ชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
8) ร่วมรณรงค์จัดท ากิจกรรมปลูกป่า พืชสมุนไพรและป่าชุมชน 
9) มีจุดยืนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนให้รู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ประประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3) ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือช่วยหาแนวทางใน

การช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย ทสม. เพ่ือท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
6) ประสานงานในการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิ่งแวดของเครือข่าย ทสม. 
7) มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย ทสม. เพ่ือท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
8) ประสานงานในการเผ้าระวัง และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
9) มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประสิทธิภาพและสถานการณ์ 

ในท้องถิ่นท่ีเสี่ยงกับสิ่งแวดล้อม 
10) ร่วมจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน 
11) ร่วมจัดท ากิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การปลูกป่า การลดใช้

สารเคมี เป็นต้น 
12) ร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลท้องถิ่นกับเครือข่าย ทสม. อ่ืน ๆ 
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได ้

2) มีความสามารถในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ใบปลิวด้านสิ่งแวดล้อม 
3) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและเครือข่าย 
5) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 
6) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ได้ 
7) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
8) สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครือข่ายผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

วารสาร วิทยุชุมชน และเว็บไซต์ได้ 
9) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่าย ทสม. ได้ทุกระดับ 
10) มีความสามารถในการจัดการศูนย์การเรียนรู้  เช่น ด้านการอนุรักษ์ ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง (สุดา ประกอบกิจ สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์พ้ืนที่เรียนรู้ เครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้ด้านนิเวศของสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. 
6) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 
7) มีความสามารถในการคิดและมองปัญหาสิ่งแวดล้อม 
8) มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกล และมีความคิดที่ เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
3) มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
4) มีความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
5) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และข้างเคียง 
6) มีความศรัทธาและอุทิศตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7) มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
8) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีการวางตัวที่ดีเป็นแบบอย่างในการดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้กล่องโฟม 

เป็นต้น 
4) มีการคัดแยกขยะครัวเรือน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
6) มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ถึงประชาชนในท้องถิ่น 
7) มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร และน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
8) มีจุดยืนของตนเองในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ประชาชนรู้กับปัญหาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2) ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3) ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น โดยร่วมกับภาครัฐและประชาชนในพื้นท่ี 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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5) ต้องร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้มีความเข้มแข็งในชุมชนและใกล้เคียง 
6) มีส่วนร่วมเฝ้าระวังและประสานงานในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
7) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับเครือข่าย ทสม. อ่ืน ๆ 
8) มีการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอื่น ๆ 
9) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชน 

ในพ้ืนที่ร่วมกันแก้ไข 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
2) สิ่ งแวดล้อมให้ชุมชนสามารถจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
3) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
4) สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
5) สามารถให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับเครือข่าย ทสม.

ต่าง ๆ ทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
6) สามารถอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เครือข่าย ทสม.ต่าง ๆ 
7) มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะ เศรษฐกิจพอเพียง 
8) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เครือข่าย ทสม.และชุมชนให้เกิดประโยชน์

ได้ (อริยา แจ้งใจ สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สาม ซึ่ งเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ด้านสถานการณ์ทางปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้ ในการป้องกันรักษาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. 
6) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 
7) มีความรู้และวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง 
8) มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) เป็นผู้มีความคิดก้าวไกลในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
2) มีค่านิยมที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความตะหนักและเห็นความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
4) มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อสิ่งแวดล้อม 
5) มีความรัก ห่วงใยและหวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
6) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
7) มีความตระหนักและรู้ถึงมาตรการของรัฐที่ใช้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าและวางตนที่ดีในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบดูแลทรัพยากรป่าไม้ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
5) ช่วยรณรงค์สร้างเสริมจิตรส านึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
6) ร่วมท ากิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า  

การจัดการขยะ 
7) ชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ 
8) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 
3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ ในการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. 
6) ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเครือข่าย 

ทสม. 
7) จัดท ากิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การดูแลบ ารุงรักษาคูคลอง 
8) ร่วมกันรณรงค์ให้เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 
9) ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่าย ทสม. ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเครือข่าย ทสม. อ่ืน ๆ 
2) มีความสารถจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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3) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคถ่ายทอดความรู้ด้านประชาสัมพันธ์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีความรู้ความสามารถให้ค าปรึกษาประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 

5) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
6) สามารถอบรมแนะน าให้กลุ่มเบ้าหมาย เป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
7) มีความสามารถส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เครือข่าย ทสม. ต่าง ๆ 
8) มีความสามารถประชาสัมพันธ์บ่นสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน (เฉลิมพร  มั่นคง สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สี่  ซึ่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ความรู้ด้านระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5) บทบาทของ ทสม. ที่ถูกต้อง 
6) การเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
7) ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายของสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเฉพาะที่เป็นปัญหา

เท่านั้น เช่น การรายงานผลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
8) การท างานอย่างมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอย่างมีระบบ 
9) องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
10) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) การรวมแนวความคิดในองค์รวมอย่างมีระบบด้วนสิ่งแวดล้อม 
2) ความรับผิดชอบและห่วงใยต่อสังคมสิ่งแวดล้อม 
3) ความตระหนักถึงปัญหาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ท้องถิ่น ประเทศ และระดับชาติ 
4) การเมือง สังคม ประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 
5) การรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
6) วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้นแบบและการประพฤติปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
2) การประกอบอาชีพและและแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3) เทคนิคในการจูงใจให้ประชาชนมีจริยธรรมที่ดี 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2) ระเบียบและใช้กฎหมายด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
4) การประสานงานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ 
6) การจูงใจ กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
7) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานโครงการ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) การถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย 
4) การน าความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5) การจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
6) การสร้างเสริมสมรรถภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
7) ช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในสื่อต่าง ๆ 
8) การกระตุ้น ให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) การรวบรวมเครือข่ายอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มี

อาสาสมัครของแต่ละกรม ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น รสทป. รสท. ควร
เป็น ทสม. ในภาพรวมของกระทรวง 

2) ควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ไม่ใช่จัดงานรวมตัวกันเป็น
ครั้งเท่านั้น (อาทิตย์ ละเอียดดี สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558) 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ห้า ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านทักษะพ้ืนฐาน ด้านกฎหมาย 
2) ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ทสม. อย่างชัดเจน 
3) ให้รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
4) ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บ ปัญหาและสาเหตุ (ควรท าอย่างไร) 
5) ให้มีการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม (ในการท างานสร้างเครือข่าย) 
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6) ให้มีความรู้ในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
2) อุทิศตน (ใจ) ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
3) คิดงานอย่างเป็นระบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มือของ ทสม. มาใช้ในหมู่บ้าน 
5) มีจิตใต้ส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
7) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
8) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ท้องถิ่น 

ภูมิภาค ชาติ นานาชาติ 
9) มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มี อิทธิพลต่อ

สิ่งแวดล้อม 
10) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้

รอบคอบ และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ช่วยสร้างจิตใต้ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีการคิดแยะขยะทั้งในครัวเรือนและจัดการขยะในชุมชน 
2) ช่วยกันท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
3) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชสมุนไพร 
4) ชักชวนเพ่ือนบ้านให้มีส่วนร่วมกันในการปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกัน

พิทักษ์รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ปลูกป่า ลดใช้สารเคมีในภาค

เกษตรกรรม 
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข้อมูลข่าวมสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
3) เฝ้าระวัง ประสานงานของ ทสม. 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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7) สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนรู้ถึงสภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

8) สร้างเครือข่าย ทสม. ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
9) มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
2) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน เว็บไซต์ 
3) มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

จัดการขยะ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐกิจพอเพียง 
4) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
5) เพ่ิมความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
6) จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการอยากเรียนรู้ 
7) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 
8) สามารถอบรมแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่

ดีในสังคมได้ (นวลทิพย์ กิจมานะเมตตามิตร์ สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนทีห่ก ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ความรู้ด้านกายภาพ/ชีวภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง 
2) แยกแยะปัญหาการปนเปื้อนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องวิเคราะห์ให้ออกแต่ละด้าน 
3) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
4) ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 
5) มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
6) มีความรู้ด้านป้องกันและพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. 
8) มีความรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
9) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 
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10) มี ค ว ามรู้ ด้ า นสถานกา รณ์ปัญหาและสา เหตุ ค ว าม เสื่ อ ม โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
2) ความส านึกรักทรัพยากรของแผ่นดินหรือส่วนรวมเป็นหลัก 
3) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
4) มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม 
5) มีความตระหนักและรับรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
6) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมว่ามีหลายระดับ ทั้งระดับ

ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
7) มีความเป็นนักกิจกรรมเชิ งวัฒนธรรมและสั งคมของมนุษย์มี อิทธิ พล 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
8) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้อง

ตรวจสอบอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
9) มีค่านิยมและเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
10) มีการยอมรับแนวทางในการน าคู่มือ ทสม. มาใช้ในหมู่บ้าน 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) มีการคิดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการในชุมชน 
5) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6) ชักชวนเพื่อนบ้านให้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
7) ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

การปลูกป่า การปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น 
8) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงนโยบายและผลงาน

ในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้

ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) สร้างกระบวนการมีส่ วนร่วมให้ภาคประชนชนรับรู้ สภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาหนทางช่วยลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) การร่วมตัดสินใจโครงการ ระเบียบ กฎหมาย 
5) การบริหารทรัพยากรและธรรมชาติ 
6) ร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
7) มีส่วนร่วมในการประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
8) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทุกภาคส่วน 
9) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ น้ าเสีย ปลูกป่า 
10) ร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมกับเครือข่าย ทสม. ในท้องถิ่นและใกล้เคียง 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 
2) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความสามารถใช้วิธีถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มเป้าหมาย 
4) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 
5) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ได้ 
6) สามารถอบรมแนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือปฏิบัติ

ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
7) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
8) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและวิทยุชุมชนได้ 
9) มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ชุมชน 

ด้านการจัดการขยะ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) มาตรการการสร้างความส านึกและตอบแทนสิ่งแวดล้อมที่ใช้และสูญเสีย 
2) มาตรการสร้างบรรทัดฐาน ความยุติธรรม และเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง

มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิต (สุรินทร์ สินรัตน์ สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่เจ็ด ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านพื้นฐานนิเวศวิทยา 
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีพ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
6) มีความรู้ทักษะด้านการป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. 
8) มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ได้อย่างกว้างขวาง 
9) มีความสามารถในการคิดหรือวินิจฉัยปัญหาประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
10) มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่ เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ต้องมีความตระหนักกับความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
4) มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่วแวดล้อม 
5) มีการยอมรับเห็นด้วยกับการน าเอาคู่มือ ทสม. มาปรับใช้ในหมู่บ้าน 
6) มีความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและต้องพิจารณา

อย่างระมัดระวังและรอบคอบ 
7) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
8) มีความตระหนักและรู้ถึงกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการประพฤติและปฏิบัติ 
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2) ต้องท าหน้าที่ ในการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 

3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4) มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และช่วยจัดการขยะในชุมชน 
5) ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6) ต้องช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน  

ในท้องถิ่น 
7) ต้องร่วมท ากิจกรรมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ปลูกป่า การจัดการขยะ เป็นต้น 
8) ต้องชักชวนเพ่ือนบ้านในชุมชนให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ  

ในท้องถิ่น 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนรู้ถึงสภาพปัญหาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3) ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางในการลด 

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
6) ต้องประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
7) ต้องท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมกับ 

ทุกภาคส่วน 
8) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ น้ าเสีย การปลูกป่า 
9) ต้องน ากิจกรรมมาแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่าย ทสม.ต่าง ๆ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 
2) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและเครือข่าย 
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4) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพย ากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 

5) มีความสามารถในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและเครือข่าย ทสม. อ่ืน ๆ ได้ 

6) มีความสามารถอบรม แนะน า ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

7) สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

8) มีความสามารถในการจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เช่น การอนุรักษ์ป่าชุมชน  
การจัดการขยะ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

9) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่าย ทสม. ได้ทุกระดับ (อ านาจ ชูสนุก 
สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2558) 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่แปด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ความสามารถในการหาปัญหาและสาเหตุของธรรมชาติ 
2) มีความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความเข้าใจในระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรูและทักษะในการป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6) มีความเข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 
7) มีทักษะในการเฝ้าระวังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องเป็นผู้มีความคิดกว้างไกลและมีความคิดที่ เป็นระบบในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
3) มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
4) มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) ยอมรับและเห็นด้วยในการน าเอาคู่มือ ทสม. มาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน 
6) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
7) มีความตระหนักถึงความหลากหลายในสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ 
8) มีความเห็นว่ ากิ จกรรมเชิ งวัฒนธรรมและสั งคมของมนุษย์มี อิทธิพล 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประพฤติปฏิบัติตนในการดูแล

สิ่งแวดล้อม 
2) ประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความ

ซื่อสัตย์ 
3) ปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้ าระวั งตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 
5) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหารและพืชสมุนไพร 
6) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) สร้ า งกระบวนการมีส่ วนร่ วมให้ภาคประชาชนให้ รู้ สภาพปัญหาด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาหนทางการชวยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอรุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. 
6) ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับเครือข่าย ทสม. อ่ืน ๆ 
7) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การก าจัดขยะ 
8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 
2) มีความสามารถในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ ใบปลิว ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
3) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
4) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
5) มีความสามารถในการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่าย ทสม. 
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6) สามารถอบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

7) สามารถให้การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 
8) สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน 

หรือเว็บไซต์ 
9) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่าย ทสม. ได้ทุกระดับ (อินทิรา  มานะกุล 

สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่เก้า ซึ่งเป็นประธานชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด ได้มี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) พัฒนาทักษะการรับรู้และเรื่องของภูมินิเวศ 
2) ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ด้านการฟ้ืนฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
4) มีทักษะในการคิดปัญหาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
5) มีความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความตระหนักในเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความรักและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความศรัทธาและอุทิศตนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
4) มีความตระหนักในความหลากหลายของระบบนิเวศ 
5) มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะความเป็นผู้น าในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
2) ท าหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
4) ท ากิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น การปลูกป่า 

การก าจัดขยะ 
5) ร่วมเป็นผู้น าเดินการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนน าไปทิ้ง 
6) มีความรู้ในการหาปัญหาและสาเหตุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

ที่ถูกท าลาย 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) เทคนิคกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
2) มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการที่ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของทางราชการ 

4) มีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
5) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
6) มีการประสานงานในการน ากิจกรรมระหว่างเครือข่ายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
7) มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการด้านสิ่งแวดล้อม

ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
2) สามารถจักท าแผ่นพับ ใบปลิว จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 
3) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
4) สามารถช่วยรณรงค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชน

ในพ้ืนที่ 
5) มีความสามารถส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  และ

เครือข่ายอ่ืน ๆ 
6) มีความสามารถในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน

น าไปใช้ 
7) มีทักษะในการสื ่อสารประสาสัมพันธ์ด้านสิ ่งแวดล้อมกับเครือข่ายอื่น  ๆ  

(วินิจ  นิรันดร์พานิช สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนทีส่ิบ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) แก้ปัญหาและสาเหตุของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) มีความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
3) มีความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้และทักษะในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย 
6) มีความรู้ในการคิดและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีเจตคติท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความศรัทธาและมีจิตอาสา 
3) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
4) มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน 
4) มีจุดยืนของตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมปลูกป่า 
6) ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย ป่าถูกบุกรุก 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ส่งเสริมกิจกรรมประชาชนให้ร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ร่วมสร้างเครือข่าย ทสม. 
3) ประสานงานกับทางราชการ แหล่งข่าวสาร ในการดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
4) จัดท ากิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดขยะ 
5) จัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด 
6) มีส่วนร่วมในการวางแผนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) สามารถจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดท าป้าย แผ่นพับ 
2) สามารถให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
3) สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
4) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น วิทยุชุมชน 
5) มีความสามารถในการจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
6) สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากทางราชการมาถ่ายทอดให้แก่

เครือข่าย ทสม. (ปรีชา  แสวงหาทรัพย์ สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแก้ไขปัญหาและสาเหตุของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4) มีความรู้ด้านกระบวนการจัดการองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม มีความรู้และความ
เข้าใจในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. 

5) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ 
เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการคิดหริพินิจวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
2) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
3) มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4) มีการยอมรับเห็นด้วยกับการน าเอาคู่มือ ทสม. มาปรับใช้ในหมู่บ้าน 
5) มีความตระหนักต่อการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
6) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
7) มีเจตคติที่ดีและเล็งเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์  มีอิทธิพล

ต่อสิ่งแวดล้อม 
8) มีการยอมรับและเห็นด้วยกับการน าคู่มือ ทสม. มาใช้ในท้องถิ่น 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าและวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพิทักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งการปฏิบัติและประพฤติตน 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้านด้วยความซื้อสัตย์ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) มีการจัดการคิดแยกขยะและเป็นผู้น าในการคิดแยกขยะในครัวเรือนและ 

ในชุมชน 
5) ท าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

ในหมู่บ้านและชุมชน 
6) ท าหน้าที่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 
7) ประพฤติ ปฏิบัติ และชักชวนเพ่ือนบ้านให้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
8) ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพร 
9) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม และ

ผลงานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ต้องสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนรู้และเข้าใจปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นตน 

3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวิ เคราะห์ปัญหาเพ่ือหาวิธีการในการลด 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
สงวน คุมครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย ทสม. ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
6) มีการประสานงานและเฝ้าระวังในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. 
7) มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 

ทุกภาคส่วน 
8) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า 
9) มีการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมกับเครือข่าย ทสม. ต่าง ๆ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 
2) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความสามารถการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
6) มีทักษะในการเสริมสร้างและสื่อสารกับเครือข่าย ทสม. ได้ทุกระดับ 
7) มีความสามารถในการจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เช่น การจัดการป่าชุมชน การ

จัดการขยะ การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ไพศาล  ธนะเพ่ิมพูล สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558) 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สิบสอง ซึ่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) การรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2) มีพ้ืนฐานความรู้ด้านนิเวศวิทยา 
3) มีทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน ขยะ น้ า 
4) มีความรู้ด้านพ้ืนฐานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

กฎหมายป่าไม ้
5) มีความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้ความรู้ให้แก่ประชาชน 
6) มีความรู้ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
7) มีความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และเชื่อมโยง

ความรู้ซึ่งกันและกัน 
8) การตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) การเป็นผู้มองการณ์ไกล และมีความคิดที่ เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของเครือข่าย ทสม. 
3) มีความรักและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ต้องมีความศรัทธาและอุทิศตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ

ท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
6) ต้องมีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง

จ าเป็น และต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
7) มีความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องจ าเป็นและ 

ทุกคนต้องร่วมมือกันด าเนินการและรับผิดชอบ 
8) มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีภาวะผู้น าและวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติตนและปฏิบัติ 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยความ

ซ่ือสัตย์ 
3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบอาชีพสีเขียว 
4) มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และร่วมมือกับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 
5) ท าหน้าที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน

อย่างสม่ าเสมอ 
6) ต้องชักชวนเพื่อนบ้านในชุมชนให้ร่วมมือกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
7) ต้องร่วมมือกันจัดท ากิจกรรมเพ่ือบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ 

น้ าเสีย 
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8) ต้องมีจุดยืนของตัวเองในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทางท่ีถูก 

9) ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงแนวทาง และนโยบาย ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐ 

องคป์ระกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนรู้รู้ถึงสภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2) ต้องส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3) ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและท าการวิเคราะห์ปัญหา และหาทางลดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

4) มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย และพัฒนาเครือข่าย ทสม. ให้เข้มแข็ง 
5) ประสานงานและเฝ้าระวัง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืน ๆ 
6) มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 

ทุกภาคส่วน 
7) ร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ น้ าเสีย การปลูกป่า 
8) ร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับเครือข่าย 

ต่าง ๆ ทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) มีความสามารถจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครือข่ายในการด าเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
2) มีความสามารถการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้กับชุมชนได้ 
3) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4) มีความสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าให้ชุมชนรับรู้ถึงประเด็นปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
5) มีความสามารถอบรม แนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม และ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
6) มีความสามารถในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

ในการฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม 
7) มีความสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน 
8) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่าย ทสม.กับทุกระดับ 
9) มีความสามารถในการจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เช่น การจัดการขยะ เศรษฐกิจ

พอเพียง ให้กับเครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่น (เยาวนีย์  สุทธิพงศ์ สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 
2558) 
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ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์และค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อม
ทั้งสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ส าหรับน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
   4.2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

     ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากขั้นตอนที่ 1 มาท าการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา เพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ดังนี้   

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Characteristic1) ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ (Char 1_1 ถึง Char 1_11) ดังนี้ 

1)  มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
3)  มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4)  มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)  สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เป็น

อย่างดี 
6)  มี ความรู้ ค ว ามสามารถและทั กษะด้ านป้ อ งกันรั กษาและ ฟ้ืน ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7)  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
8)  มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
9)  มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
11) มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง การ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบที่  2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

(Characteristic 2) ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ (Char 2_1 ถึง Char 2_10) ดังนี้ 
1) การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2) การมีค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความตระหนักถึ งความส าคัญของ เครื อข่ ายอาส าสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
5) มีความศรัทธา และอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
6) ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มืออาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน 
7) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
8) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
9) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ  และระดับนานาชาติที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10) มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Characteristic 3) ประกอบด้วย  10 
คุณลักษณะ (Char 3_1 ถึง Char 3_10) ดังนี้ 

1) มี ภ า ว ะผู้ น า ใ นก า ร ว า ง ตน เ ป็ น แ บบ อย่ า งที่ ดี  ด้ า นก า ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2) ปฏิบัติหน้าที่ ในการพิทักษ์รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 

3) มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4) มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 
7) ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
8) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 
9) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม 

และผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้อง 
10) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืน

ดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Characteristic 4) ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ (Char 4_1 ถึง Char 4_10) ดังนี้ 

1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาหนทางช่วยลด
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

6) ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

7) มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

8) มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

9) ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการขยะ การปลูกป่า การลด
ใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

10) ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Characteristic 5) ประกอบด้วย  10 คุณลักษณะ (Char 5_1 
ถึง Char 5_10)  ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

2) สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
3) สนใจใฝ่ เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามจุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
5) มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 
6) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 
7) สามารถอบรมแนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
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8) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน 
หรือเว็บไซต์ 

10) มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่ายให้กับอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านได้ทุกระดับ 

11) มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ 
ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.1-4.7 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่ ร้อยละ ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน   

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 
1. ชาย 373 74.60 
2. หญิง 127 25.40 

รวม 500 100.00 
อายุ 
1. อายุไม่เกิน 20 ปี 1 0.20 
2. 21 – 30 ปี 19 3.80 
3. 31 – 40 ปี 95 19.00 
4. 41 – 50 ปี 237 47.40 
5. ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 148 29.60 

รวม 500 100.00 
การศึกษา 
1. ประถมศึกษา 189 37.80 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 109 21.80 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 141 28.20 
4. อนุปริญญา/ปวส. 13 2.60 
5. ปริญญาตรี 34 6.80 
6. สูงกว่าปริญญาตรี 14 2.80 

รวม 500 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
อาชีพ 
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 1.20 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 1 0.20 
3. พนักงานราชการ 20 4.00 
4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 137 27.40 
5. รับจ้างทั่วไป 56 11.20 
6. เกษตรกร 279 55.80 
7. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 0.20 

รวม 500 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 373 คน (ร้อยละ 
74.60) และเป็นเพศหญิง 127 คน (ร้อยละ 25.40) อายุ 41 – 50 ปี 237 คน มากที่สุด (ร้อยละ 47.40) 
รองลงมามีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 148 คน (ร้อยละ 29.60) และมีอายุ 31 – 40 ปี 95 คน (ร้อยละ 
19.00) กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 189 คน มากที่สุด (ร้อยละ 37.80) รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 141 คน (ร้อยละ 28.20) และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 109 คน (ร้อยละ 21.80) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกร 279 คน มากที่สุด (ร้อยละ 55.80) 
รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 137 คน (ร้อยละ 27.40) และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป 56 คน 
(ร้อยละ 11.20) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมคีวามรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ 

ของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.69 0.78 มาก 

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 3.32 0.87 ปานกลาง 
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.68 0.83 มาก 

4 มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.41 0.84 ปานกลาง 

5 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

3.56 0.85 มาก 

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.77 0.86 มาก 

7 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.63 0.90 มาก 

8 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.52 0.88 มาก 

9 มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.48 0.88 ปานกลาง 

10 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจ
พิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3.54 0.84 มาก 

11 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.61 0.87 มาก 

รวม 3.56 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและฟื้นฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 3.77, S.D.= 0.86) รองลงมา 2 อันดับ คือ มีความรู้
ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( X = 3.69, 
S.D.= 0.78) และมีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
( X = 3.68, S.D.= 0.83) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
( X = 3.32, S.D.= 0.87) 

 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 2 
ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.68 0.96 มาก 

2 การมีค่านิยมที่ดีเก่ียวกับการดูแลรักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.89 0.80 มาก 

3 มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.89 0.82 มาก 

4 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม 4.37 0.76 มาก 
5 มีความศรัทธา และอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4.13 0.85 มาก 
6 ยอมรับและเห็นด้ วยกับแนวทางในการน า เอาคู่ มื อ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้
ในหมู่บ้าน 

4.11 0.82 มาก 

7 มีความตระหนักถึ งการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้
วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

3.97 0.85 มาก 

8 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.97 0.84 มาก 

9 มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติที่ เ กี่ ย วข้ องกับประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.87 0.86 มาก 

10 มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มี
อิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 

3.86 0.91 มาก 

รวม 3.97 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ที ่เ ป็นกลุ่ มตั วอย่ า งมี ความคิ ด เห็นต่อองค์ประกอบ คุณลั กษณะของอาสาสมั คร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.97, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68-4.37 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรัก
และห่วงใยสิ่งแวดล้อม (X = 4.37, S.D.= 0.76) รองลงมา 2 อันดับ คือ มีความศรัทธา และอุทิศตน
ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (X = 4.13, S.D.= 0.85) และยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอา
คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน (X = 4.11, S.D.= 0.82) 
ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.68, S.D.= 0.96) 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 3 
ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3.96 0.80 มาก 

2 ปฏิบัติหน้าที่ ในการพิทักษ์รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 

4.11 0.87 มาก 

3 มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 4.06 0.82 มาก 
4 มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน 3.83 0.93 มาก 
5 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.88 0.81 มาก 

6 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

3.94 0.84 มาก 

7 ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

3.95 0.79 มาก 

8 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 3.97 0.84 มาก 
9 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 

ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้อง 

3.86 0.87 มาก 

 



165 

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
10 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ

เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่
ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 

3.84 0.83 มาก 

รวม 3.94 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ที ่เ ป็นกลุ่ มตั วอย่ า งมี ความคิ ด เห็นต่อองค์ประกอบ คุณลั กษณะของอาสาสมั คร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 3.94, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.83-4.11 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ (X = 4.11, S.D.= 0.87) รองลงมา  
2 อันดับ คือ มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน (X = 4.06, S.D.= 0.82) และ
ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร ( X = 3.97, S.D.= 0.84) ส่วนรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน (X = 3.83, S.D.= 0.93) 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 4 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพ

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3.75 0.82 มาก 

2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3.89 0.86 มาก 

3 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
หาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.84 0.88 มาก 

4 มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
สงวน คุ้ มครอง  และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.87 0.83 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
3.82 0.89 มาก 

6 ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน 

3.85 0.92 มาก 

7 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.74 0.77 มาก 

8 มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน 

3.80 0.87 มาก 

9 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การ
ปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

3.99 0.86 มาก 

10 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.82 0.84 มาก 

รวม 3.84 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.74-3.99 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรม 
รณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม (X = 3.99, 
S.D.= 0.86) รองลงมา 2 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (X = 3.89, S.D.= 0.86) และมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้าน
การอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.87, S.D.= 0.83)  
ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (X = 3.74, S.D.= 0.77) 

 
  



167 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 5 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ได ้

3.77 0.81 มาก 

2 สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ ใบปลิว ด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ 

3.49 0.92 มาก 

3 สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.74 0.83 มาก 

4 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมายทางด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 

3.72 0.86 มาก 

5 มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 

3.76 0.90 มาก 

6 สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
การเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 

3.58 0.90 มาก 

7 สามารถอบรมแนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

3.74 0.91 มาก 

8 มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.82 0.86 มาก 

9 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร 
วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

3.59 0.93 มาก 

10 มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่ายให้กับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านได้ทุกระดับ 

3.59 0.93 มาก 

11 มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้าน
การอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

3.73 0.95 มาก 

รวม 3.68 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.68, S.D.= 0.75) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.65-4.82 รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(X = 3.82, S.D.= 0.86) รองลงมา 2 อันดับ คือ มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ (X = 3.77, S.D.= 0.81) และ
มีความสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้   
( X = 3.76, S.D.= 0.90) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
ใบปลิว ด้านสิ่งแวดล้อมได้ (X = 3.49, S.D.= 0.92) 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
5 องค์ประกอบ 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.56 0.66 มาก 

2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.97 0.66 มาก 
3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3.94 0.66 มาก 
4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.84 0.71 มาก 

5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.68 0.75 มาก 

รวม 3.80 0.61 มาก 
    

จากตารางที่ 4.7 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D.= 0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56-3.97 รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( X = 3.97, S.D.= 0.66) 
รองลงมา 2 อันดับคือ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (X = 3.94, S.D.= 0.66) และด้านการมีส่วนร่วมใน
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.84, S.D.= 0.71) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.56, S.D.= 0.66) 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงในเชิงทฤษฎีของตัวแบบการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตกับตัวแปรแฝง ที่จัดกลุ่มตัวแปร โดยน าตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์สูงมารวมในกลุ่มเดียวกัน 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการยืนยันความถูกต้องของการจัดกลุ่มตัวแปรเชิงสังเกตกับตัวแปรแฝงใน
แต่ละตัว โดยผู้วิจัยจ าแนกตัวแบบการวัดออกเป็น 5 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ วิ จั ยท าการ พิจารณาองค์ประกอบด้ านการมี ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 11 ตัวแปร คือ Char 1_1 ถึง  
Char 1_11 ดังภาพที ่4.1 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
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ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.1 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ องค์ประกอบดังกล่าวมีค่าระดับความ
น่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.000 (p ต้องมากกว่า 0.05) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) 
เท่ากับ 10.022 (CMIN/DF ต้องน้อยกว่า 3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.857 
(GFI ต้องมากกว่า 0.90) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.134 (RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08) (เกณฑ์การพิจารณาแสดงดังตารางท่ี 3.1) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องท าการปรับแต่งองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาม
ค าแนะน าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับแต่งองค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการยุบรวม 
ตัวแปร จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ Char 1_1 และ Char 1_3 คู่ที่ 2 คือ Char 1_5 และ Char 
1_7 และคู่ที่ 3 คือ Char 1_10 และ Char 1_11 ท าให้เกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมา และองค์ประกอบ
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) 
ผลของการปรับแต่งองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 ผลการปรับแต่งองค์ประกอบด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 

ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.2 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาได้จาก 

1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.096 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    
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2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.582 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า 
ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.992 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่า ตัวแบบการด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมี
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมี 8 คุณลักษณะ แสดงดังตารางที่ 4.8  

 
ตารางที่ 4.8  องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ค่าน  าหนัก 
ระหว่างตัวแปรแฝง 
กับตัวแปรเชิงสังเกต 

1 มีความรู้ ด้ านสถานการณ์ปัญหา  สา เหตุ ของปัญหา
สิ่ งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.00 

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 1.07 
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.15 

4 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

1.20 

5 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.35 

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.22 

7 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.19 

8 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจ
พิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพ่ือ
การติ ดตาม  ตรวจสอบเฝ้ า ระวั ง  การ เปลี่ ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.33 
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2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัยท าการพิจารณาองค์ประกอบด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 10 ตัวแปร คือ Char 2_1 ถึง Char 2_10 ดังภาพที ่4.3 

 
ภาพที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลการวิ เคราะห์ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังภาพที ่4.3 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ องค์ประกอบดังกล่าวมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) 
เท่ากับ 0.000 (p ต้องมากกว่า 0.05) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 9.841 (CMIN/DF 
ต้องน้อยกว่า 3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.870 (GFI ต้องมากกว่า 0.90) และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.133 
(RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08) (เกณฑ์การพิจารณาแสดงดังตารางที่ 3.1) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องท าการปรับแต่งองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาม
ค าแนะน าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับแต่งองค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการยุบ
รวมตัวแปร จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ Char 2_1 และ Char 2_2 คู่ที่ 2 คือ Char 2_4 และ Char 
2_5 และคู่ที่ 3 คือ Char 2_9 และ Char 2_10 ท าให้เกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมา และองค์ประกอบ
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) 
ผลของการปรับแต่งองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4  ผลการปรับแต่งองค์ประกอบด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.4 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาได้จาก 

1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.242 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    

2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.280 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า 
ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์  

3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.994 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ประกอบด้วย คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมี 7 คุณลักษณะ แสดงดังตารางที่ 4.9   
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ตารางที่ 4.9  องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ค่าน  าหนัก 
ระหว่างตัวแปรแฝง 
กับตัวแปรเชิงสังเกต 

1 การเป็นผู้มองการณ์ไกล มีความคิดและค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.00 

2 มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.99 

3 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1.10 

4 ยอมรับและเห็นด้ วยกับแนวทางในการน า เอาคู่ มื อ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้
ในหมู่บ้าน 

1.33 

5 มีความตระหนักถึ งการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้
วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

1.34 

6 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชน           
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.36 

7 มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่ งแวดล้อม          
และเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์           
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 

1.23 

 
3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัยท าการพิจารณาองค์ประกอบด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จากตัวแปร
สังเกต 10 ตัวแปร คือ Char 3_1 ถึง Char 3_10 ดังภาพที ่4.5 
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ภาพที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.5 พบว่า 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ องค์ประกอบ
ดังกล่าวมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.000 (p ต้องมากกว่า 0.05) ค่าไคสแควร์ 
สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 8.380 (CMIN/DF ต้องน้อยกว่า 3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.897 (GFI ต้องมากกว่า 0.90) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.122 (RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08) (เกณฑ์การพิจารณา
แสดงดังตารางที่ 3.1) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องท าการปรับแต่งองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาม
ค าแนะน าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับแต่งองค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการยุบรวม 
ตัวแปร จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ Char 3_2 และ Char 3_3 คู่ที่ 2 คือ Char 3_4 และ Char 3_5  
และคู่ที่ 3 คือ Char 3_6 และ Char 3_7 ท าให้เกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมา จนกระทั่งตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ผลของการปรับแต่งองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6  ผลการปรับแต่งองค์ประกอบด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.6 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาได้จาก 

1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.221 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    

2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.333 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า 
ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.994 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.026 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านมี 7 คุณลักษณะ แสดงดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10  องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ค่าน  าหนัก 
ระหว่างตัวแปรแฝง 
กับตัวแปรเชิงสังเกต 

1 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

1.00 

2 ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพิทักษ์รักษา 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วย
ความซื่อสัตย์ 

1.09 

3 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เช่น มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะใน
ชุมชน 

0.98 

4 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

1.07 

5 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 1.18 
6 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 

ข่ า ว ส า ร  กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ผ ล ง า น ใ น ก า ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง 

1.17 

7 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่         
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 

1.04 

 
4) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ วิ จั ยท าการพิจารณาองค์ประกอบด้านการมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 10 ตัวแปร คือ Char 4_1 ถึง Char 
4_10 ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิ เ ค ร าะห์ ตั ว แบบการ วั ด ด้ านการมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.7 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ องค์ประกอบดังกล่าว
มีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.000 (p ต้องมากกว่า 0.05) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์  
(CMIN/DF) เท่ากับ 11.692 (CMIN/DF ต้องน้อยกว่า 3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ 0.847 (GFI ต้องมากกว่า 0.90) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.146 (RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08) (เกณฑ์การพิจารณาแสดง
ดังตารางที่ 3.1) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องท าการปรับแต่งองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาม
ค าแนะน าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับแต่งองค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการยุบรวม 
ตัวแปร จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ Char 4_4 และ Char 4_5 คู่ที่ 2 คือ Char 4_6 และ Char 4_7  
และคู่ที่ 3 คือ Char 4_8 และ Char 4_10 ท าให้เกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมา จนกระทั่งตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ผลของการปรับแต่งองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8 ผลการปรับแต่งองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.8 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาได้จาก 

1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.712 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    

2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 0.678 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า 
ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.997 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมี 7 คุณลักษณะ ดังตารางที่ 4.11  
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ตารางที่ 4.11 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ค่าน  าหนัก 
ระหว่างตัวแปรแฝง 
กับตัวแปรเชิงสังเกต 

1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

1.00 

2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

1.05 

3 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
หาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.00 

4 มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

0.96 

5 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นที่แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.95 

6 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริม
การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน 

0.88 

7 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น  การจัดการขยะ             
การปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

0.78 

 
5) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจัยท าการพิจารณาองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 11 ตัวแปร คือ Char 
5_1 ถึง Char 5_11 ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.9 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
กล่าวคือ องค์ประกอบดังกล่าวมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.000 (p ต้อง
มากกว่า 0.05) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 10.710 (CMIN/DF ต้องน้อยกว่า 3) ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.844 (GFI ต้องมากกว่า 0.90) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.139 (RMSEA ต้องน้อยกว่า 
0.08) (เกณฑ์การพิจารณาแสดงดังตารางที่ 3.1 หน้า 131) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องท าการปรับแต่งองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาม
ค าแนะน าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับแต่งองค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการยุบรวม 
ตัวแปร จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ Char 5_1 และ Char 5_3 คู่ที่ 2 คือ Char 5_5 และ Char 5_7  
และคู่ที่ 3 คือ Char 5_10 และ Char 5_11 ท าให้เกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมา จนกระทั่งตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ผลของการปรับแต่งองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 ผลการปรับแต่งองค์ประกอบตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.10 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณา
ได้จาก 

1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.533 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 0.913 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า 
ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.995 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า ตัวแบบการวัดด้านการประชาสัมพันธ์
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ 5 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมี 8 คุณลักษณะ 
ดังตารางที่ 4.12  
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ตารางที่ 4.12 องค์ประกอบที่  5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ค่าน  าหนัก 
ระหว่างตัวแปรแฝง 
กับตัวแปรเชิงสังเกต 

1 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

1.00 

2 สามารถท าป้ ายประชาสัม พันธ์  แผ่น พับ ใบปลิ ว         
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

1.21 

3 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 

1.07 

4 สามารถให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  

1.23 

5 สามารถจัดนิทรรศการ เผยแพร่ ความรู้ เ กี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือกระตุ้น        
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 

1.31 

6 มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้          
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.10 

7 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

1.17 

8 มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้างเครือข่ายจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการ
จัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

1.19 

         
ผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาท าการ

พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 
1. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะก อบ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แสดงดังตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 

องค์ประกอบ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
1. ด้านการมคีวามรู้ที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
3. มีความรู้ ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้าน

กฎหมายสิ่ งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

5. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้ านการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 8. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจ
พิเคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การเป็นผู้มองการณ์ไกล มีความคิดและค่านิยมที่ดี
เกี่ ยวกับการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความตระหนักถึ งความส าคัญของ เครื อข่ าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 4. ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มือ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในหมู่บ้าน 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
2. ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

5. มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

6. มีความตระหนักรู้ ถึ งมาตรการจ า เป็นในฐานะ
ประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

7. มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม          
และเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของ
มนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 1. มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการ
ประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 2. ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพิทักษ์
รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 

 3. ปฏิบั ติ หน้ าที่ ใ นการ เฝ้ า ระวั ง  ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน เช่น มีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน 

 4. ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
สม่ าเสมอ 

 5. ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผัก
สมุนไพร 

 6. ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 
ข่ า วสาร  กิ จกรรม  และผลงานในการ พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง 

 7. มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับ
ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4. มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการ
อนุ รั กษ์  แ ล ะ ฟ้ื น ฟูท รั พย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 5. มี ทั กษะ ในกา ร ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นหลั ก ฐ านแล ะ
สถานการณ์ ในท้องถิ่ นที่ แก่อาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการ
เฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 6. ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับทุกภาคส่วน 

 7. ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
ขยะ  ก ารปลู กป่ า  ก า รลด ใช้ ส า ร เคมี ใ นภาค
เกษตรกรรม 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้
ข้ อมู ล ข่ า วส ารด้ านทรัพยากรธ ร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

 2. สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว         
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

 3. สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

4. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  อ บ ร ม  แ น ะ น า  ใ ห้
กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นผู้ น า ใน การแก้ปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม  

5. สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้น        
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความ
สนใจ 

6. มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้          
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7. สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

 8. มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้างเครือข่ายจัดหา
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้ าน เศรษฐกิจพอเ พียง แก่อาสาสมัคร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

 
2. การศึกษารายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 
2.1 บทความทางวิชาการในวารสารนักบริหารเรื่อง การฝึกอบรม: แนวทาง 

การน าไปใช้ (Training: Implementation Guideline) ของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2556) กล่าวว่า 
การฝึกอบรมสามารถจัดได้โดยองค์กร และสถาบันฝึกอบรมภายนอก การฝึกอบรมมีหลายวิธี ได้แก่ 
การบรรยาย การปฐมนิเทศ การสาธิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การอภิปราย 
การใช้กรณีศึกษา การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมเพ่ือสุขภาพ ในแต่
ละวิธีมีความแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ซึ่งท าได้โดยการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป้าหมายของการฝึกอบรม ความสนใจของบุคลากร และระดับการ
ท างานของบุคลากร ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ และระดับแรงงาน นอกจากนี้ 
ยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับเพศ ช่วงอายุ ระยะเวลาในการฝึกอบรม งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ 
เจ้าหน้าที่และวิทยากร ส่วนขั้นตอนในการพัฒนาควรเริ่มจากการประเมินความจ าเป็น การวางแผน 
การเตรียมการ การด าเนินการพัฒนา การประเมินผลการด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

2.2 Norton (1993) ได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา 
การสอนอย่างมีระบบ (Systematic Curriculum and Instructional Development: SCID) ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Curriculum Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การ
ออกแบบ (Curriculum Design) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการสอน (Instructional Development) 
ขั้นตอนที่ 4 การน าไปปฏิบัติ (Training Implementation) และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Program  
Evaluation) 

2.3 การศึกษาเส้นทางการพัฒนา (Development Roadmap) จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดเส้นทางการพัฒนาไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.3.1 การก าหนดคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 
2.3.2 การด าเนินการพัฒนา 
2.3.3 การประเมินผล 

จากผลการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการวางเส้นทางการพัฒนา (Development  
Roadmap) มายกร่างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน รับรองรูปแบบ (Model) โดยการ
สนทนากลุ่มให้ข้อคิดเห็นต่อรูปแบบ และน ารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะไปทดลองใช้และปรับปรุง
แก้ไข หลังจากนั้นได้น ารูปแบบที่ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปใช้พัฒนาคุณลักษณะของอาสา
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) 
 

จากร่างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนได้ดังนี้ 

1. การวางเส้นทางการพัฒนา 
ผู้วิจัยจะท าการก าหนดวิธีการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนา โดยมีล าดับขั้น

การด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ก าหนดรายการคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่ต้องการพัฒนา 
1.2 ก าหนดกิจกรรมและวิธีการพัฒนา 
1.3 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
การด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ผู้วิจัยท าวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา กรอบระยะเวลา และก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยวิธีการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การระดมความคิด การบรรยาย/การสอน การศึกษากรณี และการอภิปรายกลุ่ม 
ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของทรัพยากรและงบประมาณด้วย วิธีการพัฒนาที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้นั้น ดังภาพที่ 4.12 

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ด้านการมีความรู้ที่เกีย่วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ด้านจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการประชาสัมพันธแ์ละการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) 
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ภาพที่ 4.12 วิธีการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 

 
จากวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สามารถแสดงระยะเวลาในการพัฒนา ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ 
พัฒนาซึ่งอยู่ในกิจกรรมการฝึกอบรมคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 แผนการจัดการพัฒนาและกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)   
 

กิจกรรมการฝึกอบรม วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

การระดมความคิด 
การบรรยาย 

การศึกษากรณี และ
การอภิปรายกลุ่ม 

2 

2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบนิเวศ 
(องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

2 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     
(องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

2 

4. การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ 
(องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

2 

การระดม
ความคิด 

การบรรยาย         
/การสอน 

การอภิปราย
กลุ่ม การศึกษากรณี 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกอบรม วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

5. การพัฒนาภาวะผู้น า 
(องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม) 

การระดมความคิด 
การบรรยาย 

การศึกษากรณี และ
การอภิปรายกลุ่ม 

2 

6. การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย 
(องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

4 

7. การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
(องค์ประกอบที่ 5 การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

3 

8. เทคนิคการเป็นวิทยากร             
(องค์ประกอบที่ 5 การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

3 

รวม 20 
 

2. การด าเนินการพัฒนา 
ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะของ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ไว้ในกิจกรรมการฝึกอบรม
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม.) (แสดงใน
ภาคผนวก ง) 

3. การประเมินผล 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 

ตามเส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ไว้ดังนี้ 

3.1 ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมการฝึกอบรมจะถูกประเมินเมื่ อ เริ่ มกิจกรรม 
การฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบว่าผู้ถูกประเมินมีระดับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจหรือไม่ เพียงใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม ต้องเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.2 ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมต้องมีความรู้หลังจากการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4. การสร้ างคู่ มื อการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
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ผู้ วิ จั ยท าการสร้ างคู่ มือการฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยมีส่วนประกอบภายใน ดังนี้ 

1. ค าน า 
2. สารบัญ แสดงถึงส่วนประกอบของคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3. การใช้คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
4. บทบาทของวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา 
5. สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า 
6. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

6.1 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

6.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศ (องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

6.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์ประกอบ 
ที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

6.4 การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

6.5 การพัฒนาภาวะผู้น า (องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม) 
6.6 การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย (องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
6.7 การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ (องค์ประกอบที่ 5 การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
6.8 เทคนิคการเป็นวิทยากร (องค์ประกอบที่ 5 การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
7. การประเมินผลคู่มือการฝึกอบรม 
ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 1 เล่ม จากนั้นได้น า คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณา
คุณภาพความเหมาะสมของคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ภาคผนวก ง) ผลการประเมินคุณภาพ ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 คุณภาพของคู่ มื อการฝึ กอบรมเ พ่ื อพัฒนาคุณลั กษณะอาสาสมั ครพิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
ที ่ รายการประเมิน X  S.D. คุณภาพ 
1. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบนิเวศ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนาค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. การพัฒนาภาวะผู้น า 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย  5.00 0.00 มากที่สุด 
7. การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 4.40 0.55 มาก 
8. เทคนิคการเป็นวิทยากร  4.40 0.55 มาก 

รวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.15 ผลการประเมินคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นคู่มือที่มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46)  

มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  
1. ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ควรเพ่ิม ข้อมูลปัญหาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข 
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ควรเพิ่ม ลมและอุณหภูมิ เข้าไปด้วย 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรจะมีการกล่าวถึง น้ าท่วม ดินสไลด์ วาตภัย ด้วย 
4. สาเหตุที่ท าให้ระบบนิเวศสูญเสียความสมดุล ควรเพ่ิม การจัดการโดยไม่มีแบบแผน 

หรือขาดการตระหนักร่วม 
5. การเพ่ิมค่านิยมที่สร้างสรรค์ ควรมุ่งเข้าหาความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วย 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท าฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้

ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 30 คน ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 
(ก าหนดการฝึกอบรม แสดงในภาคผนวก ง)  
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4.2.4 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ านวน 30 คน โดยการฝึกอบรมผ่านคู่มือฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 3 วัน 
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน้ าขาว 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีตารางการฝึกอบรมอยู่ในภาคผนวก ง และเปรียบเทียบความรู้
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยรวมในระยะก่อนการ
พัฒนา หลังการพัฒนาละติดตามผล และจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเวลา 1 วัน ใน
วันที่  11 กันยายน 2559 หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 2-3 
ธันวาคม 2559 หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ประเมินคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผลการพัฒนาดังตารางที่ 4.16-4.19   

 
ตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ในระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนาและระยะติดตามผล 
 

ที ่
คะแนนก่อนการพัฒนา คะแนนหลังการพัฒนา คะแนนระยะติดตามผล 

คะแนน 40 ร้อยละ 100 คะแนน 40 ร้อยละ 100 คะแนน 40 ร้อยละ 100 
1 22 55.00 34 85.00 33 82.50 
2 25 60.50 36 94.00 34 85.00 
3 21 52.50 33 52.50 33 82.50 
4 19 47.50 35 87.50 32 80.00 
5 28 70.00 35 87.50 32 80.00 
6 23 57.50 32 80.00 33 82.50 
7 23 57.50 34 85.00 32 80.00 
8 24 60.00 37 92.50 35 87.50 
9 31 77.50 35 87.50 36 90.00 
10 29 72.50 35 87.50 32 80.00 
11 22 55.00 36 90.00 34 85.00 
12 27 67.50 38 95.00 35 87.50 
13 23 57.50 34 85.00 34 85.00 
14 23 57.50 36 90.00 34 85.00 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

ที ่
คะแนนก่อนการพัฒนา คะแนนหลังการพัฒนา คะแนนระยะติดตามผล 

คะแนน 40 ร้อยละ 100 คะแนน 40 ร้อยละ 100 คะแนน 40 ร้อยละ 100 
15 24 60.00 35 87.50 35 87.50 
16 18 45.00 32 82.50 33 82.50 
17 17 42.50 34 85.00 33 82.50 
18 24 60.00 36 90.00 34 85.00 
19 19 47.50 34 85.00 36 90.00 
20 21 52.50 33 82.50 31 77.50 
21 20 50.00 33 82.50 33 82.50 
22 20 50.00 34 85.00 33 82.50 
23 20 50.00 34 85.00 33 82.50 
24 21 52.50 34 85.00 33 82.50 
25 26 65.00 39 97.50 35 87.50 
26 24 60.00 36 90.00 35 87.50 
27 23 57.50 36 90.00 32 80.00 
28 25 60.50 34 85.00 32 80.00 
29 29 72.50 34 85.00 32 80.00 
30 32 80.00 38 95.00 36 90.00 
รวม 703 1,046 1,005 

เฉลี่ย 23.43 34.87 33.50 
ร้อยละ 58.58 87.17 83.75 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ก่อนการพัฒนา เท่ากับ 23.43 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้หลังการพัฒนาเท่ากับ 34.87 และคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ระยะติดตามผล เท่ากับ 
33.50 คะแนน 
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ผลการเปรียบเทียบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน โดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล 

 
ตารางท่ี 4.17 ผลการเปรียบเทียบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน โดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา  
 

คะแนน N X  S.D. t p-value 
ก่อนการพัฒนา 
หลังการพัฒนา 

30 
30 

23.43 
34.87 

3.75 
1.70 

19.62 0.000* 

 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 t วิกฤต = 2.4620 df = 29 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทีคู่ (Dependent t-test) พบว่า

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หลังจากเข้าร่วมการพัฒนาคุณลักษณะ
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม           
มีคะแนนความรู้ ( X = 34.87, S.D.= 1.70) เพ่ิมขึ้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) (X = 23.43, S.D.= 3.75) อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิต ิ(t= 19.62>2.460, p<0.001) 

 
ตารางท่ี 4.18 ผลการเปรียบเทียบความรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน โดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนาและติดตามผล 
 

คะแนน N X  S.D. t P Value 
ก่อนการพัฒนา 
ติดตามผล 

30 
30 

23.43 
33.50 

3.75 
1.38 

15.32 0.000* 

 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 t วิกฤต = 2.4620 df = 29 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทีคู่ (Dependent t-test) พบว่า

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระยะติดตามผลหลังจากเข้าร่วมการ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
มีคะแนนความรู้ ( X = 33.50, S.D.= 1.38) เพ่ิมขึ้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ( X = 23.43, S.D.= 3.75) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= 15.32>2.460, p<0.001) 
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ตารางที่ 4.19 ผลการประเมินคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านก่อนและหลังการเข้าร่วมพัฒนา 

 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      

1 มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหา 
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.83 0.87 มาก 4.23 0.86 มาก 

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 3.87 0.73 มาก 4.40 0.67 มาก 
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะ

พ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.77 0.97 มาก 4.23 0.82 มาก 

4 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี 

3.20 0.53 ปานกลาง 4.33 0.66 มาก 

5 มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้านป้องกันรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.13 0.57 ปานกลาง 4.50 0.57 มาก 

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.20 0.53 ปานกลาง 4.13 0.73 มาก 

7 มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

3.03 0.59 ปานกลาง 4.10 0.66 มาก 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
8 มีความรู้ความสามารถและทักษะใน

การคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.03 0.81 มาก 4.40 0.67 มาก 

 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

      

9 การเป็นผู้มองการณ์ไกล มีความคิด
และค่านิยมทีดี่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.60 0.62 มาก 4.43 0.77 มาก 

10 มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.69 0.49 มาก 3.73 0.45 มาก 

11 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม
และอุทิศตนต่อการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

3.07 0.43 ปาน
กลาง 

4.60 0.56 มากที่สุด 

12 ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางใน
การน าเอาคู่มืออาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในหมู่บ้าน 

3.20 0.51 ปาน
กลาง 

4.47 0.73 มาก 

13 มีความตระหนักถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่องท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

3.00 0.63 มาก 4.57 0.63 มากที่สุด 

14 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการ
จ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.63 0.62 มาก 4.23 0.77 มาก 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
15 มีความตระหนักถึงความ

หลากหลายของสิ่งแวดล้อม          
และเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
และสังคมของมนุษย์ มีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.07 0.43 ปาน
กลาง 

4.43 0.63 มาก 

 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม       
16 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งการประพฤติ และการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

3.80 0.61 มาก 4.43 0.63 มาก 

17 ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพิทักษ์รักษา และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความ
ซื่อสัตย์ 

3.20 0.51 ปาน
กลาง 

4.23 0.77 มาก 

18 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มีการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและช่วย
จัดการขยะในชุมชน 

3.83 0.65 มาก 4.27 0.69 มาก 

19 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.03 0.59 ปาน
กลาง 

4.13 0.73 มาก 

20 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย  
ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 

4.13 0.76 มาก 4.17 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
21 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบถึงนโยบาย 
ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานใน
การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง 

3.63 0.61 มาก 3.77 0.57 มาก 

22 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ใน
กรณี ได้รับข้อมูลใหม่ ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกว่า 

3.03 0.59 ปาน
กลาง 

4.40 0.67 มาก 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

23 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาค
ประชาชนให้รู้สภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

3.03 0.59 ปาน
กลาง 

4.30 0.70 มาก 

24 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3.20 0.51 ปาน
กลาง 

4.47 0.63 มาก 

25 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท า
การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทาง
ช่ ว ยลดการท า ล า ยทรั พยาก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.03 0.59 ปาน
กลาง 

4.60 0.56 มากที่สุด 

26 มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3.83 0.75 มาก 4.37 0.72 มาก 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
27 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็น

หลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่น
ทีแ่ก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ในการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.07 0.58 ปาน
กลาง 

4.53 0.57 มากที่สุด 

28 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน 

3.87 0.73 มาก 4.27 0.78 มาก 

29 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม 
เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า 
การลดใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรม 

3.80 0.61 มาก 4.30 0.75 มาก 

 ด้านการประชาสัมพันธ์และการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

30 มีความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

3.03 0.59 ปาน
กลาง 

4.57 0.63 มากที่สุด 

31 สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิวด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

3.87 0.78 มาก 4.40 0.77 มาก 

32 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามจุดประสงค์และเป้าหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคล
และรายกลุ่ม 

3.83 0.75 มาก 4.43 0.73 มาก 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ X  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
33 สามารถให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า 

ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าในการ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

3.07 0.58 ปาน
กลาง 

4.57 0.50 มากที่สุด 

34 สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และ
เพ่ิมระดับความสนใจ 

3.67 0.48 มาก 4.37 0.72 มาก 

35 มีความสามารถในการส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการฟื้นฟู
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.80 0.61 มาก 4.53 0.57 มากที่สุด 

36 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุ
ชุมชน หรือเว็บไซต์ 

3.87 0.51 มาก 4.50 0.63 มากที่สุด 

37 มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้าง
เครือข่ายจัดหาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้าน
การจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

3.07 0.58 ปานกลาง 4.53 0.57 มากที่สุด 

รวม 3.47 0.62 ปานกลาง 4.35 0.67 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า การประเมินคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ก่อนเข้าร่วมการพัฒนาโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.47, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ 
ข้อที่ 20 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร ( X = 4.13, S.D.= 0.76) 
รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 8 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 4.03, S.D.= 0.81) และคุณลักษณะข้อที่มีคะแนนต่ าที่สุด 
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ได้แก่ ข้อที่ 13 มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ( X = 3.00, S.D.= 0.63) ส่วนหลังเข้าร่วมการ
พัฒนาโดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.35, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะข้อที่มีคะแนนสูง
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 11 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ข้อที่ 25 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 4.60, S.D.= 0.56) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 13 มีความ
ตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้
วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ข้อที่ 30 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ และข้อที่ 33 สามารถ
ให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ( X = 4.57, S.D.= 0.63, 0.50) และคุณลักษณะข้อที่มีคะแนน
ต่ าที ่ส ุด ได ้แก ่ ข ้อที ่ 10 มีความตระหนักถึงความส าคัญของเคร ือข ่ายอาสาสม ัครพิท ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 3.73, S.D.= 0.45) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.20 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านโดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา  
 

คะแนน N X  S.D. t p-value 
ก่อนการพัฒนา 
หลังการพัฒนา 

30 
30 

3.47 
4.35 

0.62 
0.67 

-18.90 0.000* 

 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า หลังการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.35, S.D.= 0.67) สูงกว่าก่อนการพัฒนา (X = 3.47, 
S.D.= 0.62) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  

  



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้ท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 การศึกษาปัญหาอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า 
ผลการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 
5 ปี และเป็นคณะกรรมการระดับอ าเภอ จ านวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาอาสาสมัครและความ
ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1.1 ปัญหาทรัพยากรดินไม่สมบูรณ์พอส าหรับการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภค 
1.2 ปัญหาทรัพยากรน้ า ได้แก่ 

1.2.1 ปัญหาด้านการจัดการน้ า ส่งผลให้เกิดภัยแล้งท าให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ
ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในฤดูฝน 

1.2.2 ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคูคลองสาธารณะ โดยไม่มีการบ าบัดก่อน 
ส่งผลต่อพืชสวนของชาวบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และสัตว์น้ าลดจ านวนลง 

1.3 ปัญหาขยะ ได้แก่ 
1.3.1 ปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยไม่มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ และมลพิษ 
1.3.2 ปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บ

และก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ 

1.4.1 ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ครอบครองพ้ืนที่ป่าอย่างผิด
กฎหมาย ทั้งป่าบกเพ่ือที่อยู่อาศัยและปลูกยางพารา และป่าชายเลนเพื่อสร้างกิจการร้านอาหาร 

1.4.2 ปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและใช้อย่างฟุ่มเฟือย ส่งผล
ให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5 ปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนจากกิจกรรมมนุษย์อย่างรุนแรง 

1.6 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2. ความต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

2.1 ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการให้
ความรู้และการสร้างจิตส านึก ได้แก่ 
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2.1.1 ควรจัดให้มีการประชุม/อบรม ให้ความรู้ เช่น ดิน น้ า ป่า แก่ประชาชน  
และทสม. เพ่ือจะน าไปขยายผลในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.2 ควรสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพ่ือให้รู้จักดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง 
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในการวางแนวทางปฏิบัติและจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ 

2.1.4 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจตรา ตรวจสอบ ก าหนดพื้นที่ล่อแหลม เฝ้าระวัง และด าเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ผู้ฝ่าฝืน 

2.1.5 ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ทันสมัย ทันปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และน ามาบังคับใช้ต่อผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 

2.2 ความต้องการแก้ปัญหาน้ า ได้แก่ 
2.2.1 ควรมีการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหา

งบประมาณในการสร้างที่กักเก็บน้ าเพื่อการบริโภคและการเกษตร 
2.2.2 ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการน้ าที่ใช้ในครัวเรือน  

ก่อนปล่อยทิ้งลงในคูคลองสาธารณะ 
2.2.3 ควรบริหารจัดการน้ าเสียจากโรงงาน ครัวเรือน ชุมชน ให้ได้

มาตรฐาน ก่อนระบายน้ าลงคูคลองสาธารณะ 
2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัด 

น้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่อยู่ติดแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเล 
2.3 ความต้องการแก้ปัญหาขยะ ได้แก่ 

2.3.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยร่วมกับผู้ประกอบกิจการและ
ท้องถิ่น เพ่ือจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 ควรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและสร้างวินัยให้ประชาชน  
โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะ ขยะเป็นศูนย์) 

2.3.3 ควรมีการก าจัดขยะเก่า จัดการขยะใหม่ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยการ
ออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับการทิ้งขยะ 

2.4 ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ง โดยควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า 

2.5 ควรสร้างแนวกันคลื่นเพ่ือแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
3. ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

3.1 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
บางส่วนไม่มีจิตอาสาโดยแท้จริง ใช้เงินเป็นตัวตั้งในการท างาน มีเงื่อนไข ข้อแลกเปลี่ยนมากเกินไป 
และมีความขัดแย้งกัน 

3.2 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ไม่ให้ความส าคัญการประชุม 
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3.3 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่
ปฏิบัติงานจริง มีจ านวนไม่มากนัก 

3.4 ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจากหน่วยงานของรัฐ 
3.5 ขาดความเป็นตัวตนและไม่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
3.6 ขาดความตระหนักและจิตส านึกต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.7 ขาดจริยธรรมในการด าเนินงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.8 ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.9 ขาดความรู้ ค ว ามสามารถและทักษะในประ เด็นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรบ. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.10 ขาดความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณะชน 

3.11 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.12 ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการ

ของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.13 ไม่มีศูนย์กลางในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.14 ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ด้านทักษะการด าเนินงาน ด้าน

ความตระหนัก ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการตรวจสอบ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการถ่ายทอดความรู้ และด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ ทสม. ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.15 ควรได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง 

4. ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พบว่า 

4.1 ต้องการพัฒนาความรู้ ความตระหนัก ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2 ต้องการให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด าเนินงานของทสม. และสร้าง
เครือข่ายให้มีความเข็มแข็ง 

4.3 พัฒนาคู่มือฝึกอบรมและการประชุม เพ่ือให้เข้าใจในการป้องกันและ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4.4 พัฒนาด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ทั้งในด้านการพูดในที่
สาธารณะ การอภิปราย การบรรยายให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

5.1.2 การศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้   
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงยืนยัน พบว่ามี 8 คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่  

1) มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา 
3) มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
5) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
6) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
8) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

( = 0.096, CMIN/DF = 1.582, GFI = 0.992, RMSEA = 0.034) 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 10 คุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงยืนยัน พบว่ามี 7 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ 

1) การเป็นผู้มองการณ์ไกล มีความคิดและค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) มี ค ว า ม ต ร ะห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4) ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน า เอาคู่มืออาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน 
5) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
6) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
7) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมและเห็นว่ากิ จกรรม 

เชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 
( = 0.242, CMIN/DF = 1.280, GFI = 0.994, RMSEA = 0.024) 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  10 คุณลักษณะ เมื่อท า
การวิเคราะห์เชิงยืนยัน พบว่ามี 7 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 

1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2) ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์ 

3) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน 

4) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

5) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร 
6) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม และ

ผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง 
7) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืน

ดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
( = 0.221, CMIN/DF = 1.333, GFI = 0.994, RMSEA = 0.026) 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  10 คุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงยืนยัน พบว่ามี 7 คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 

1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลด 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

5) มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่แก่อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

6) ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน 

7) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า การลดใช้
สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

( = 0.712, CMIN/DF = 0.678, GFI = 0.997, RMSEA = 0.000) 
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  10 คุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงยืนยัน 
พบว่ามี 8 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 

1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

2) สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
3) สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
4) สามารถให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าในการแก้ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
5) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 
6) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
7) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน หรือ

เว็บไซต์ 
8) มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้างเครือข่ายจัดหาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้าน

การอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง          
แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

( = 0.553, CMIN/DF = 0.913, GFI = 0.995, RMSEA = 0.000) 
5.1.3 การพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) โดยการฝึกอบรมผ่านคู่มือการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผลการศึกษา
พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่เข้าร่วมการพัฒนาอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม จ านวน 8 รายการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบนิเวศ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ การพัฒนาภาวะผู้น า การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย  
การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และเทคนิคการเป็นวิทยากร โดยมีการวัดผลความรู้ก่อนการพัฒนา หลังการ
พัฒนา และระยะติดตามผล พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาเท่ากับ 23.43 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาเท่ากับ 34.87 
และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลเท่ากับ 33.50 คะแนน ผลการประเมินคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านก่อน 
การพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.47, S.D.= 0.62) หลังการพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับมาก              
(X = 4.35, S.D.= 0.67) และผลการเปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านโดยรวม ในระยะก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
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พบว่า ความรู้และคุณลักษณะหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05  

 
5.2  อภิปรายผล 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

5.2.1 การศึกษาปัญหาของอาสาสมัครและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประกอบด้วย  
1) ขาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสาร 2) ขาดการร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง 3) ขาดความรู้  
ความตระหนัก และประสบการณ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4)  ขาด
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผน การตัดสินใจ รวมถึง
การด าเนินงานโครงการภาครัฐที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ขาดการพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนร่วม จริยธรรม การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ ส าหรับ
ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ด้าน
ความตระหนัก เจตคติ จิตส านึก และการมีส่วนร่วม 3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และ 5) ต้องการฝึกอบรมและคู่มือในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2558) ที่กล่าวถึง ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของไทยว่า การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ 
แหล่งน้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
จนมีผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่ม
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ 
ได้แก่ ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ า ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินโดยธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของดิน ปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษและสิ่งสกปรก เช่น ขยะจากบ้านเรือน ของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ปัญหาการใช้ที่ดิน  
ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินและไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ที่ดิน เพ่ือการ
เกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการบ ารุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม 
ท าให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดิน การเพาะปลูกที่ท าให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และยาก าจัดศัตรูพืช เพ่ือ
เร่งผลิตผล ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดิน ปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ า
เข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม ปัญหาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า เป็นผลให้มีน้ า
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ปัญหาการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารและในทะเล ก่อให้เกิดปัญหา
น้ าเสียและดินตะกอน ปัญหาเรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษ ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าชายเลนก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง การกัดเซาะ และการพังทลายของที่ดิน
บริเวณชายฝั่งและคุณภาพน้ าชายฝั่งท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงตลอดเวลา จนท าให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบนิเวศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร รุจิธ ารงกุล (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและ
กลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย โดยได้
กล่าวถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย ได้แก่ ปัญหาที่ดินกับการใช้ที่ดิน ปัญหาแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรม ปัญหาป่าไม้ ปัญหาน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ปัญหาทรัพยากรแร่ ปัญหาพลังงาน ปัญหาการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลและที่ใต้น้ าทะเลเพ่ือการเกษตร 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประกอบด้วย ควรจัดให้มีการประชุม/อบรม ให้ความรู้ เช่น ดิน น้ า ป่า 
แก่ประชาชน และ ทสม. เพ่ือจะน าไปขยายผลในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพ่ือให้รู้จักดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มมวลชนต่าง ๆ  
ในการวางแนวทางปฏิบัติและจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ  ควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจตรา ตรวจสอบ ก าหนดพ้ืนที่
ล่อแหลม เฝ้าระวัง และด าเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย ทันปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และน ามาบังคับใช้ต่อผู้กระท าผิ ด
อย่างเคร่งครัด ควรมีการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหางบประมาณในการสร้าง
ที่กักเก็บน้ าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยร่วมกับผู้ประกอบ
กิจการและท้องถิ่น เพ่ือจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ความรู้ 
ด้านการจัดการขยะและสร้างวินัยให้ประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือลด
ปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะ ขยะเป็นศูนย์) ควรมีการก าจัดขยะเก่า จัดการขยะใหม่ ให้ถูก
สุขลักษณะ โดยการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับการทิ้งขยะ ควรให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการจัดการน้ าที่ใช้ในครัวเรือน ก่อนปล่อยทิ้งลงในคูคลองสาธารณะ ควรบริหารจัดการน้ าเสียจาก
โรงงาน ครัวเรือน ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบายน้ าลงคูคลองสาธารณะ  ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่อยู่ติดแม่น้ าหรือชายฝั่ง
ทะเล ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า และควร
สร้างแนวกันคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

5.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มีคุณลักษณะ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเจตคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 5 ด้ าน ดังกล่าว สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ ธงชัย นิลค า (2555) ได้วิจัยการศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมของนิสิต
ในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษามี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถที่เป็น 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการรับรู้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้  
การปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม และด้านการรับรู้การจัดเนื้อหาความรู้ทางสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก นอกจากนั้นการทดสอบ
ยืนยันองค์ประกอบอยู่ในระดับเหมาะสม และมีการน าทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคนิค
การฝึกอบรมเพ่ือใช้ส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น
ช่วงเวลาการกระตุ้น ขั้นส่งเสริมช่วงเวลาการชี้น า และข้ันสรุป พบว่า นิสิตในกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะ 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบ (หลังทดลอง 3 สัปดาห์) สูงกว่าเดิม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มุทิตา แพทย์ประทุม (2549) ที่ได้ศึกษารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยง
และมีความสัมพันธ์กันในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน การมีส่วนร่วมที่ส าคัญ  6 ประการ 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 2) การมีส่วนร่วมในวางแผนก าหนดการวางแผนงาน
ร่วมกัน 3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วมในการลงทุนในรูปของงบประมาณ ทุนทาง
ปัญญา 5) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ 
6) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางตรงและ
ผลประโยชน์ทางอ้อม 

5.2.3 การพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่เข้าร่วมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มีผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมินหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่า 
คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะส าหรับการน าไปใช้พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มงคล 
หนองแพ (2550) ที่ได้ศึกษาการเสริมสร้างความรู้การมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านระกาศ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ าในคูคลองเน่าเสีย 
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาจึงต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ 
ขาดความร่วมมือ และรูปแบบที่เหมาะสม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ 
การอบรมความรู้การศึกษาดูงานการสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรง 
3) ผลการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น และ
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รูปแบบของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีในชุมชน ได้แก่ เกิดกองทุนจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนหนึ่งกองทุนประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา ศิริพงษ์อุทุมพร (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มีประสิทธิภาพ 
และ 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. ที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  
1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม  ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และปัญหาการรับรู้ของเครือข่าย ทสม. พบว่า ส่วนใหญ่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ ทสม. ส่วนปัญหาการบริหารจัดการของ ทสม. พบว่า การบริหารงานยังไม่คล่องตัว ขาดเครือข่าย
ประสานงาน ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และขาด งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม .) พบว่า 
ประสิทธิภาพของรูปแบบเครือข่าย ทสม. ระหว่างการอบรมและหลังการอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 86.50/88.00 เครือข่าย ทสม. ส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มีการจัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้แนะน าถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรม 3 วัน 
มีความต้องการอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3) การพัฒนารูปแบบในการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้น า
สิ่งแวดล้อมชุมชน จ านวน 30 คน กระบวนการทดลองใช้รูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยใช้รูปแบบในการทดลอง 4 ก ได้แก่ กรรมการ กติกา 
กิจกรรม และกองทุน 4) การวัดความรู้ของเครือข่าย ทสม. หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เจตคติและการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความรู้และคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยรวม ในระยะก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม  โดยใช้คู่มือการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ไปใช้
ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่   
ผ่านการพัฒนา มีความรู้จากกิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน
ความรู้และคุณลักษณะหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อาจเนื่องมาจากคู่มือการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ใช้ฝึกอบรม
มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การสร้างคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หมู่บ้าน รวมทั้งคู่มือการฝึกอบรมดังกล่าวนั้น ได้ผ่านการพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) เป็นอย่างดี จึงท าให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการน าไปพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า การ
พัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ด้วยการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนั้น เป็นวิธีการที่พัฒนาคุณลักษณะและศักยภาพของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค ์
ของการวิจัยครั้งนี้ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 จากการศึกษาวิจัยที่พบว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ควรมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาอย่างเข้มข้น เพ่ือให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสามารถท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 จากการพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ไปใช้ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่พบว่า เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรม จ านวน 8 รายการ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และเทคนิคการเป็น
วิทยากร เป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ควรให้ความส าคัญในการก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อย่างสม่ าเสมอ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
5.3.2.1 การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ควรจัดให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนัก ให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

5.3.2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีประสิทธิภาพ ควรน าภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
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ผู้น าท้องถิ่นในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีองค์ความรู้ 
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา 

5.3.2.3 คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่น าไปใช้ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ควรค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม ตลอดจนเนื้อหาวิชา เพศ และวัยของผู้อบรม 
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยปรับ
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาให้เหมาะสมกับบริบท 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
5.3.3.1 ควรท าการศึกษาวิจัยคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในมิติอื่น ๆ นอกจากคุณลักษณะ 5 ด้าน  เช่น คุณลักษณะด้าน
กระบวนการคิด ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ เป็นต้น 

5.3.3.2 ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

5.3.3.3 ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ส าหรับใช้พัฒนากลุ่มเป้าหมาย
อ่ืน ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ  เป็นต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-

Objective Congruence) 
2. รายนามผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
3. รายนามผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
4. หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC: Item-Objective Congruence) 

 
1. ผศ.เจริญ ปิยารมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
2. ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารย์ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา  

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
4. รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
5. ดร.บุญเลิศ วงศ์โพธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
1. นายประทีป ถนอมญาติ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
2. นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
3. นายวินัย สาคร อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
4. นางเยาวรัตน์ ยมแสง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
5. นางจันทร์เพ็ญ ประสาทศิลป์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
6. นายประเสริฐ ด้วยวงค์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
7. นายเดชพยัคฆ์ ลินทมิตร อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
8. นายศุภชัย ร าไพ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 
9. นายดนัย จันทษี อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
10. นางพัชรินทร์ ผลกาจ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 
1. นางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดชลบุร ี
2. นางสาวอริยา แจ้งใจ คณะกรรมการศูนย์พ้ืนที่เรียนรู้เครือข่าย ทสม. 

จังหวัดชลบุร ี
3. นายเฉลิมพร มั่นคง เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 
4. นายอาทิตย์  ละเอียดดี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ         

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
5. นางสาวนวลทิพย์ กิจมานะเมตตามิตร์ ประธานเครือข่าย ทสม. อ าเภอแกลง  

จงัหวัดระยอง 
6. นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง 
7. นายอ านาจ ชูสนุก ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดจันทบุรี 
8. นางสาวอินทิรา มานะกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัด

จันทบุรี 
9. นายวินิจ นิรันดร์พานิช ประธานชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด 
10. นายปรีชา แสวงหาทรัพย์ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดตราด 
11. นายไพศาล ธนะเพ่ิมพูล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ        

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด 
12. นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
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ที่ ศธ.0551.12/ว.813                                   บัณฑิตวิทยาลัย         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์  
จังหวัดปทุมธานี 13180 

  
3 ธันวาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ปิยารมย์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ด้วยนายพงศ์อมร  คชศิลา รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54M74740119 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้า
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้แ ก่
นักศึกษา ทั งนี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์อมร  คชศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7616967  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ์  ศิริโวหาร) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ตอ่ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ตอ่ 406 
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ที่ ศธ.0551.12/ว.813                                   บัณฑิตวิทยาลัย         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์  
จังหวัดปทุมธานี 13180 

  
3 ธันวาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย  รัตนะ 
 อาจารย์ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ด้วยนายพงศ์อมร  คชศิลา รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54M74740119 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้า
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้แก่
นักศึกษา ทั งนี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์อมร  คชศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7616967  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ์  ศิริโวหาร) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ตอ่ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ตอ่ 406 
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ที่ ศธ.0551.12/ว.813                                   บัณฑิตวิทยาลัย         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์  
จังหวัดปทุมธานี 13180 

  
3 ธันวาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน ดร.กรรณิกา  สุภาภา 
 ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
 

 ด้วยนายพงศ์อมร  คชศิลา รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54M74740119 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้า
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้แก่
นักศึกษา ทั งนี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์อมร  คชศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7616967  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ์  ศิริโวหาร) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ตอ่ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ตอ่ 406 
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ที่ ศธ.0551.12/ว.813                                   บัณฑิตวิทยาลัย         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์  
จังหวัดปทุมธานี 13180 

  
3 ธันวาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  สราญรมย์ 
 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
 

 ด้วยนายพงศ์อมร  คชศิลา รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54M74740119 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้า
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้แก่
นักศึกษา ทั งนี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์อมร  คชศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7616967  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ์  ศิริโวหาร) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ตอ่ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ตอ่ 406 
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ที่ ศธ.0551.12/ว.813                                   บัณฑิตวิทยาลัย         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์  
จังหวัดปทุมธานี 13180 

  
3 ธันวาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  วงศ์โพธิ์ 
 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

 ด้วยนายพงศ์อมร  คชศิลา รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54M74740119 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมหมู่บ้าน” โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้า
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้แก่
นักศึกษา ทั งนี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์อมร  คชศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7616967  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ์  ศิริโวหาร) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ตอ่ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ตอ่ 406 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
1. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัยของ

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

2. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 รวม ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 มีความรู้ด้านสถานการณ์..................... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา..... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 มีความรู้ความสามารถและ.................... 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
4 มีความรู้ความสามารถและทักษะ.......... 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
5 สามารถปรับประยุกต์ใช้........................ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
6 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน... 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
7 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่............... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 ความรู้ความสามารถและทักษะ............ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 มีความรู้ความสามารถและทักษะ.......... 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
11 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ............... 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 การเป็นผู้มองการณ์ไกล........................ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
2 การมีค่านิยมที่ดีเก่ียวกับการดูแล.......... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 มีความตระหนักถึงความส าคัญ.............. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม........... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 มีความศรัทธาและอุทิศตนต่อ................ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทาง............ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 มีความตระหนักถึงการตรวจสอบ.......... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการ............... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 มีความตระหนักถึงความหลากหลาย..... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรม..... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 รวม ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

1 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่าง. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา............ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
3 มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตร.............. 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
4 มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน................ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
5 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง.................. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์........... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 ชักชวนเพื่อนบ้านให้ร่วมกันปกป้อง....... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย...................... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์......................... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์............. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม.................. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม.............. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา..................... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 มีส่วนร่วมในการวางแผน....................... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร............... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์........... 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
7 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐาน.. 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
8 มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์..... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม........... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล…. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 รวม ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

1 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์.... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์.............. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอด.. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้.......... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 มีความสามารถให้ค าปรึกษา.................. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 สามารถอบรมแนะน า............................ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
8 มีความสามารถในการส่งเสริม............... 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ.............. 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 มีทักษะในการสื่อความหมาย................ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
11 มีความสามารถในการจัดการ................ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 0.92 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.00 

Excludeda 0 .00 
Total 30 100.00 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.984 52 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาปัญหาและความต้องการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์อมร  คชศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาปัญหาและความต้องการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
 

ค าชี้แจง การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัญหาและความต้องการเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้และขอเรียนเชิญเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยใน
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้ค าถามเพ่ือการเปิดประเด็น ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระ
และให้ข้อมูลเชิงลึกได้ทุกรูปแบบ และผู้วิจัยจัดให้มีการบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

วันที่ให้สัมภาษณ์........................................................ เวลา............................................... .................... 

ชื่อ..............................................................................นามสกุล.............................................................. 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................ 

หน่วยงาน................................................................................................................................................  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ในพ้ืนที่ของท่านมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1.2 ท่านต้องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ..........

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  
 
 

............................................................ 

(............................................................) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์อมร  คชศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
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แบบสัมภาษณ์ 
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
ค าชี้แจง การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้และขอเรียนเชิญเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้
ค าถามเพื่อการเปิดประเด็น ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระและให้ข้อมูลเชิงลึกได้ 
ทุกรูปแบบ และผู้วิจัยจัดให้มีการบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

วันที่ให้สัมภาษณ์........................................................ เวลา............................................... .................... 

ชื่อ..............................................................................นามสกุล..............................................................  

ต าแหน่ง.................................................................................................... .............................................. 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
1.1 ด้านการมีความรู้ที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 
1.1.1 ...............................................................................................................

................................................................................................................................................. ............. 
1.1.2 ............................................................................................................... 

.................................................................................................................................. ............................ 
1.1.3 ............................................................................................................... 

................................................................................................................... ........................................... 
1.1.4 ............................................................................................................... 

.................................................................................................... .......................................................... 
1.1.5 ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. ............. 
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1.2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1.2.1 ...............................................................................................................

................................................................................................................... ............................................. 
1.2.2 ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
1.2.3 ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
1.2.4 ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
1.2.5 ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................ ........................ 
 

1.3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1.5.1 ...............................................................................................................

................................................................................................................................................. ............... 
1.5.2 ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
1.5.3 .................................................................................................. ............. 

................................................................................................................................................. ............... 
1.5.4 ................................................................................. .............................. 

................................................................................................................................................. ............... 
1.5.5 ................................................................ ............................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
 

1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 

1.4.1 ...............................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................ 

1.4.2 ............................................................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 

1.4.3 ............................................................................................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 

1.4.4 ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

1.4.5 ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
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1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1.5.1 ...............................................................................................................
................................................................................................................................................. ............... 

1.5.2 ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................. ............... 

1.5.3 ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................ ................ 

1.5.4 ............................................................................................................... 
............................................................................................................................... ................................. 

1.5.5 ............................................................................................................... 
.............................................................................................................. .................................................. 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ....................................... 
 
 

............................................................ 

(............................................................) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์อมร  คชศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check 
List) จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
   
                                                                          

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาของท่าน 
นายพงศ์อมร  คชศิลา 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่าง 

ตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
 1. ชาย  2. หญิง 

2. อายุ 
 1. อายุไม่เกิน 20 ปี  2. 21 – 30 ปี 
 3. 31 – 40 ปี  4. 41 – 50 ปี 
 5. ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป   

3. การศึกษา 
 1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4. อนุปริญญา/ปวส. 
 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
 1. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน  4. พนักงานราชการ 
 5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  6. รับจ้างทั่วไป 
 7. เกษตรกร  8. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 5 ด้าน 

ค าชี้แจง ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ “คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” อยู่ในระดับใด โดยการใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องรายการระดับความคิดเห็น 
ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ  5  คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ  4  คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
ระดับ  3  คะแนน   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ  2  คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
ระดับ  1  คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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องค์ประกอบที่ 1  ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา      
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

4 มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

5 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

     

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

7 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

8 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     

9 มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

10 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจ
พิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     

11 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบเฝ้า
ระวัง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 2  ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การเป็นผู้มองการณ์ไกลและมีความคิดที่ เป็นระบบ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

2 การมีค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับการดูแลรักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

3 มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

4 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม      
5 มีความศรัทธา และอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม      
6 ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มือ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ในหมู่บ้าน 

     

7 มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้
วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

     

8 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชน 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

     

9 มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

10 มีความเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 3  ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการ

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้ งการ
ประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     

2 ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า  แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความ
ซื่อสัตย์ 

     

3 มีการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน      
4 มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะในชุมชน      
5 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

     

6 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

     

7 ชั ก ช ว น เ พ่ื อ น บ้ า น ใ ห้ ร่ ว ม กั น ป ก ป้ อ ง  คุ้ ม ค ร อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

8 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร      
9 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 

ข่ า ว ส า ร  กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ผ ล ง า น ใ น ก า ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้อง 

     

10 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่
ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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องค์ประกอบที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพ

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     

2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     

3 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือหาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

4 มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

5 ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

     

6 ประสานงานและเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน 

     

7 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

     

8 มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน 

     

9 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
การปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

     

10 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ได ้

     

2 สามารถท าป้ ายประชาสัม พันธ์  แผ่น พับ ใบปลิ ว             
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

     

3 สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมายทางด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 

     

5 มี ค ว ามสามา รถ ให้ ค าป รึ กษา ในประ เด็ นปั ญห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ 

     

6 สามารถจั ดนิ ท รรศการ เผยแพร่ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 

     

7 สามารถอบรมแนะน าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

     

8 มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

9 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

     

10 
 

มีทักษะในการสื่อความหมายและสร้างเครือข่ายให้กับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านได้ทุกระดับ 

     

11 มีความสามารถในการจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น 
ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
นอกจากคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ดังที่

ผู้วิจัยได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านคิดว่าควรมีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ่ืนใดอีกบ้าง กรุณาระบุ 

............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................................  

 
ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาของท่าน 

นายพงศ์อมร  คชศิลา 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบประเมินคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่าง 

ตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
     

1 มีความรู้ด้ านสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา      
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมาย

สิ่ งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

4 สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

     

5 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

7 มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     

8 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด หรือพินิจ
พิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
9 การเป็นผู้มองการณ์ไกล มีความคิดและค่านิยมที่ ดี

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

10 
 

มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

11 มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 
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ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12 ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางในการน าเอาคู่มือ

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ในหมู่บ้าน 

     

13 มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้
วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

     

14 มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชน           
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

     

15 มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม          
และเห็นว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์           
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม 

     

 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม      
16 มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการ

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้ งการ
ประพฤติ และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     

17 ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพิทักษ์รักษา 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
ด้วยความซื่อสัตย์ 

     

18 ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เช่น มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะใน
ชุมชน 

     

19 ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

     

20 ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร      
21 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 

ข่ า ว ส า ร  กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ผ ล ง า น ใ น ก า ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง 

     

22 มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่         
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
     

23 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนให้รู้สภาพ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     

24 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     

25 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือหาหนทางช่วยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

26 มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วม
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

     

27 มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นที่แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

28 ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริม
การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาค
ส่วน 

     

29 ร่วมกิจกรรมรงณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ             
การปลูกป่า การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

     

 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

30 มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ 

     

31 สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ 

     

32 สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมายทางด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม 
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ที ่
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
33 สามารถให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

     

34 สามารถจั ดนิ ท รรศการ เผยแพร่ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ 

     

35 มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้          
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

36 สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์ 

     

37 มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้างเครือข่ายจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการ
จัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

     

       
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลห้วงน  าขาว อ าเภออเภมืองตราด จงัหวัดตราด 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด 
วันที่ ๒6-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน  าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 

 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเภบียน รายงานตัว 
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  แนะน าวิทยากร กติกาการร่วมกิจกรรม และหลักสูตรการอบรม 
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิทยากร: นายพงศ์อมร คชศิลา  
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ความรู้เภบื องต้นเภกี่ยวกับระบบนิเภวศ 

  วิทยากร: นางสาวกัญญารัตน์ กลางบุรัมย์ 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด 

๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  กฎหมายที่เภกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 วิทยากร: นายพงศ์อมร คชศิลา 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  การพัฒนาค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ 
  วิทยากร: ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม 

๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  การพัฒนาอาวะผู้น า 
  วิทยากร: ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  การสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย 

  วิทยากร: นายพงศ์อมร  คชศิลา 
     นายปรีชา  แสวงหาทรัพย์ 
  ประธานเภครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตราด 
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วัน/เวลา กิจกรรม 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

 การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
วิทยากร: ดร.ปรัชญกุล ตุลาชม 
เภทคนิคการเภป็นวิทยากร 

  วิทยากร: ดร.ปรัชญกุล  ตุลาชม 
๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  สรุปบทเภรียนและกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ
ปิดการอบรม 

  วิทยากร:  ดร.ปิยพจน์  ตุลาชม 
          ดร.ปรัชญกุล  ตุลาชม 
          นายพงศ์อมร  คชศิลา 
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คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พงศ์อมร คชศิลา 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ค าน า 
 

เภอกสารคู่มือการฝึกอบรมเภพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ได้จัดท าขึ นเภพ่ือประกอบการวิจัยเภรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการเภพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่ง เภป็นชุดความรู้
ส าหรับการพัฒนางานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ที่
เภป็นเภครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบของอาสาสมัครชุมชน ในการเภข้ามามีส่วนร่วมกับอาคส่วนต่าง ๆ 
เภพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูละบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เภนื อหาองค์ความรู้ในคู่มือฉบับนี ผู้จัดท าได้รวบรวมความรู้ที่เภกี่ยวข้องกับพัฒนาอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมี
ความรู้ที่เภกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านเภจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเภนื อหาสาระบรรจุไว้ในคู่มือฉบับนี มีความครอบคลุมกับบทบาทหน้าที่ของ ทสม. และ
เภหมาะส าหรับน าไปพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มี
ประสิทธิอาพต่อไป  

ผู้จัดท าหวังเภป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ฉบับนี  จะเภป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมได้เภป็น
อย่างดี 

 
 

พงศ์อมร  คชศิลา 
นักศึกษาระดับปริญญาเภอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชอัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมอ์ 
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คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
บทน า 

กรมส่งเภสริมคุณอาพสิ่ งแวดล้อมได้ด าเภนินการจัดตั งเภครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ขึ น โดยร่วมกับส านักงานปกครองจังหวัด เภพ่ือเภป็น
การส่งเภสริมและสนับสนุนการด าเภนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ชุมชน และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งอาครัฐ
และเภอกชน ตามสอาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อม โดยเภริ่มด าเภนินการในพื นที่น าร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน 
ล าปาง สุโขทัย นครพนม เภลย ขอนแก่น ชลบุรี เภพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ โดยมีแนวคิดในการ
จัดตั งและบริหารเภครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเภป็นแบบ
แต่งตั งตามระบบปกครอง และขยายการด าเภนินงานครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งอาคตะวันออกโดย
ส านักงานสิ่งแวดล้อมอาคที่ 13 จึงได้ด าเภนินการจัดตั งเภครือข่ายขึ น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว ด้วยการประสานงานผ่านส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัดในการรวมกลุ่มของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพื นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เภพ่ือแลกเภปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเภครือข่าย ทสม.ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเภนินงานด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 
เภป็นกลไกในการประสานงานระหว่างอาครัฐ อาคเภอกชน และประชาชน อย่างต่อเภนื่องและเภป็นระบบ  
โดยมีการพัฒนาศักยอาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้เภข้ามา 
มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิอาพ เภพ่ือส่งเภสริมสิทธิ หน้าที่  และขวัญก าลังใจของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

โดยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดังกล่าว มีหน้าที่ในการ
ช่วยเภหลือและสนับสนุนการด าเภนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเภกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างความตระหนักให้อาคประชาชนรู้สอาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและสามารถก าหนดแผนงานเภพ่ือแก้ไขปัญหาเภองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน หรือชุมชนของตนเภองได้อย่างมี
ประสิทธิอาพ เภป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืน ท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนผลงาน
ที่เภกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งติดตาม ตรวจสอบ เภฝ้าระวังการ
เภปลี่ยนแปลงคุณอาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (กรมส่งเภสริมคุณอาพสิ่งแวดล้อม, 
2555) 

การที่จะท าให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านซึ่งเภป็นผู้น าใน
การอนุรักษ์ สงวนคุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สามารถด าเภนินการ
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ได้อย่างมีประสิทธิอาพและบังเภกิดผลส าเภร็จ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ควรจะต้องมีความรอบรู้ในบทบาทของตนเภองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ งเภสียก่อน การ
รู้บทบาทตัวเภองเภป็นเภหมือนกับการมองเภห็นเภส้นทางที่จะไปถึงเภส้นชัยที่ได้ตั งไว้ โดยต้องรู้ว่าเภราเภป็นใคร 
มีบทบาทอย่างไร และควรท าอย่างไรต่อไป ดังนั นจึงได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เภล่มนี ขึ น ส าหรับใช้เภป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้สามารถด าเภนินการได้
อย่างมีประสิทธิอาพและบังเภกิดผลส าเภร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
 

พงศ์อมร  คชศิลา 
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สารบัญ 
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การใชคู่้มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะน าวิทยากร ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา กติกาการร่วมกิจกรรม และ

หลักสูตรการอบรม 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดกิจกรรมการพัฒนาแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสามารถ 

1. สร้างสัมพันธอาพระหว่างวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
2. ร่วมกันตกลงกติกาของการเภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
3. ทดสอบความรู้พื นฐานของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้แนะน าตัว และท าความรู้จักกัน 
ร่วมกันสร้างบรรยากาศการเภรียนรู้ที่เภป็นกันเภอง รวมทั งอธิบายความเภป็นมาของหลักสูตร วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ก าหนดการของการอบรมครั งนี  ร่วมกันตกลงกติกาที่จะใช้ในระหว่างการอบรม และ
ทดสอบความรู้พื นฐานของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

1. กิจกรรมการระดมความคิด สานสัมพันธ์ และการออิปรายกลุ่ม  
2. บรรยาย 

 
กิจกรรมการอบรม 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธอาพและการตกลงกติกาในการท ากิจกรรม 
1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาท าความรู้จักกัน โดยวิทยากรท ากิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์เภพ่ือสร้างความคุ้นเภคย  
2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันบอกกติกา เภพ่ือใช้เภป็นข้อตกลง/ข้อ

ปฏิบัติร่วมกันระหว่างการท ากิจกรรม เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรม การไม่ส่งเภสียง
รบกวน การใช้โทรศัพท์ เภป็นต้น 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภขียนกติกาที่กลุ่มพอใจและยอมรับกติกาเภหล่านั น
ลงบนกระดาษ Flip Chart แล้วน าไปติดไว้ในห้องอบรมที่ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสามารถมองเภห็น 
ได้ชัดเภจน เภพ่ือให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาเภหล่านั นตลอดช่วงเภวลาที่เภข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบความรู้พื นฐานของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
1. ทีมวิทยากรแจกแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม โดยให้เภวลาในการท า

แบบทดสอบ 40 นาที   
2. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันตรวจแบบทดสอบ  



272 

สื่อ อุปกรณ์ 
1. แบบทดสอบความรู้เภพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 
2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

1. ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้องแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม และต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (32 คะแนน) 

2. ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้องเภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนการเรียนรู้ที ่2 ความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เภกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเภหมาะสม 
3. รับรู้และสามารถระบุสาเภหตุและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ นใน
พื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
ส่ือ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 

1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น
ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับระบบนิเภวศ 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เภกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับระบบนิเภวศ 
2. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับความหลากหลายทางชีวอาพ 
3. รับรู้และสามารถระบุสาเภหตุและการเภปลี่ยนแปลงของระบบนิเภวศ 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับระบบนิเภวศและความหลากหลายทางชีวอาพ   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ
ระบบนิเภวศและความหลากหลายทางชีวอาพ  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ นใน
พื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 
1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น

ทีย่อมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
 
  



277 

แผนการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายที่เภกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เภกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภกี่ยวกับกฎหมายที่เภกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. สามารถระบุองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเภกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับกฎหมายที่เภกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ
กฎหมายที่เภกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ นใน
พื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 
1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น

ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ตามองค์ประกอบที่  2 ด้านเภจตคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับการพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถน าค่านิยมที่สร้างสรรค์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเภบียบข้าราชการ 

พลเภรือน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิอาพ 
 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเภบียบข้าราชการพลเภรือน 
พ.ศ. 2551   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ 
การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเภบียบข้าราชการพลเภรือน พ.ศ. 2551  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ นใน
พื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 
1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น

ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาอาวะผู้น า 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับอาวะผู้น า 
2. ได้รับความรู้เภกี่ยวกับอาวะผู้น าในอนาคต 
3. สามารถพัฒนาอาวะผู้น าในการท างานได้อย่างมีประสิทธิอาพ 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับการพัฒนาอาวะผู้น า   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ 
การพัฒนาอาวะผู้น า  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ น 
ในพื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 

1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น
ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับการสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย 
2. สามารถสร้างและการสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิอาพ 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับการสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ 
การการสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ น 
ในพื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 

1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น
ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 8 การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
2. สามารถด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ได้อย่างมีประสิทธิอาพ 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ น 
ในพื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 

1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น
ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 9 เภทคนิคการเภป็นวิทยากร 
 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดการอบรมแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามองค์ประกอบที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับความรู้เภบื องต้นเภก่ียวกับเภทคนิคการเภป็นวิทยากร 
2. สามารถน าเภทคนิคการเภป็นวิทยากรไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิอาพ 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้
เภกี่ยวกับเภทคนิคการเภป็นวิทยากร   
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

กิจกรรมการระดมความคิด การบรรยาย การศึกษากรณี และการออิปรายกลุ่ม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมการเภรียนรู้ เภกี่ยวกับ 
การเภทคนิคการเภป็นวิทยากร  

2. วิทยากรให้ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาช่วยกันสรุปบทเภรียน กรณีศึกษาที่เภกิดขึ นใน
พื นที่ของตน 

3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาน าเภสนอผลการออิปรายกลุ่ม 
 
สื่อ อุปกรณ์ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) 

2. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
3. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภข้าร่วมการด าเภนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 

1. ก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เภมื่อได้กติกาซึ่งเภป็น
ที่ยอมรับของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั งหมดแล้ว เภช่น การตรงต่อเภวลา การใส่ใจต่อกิจกรรมการ
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อบรม การไม่ส่งเภสียงรบกวน (ปิดโทรศัพท์มือถือ การไม่พูดคุยกันเภอง) เภป็นต้น วิทยากรควรกระตุ้นให้
ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกคนปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัด 

2. ก าหนดการอบรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเภปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการเภฉพาะของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างไรก็ตามวิทยากรควรยึดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและประโยชน์ต่อผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเภป็นส าคัญ 

3. บอกสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรมครั งนี  (ถ้ามี) 
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แผนการเรียนรู้ที่ 10 สรุปบทเภรียนและกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 
วัตถุประสงค์ เภมื่อสิ นสุดกิจกรรมการพัฒนาแล้ว ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสามารถ 

1. สร้างสัมพันธอาพระหว่างวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
2. สรุปบทเภรียนและสรุปผลการเภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
3. ทดสอบความรู้หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา 

 
เป้าหมาย 

เภป็นกิจกรรมที่ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้สรุปบทเภรียนและสรุปผล 
การเภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และทดสอบความรู้ของผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลังการจัด
กิจกรรมการพัฒนา 
 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
รูปแบบ/วิธีการอบรม 

1. กิจกรรมการระดมความคิด สานสัมพันธ์ และการออิปรายกลุ่ม  
2. บรรยาย 

 
กิจกรรมการอบรม 

กิจกรรมที่ 1 การทดสอบความรู้หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
1. วิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ร่วมกันสรุปบทเภรียนและสรุปผลการเภข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนา 
2. ทีมวิทยากรแจกแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม โดยให้เภวลาในการท า

แบบทดสอบ 40 นาท ี
3. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันตรวจแบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างสัมพันธอาพและการปิดการอบรม 
1. ทีมวิทยากรและผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
2. ตัวแทนผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา กล่าวสรุปกิจกรรมการพัฒนาทั งหมด ตลอด

ช่วงเภวลาที่เภข้าร่วมกิจกรรม  
3. ทีมวิทยากรแจกแบบประเภมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
4. การปิดการอบรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) 
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สื่อ อุปกรณ์ 
1. แบบทดสอบความรู้เภพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 
2. แบบประเภมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
3. กระดาน Flip Chart / กระดาษ Flip Chart / ปากกาเภคมี / บอร์ด 
4. คอมพิวเภตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เภช่น เภครื่องพิมพ์ โปรเภจคเภตอร์ เภป็นต้น 

 
การประเมินผล 

1. ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้องแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม และต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (32 คะแนน) 

2. ผู้เภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้องเภข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทที่ 1  
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

เภกษม จันทร์แก้ว (2541) ให้ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ว่าหมายถึง 
“สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อ
มนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” 

ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (2548) ให้ความหมาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ ว่าหมายถึง “สิ่งที่เภกิดขึ นเภองตาม
ธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้ หรือมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เภช่น บรรยากาศ ดิน น  า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่
ธาตุ พลังงาน รวมทั งก าลังจากมนุษย์ด้วย” 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเภป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 
เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ น และมีประโยชน์ต่อมนุษย์” 
 
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

จากความหมายของทรัพยากรธรรมชาติจะเภห็นได้ว่าสิ่งที่เภรียกว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” 
นั นคือสิ่งที่เภป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และเภป็นสิ่งที่เภกิดขึ นเภอง ดังนั น
ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี  

1. ทรัพยากรธรรมชาติ เภป็นแหล่งของปัจจัยที่จ าเภป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ คือ 
1.1 เภป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เภป็นแหล่งวัตถุดิบในการ

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย มนุษย์น าไม้ หิน ทราย มาก่อสร้างบ้านเภรือน 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

1.2 เภป็นแหล่งอาหาร ไม่ว่าจะเภป็น พืช สัตว์  
1.3 เภป็นแหล่งที่มาเภครื่องนุ่มห่ม ในอดีตมนุษย์ใช้

ใบไม้เภป็นเภครื่องปกปิดร่างกาย ในปัจจุบันน าเภส้นใยจากธรรมชาติ 
เภช่น เภส้นไหม ฝ้าย มาถักทอเภป็นเภสื อผ้าปกปิดร่างกาย 

1.4 เภป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรค วิวัฒนาการจากการเภก็บส่วนต่าง ๆ ทั งของพืช 
และสัตว์มารักษาโรค ที่รู้จักกันในชื่อของ “สมุนไพร” ต่อมาก็ได้ใช้เภทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ นมาเภปลี่ยน
สมุนไพรเภป็นยาแผนปัจจุบัน ในประเภทศไทยมีพืชที่สามารถใช้เภป็นสมุนไพรรักษาโรคในท้องถิ่น
มากกว่า 779 ชนิด (สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย, 2543) 

2. เภป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนขาดไม่ได้ ได้แก่ อากาศ น  า เภป็นต้น  
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3. เภป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตหรือเภป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เภช่น 
การผลิตกระดาษต้องใช้เภยื่อไม้ น  า น  ามันเภชื อเภพลิง เภป็นวัตถุดิบ เภป็นต้น 

4. ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บ่งชี ถึงความเภจริญทางเภศรษฐกิจ และความเภจริญ
ของสังคมมนุษย์ 

5. มีความส าคัญต่อเภศรษฐกิจของประเภทศทั งทางตรง เภช่น ทรัพยากรพลังงาน แร่ อัญมณีที่
มีมูลค่าทางเภศรษฐกิจ หรือโดยทางอ้อม เภช่น เภป็นสถานที่ท่องเภที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ น ารายได้จาก
การท่องเภที่ยวเภข้าสู่ประเภทศ 

6. มีความส าคัญด้านวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
7. มีความส าคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเภวศ เภนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ             

เภป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเภวศ ทั งระบบนิเภวศบนบก นิเภวศทางน  า เภช่น ทรัพยากรธรรมชาติประเภอท           
ป่าไม ้มีประโยชน์ต่อองค์ประกอบของผู้ผลิตที่ต้องสร้างอาหารเภลี ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี  เภป็นต้น 

8. มีความส าคัญต่อการหมุนเภวียน หรือวัฏจักรของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเภวศ 
 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากร เภป็น 1 ใน 4 ของมิติทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแบ่งเภป็นทรัพยากรที่เภกิดขึ นเภอง
ตามธรรมชาติ ซึ่งเภรียกว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ น แต่ในที่นี จะกล่าว
เภฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเภท่านั น  

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด หลายประเภอท สามารถแบ่งตามการน ามาใช้งาน
และผลที่เภกิดขึ นได้ 3 ประเภอท ดังนี  

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหาย 
(Inexhaustible Natural Resources) ได้แก่ บรรยากาศ น  าในวัฏจักร แสงอาทิตย์ เภป็นต้น ลักษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติในประเภอทนี  แบ่งได้เภป็น 2 ชนิด ดังนี  

1.1 บรรยากาศ (Atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปด้วยอากาศซึ่งเภป็นสิ่งจ าเภป็น
ส าหรับมีชีวิต นอกจากนั นยังมีความชื น อุณหอูมิ และการเภคลื่อนไหวของมวลอากาศ รวมเภรียกว่า 
“อูมิอากาศ (Climate)” ซึ่งมีความส าคัญต่อลักษณะของดิน พืชพันธุ์ และสอาพอ่ืน ๆ ของสิ่งมีชีวิต
บนพื นผิวโลก ดังนั นบรรยากาศจึงเภป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
บรรยากาศจะหมุนเภวียนเภปลี่ยนแปลงต่อเภนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ นสุด จึงจัดบรรยากาศอยู่ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด 

1.2 น  าที่อยู่ในวัฏจักร (Water in Cycle) น  าที่อยู่ในวัฏจักรจะหมุนเภวียนเภปลี่ยนไปจาก
สอาพหนึ่งไปเภป็นอีกสอาพหนึ่งเภรื่อยไปโดยไม่มีสิ นสุด เภช่น จาก
ฝน หิมะ ลูกเภห็บตกลงสู่ พื นดิน บางส่วนระเภหยกลับไปสู่
บรรยากาศ บางส่วนไหลซึมลึกลงไปเภป็นน  าใต้ดิน บางส่วนไหลไป
ตามพื นผิวดินลงสู่แม่น  าล าคลองออกสู่ทะเภลมหาสมุทร และกลับ
ระเภหยกลายเภป็นไอน  าอยู่ในบรรยากาศและจับตัวเภป็นก้อนเภมฆตก
ลงมาเภป็นฝนอีก การหมุนเภวียนของน  าแบบนี จึงไม่มีที่สิ นสุด มีอยู่
ตลอดไป 
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2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ 
(Replaceable and Maintainable Natural Resources) แบ่งได้ดังนี  

2.1 น  าที่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (Water in Place) หมายถึง น  าที่อยู่ในที่เภฉพาะแห่ง เภช่น 
น  าในอาชนะ น  าในเภขื่อน เภมื่อใช่ไปเภรื่อย ๆ ปริมาณจะลดลง แต่จะมีปริมาณเภพ่ิมขึ นได้เภมื่อเภกิดฝนตก 
โดยน  าที่อยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง เภมื่อใช้แล้วก็จะหมดไป แต่สามารถที่จะหามาทดแทนใหม่ได้  

2.2 ดิน (Soil) หมายถึง เภนื อดินที่เภป็นที่อยู่อาศัยของพืช เภป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุอาหาร
ที่จ าเภป็นส าหรับพืช เภพราะเภหตุที่อาหาร เภครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ส่วนมากมาจากพืชซึ่ง
เภจริญเภติบโตมาจากดินหรือได้จากสัตว์ซึ่งกินพืช ดินจึงเภป็นสิ่งจ าเภป็นส าหรับสิ่งมีชีวิต แต่ดินเภกิดทดแทน
ตามธรรมชาติได้ช้ามาก กว่าจะได้เภนื อดินหนา 1 นิ ว ธรรมชาติต้องใช้เภวลาสร้างถึง 100 ปี 1,000 ปี 
เภป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามถึงดินจะเภกิดได้ช้า แต่มนุษย์ก็สามารถดูแลรักษาดินให้คงมีคุณอาพ
เภหมือนเภดิมได้  โดยการใส่ปุ๋ยหรือการใช้ประโยชน์จากดินอย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์  
เภพราะฉะนั นลักษณะสมบัติของดินในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วจัดเภป็นประเภอทที่สามารถรักษา
ให้คงอยู่ได้ (Maintainable) มากกว่าการเภกิดขึ นทดแทน (Replaceable)  

2.3 ป่าไม้ (Forest) ทรัพยากรป่าไม้นับว่ามีความส าคัญมากในแง่ของการอนุรักษ์ดิน  
น  า และสัตว์ป่า ซึ่งอ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ทั ง
ทางตรงและทางอ้อม เภนื่องจากป่าไม้สามารถขึ น   
ทดแทนโดยธรรมชาติ หรือการปลูกให้เภป็นป่ามาใหม่
ได้ ป่าไม้จึงถูกจัดอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติพวกที่
เภกิดขึ นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ 

2.4 ทุ่งหญ้า (Rangeland) หมายถึง 
พื นที่ใดพื นที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่มีพืชวงศ์หญ้า และ
พืชพันธุ์อ่ืน ๆ ขึ นอยู่เภองตามธรรมชาติ มักเภป็นที่
ที่มีฝนตกน้อย ใช้เภป็นที่หากินของสัตว์เภลี ยงและ
สัตว์ป่า เภป็นที่เภหมาะแก่การด าเภนินการจัดการ
โดยอาศัยพื นฐานทางนิ เภวศวิทยามากกว่า
พื นฐานทางการเภกษตร และใช้ประโยชน์แบบ
เภอนกประสงค์ทุ่งหญ้าเภช่นเภดียวกับป่าไม้ จัดเภป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ เภกิดขึ น ทดแทน และ
รักษาให้คงอยู่ได ้

2.5 สัตว์ป่า (Wildlife)   
2.6 ทรัพยากรก าลังงานมนุษย์ (Human Resources) ก าลังงานมนุษย์จัดเภป็นทรัพยากร 

ธรรมชาติประเภอทหนึ่ง มนุษย์เภป็นสิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์สามารถ
ใช้ประโยชน์จากตนเภองให้เภป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและต่อสังคม โดยอาศัยก าลังงานที่มีอยู่ในตัว
มนุษย์และก าลังที่ว่านี เภป็นสิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติ ก าลังงานมนุษย์แบ่งออกได้เภป็น 2 ทาง คือ 
ก าลังงานทางร่ายกาย และก าลังทางจิต (Body and Spirit) ก าลังงานทางร่างกาย ได้แก่ ความ
แข็งแรงของร่างกาย ส่วนก าลังทางจิต ได้แก่ การนึกคิดและการใช้เภหตุผล การจินตนาการถ้ามนุษย์มี
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ความเภป็นอยู่ดี  มีการศึกษา อนามัยดี มีความรู้  ความช านาญและประกอบการงา นอย่างมี
ประสิทธิอาพหรือรู้จักใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างชาญฉลาดแล้วย่อมท าให้ก าลังงานที่ต้องสูญเภปล่า  
ลดน้อยลงและสามารถใช้ก าลังงานให้เภป็นประโยชน์แก่งานในทุก ๆ ด้านได้อย่างเภต็มที่ ก าลังงาน
มนุษย์จึงเภป็นทรัพยากรที่ควรจะได้มีการอนุรักษ์และจัดการใช้ประโยชน์ให้เภหมาะสม 

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible Natural Resources) ทรัพยากร 
ธรรมชาติประเภอทนี จ าเภป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาเภพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้ประโยชน์
ได้นานที่สุด ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภอทนี  ได้แก่ 

3.1 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
3.2 ทรัพยากรพลังงาน 
3.3 ที่ดินในสอาพธรรมชาติ (Land in Natural Condition) ได้แก่ สถานที่ใช้ศึกษา

ธรรมชาติและสถานที่วิ เภวกห่างไกลผู้คน (Wilderness 
Area) หากสถานที่เภหล่านี ถูกท าลายจะไม่สามารถสร้างมา
ทดแทนใหม่ได้ ประเภทศที่เภจริญมีวัฒนธรรมสูงยิ่งมีความ
จ าเภป็นในการที่จะรักษาสอาพธรรมชาติที่ไม่เภคยถูกรบกวน
มาก่อนไว้ส าหรับศึกษาหาความรู้ตามธรรมชาติ มีไว้ส าหรับ
คุณค่าทางจิตใจ เภป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถท าให้
เภกิดขึ นมาใหม่ได้เภพราะมีลักษณะสมบัติเภฉพาะตัว (Unique) 
เภช่น น  าตก หน้าผา จุดเภด่นตามธรรมชาติต่าง ๆ 
 
สาเหตุที่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีต ปัญหาเภรื่องความสมดุลของ
ธรรมชาติตามระบบนิเภวศยังไม่เภกิดขึ นมากนัก ทั งนี เภนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพล
ของธรรมชาติ ความเภปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสอาวะแวดล้อมเภป็นไปอย่างค่อยเภป็นค่อยไป 

จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเภองได้  
กาลเภวลาผ่านมาจนกระทั่งถึงระยะเภมื่อไม่ 

กี่สิบปีมานี  โดยเภฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา 
(ระยะสิบปี) ซึ่งเภรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” 
นั น ปรากฏว่าได้เภกิดมีปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม
ขึ นในบางส่วนของโลกและปัญหาดังกล่าวนี  ก็มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเภทศทั งที่พัฒนาแล้ว
และก าลังพัฒนา ได้แก่  

1. ปัญหาทางด้านอาวะมลพิษที่เภก่ียวกับน  า  
2. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เภสื่อมสลายและหมดสิ นไปอย่างรวดเภร็ว เภช่น น  ามัน แร่ธาตุ 

ป่าไม้ พืช สัตว์ ทั งที่เภป็นอาหารและที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เภพ่ือการศึกษา  
3. ปัญหาที่เภกี่ยวกับการตั งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เภช่น การวาง ผังเภมืองและชุมชน 

ไม่ถูกต้อง ท าให้เภกิดการใช้ทรัพยากรผิดประเภอทและลักษณะ  
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4. ปัญหาแหล่งเภสื่อมโทรม 
5. ปัญหาจากของเภหลือทิ งอันได้แก่ ขยะมูลฝอย เภป็นต้น 

 
 
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ นไปอย่างรวดเภร็ว เภนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่มเภฟือย ซึ่งส่งผลให้เภกิดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและไฟป่า ปัญหาน  าท่วม ปัญหาอัยแล้ง ตามมา 

2. อาวะมลพิษ  เภช่น มลพิษในน  า ในอากาศและเภสียง มลพิษในอาหาร สารเภคมี  เภป็นต้น 
ปัญหามลพิษท าให้เภกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ น ซึ่งมลพิษส่งผลให้เภกิดปัญหาอีกหลายประการ 
เภช่น 

2.1 ปัญหาความปลอดอัยของประชาชนและทรัพย์สิน  
2.2 ปัญหาสังคม ท าให้เภกิดการอพยพหรือบุกรุกเภขตป่าสงวนเภพ่ือหาที่ท ากินใหม่ที่ปลอด

สารพิษ 
2.3 ปัญหาสุขอาพอนามัยของประชาชน สัตว์เภลี ยง 
2.4 ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.5 ปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน  า ป่าไม้ เภกิดอาวะเภสื่อมโทรม 

 
ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเภฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน  า 
ทรัพยากรชายฝั่งทะเภล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเภป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิอาพ จนมีผล

ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเภหล่านี  เภกิดการร่อยหรอ และเภสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเภร็ว  รวมทั งเภริ่มส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเภป็น
หลักในการยังชีพ ได้แก่  

 
  



296 

ทรัพยากรป่าไม้  
พื นที่ป่าไม้มีสอาพเภสื่อมโทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เภนื่องมาจากสาเภหตุส าคัญ

หลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การเภผาป่า การบุกรุก ท าลายป่า เภพ่ือต้องการที่ดิน
เภป็นที่อยู่อาศัย และท าการเภกษตร การท าไร่เภลื่อนลอยของชาวเภขาในพื นที่ต้นน  าล าธาร และการใช้ที่ดิน 
เภพ่ือด าเภนินโครงการของรัฐบาล เภช่น การจัดนิคมสร้างตนเภอง การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน  า การ

ก่อสร้างทาง กิจการรักษาความมั่นคงของชาติ เภป็นต้น การที่
พื นที่ป่าไม้ทั่วประเภทศลดลงอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ควบคุมระบบนิเภวศโดยส่วนรวมอย่างแจ้งชัด เภช่น กรณีเภกิด 
วาตอัย และอุทกอัยครั งร้ายแรง ในพื นที่อาคใต้ ปัญหาความ
แห้งแล้งในอาคต่าง ๆ ของประเภทศ และปัญหาน  าท่วม ในฤดูฝน 
อย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาอัยธรรมชาติดัง กล่าวได้มีแนวโน้มของ
การเภกิดถี่ขึ น อันก่อให้ เภกิดความเภสียหายต่อผลิตผลทาง

การเภกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี ยังเภกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน  ๆ เภช่น การสูญเภสีย
หน้าดิน ท าให้สูญเภสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื นเภขินของแหล่งน  า 
และปัญหาสอาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน เภป็นต้น 

 
ทรัพยากรดิน 
ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเภสียหน้าดินโดยธรรมชาติ เภช่น การชะล้าง การกัด

เภซาะของน  าและลม เภป็นต้น และที่ส าคัญคือ ปัญหาจากการกระท าของมนุษย์ เภช่น การท าลายป่า  
เภผาป่ า  การเภพาะปลูกผิดวิ ธี  เภป็นต้น 
ก่อให้เภกิดการสูญเภสียความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ท าให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ลด
น้อยลง ความสามารถในการผลิตทางด้าน
เภกษตรลดน้อยลง และยังท าให้เภกิดการทับ
ถมของตะกอนดินตามแม่น  า ล าคลอง 
เภขื่อน อ่างเภก็บน  า เภป็นเภหตุให้แหล่งน  า
ดังกล่าวตื นเภขิน รวมทั งการที่ตะกอนดิน 
อาจจะทับถมอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัย และที่
วางไข่ของสัตว์น  า อีกทั งยังเภป็นตัวกั นแสงแดด ที่จะส่องลงสู่พื นน  า สิ่งเภหล่านี ล้วนก่อให้เภกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตในน  า นอกจากนี ปัญหาความเภสื่อมโทรมของดิน อันเภนื่องมาจากสาเภหตุดั งเภดิมตาม
ธรรมชาติ คือ การที่มีสารเภป็นพิษเภกิดขึ นมาพร้อมกับการเภกิดดิน เภช่น มีโลหะหนัก มีสารประกอบที่
เภป็นพิษ ซึ่งอาจท าให้ดินเภค็ม ดินด่าง ดินเภปรี ยวได้ โดยเภฉพาะปัญหาการแพร่กระจายของดินเภค็มใน
อาคตะวันออกเภฉียงเภหนือ การด าเภนินกิจกรรม เภพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างไม่เภหมาะสม และขาด
การจัดการที่ดี เภช่น การสร้างอ่างเภก็บน  าในบริเภวณที่มีเภกลือหินสะสมอยู่มาก น  าในอ่างจะซึมลงไป
ละลายเภกลือหินใต้ดิน แล้วไหลกลับขึ นสู่ผิวดินบริเภวณ รอบ ๆ การผลิตเภกลือสินเภธาว์ในเภชิงพาณิชย์ 
โดยการสูบน  าเภกลือใต้ดินขึ นมาต้มหรือตาก ท าให้ปัญหาดินเภค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ น ยังมี
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สาเภหตุที่เภกิดจากสารพิษ และสิ่งสกปรก จากอายนอกปะปนอยู่ในดิน เภช่น ขยะจากบ้านเภรือนของเภสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม สารเภคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช เภป็นต้น ล้วนแต่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เภกิดการสูญเภสียทางเภศรษฐกิจ  

 
ทรัพยากรที่ดิน  
ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เภหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ที่ดิน เภพ่ือการเภกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการบ ารุงรักษาดิน 
การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ท าให้สูญเภสียความชุ่มชื นในดิน การเภพาะปลูกที่ท าให้ดินเภสีย 
การใช้ปุ๋ยเภคมี และยาก าจัดศัตรูพืช เภพ่ือเภร่งผลิตผล ท าให้ดินเภสื่อมคุณอาพ และสารพิษตกค้างอยู่ใน

ดิน การบุกรุกเภข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เภขตป่าไม้บนพื นที่ที่มีความลาดชันสูง รวม 
ทั งปัญหาการขยายตัวของเภมืองที่รุกล  าเภข้า
ไปในพื นที่เภกษตรกรรม และการน ามาใช้
เภป็นที่อยู่อาศัย ที่ตั งโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือการเภก็บที่ดินไว้เภพ่ือการเภก็งก าไร โดย
มิได้มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด 
นอกจากนี  การเภพ่ิมขึ นของประชากร 
ประกอบกั บคว าม เภจ ริญ เภติ บ โ ตทา ง

เภศรษฐกิจสูงขึ น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน เภพ่ือการขยายเภมืองและอุตสาหกรรมเภพ่ิมจ านวนตามไป
ด้วยอย่างรวดเภร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินอายในเภมืองให้เภหมาะสม เภป็นสาเภหตุให้เภกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอายในเภมืองหลายประการ เภช่น ปัญหาการตั งถิ่นฐาน ปัญหาแหล่งเภสื่อมโทรม 
ปัญหาการจราจร ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาขยะมูลฝอย และการบริการสาธารณูปโอคไม่เภพียงพอ  

 
ทรัพยากรแหล่งน  า 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า เภพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ขึ นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ก่อให้เภกิดความยุ่งยากต่อการจัดการทรัพยากรน  า และการพัฒนา
แหล่งน  า ความขัดแย้งดังกล่าวมีแนวโน้มว่า จะสูงขึ น จากปริมาณน  าที่เภก็บกักได้มีจ านวนจ ากัด แต่
ความต้องการใช้น  ามีปริมาณเภ พ่ิ มขึ น
ตลอด เภ วลา  ทั ง ในด้ าน เภกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการอุปโอคบริโอค เภป็น
ผลให้มีน  าไม่เภพียงพอกับความต้องการ 
นอกจากนี  ความสามารถในการเภก็บกักน  า
ของดินตามธรรมชาติมีประสิทธิอาพลดลง 
และปริมาณน  าบางส่วนสูญเภสียไป เภพราะ
การปนเภปื้อนจากน  าเภน่า และกากของเภสีย 
ท า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
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ทรัพยากรน  าที่มีอยู่ได้อย่างเภต็มที่ อีกทั งการใช้ทรัพยากรน  าเภป็นไปอย่างไม่ประหยัด และไม่ก่อให้เภกิด
ประโยชน์สูงสุด ได้ก่อให้เภกิดอาวะการขาดแคลนน  าในฤดูแล้ง และมีแนวโน้มที่จะเภป็นปัญหารุนแรง
ยิ่งขึ น สาเภหตุส าคัญคือ การท าลายพื นที่ป่าไม้ อันเภป็นแหล่งต้นน  าล าธาร ขาดแนวทางการพัฒนา
แหล่งน  า ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้น  าและศักยอาพของแหล่งน  า การบริหารการจัดการยังไม่มี
ระบบที่ชัดเภจนต่อเภนื่องและประสานสอดคล้องกัน  

 
ทรัพยากรธรณี 
การน าทรัพยากรธรณี ทั งในรูปแร่ธาตุ พลังงาน มาใช้ประโยชน์ 

ได้ก่อให้เภกิดผลกระทบต่อสอาพแวดล้อมเภป็นอย่างมาก โดยเภฉพาะการท า
เภหมืองแร่ในพื นที่ต้นน  าล าธาร การท าเภหมืองแร่ทั งบนบกและในทะเภล การน า
ถ่านหินลิกไนต์มาใช้ และการพัฒนาน าปิโตรเภลียมขึ นมาใช้ ทั งบนบก และใน
ทะเภล ได้ก่อให้เภกิดปัญหาน  าเภสีย และดินตะกอน ปัญหาเภรื่องฝุ่นและอากาศ

เภป็นพิษ และปัญหาดินเภสีย สาเภหตุประการส าคัญก็คือ 
การใช้เภทคโนโลยีที่ไม่เภหมาะสม การละเภลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ ที่เภกี่ยวข้องในการควบคุม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

ป่าชายเลน 
พื นที่ป่าชายเภลนได้ลดลงอย่างมาก จนเภป็นที่น่าวิตก เภนื่องจากการบุกรุกท าลาย  โดยการ

เภปลี่ยนสอาพพื นที่ป่าชายเภลนไปท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเภฉพาะอย่างยิ่ง คือ น ามาใช้ท า
การเภพาะเภลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง (นากุ้ง) นอกจากนี ก็ใช้ เภพ่ือเภป็นที่อยู่อาศัย ท่าเภทียบเภรือ ถนน เภหมืองแร่ 
การเภกษตร เภป็นต้น ท าให้พื นที่ป่าชายเภลนลดลงตลอดเภวลา จนท าให้เภกิดผลเภสียต่อระบบนิเภวศ อัน
ก่อให้เภกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย การเภพาะพันธุ์สัตว์น  าชายฝั่ง การกัดเภซาะ และการพังทลาย
ของที่ดินบริเภวณชายฝั่ง และ คุณอาพน  าชายฝั่ง เภป็นต้น  

ปะการัง  

ปะการังที่สวยงามในเภมืองไทยหลายแห่ง ต้องเภสื่อมโทรมลงอย่างน่าเภสียดาย โดยเภฉพาะ
ปัญหาการถูกท าลาย โดยฝีมือมนุษย์ นับเภป็น
ปัญหาส าคัญของความเภสื่อมโทรมของปะการัง 
ได้แก่ การระเภบิดปลา เภป็นการท าลายปะการัง
อย่างรุนแรง ซึ่งเภท่ากับเภป็นการท าลายที่อยู่อาศัย
ของสัตว์และพืชในบริเภวณนั น และเภป็นการท าลาย
การประมงในอนาคตด้วย นอกจากนี  ปัญหา

ตะกอนจากการท าเภหมืองแร่ในทะเภล ยังส่งผลกระทบ ท าให้เภป็นอันตรายต่อปะการังถึงตายได้ การเภปิด
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หน้าดิน เภพ่ือท าถนนหรือก่อสร้างบริเภวณริมชายฝั่ง จะท าให้ดินโคลน หรือสีแดงของลูกรังไปทับถม
ชายหาด ปัญหาการปล่อยน  าเภสียลงทะเภล การเภก็บหอยหรือปะการังขึ นมาขาย เภป็นของที่ระลึก ท าให้
แนวปะการังเภสียสมดุล และถูกท าลายลง การทิ งสมอเภรือ การถอนสมอเภรือ และการน านักท่องเภที่ยวไป
เภดินบนปะการัง ท าให้ปะการังหักพังลงไปมาก 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เภกิดความเภสียหาย   
ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย มีผลต่อความเภป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั งยังเภกี่ยวโยงถึง
สอาพเภศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี ยังส่งผลให้เภกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เภป็นผลเภสียโดยตรงต่อ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจท าให้เภกิดการสูญเภสียสิ่งมีชีวิต หรือน าไปสู่สอาวะที่พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปได้ 
ดังนั นเภราจึงจ าเภป็นต้องมีการจัดท าแนวทางและวิธีด าเภนินการในการป้องกัน ยับยั ง ชะลอ และขัดขวาง 
การเภกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เภป็น 3 ขั นตอน ดังนี   

1. การป้องกัน  
การป้องกัน หมายถึง การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรที่สามารถเภกิดขึ นใหม่ได้เภอง เภพ่ือให้

มีอัตราในการน าทรัพยากรมาใช้อยู่ในระดับที่สามารถเภกิดขึ นมาทดแทนได้ทัน ซึ่งจะช่วยให้มี
ทรัพยากรนั นไว้ใช้อย่างยั่งยืนทั งยังรวมถึงการป้องกันทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะเภพ่ิมขึ นอย่างรวดเภร็วให้
อยู่ในระดับที่เภหมาะสม ไม่เภกิดการลุกลามจนท าให้สอาวะสิ่งแวดล้อมเภสียสมดุลไป การป้องกันนี อาจ
ท าได้โดยการใช้มาตรการต่าง ๆ ตั งแต่การใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และความเภข้าใจ
แก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างเภหมาะสม เภพ่ือมีทรัพยากรเภกิดขึ นหมุนเภวียนส าหรับใช้งานได้
อย่างยั่งยืนสืบไป 

2. การแก้ไขและฟ้ืนฟู  
การแก้ไข หมายถึง การด าเภนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่ลดลงหรือเภสื่อมสลาย

ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
การฟ้ืนฟู หมายถึง การด าเภนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเภสื่อมโทรมให้สามารถฟ้ืน

คืนกลับสู่สอาพเภดิมได้โดยการปิดกั นไม่ให้มีการรบกวนระบบสิ่งแวดล้อม เภพ่ือให้ระบบสิ่งแวดล้อมมี
เภวลาในการฟื้นตัวกลับสู่สอาพเภดิมสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เภช่น การฟื้นฟูไร่เภลื่อนลอย การฟ้ืนฟู
พื นที่ป่าชายเภลน เภป็นต้น ดังนั นหากกล่าวโดยรวมแล้ว การแก้ไขและฟ้ืนฟูจะเภป็นขั นตอนด าเภนินการ
อายหลังจากที่เภกิดการเภสื่อมหรือเภสียสอาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เภพ่ือเภป็นการแก้ไขปรับปรุง 
ตลอดจนการบ าบัดฟ้ืนฟูสอาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอยู่ในสอาพที่ดีขึ น
และเภหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป  

3. การอนุรักษ์  
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้

อย่างเภหมาะสม เภพ่ือให้เภกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด โดยหลีกเภลี่ยงให้เภกิดผลเภสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด กระบวนการด าเภนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิอาพ ต้องครอบคลุมทั งปัญหาด้าน
การท าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเภกิดความเภสื่อมโทรมรวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่
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สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เภองด้วย โดยแนวทางในการอนุรักษ์ประกอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ ดังนี   

3.1 การใช้อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปริมาณทีเ่ภหมาะสมไม่มากเภกินไป โดยใช้เภทคโนโลยีที่เภหมาะสม และมีของเภสียที่เภกิดจากการใช้งานน้อย
ที่สุดหรือไม่มีของเภสียเภกิดขึ นเภลย การใช้อย่างยั่งยืนนี จะก่อให้เภกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ท าให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถฟ้ืนตัวหรือเภกิดขึ นมาใหม่ได้ทันกับความ
ต้องการใช้งานมนุษย์  

3.2 การเภก็บกักทรัพยากร หมายถึง การรวบรวมและการเภก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน้ม
จะเภกิดการขาดแคลนในบางช่วงเภวลาไว้ เภพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมที่เภหมาะสมได้อย่างมี
ประสิทธิอาพสูงสุด เภชน การเภก็บกักทรัพยากรน  าที่มีมากในฤดูน  าหลากไว้ เภพ่ือน ามาใช้ในฤดูแล้งที่
ขาดแคลนน  า ซึ่งการเภก็บกักน  ามาใช้ในฤดูแล้งจะท าให้สามารถน าน  ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เภมื่อ
เภทียบกับการใช้น  าในฤดูน  าหลากหรือในช่วงที่มีน  ามาก หรือการเภก็บผลผลิตทางการเภกษตร เภช่น ข้าว 
ไว้เภป็นเภสบียงอาหารในช่วงเภวลาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ฤดูเภก็บเภกี่ยว เภป็นต้น  

3.3 การรักษา หมายถึง การด าเภนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเภสื่อมโทรมให้สามารถ
ฟ้ืนคืนกลับสู่สอาพเภดิมได้โดยอาศัยวิธีการทางเภทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ นเภข้ามาช่วยด าเภนินการ
ซ่อมแซมส่วนที่เภสียหาย จนท าให้สิ่งแวดล้อมสามารถกับสู่สอาพเภดิมได้อีก เภช่น การใช้เภทคโนโลยีใน
การบ าบัดน  าเภสียจากโรงงานให้กลับเภป็นน  าสะอาด เภป็นต้น  

3.4 การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เภป็นอยู่ให้ดีขึ น เภป็นการเภร่งหรือเภพ่ิม
ประสิทธิอาพให้ได้ผลผลิตทีดีขึ น การพัฒนาทรัพยากรจะต้องมีการน าเภทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้
ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาทุกขั นตอน ทั งยังรวมถึงการพัฒนาเภทคนิควิธีที่ท าให้ใช้ทรัพยากรใน
ปริมาณน้อยแต่ได้ผลผลิตที่เภพ่ิมมากขึ น และมีประสิทธิอาพสูงขึ นด้วย  

3.5 การสงวน หมายถึง การเภก็บสงวนทรัพยากรไว้ไม่ให้มีการน ามาใช้งาน เภนื่องจาก
ทรัพยากรนั นก าลังจะหมดหรือสูญสิ นไป ทรัพยากรบางชนิดเภมื่อสงวนไปในระยะเภวลาหนึ่งแล้วอาจจะ
ท าให้เภกิดการเภพ่ิมขึ นจนสามารถน ามากใช้ใหม่ได้ ซึ่งเภมื่อถึงเภวลาดังกล่าวอาจมีการอนุญาตให้น า
ทรัพยากรมาใช้ได้ โดยมีกฎเภกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ควบคุม เภช่น การสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เภป็นต้น  

3.6 การแบ่งเภขต หมายถึง การจัดแบ่งกลุ่มหรือประเภอทของทรัพยากรเภพ่ือให้สามารถ
ด าเภนินการอนุรักษ์ได้ผลดีขึ น การด าเภนินการนี อาจมีการแบ่งพื นที่ควบคุมเภพ่ือให้มีสอาวะที่เภหมาะสม
ส าหรับการเภปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เภช่น การจัดพื นที่เภป็นป่าอนุรักษ์หรืออุทยานซึ่งจะท าให้สอาพ
ดิน พืช สัตว์ และป่าไม้มีสอาพที่เภหมาะสมในการขยายพันธุ์ ด ารงพันธุ์ และเภจริญเภติบโต นอกจากนี 
การแบ่งเภขตยังช่วยให้สามารถก าหนดมาตรการด าเภนินการต่าง ๆ ได้เภหมาะสมกับแต่ละพื นที่ด้วย พื นที่ 
ที่มีการจัดการแบ่งเภขตควบคุม ได้แก่ พื นที่เภขตต้นน  า เภขตวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เภขตป่าสงวน 
เภขตห้ามล่าและเภขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เภป็นต้น (ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเภจริญ, 2551)  
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บทที่ 2 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศ 

 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศ 

ระบบนิเภวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย  ณ ที่ใดที่หนึ่ง  
ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตด้วยกันเภอง ซึ่งความสัมพันธ์ทั งสองลักษณะนี จะเภชื่อมโยงเภกี่ยวข้อง
กันและจะเภกิดขึ นพร้อม ๆ กัน เภพราะจะเภป็นการแสดงให้เภห็นว่า สิ่งมีชีวิต 
นั น ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน คือ ไม่สามารถอยู่ได้เภพียงล าพัง โดยไม่
เภกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ มีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารใน
บริเภวณนั น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม  

ระบบนิเภวศ (Ecosystem) เภป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเภวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเภหล่านี ด ารงชีวิตอยู่  

ระบบนิเภวศนั นเภป็นแนวคิด (Concept) ที่นักนิเภวศวิทยาน ามาใช้ในการมองโลกส่วนย่อย ๆ 
ของโลกเภพ่ือที่จะได้เภข้าใจความเภป็นไปบนโลกนี ได้ดีขึ น 

โดยความสัมพันธ์ที่เภกี่ยวข้องกันนั นเภป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ท าให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ด ารงชีวิต
อยู่ได้ ซึ่งระบบนิเภวศต่าง ๆ นั น มีอยู่มากมายทั่วทุกหนแห่ง ขึ นอยู่กับว่าเภราจะใช้หลักใดเภป็นหลักใน
การแยกแยะ ซึ่งโลกของเภรานั นก็ถือว่าเภป็นระบบนิเภวศระบบหนึ่ง ทั งยังเภป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย 

การศึกษานิเภวศวิทยา (Ecology) จึงเภป็นศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วย การศึกษาสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งอาศัย รวมถึง การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  
ความสัมพันธ์ทั งสองลักษณะนี  เภชื่อมโยงเภกี่ยวข้องกันและเภกิดขึ นพร้อม ๆ กัน ซึ่งความสัมพันธ์อายใน
ระบบนิเภวศนั น จะสมดุลอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ยกเภว้นว่าจะมีสิ่งใดมาท าให้มากระทบกระเภทือน ท าให้

เภกิดการเภปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ น แต่ก็จะมีการ
ปรับตัวมาเภหมือนเภดิมได้ใหม่ แต่ถ้าสิ่งที่มากระทบ
นั นก็ให้เภกิดผลการเภปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
ระบบนั นก็จะถูกท าลายลง ในระบบนิเภวศแต่ละ
แห่งจะไม่มีการหยุดนิ่ง จะเภปลี่ยนแปลงอยู่เภสมอ
ตลอดเภวลา ซึ่งถ้าเภป็นไปอย่างสมดุลก็จะท าให้

สิ่งมีชีวิตและระบบ ด าเภนินต่อไปได้ด้วยดี 
ระบบนิเภวศบนโลกถึงแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน  คือ 

ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 
1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Component) ประกอบด้วย  

1.1 อนินทรียสาร ได้แก่ ไนโตรเภจน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเภจน น  า และคาร์บอน  
1.2 อินทรียสาร ได้แก่ คาร์โบไฮเภดรต โปรตีน ไขมัน เภป็นต้น 
1.3 สอาพแวดล้อมทางกายอาพ ได้แก่ อุณหอูมิ แสง ความเภป็นกรด เภป็นด่าง  ความเภค็ม 

และความชื น เภป็นต้น 
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2. ส่วนประกอบที่มีชีวิต  (Biotic Component) ได้แก่ 

2.1 ผู้ผลิต (Producer) คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเภคราะห์
อาหารขึ นได้เภองด้วยแร่ธาตุและสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ พืชสีเภขียว แพลงค์ตอนพืช และ
แบคทีเภรียบางชนิด เภป็นต้น ผู้ผลิตนี มีความส าคัญมาก เภพราะเภป็นส่วนเภริ่มต้นและเภชื่อมต่อระหว่าง
ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตกับส่วนที่มีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเภวศ  

2.2 ผู้บริโอค (Consumer) คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเภองได้ แต่ได้รับอาหาร
จากการกินสิ่งมีชีวิตอ่ืน สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทเภป็นผู้บริโอค คือ พวกสัตว์ต่าง ๆ จ าแนกเภป็น  3 ชนิด 
ตามล าดับขั นการบริโอค  คือ  

1) ผู้บริโอคปฐมอูมิ (Primary Consumer) เภป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเภป็นอาหารอย่าง
เภดียว เภรียกว่า สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเภป็นอาหาร (Herbivore) เภช่น วัว ควาย กระต่าย และปลาที่กินพืชเภล็ก ๆ 
เภป็นต้น 

2) ผู้บริโอคทุติยอูมิ  (Secondary Consumer) เภป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ด้วยกันเภป็น
อาหาร (Carnivore) เภช่น เภสือ สุนัข กบ สุนัขจิ งจอก เภป็นต้น 

3) ผู้บริโอคตติยอูมิ  (Tertiary Consumer) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่กินทั งพืชและสัตว์
เภป็นอาหาร ซึ่งเภป็นล าดับการกินสูงสุด (Omnivore) เภช่น มนุษย์ หมู สุนัข เภป็นต้น 

2.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) เภป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเภองไม่ได้ แต่จะได้อาหาร
โดยการสร้างเภอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต ของเภสีย กากอาหาร ให้เภป็นสารที่มีโมเภลกุล
เภล็กลงแล้วจึงดูดซึมไปใช้บางส่วน ส่วนที่เภหลือจะปล่อยออกสู่ระบบนิเภวศ ซึ่งผู้ผลิตสามารถน าไปใช้
สร้างอาหารต่อไป สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทเภป็นผู้ย่อยสลาย ได้แก่ แบคทีเภรีย เภห็ด รา เภป็นต้น สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
นี มีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบนิเภวศเภพราะท าให้เภกิดการหมุนเภวียนของสาร  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั ง 3 กลุ่มในระบบนิเภวศจะมีการถ่ายเภทพลังงานเภป็นทอด
จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโอค การไหลเภวียน การถ่ายทอดพลังงานเภป็นทอด ๆ นี  เภรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร (Food 
Chain) 
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ประเภทของระบบนิเวศ 
ระบบนิเภวศอาจมีขนาดใหญ่ระดับโลก คือ ชีวาลัย (Biosphere) ซึ่งเภป็นบริเภวณที่ห่อหุ้มโลก

อยู่และสามารถมีขบวนการต่าง ๆ ของชีวิตเภกิดขึ นได้  หรืออาจมีขนาดเภล็กเภท่าบ่อน  าแห่งหนึ่ง แต่เภรา
สามารถจ าแนกระบบนิเภวศออกเภป็นกลุ่ม ๆ ได้ ดังนี  

 
1. ระบบนิเภวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติ (Natural and Semi Natural Ecosystems) 

เภป็นระบบที่ต้องพ่ึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ เภพ่ือที่จะท างานได้ จ าแนกได้ดังนี    
1.1 ระบบนิเภวศแหล่งน  า (Aquatic Ecosystems) เภป็นระบบนิเภวศในแหล่งน  าต่าง ๆ 

ของโลก ซึ่งโครงสร้างหลัก คือ น  า แบ่งออกได้ดังนี  
1.1.1 ระบบนิเภวศน  าจืด (Fresh Water Ecosystem) เภป็นระบบที่น  าเภป็นน  าจืด 

อาจแบ่งย่อยเภป็น  
1) ระบบนิเภวศน  านิ่ง เภช่น หนอง บึง ทะเภลสาบน  าจืด เภป็นต้น  
2) ระบบนิเภวศน  าไหล เภช่น ล าธาร ห้วย แม่น  า เภป็นต้น  

1.1.2 ระบบนิเภวศน  ากร่อย (Estuarine Ecosystem) เภป็นระบบนิเภวศท่ีเภกิดขึ นตรง
รอยต่อระหว่างน  าจืดกับน  าเภค็ม  มักเภป็นบริเภวณที่เภป็นปาก
แม่น  าต่าง ๆ จะมีตะกอนมากจึงมีป่าไม้กลุ่มป่าชายเภลนขึ นจึง
เภรียกว่าระบบนิเภวศป่าชายเภลน แต่บางพื นที่อาจเภป็นแอ่งน  า
ขนาดใหญ่ เภช่น ทะเภลสาบสงขลาตอนกลางก็จะมีลักษณะ
เภป็นทะเภลสาบน  ากร่อยมีพืชน  าสลับกับป่าโกงกาง 
 

1.1.3 ระบบนิเภวศน  าเภค็ม (Marine Ecosystem) เภป็นระบบนิเภวศท่ีมีน  าเภป็นน  าเภค็ม  
โดยปกติจะมีความเภค็มประมาณพันละ 35 มีทั งที่เภป็นทะเภลปิดและทะเภลเภปิด เภนื่องจากเภป็นห้วงน  า
ขนาดใหญ่ จึงนิยมแบ่งออกเภป็นระบบนิเภวศย่อยตามความลึกของน  าอีกด้วย คือ 

1) ระบบนิเภวศชายฝั่ง (Coastal Ecosystem) เภป็นบริเภวณที่ตกอยู่อายใต้
อิทธิพลของน  าขึ นน  าลง สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้เภข้ากับสอาพการเภปลี่ยนแปลงของระดับน  าดังกล่าว มี
ระบบย่อย 2 ประเภอท คือ ระบบนิเภวศโขดหินชายฝั่ง และระบบนิเภวศชายหาด 

2) ระบบนิเภวศน  าตื น เภป็นระบบนิเภวศที่นับจากระบบนิเภวศชายฝั่งลงไป
จนถึงน  าลึก 200 เภมตร 
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3) ระบบนิเภวศทะเภลลึก เภป็นระบบนิเภวศที่นับต่อเภนื่องจากความลึก 200 
เภมตรลงไปถึงท้องทะเภล ส่วนนี มักเภป็นบริเภวณที่แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง  ดังนั นจึงขาดแคลนผู้ผลิตของ
ระบบ สัตว์น  าต่าง ๆ จึงมีจ านวนน้อยและใช้ชีวิตโดยรอซากสิ่งชีวิตอ่ืนที่ตายจากด้านบนแล้ว  
 

 
 

2. ระบบนิเภวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) เภป็น
ระบบนิเภวศที่ปรากฏอยู่บนพื นดินซึ่งแตกต่างกันไปโดยใช้ลักษณะ
เภด่นของพืชเภป็นหลักแบ่ง ซึ่งขึ นกับปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 
อุณหอูมิและปริมาณน  าฝน ท าให้พืชพรรณต่าง ๆ แตกต่างกัน 
ระบบนิเภวศบนบก แบ่งออกได้ดังนี   

2.1 ระบบนิเภวศป่าไม้ (Forest Ecosystem) เภป็น
ระบบนิเภวศที่พื นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ สามารถแบ่งย่อย
ออกไปได้ดังนี   

2.1.1 ระบบนิเภวศป่าไม้เภขตร้อน ได้แก่ ระบบนิเภวศป่าเภบญจพรรณ ป่าเภต็งรัง 
ป่าดิบชื น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเภขา เภป็นต้น 

2.1.2 ระบบนิเภวศป่าไม้เภขตอบอุ่น ได้แก่ ระบบนิเภวศป่าผลัดใบเภขตอบอุ่น  
ป่าเภมดิเภตอร์เภรเภนียน 

2.1.3 ระบบนิเภวศป่าไม้เภขตหนาว ได้แก่ ระบบนิเภวศป่าสน 
2.1.4 ระบบนิเภวศป่าชายฝั่ง (ป่าชายเภลน ป่าชายหาด ป่าโขดหิน)  

2.2 ระบบนิเภวศทุ่งหญ้า (Grassland Ecosystem) เภป็นระบบนิเภวศที่มีพืชตระกูล
หญ้าเภป็นพืชเภด่น แบ่งได้ดังนี  

2.2.1 ระบบนิเภวศทุ่งหญ้าเภขตร้อน ได้แก่ ระบบนิเภวศทุ่งหญ้าสะวันนา โดยมีทุ่ง
หญ้าที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกที่รู้จักกันในนาม “ทุ่งหญ้าซาฟารี” 
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2.2.2 ระบบนิเภวศทุ่งหญ้าเภขตอบอุ่น ได้แก่ ระบบนิเภวศทุ่งหญ้าแพรรี่  ทุ่งหญ้า 
สเภตปป์ เภป็นต้น 

2.2.3 ระบบนิเภวศทุ่งหญ้าเภขตหนาว ได้แก่ ทุ่งหญ้าทุนดรา เภป็นต้น 
2.3 ระบบนิเภวศทะเภลทราย 

(Desert Ecosystem) เภป็นพื นที่ที่มีปริมาณ
ฝนตกน้อยกว่าปริมาณการระเภหยน  า แต่บาง
พื นที่อาจมีฝนตกบ้างเภล็กน้อยก็จะมีหญ้าเภขต
แห้งแล้งงอกงามได้  ได้แก่   

2.3.1 ร ะ บ บ นิ เภ ว ศ
ทะเภลทรายเภขตร้อน ทะเภลทรายเภขตอบอุ่น 

2.3.2 ระบบนิเภวศทุ่งหญ้ากึ่งทะเภลทรายเภขตร้อน  
 
ความสมดุลของระบบนิเวศ 

สมดุลทางธรรมชาติเภป็นอาวการณ์ทางธรรมชาติของระบบนิเภวศใดก็ตามที่ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเภป็นไปอย่างสมบูรณ์ หมายความว่า บรรดาสิ่งมีชีวิตทั งหลายใน
ระบบนิเภวศจะต้องท าหน้าที่ครบถ้วน 3 กลุ่ม คือ มีทั งผู้ผลิต ผู้บริโอค และผู้ย่อยสลาย ในส่วนของ
สิ่งไม่มีชีวิตเภองก็ท าหน้าที่สนับสนุนอย่างต่อเภนื่องไม่ขาดหาย ความสมดุลทางธรรมชาติมีความแตกต่าง
กันไปตามความแตกต่างของระบบนิเภวศ  ซึ่งในธรรมชาติระบบนิเภวศจะมีการเภปลี่ยนแปลง              
อยู่ตลอดเภวลา การเภปลี่ยนแปลงนี อาจเภป็นไปโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ก็ได้  ลักษณะการ
เภปลี่ยนแปลงเภป็นไปได้ 2 แบบ คือ  

1. การเภปลี่ยนแปลงระบบนิเภวศโดยธรรมชาติแบบกะทันหัน ท าให้ระบบนิเภวศเภสียสมดุล
และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ท าให้ตายหรือสูญพันธุ์ไปได้ง่าย เภช่น การเภกิดไฟไหม้ป่า อุทกอัย การเภกิด
โรคระบาด เภป็นต้น  

2. การเภปลี่ยนแปลงแบบค่อยเภป็นค่อยไปตามธรรมชาติ เภป็นการเภปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ 
ก่อให้เภกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนน้อยมาก แต่เภมื่อระยะเภวลานานเภข้าการเภปลี่ยนแปลงจะมี
มากขึ น จะเภกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเภด่นชัดขึ น เภช่น ทุ่งนา หรือไร่ร้าง จะมีการเภปลี่ยนแปลงเภป็น
ทุ่งหญ้าและพืชพวกไม้พุ่มในเภวลาต่อมา จนในที่สุด
หากไม่มีสิ่งแวดล้อมอายนอกมารบกวนก็จะกลายเภป็น
ป่าที่สมบูรณ์ได้ ดังนั นสิ่งมีชีวิตจะต้องสามารถปรับตัว
ให้เภข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เภปลี่ยนแปลงได้ 

การสูญเภสียความสมดุลในระบบนิเภวศหาก
เภกิดโดยธรรมชาติ ระบบนิเภวศจะช่วยแก้ไขได้ด้วย
ตัวเภอง แต่ถ้าเภกิดจากมนุษย์จะแก้ไขได้ยากมาก เภมื่อ
มนุษย์เภพ่ิมจ านวนมากขึ นอย่างรวดเภร็ว มีการพัฒนา
วิถีชีวิตมากขึ นด้วยเภทคโนโลยี ท าให้ความเภป็นอยู่สุข
สบายมากขึ น มนุษย์จึงได้ชื่อว่า “เภป็นตัวการท าลายระบบนิเภวศมากท่ีสุด” 
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สาเภหตุที่ท าให้ระบบนิเภวศสูญเภสียความสมดุล 
1. การเภพ่ิมของประชากร ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินท าการเภกษตรมากขึ น โดยเภฉพาะเภขต

ร้อน ประชากรจะบุกเภบิกป่าใหม่ ๆ เภพื่อใช้พื นที่ท าไร่เภลื่อนลอย ท าให้ดิน ป่าไม้ สอาวะแวดล้อม
เภสียหายปีละจ านวนมาก 

2. การเภกษตรสมัยใหม่ การเภกษตรในปัจจุบันมุ่งเภพ่ือการค้ามากขึ น มีการใช้ปุ๋ยและยาฆ่า
แมลงจ านวนมาก สารเภหล่านี จะตกค้างในดินและอาจถูกชะล้างลงสู่แหล่งน  า  ท าให้มีผลต่อชีวิตสัตว์ 
ในดินและในน  า 

3. การขยายตัวของเภมือง การเภพ่ิมประชากรท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเภพ่ิมขึ น เภมือง
ขยายตัวอย่างรวดเภร็ว ท าให้พื นที่การเภกษตรถูกใช้ไปเภพ่ือสร้างตึก  ศูนย์การค้า ถนน ระบบนิเภวศ
เภปลี่ยนไป การถ่ายเภทของเภสียจากเภมืองก่อให้เภกิดมลพิษของน  าและอากาศ 

4. การอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมท าให้ทรัพยากรถูกใช้เภป็นวัตถุดิบมากยิ่งขึ น 
กระบวนการผลิตท าให้มีของเภสีย เภช่น น  าเภสีย ไอเภสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเภปลี่ยนแปลงระบบนิเภวศ
ในบริเภวณท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตั งอยู่และบริเภวณใกล้เภคียง 

ความสมดุลของระบบนิเภวศเภป็นเภรื่องส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาในยุคปัจจุบัน เภพราะการพัฒนา
ที่ขาดความเภข้าใจในเภรื่องระบบนิเภวศจะท าให้ระบบนิเภวศเภสียสมดุล และจะส่งผลกระทบในทางลบมาสู่
มนุษยชาติเภอง 

 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค าว่า ความหลากหลายทางชีวอาพ มาจาก Biodiversity หรือ Biological Diversity โดย 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง มีมากมายและ
แตกต่าง และทางชีวอาพ (Biological) หมายถึง ที่
เภกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต 

ดังนั น ความหลากหลายทางชีวอาพ จึง
หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบ
นิเภวศอันเภป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่าง
กันทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (Species) 
สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเภวศ (Ecosystem) ที่
แตกต่างหลากหลายบนโลก 

 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพส าคัญอย่างไร 
ความหลากหลายทางชีวอาพมีอยู่ระหว่างสายพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์ และระหว่างระบบ

นิเภวศ 
ความหลากหลายทางชีวอาพระหว่างสายพันธุ์ ที่เภห็นได้ชัดเภจนที่สุด คือ ความแตกต่าง

ระหว่างพันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเภกษตร ความแตกต่างหลากหลายระหว่างสายพันธุ์ ท าให้
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สามารถเภลือกบริโอคข้าวจ้าว หรือข้าวเภหนียว ตามที่ต้องการได้ หากไม่มีความหลากหลายของสาย
พันธุ์ต่าง ๆ แล้ว อาจจะต้องรับประทานส้มต าปูเภค็มกับข้าวจ้าวก็เภป็นได้ ความแตกต่างที่มีอยู่ในสาย
พันธุ์ต่าง ๆ ยังช่วยให้เภกษตรกรสามารถเภลือกสายพันธุ์ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก เภพ่ือให้เภหมาะสมตามความ
ต้องการของตลาดได้ เภช่น ไก่พันธุ์เภนื อ ไก่พันธุ์ไข่ดก วัวพันธุ์นม และวัวพันธุ์เภนื อ เภป็นต้น 

ความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ สามารถพบเภห็นได้โดยทั่วไปถึงความแตกต่างระหว่าง
พืชและสัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเภป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว เภช่น สุนัข แมว จิ งจก ตุ๊กแก กา นกพิราบ และ
นกกระจอก เภป็นต้น หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเภขาล าเภนาไพร เภช่น เภสือ ช้าง กวาง กระจง เภก้ง ลิง ชะนี 
หมี และวัวแดง เภป็นต้น พื นที่ธรรมชาติเภป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย แต่ว่า
มนุษย์ได้น าเภอาสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ทางการเภกษตร และอุตสาหกรรม น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
สิ่งมีชีวิตทั งหมด ในความเภป็นจริงพบว่ามนุษย์ได้ใช้พืชเภป็นอาหารเภพียง 3,000 ชนิด จากพืชที่ มีท่อ
ล าเภลียง (Vascular Plant) ที่มีอยู่ทั งหมดในโลกถึง 320,000 ชนิด ทั ง ๆ ที่ประมาณร้อยละ 25 ของ
พืชที่มีท่อล าเภลียงนี สามารถน ามาบริโอคได้ ส าหรับชนิดพันธุ์สัตว์นั น มนุษย์ได้น าเภอาสัตว์เภลี ยงมา         
เภพ่ือใช้ประโยชน์เภพียง 30 ชนิด จากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั งหมดที่มีในโลกประมาณ 50,000 ชนิด 
(UNEP, 1995) 

ความหลากหลายระหว่างระบบนิเภวศเภป็นความหลากหลายทางชีวอาพซึ่งซับซ้อน สามารถ
เภห็นได้จากความแตกต่างระหว่างระบบนิเภวศประเภอทต่าง ๆ เภช่น ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า ป่าชายเภลน 
ทะเภลสาบ บึง หนอง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเภวศที่มนุษย์สร้างขึ น เภช่น ทุ่งนา อ่างเภก็บ
น  า หรือแม้กระทั งชุมชนเภมืองของเภราเภอง ในระบบนิเภวศเภหล่านี  สิ่งมีชีวิตก็ต่างชนิดกัน และมีสอาพการ
อยู่อาศัยแตกต่างกัน 

ความแตกต่างหลากหลายระหว่างระบบนิเภวศ ท าให้โลกมีถิ่นที่อยู่อาศัยเภหมาะสมส าหรับ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ระบบนิเภวศแต่ละประเภอทให้ประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์แตกต่างกัน 
หรืออีกนัยหนึ่งให้ “บริการทางสิ่งแวดล้อม” (Environmental Service) ต่างกันด้วย อาทิ ป่าไม้ท า
หน้าที่ดูดซับน  า ไม่ให้เภกิดน  าท่วมและการพังทลายของดิน ส่วนป่าชายเภลนท าหน้าที่เภก็บตะกอนไม่ให้
ไปทับถมจนบริเภวณปากอ่าวตื นเภขิน ตลอดจนป้องกันการกัดเภซาะบริเภวณชายฝั่งจากกระแสลมและ
คลื่นด้วย 
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บทที่ 3 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับที่
เภกี่ยวข้องดังนี  

1. พระราชบัญญัติส่งเภสริมและรักษาคุณอาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
มีคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม เภพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตาม
มาตรา 22) 

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2539 การควบคุมและดูแลโรงงานต่าง ๆ โดยเภน้นการ
ประกอบกิจการโรงงานที่ปลอดอัยต่อสุขอาพและสิ่งแวดล้อม 

3. พระราชบัญญัติการเภดินเภรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติควบคุม
การก่อมลพิษต่อแหล่งน  าเภพ่ือการสัญจร และเภก่ียวข้องกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

4. ผลิตอัณฑ์ฉลากเภขียว (Green Label) หมายถึง ผลิตอัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองคุณอาพสินค้าที่ไม่เภป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เภป็นผลิตอัณฑ์ที่มีการ
จัดการการผลิต การใช้สารเภคมี การขนส่งสารเภคมี การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง  
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สามารถน ากลับมาหมุนเภวียนผลิตใหม่ได้ 

5. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ถูกตราขึ นเภพ่ือการ
จัดการและการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติเภป็นการเภฉพาะ 

6. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ถูกตราขึ นเภพ่ือคุ้มครองป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่อยู่ในพื นท่ีที่ถูกก าหนดให้เภป็นเภขตป่าสงวนแห่งชาติ เภพ่ือการรักษาสอาพป่าไม้ 
ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 

7. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มุ่งคุ้มครองสัตว์ป่าและที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า 

8. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ส่งเภสริมให้มีการปลูกสวนป่าเภพ่ือการค้าในที่ดินของรัฐ 
และเภอกชน 

9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ห้ามทิ งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งรวมถึงทะเภลโดยให้อ านาจท้องถิ่นออกข้อก าหนด 

10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเภป็นระเภบียบเภรียบร้อยของบ้านเภมือง พ.ศ. 
2535 ห้ามทิ งสิ่งปฏิกูลลงในทางน  าซึ่งรวมถึงทะเภล 
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ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวอาพ ดังนี  
1. อนุสัญญาว่าด้วยพื นที่ชุ่มน  า/อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention on Wetlands) 

เภพ่ือร่วมมืออนุรักษ์ ยับยั ง
การสูญหายของพื นที่ชุ่มน  า
ในโลก รวมทั งเภพ่ือให้มีการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการเภพ่ือการใช้ประโยชน์
พื นที่ชุ่มน  าอย่างชาญฉลาด 

2. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage) คือ คุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
และธรรมชาติที่ทรงคุณค่าโดดเภด่นของโลก ทั งแหล่งที่มนุษย์
สร้างขึ นและแหล่งธรรมชาติ เภพ่ือเภป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลัง 

3. โครงการมนุษย์ชีวมณฑล (Man and Biosphere  
Programme: MAB) ขององค์การUNESCO วัตถุประสงค์คือ 

1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวอาพ 
2) ส่งเภสริมการพัฒนาเภศรษฐกิจและสังคม 
3) ด ารงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เภกี่ยวข้อง 

4. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวอาพ (Convention on Biological Diversity: 
CBD) มีเภจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเภทศเภคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์หลัก  
3 ประการ คือ 

1) เภพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวอาพ 
2) เภพ่ือใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวอาพอย่างยั่งยืน 
3) เภพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเภท่าเภทียมและ

ยุติธรรม 

 
5. พิธีสารคาร์ตาเภฮน่าว่าด้วยความปลอดอัย

ทางชีวอาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ด้วย
ความปลอดอัยทางชีวอาพ โดยเภน้นเภรื่องการเภคลื่อนย้าย
ข้ามเภขตแดน ซึ่งสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตามที่ได้รับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม (Living Modified Organisms: LMOs) 
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ซึ่งเภป็นผลมาจากเภทคโนโลยีชีวอาพสมัยใหม่ที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวอาพอย่างยั่งยืน 

6. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเภทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์
(Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora: CITES) เภพ่ือคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยระบบควบคุมการค้าระหว่างประเภทศ 

7. อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเภคลื่อนย้ายถิ่น (CMS) 
เภพ่ืออนุรักษ์ชนิดพันธุ์ทั งสัตว์บก สัตว์ทะเภล และนก ที่มีการเภคลื่อนย้ายถิ่น โดยค านึงถึงถิ่นที่อยู่อาศัย
ระดับโลกร่วมกัน ซึ่งเภป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั งหลาย อายใต้การดูแลของ UNEP 

8. สนธิสัญญาระหว่างประเภทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเภพ่ืออาหารและการเภกษตร 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR)         
ว่าด้วยเภรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเภพ่ืออาหารและการเภกษตรอย่างยั่งยืน
และการแบ่ งปันผลประโยชน์ซึ่ ง เภกิดจากการใช้
ทรัพยากรนั นอย่างเภป็นธรรมและเภท่าเภทียมกัน 

ด้านกลุ่มการจัดการสารเภคมี ดังนี  
1. อนุสัญญารอตเภตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเภคมีล่วงหน้าส าหรับสารเภคมี

อันตรายและสารเภคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเภทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade) เภพ่ือส่งเภสริมความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม

อาคีสมาชิกการค้าสารเภคมีระหว่างประเภทศ ในการปกป้อง
สุขอาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของ
สารเภคมี และเภพ่ือส่งเภสริมการใช้สารเภคมีอย่างปลอดอัยต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2. อนุสัญญาบาเภซลว่าด้วยการเภคลื่อนย้ายข้ามแดนของ

ของเภสียอันตรายและการก าจัด  (Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste 
and their Disposal: BASEL) มีเภจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขอาพ 
อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากของเภสียอันตรายและการป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมใน
ประเภทศก าลังพัฒนาจากการเภคลื่อนย้ายของเภสียอันตรายข้ามแดนโดยก าหนดระบบการแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้า 

ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี  
1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเภปลี่ยนแปลงสอาพอูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เภพ่ือรักษาระดับความเภข้มข้นของปริมาณ
ก๊าซเภรือนกระจกในชั นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดอัยเภพื่อให้ธรรมชาติ
สามารถปรับตัวได้ 
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2. พิธีสารเภกียวโต (Kyoto Protocol) เภป็นพิธีสารอายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเภปลี่ยนแปลงสอาพอูมิอากาศ ด าเภนินการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเภรือนกระจก 

3. อนุสัญญาเภวียนนา (The Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
Layer) เภพ่ือการป้องกันชั นโอโซน 

4. พิธีสารมอนทรีออล (The Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer) ก าหนดขึ นเภพ่ือควบคุม ยับยั ง และรณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้สารท าลายชั น
บรรยากาศโอโซน 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสอาพเภป็นทะเภลทราย (United Nations 
Convention to Combat Desertification: UNCCD) มีวัตถุประสงค์
เภพ่ือต่อต้านการแปรสอาพเภป็นทะเภลทราย และการแก้ไขผลกระทบของ
อัยแล้งในประเภทศที่ประสบอัยแล้ง และ/หรือ ประเภทศที่มีการแปรสอาพ
พื นที่เภป็นทะเภลทรายอย่างรุนแรง โดยเภฉพาะในทวีปแอฟริกา 

ด้านกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางทะเภลและชายฝั่ง ดังนี  
1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเภล เภป็นกฎเภกณฑ์เภกี่ยวกับการใช้ท้องทะเภล

ของโลก โดยก าหนดว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทะเภลและ
มหาสมุทรจะต้องเภป็นไปอย่างเภที่ยงธรรมและมีประสิทธิผล ตลอดจนต้องมี
การอนุรักษ์ การศึกษา การคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเภล ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ด้วย 

2. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลอาวะจากเภรือ (MORPOL) มี
วัตถุประสงค์ในการปกป้องรักษาสอาพแวดล้อม โดยเภฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมใน
ทะเภลและชายฝั่ง ให้รอดพ้นจากมลอาวะอันเภนื่องมาจากการทิ งน  ามันหรือสารที่เภป็น
อันตรายโดยเภจตนา 

3. อนุสัญญาระหว่างประเภทศว่าด้วยการป้องกันมลอาวะทางทะเภลเภนื่องจากการทิ งวัสดุ
เภหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน 

ด้านกลุ่มอ่ืนที่เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี  
1. แผนปฏิบัติการที่ 21 และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 21) 

เภพ่ือที่จะบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะท าให้คนทั งรุ่นปัจจุบันและอนาคตมีทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างพอเภพียงที่จะตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตเภพ่ือความกินดีอยู่ดี 
 
องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรในประเภทศไทยทีม่ีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่เภกี่ยวกับ

การสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเภทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมอ์ 
3. มูลนิธิโลกสีเภขียว 
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4. มูลนิธิสืบ นาคะเภสถียร 
5. มูลนิธิเภพ่ือนช้าง 
6. สมาคมสร้างสรรค์ไทย 
7. ธิงค์เภอิร์ธ ห่วงใยผืนโลก 
 

    
 

               
 
องค์กรต่างประเภทศ ทีม่ีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 

UNEP) เภป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเภร่งรัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. แผนงานสหประชาชาติเภพ่ือพัฒนา United Nations Development Programme: 

UNDP จุดประสงค์หลักคือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขจัดความยากจน จัดการและปฏิรูปทางเภศรษฐกิจ 
จัดการกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. แผนงานอาหารโลก (World Food Programme: WFP) ช่วยเภหลือด้านอาหารที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ช่วยเภหลือประเภทศก าลังพัฒนา ขจัดความยากจน และความหิวโหย 

4. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide Fund for Nature: WWW) วัตถุประสงค์
คือ ยับยั งการท าลายสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน 

5. Greenpeace เภป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร ไม่รับการสนับสนุนการเภงินจากอาครัฐ
และองค์กรทางการเภมือง มีเภป้าหมายฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในโลกให้มีความ เภข้มแข็งด ารงไว้ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวอาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

6. องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ -ยูเภนสโก (The 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
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บทที่ 4 
การพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ 

 
ค่านิยมสร้างสรรค์ 

ค่านิยม (Value) คือ สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือเภป็นแนวทางแห่งพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา และเภม่ือปฏิบัติซ  า ๆ บ่อย ๆ จนเภป็นวิถีชีวิตที่อาจสืบทอดต่อ ๆ กันไปเภป็นวัฒนธรรมได้ 

ค่านิยมสร้างสรรค์ (Core Value) คือ ค่านิยมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมที่ได้รับการถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากนั นยังหมายถึงค่านิยมใหม่ที่ยังไม่เภคยมีมาก่อน และเภข้ามา
แทนที่ค่านิยมเภก่าท่ีไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ นและที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบันได้ 

ดังนั น ค่านิยมสร้างสรรค์ จึงมีความหมายเภป็นสองนัย คือ ค่านิยมที่เภป็นคุณประโยชน์ และ 
ค่านิยมที่ปรับปรุงพัฒนาขึ นใหม่  ค่านิยมอาจเภปลี่ยนแปลงได้ ดังเภช่นในอดีต สังคมจะยกย่องคนที่มี
คุณธรรม ส่วนคนที่ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริต คดโกงจะถูกสังคมประณามและไม่มีใครอยากคบหา
สมาคมด้วย แต่ปัจจุบันนี สังคมกลับยกย่องคนที่มีเภงิน มีต าแหน่งสูง มีอ านาจ มีชื่อเภสียง  แม้ว่าคน
เภหล่านั นจะประพฤติผิดศีลธรรม หรือได้เภงินมาโดยทุจริต (ค่านิยมสร้างสรรค์ของเภจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเภรือน (ก.พ.) ได้รณรงค์เภพ่ือให้เภกิดค่านิยมสร้างสรรค์

ในอาคราชการอย่างต่อเภนื่อง และได้บรรจุค่านิยมสร้างสรรค์ไว้ในพระราชบัญญัติระเภบียบข้าราชการ
พลเภรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ เภพ่ือเภป็นหลักปฏิบัติส าหรับข้าราชการ        
พลเภรือนสามัญในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเภสียสละ ยึดหลักวิชาและ

จรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ เภป็นพฤติกรรมการท างาน
ที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ท าผิดระเภบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชาจะ
สั่งให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็กล้าที่คัดค้าน กล้าแจ้งเภหตุ หรือร้องเภรียน
เภมื่อพบเภห็นการกระท าผิด ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติดีและกล้าลงโทษ
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ผู้กระท าผิดปฏิบัติตามหลักวิชาตามหลักการและจรรยาบรรณ โดยไม่ประนีประนอมกับความเภลว  
ไม่หวั่นเภกรงต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใด ๆ มีความอดทนหรือยับยั งชั่งใจต่อผลประโยชน์ที่เภย้ายวนโดย
ค านึงถึงเภกียรติและศักดิ์ศรี 

2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเภรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่

การงาน มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ราชการ เภป็นพฤติกรรมการท างานที่มีความตั งใจจริงปฏิบัติหน้าที่เภพ่ือประโยชน์
แก่ส่วนรวม โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เภอาประโยชน์ส่วนตนมาท าให้
ประโยชน์ส่วนรวมต้องเภสียไปโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน  และพร้อมที่จะรับผิดเภมื่อท างานผิดพลาดและยินดีแก้ไข 

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส  มีวิธีการให้ประชาชน

ตรวจสอบได ้เภปิดเภผยข้อมูลข่าวสารอายในขอบเภขตของกฎหมาย เภป็นพฤติกรรมการท างานในลักษณะ
มีขั นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานและการมอบหมายงานที่
ชัดเภจนเภก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรือท าเภป็นบันทึกไว้เภพ่ือง่ายแก่
การตรวจสอบ ตลอดจนการเภปิดเภผยหลักเภกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้ 
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เภลือกปฏิบัติอย่างไม่เภป็นธรรม 

บริการประชาชนด้วยความเภสมออาค เภน้นความสะดวก รวดเภร็ว ประหยัดและถูกต้อง  
ปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความมีน  าใจ เภมตตา เภอื อเภฟ้ือ เภป็น
พฤติกรรมการท างานให้บริการโดยเภน้นความเภสมออาคเภท่าเภทียมกัน 
ให้บริการตามล าดับ โดยไม่ค านึงถึงเภชื อชาติหรือเภครือญาติ เภพ่ือความ
เภสมออาคเภป็นธรรม อ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในมาตรฐาน
เภดียวกัน ไม่บริการพิเภศษเภฉพาะรายที่รู้จักมักคุ้นให้บริการด้วยความ
รวดเภร็ว ทั่วถึง ปราศจากอคติ 

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ท างานให้แล้วเภสร็จตามก าหนดเภกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม ใช้
ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเภสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของ
ตนเภอง เภน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เภป็นหลัก เภป็นพฤติกรรมการ
ท างานให้แล้วเภสร็จตามก าหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเภป้าหมายและคุ้มค่า 
ทั งในส่วนของการใช้เภงินและใช้เภวลา มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่
เภกี่ยวข้อง เภพ่ือให้เภกิดความเภข้าใจในเภป้าหมายและเภนื อหาสาระของงาน

ที่ตรงกัน ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเภบียบที่เภป็นอุปสรรคต่อการท างาน แต่มุ่งเภป้าหมายของ
ประชาชนและประเภทศชาติ 

ดังนั น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านซึ่งมีหน้าที่ในการ
ช่วยเภหลือและสนับสนุนการด าเภนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเภกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน 
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คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเภป็นผู้ประสานงานระหว่าง
องค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืน เภป็นส าคัญ จึงควรได้รับการพัฒนาค่านิยม
สร้างสรรค์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเภบียบข้าราชการพลเภรือน พ.ศ. 2551 เภพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เภป็นไปอย่างมีประสิทธิอาพ 
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บทที่ 5 
การพัฒนาภาวะผู้น า 

 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) 

ผู้น า (Leader) กับอาวะผู้น า (Leadership) มีความหมายแตกต่างกัน จึงมีผู้น าเภสนอข้อมูล
พื นฐานเภกี่ยวกับผู้น าและอาวะผู้น าทีค่วรทราบ ดังนี  (เภสริมศักดิ์ วิศาลาอรณ์, 2540) 

ความหมายของค าว่า “ผู้น า (Leader)” 
ผู้น า คือ บุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่างต่อไปนี  
1. มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อ่ืน 
2. มีบทบาทเภหนือบุคคลอื่น ๆ 
3. มีบทบาทส าคัญท่ีสุดที่ท าให้หน่วยงานบรรลุเภป้าหมาย 
4. ได้รับเภลือกจากผู้อื่นให้เภป็นผู้น า 
5. เภป็นหัวหน้าของกลุ่ม 
ผู้น า คือ บุคคลในกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่เภก่ียวกับอารกิจของกลุ่ม (Fieder, 1967) 
ผู้น า คือ บุคคลที่ถูกเภลือกหรือได้รับการแต่งตั งให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ

ของกลุ่มเภพื่อการบรรลุเภป้าหมายของกลุ่มและเภพ่ือท าหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม (Dejnozka, 1983) 
กล่าวโดยสรุป “ผู้น า” คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือเภลือกตั ง หรือแต่งตั ง และเภป็นที่

ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเภหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจ ชักน า  หรือชี น าให้สมาชิก
ของกลุ่มรวมพลังเภพื่อปฏิบัติอารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ประสบความส าเภร็จ 

ความหมายของค าว่า “อาวะผู้น า (Leadership)” 
ส าหรับ “อาวะผู้น า” ได้มีผู้ให้นิยาม ไว้ดังนี  
อาวะผู้น า คือ พฤติกรรมของบุคคลในการก ากับกิจกรรมของกลุ่มไปสู่เภป้าหมายร่วมกัน

(Hemphill & Coons, 1957; เภสริมศักดิ์ วิศาลาอรณ์, 2540) 
อาวะผู้น า คือ การใช้อิทธิพลเภพ่ิมที่สูงกว่าและมากกว่ากลไกการท างานปกติที่ใช้ก ากับงาน

ประจ าองค์การ (Katz & Kahn, 1978) 

อาวะผู้น า หมายถึง การจุดประกายวิสัยทัศน์ให้ผู้อ่ืนมองเภห็น พร้อมทั งปลูกฝังเภป็นค่านิยม
และสร้างสอาวะแวดล้อมที่เภอื ออ านวยให้สามารถปฏิบัติได้ส าเภร็จ (Richards & Engle, 1986) 
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อาวะผู้น า เภป็นกระบวนการให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางท่ีมีความหมาย) เภพ่ือให้เภกิดการรวมพลัง
ความพยายาม และความเภต็มใจที่จะใช้ความพยายามนั นเภพ่ือให้บรรลุเภป้าหมาย (Jacobs & Jaques, 
1990) 

แบส (Bass, 1990) ได้สรุปรวบรวมความหมายของอาวะผู้น าตามที่มีให้ไว้และได้จ าแนก
ความหมายของอาวะผู้น าออกเภป็น 12 กลุ่ม ดังนี  (สุเภทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) 

1. อาวะผู้น าที่เภน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadership as a Locus of Lroup Lrocesses) 
2. อาวะผู้น าในฐานะที่เภป็นบุคลิกอาพและผลของบุคลิกอาพ (Leadership as a Personality 

and its Effects) 
3. อาวะผู้น าในฐานะเภป็นการกระท าหรือพฤติกรรม (Leadership as an act or Bbehavior) 
4. อาวะผู้น าในฐานะที่เภป็นเภครื่องมือในการบรรลุเภป้าหมาย (Leadership as an Instrument 

of Goal Aachievement) 
5. อาวะผู้น าในฐานะเภป็นผลที่เภกิดขึ นจากการปฏิสัมพันธ์ 

(Leadership as an Eemerging Effect of Interaction) 
6. อาวะผู้น าในฐานะที่เภป็นความแตกต่างของบทบาท 

(Leadership as a Differentiated Role) 
7. อาวะผู้น าในฐานะที่มุ่งด้านโครงสร้าง (Leadership 

as the Initiation Structure) 
8. อาวะผู้น าในฐานะเภป็นศิลปะที่ก่อให้เภกิดการยินยอม

ตาม (Leadership as the art of Inducing Compliance) 
9. อาวะผู้น าในฐานะเภป็นการใช้อิทธิพล (Leadership as the Exercise of Influence) 
10. อาวะผู้น าในฐานะที่เภป็นรูปแบบของการจูงใจ (Leadership as a form of Persuasion) 
11. อาวะผู้น าในฐานะความสัมพันธ์ของอ านาจ (Leadership as a Power Relationship) 
12. อาวะผู้น าในฐานะเภป็นการผสมผสานขององค์ประกอบต่าง ๆ (Leadership as a 

Combination of Elements) 
สามารถสรุปได้ว่า “อาวะผู้น า” เภป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั งใจใช้

อิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด รวมทั งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
องค์การ ดังนั นอาวะผู้น าจึงเภป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุเภป้าหมายที่
ก าหนด จากค านิยามที่กล่าวข้างต้นยังมีความแตกต่างกันในประเภด็นต่าง ๆ เภช่น ใครเภป็นผู้ใช้อิทธิพล 
วัตถุประสงค์ของการใช้อิทธิพลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใช้อิทธิพลเภป็นอย่างไร และผลลัพธ์ของการใช้
อิทธิพลคืออะไร เภป็นต้น ไม่มีค านิยามใดผิดหรือถูกเภพียงนิยามเภดียว แต่ขึ นอยู่กับการเภลือกค านิยามนั น
ไปใช้อธิบายเภพ่ือสร้างความเภข้าใจเภกี่ยวกับอาวะผู้น าในแต่ละกรณี ซึ่งจะสังเภกตได้ว่าอาวะผู้น าเภป็น
กระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคล 

 



318 

แนวโน้มภาวะผู้น าในอนาคต 
อายใต้บริบทของโลกที่เภปลี่ยนแปลงในปัจจุบันย่อมมีผลกระทบต่อองค์การและผู้น าที่

จะต้องปรับเภปลี่ยนแนวคิดเภชิงกระบวนทัศน์ขึ นใหม่ เภพื่อให้สามารถเภผชิญต่ออาวะแนวโน้มที่จะเภกิดขึ น
ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิอาพมากยิ่งขึ น จึงคาดว่าผู้น าในอนาคตต้องมีคุณลักษณะ ดังนี  

1. ยอมรับแนวคิดท่ีต้องให้บริการ 
2. มีมุมมองที่กว้างไกลระดับโลก 
3. เภข้าใจองค์การรูปแบบใหม่จากมุมมองที่เภป็นองค์รวมเภป็นลักษณะบูรณาการ 
4. มีความยืดหยุ่นสูง ต้องมีความสามารถในการบริหารการเภปลี่ยนแปลง ผู้น าในทศวรรษ

ที่ 21 ต้องชอบต่อความท้าทายและการทดลองใหม่ ๆ 
5. ต้องผูกพันต่อการเภรียนรู้อย่างต่อเภนื่อง ดังนั นการเภปลี่ยนแปลงกับอาวะผู้น าจะต้องคู่กัน

ตลอดไป 
6. ต้องมีความสามารถในการสร้างความสมดุลได้ดีระหว่างงานในต าแหน่งหน้าที่ผู้น ากับ

ด้านชีวิตส่วนตัว รวมทั งการสร้างความงอกงามด้านความรู้สมัยใหม่ที่เภก่ียวกับวิชาชีพของตน 
ส าหรับข้อเภสนอแนะในการเภป็นผู้น าที่ดีตามแนวโน้มของผู้น าในอนาคต จึงควรได้น า

คุณสมบัติผู้น า 11 ประการจากหนังสือ CEO โลกตะวันออก ของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มาเภป็นแนวคิด
หลักในการท างาน ได้แก่  

1. มีความจริงใจ  
จิตใจดี ไม่หลอกใช้ผู้อ่ืน ส่งเภสริมผลงานและผลักดันให้ลูกน้องประสบความส าเภร็จ 

2. ไม่ศักดินา  
เภคารพในคุณค่าของผู้อ่ืน ทั งในความคิดและการกระท า ไม่แบ่งชั นวรรณะ ไม่แบ่งแยก

สถาบัน ไม่เภจ้ายศเภจ้าอย่าง ไม่ดูถูกเภหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ยึดปมเภด่นของตนเภพ่ือ
ข่มผู้อื่น 

3. ใช้ปิยวาจา  
เภป็นผู้ฟังที่ดี ใช้วาจาสุอาพในการแสดงความคิดเภห็น สอนงานและตักเภตือนลูกน้องควร

พูดด้วยความระวังไม่ให้กระทบผู้อื่น รู้จักใช้ค าพูดในเภชิงสร้างสรรค์ ชมเภชยให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
หากจะต าหนิข้อผิดพลาดก็ด้วยเภหตุผลเภฉพาะเภรื่องไม่ใช้อารมณ์ด่วนสรุปและตีตราประณาม ไม่ใช้วาจา
เภสียดสีประชดประชัน 

4. อย่าหลงอ านาจ  
ไม่ยึดติดกับอ านาจหน้าที่ ไม่หลงตนว่าเภป็นใหญ่และถูกต้องแต่เภพียงผู้เภดียว ไม่กดขี่          

ข่มเภหงผู้น้อย ไม่สั่งงานโดยใช้น  าเภสียงแข็งกระด้าง ไม่บังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้ลูกน้องเภคารพ 
นับถือด้วยพลังแห่งคุณความดี มิใช่โดยความเภกรงกลัวต่ออ านาจ 

5. เภป็นแบบอย่างท่ีดี  
ทั งในการประพฤติปฏิบัติตนและการท างานอย่างเภป็นทีม โดยมุ่งความส าเภร็จของ

องค์กรในอาพรวม ไม่ใช่เภฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความขยันซื่อสัตย์ ตั งใจท างาน มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างาน มีวินัยในตัวเภอง ประพฤติตนตามหลักท านองคลองธรรม ให้ลูกน้องนับถือได้อย่างสนิทใจ 
เภมื่อสั่งสอนสิ่งใดก็ท าได้เภช่นเภดียวกัน 
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6. มีความยุติธรรม  
ตระหนักถึงความยุติธรรมอยู่เภสมอ ไม่ล าเภอียงเภข้าข้างเภฉพาะลูกน้องของตนหรือคน

ใกล้ชิด ไม่หลงเภชื่อคนง่าย ไม่ฟังความฝ่ายเภดียว เภมื่อประเภมินผลต้องให้คุณให้โทษตามเภนื องานที่เภป็น
จริง มีเภหตุผลสนับสนุนที่สามารถอธิบายให้ผู้เภกี่ยวข้องเภข้าใจหรือยอมรับได้ 

7. ให้ความเภมตตา  
ดูแลลูกน้องด้วยความรัก ความเภอาใจใส่ ให้ความช่วยเภหลือลูกน้องด้วยความเภต็มใจ 

และปรารถนาที่จะช่วยให้ลูกน้องท างานอย่างมีความสุข แนะน าสั่งสอนลูกน้องด้วยความปรารถนาดี 
8. กล้าตัดสินใจ  

ตัดสินใจบนพื นฐานของหลักการ ข้อเภท็จจริงและประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมทั งสร้าง
ความเภข้าใจให้ลูกน้องยอมรับเภหตุผลของการตัดสินใจ ไม่รีรอลังเภลเภพราะกลัวการรับผิดขอบจนงาน
ชะงักเภสียหาย ต้องกล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้ารับผิดชอบ 

9. อาทรสังคม  
มองส่วนรวม สนับสนุนและส่งเภสริมสังคมด้วยความรับผิดชอบ โดยการไม่ด าเภนินธุรกิจ

และกิจกรรมที่เภป็นอัยต่อสังคม ในขณะเภดียวกันก็ควรช่วยสร้างสังคมให้เภข้มแข็งและมีความสุข 
10. บ่มเภพาะคนดี  

รู้จักเภลือกสรรและสร้างคนดีมีความสามารถให้กับองค์กร ช่วยลูกน้องด้วยการเภป็น        
พ่ีเภลี ยง ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั งสอนงานให้ข้อมูล ข้อเภสนอแนะต่าง ๆ 
ที่จ าเภป็นต่อการเภรียนรู้ เภพ่ือพัฒนาลูกน้องให้เภป็นก าลังส าคัญขององค์กรทั งในปัจจุบันและในอนาคต 

11. มีใจเภปิดกว้าง  
ยอมรับฟังความคิดเภห็นที่แตกต่างของลูกน้องและผู้ร่วมงานในทุกระดับ พร้ อม

แลกเภปลี่ยนความคิดเภห็นความรู้ซึ่งกันและกัน ยินดีที่จะมอบอ านาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สัมพันธ์กับ
ความรับผิดชอบอย่างเภหมาะสม พร้อมทั งยอมรับความสามารถที่เภหนือกว่าของผู้ใต้บังคับบัญชา             
ไม่ละอายที่จะขอโทษเภมื่อท าผิด และแก้ไขโดยไม่กลัวเภสียหน้า สามารถรองรับปัญหาและอารมณ์ของ
ลูกน้อง และเภปิดใจรับแนวคิดใหม่ ๆ ของโลก 
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บทที่ 6 
การสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่าย 

 
เครือข่าย (Networking) 

เภครือข่าย (Network) คือ การเภชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะ
แลกเภปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเภบียบโครงสร้างของคนใน
เภครือข่ายด้วยความเภป็นอิสระ เภท่าเภทียมกันอายใต้พื นฐานของความเภคารพสิทธิ เภชื่อถือ เภอื ออาทร  
ซึ่งกันและกัน ประเภด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 

1. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเภครือข่ายต้องเภป็นไปโดยสมัครใจ  
2. กิจกรรมที่ท าในเภครือข่ายต้องมีลักษณะเภท่าเภทียมหรือ

แลกเภปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
3. การเภป็นสมาชิก เภครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความ

เภป็นอิสระหรือความเภป็นตัวของตัวเภองของคนหรือองค์กรนั น ๆ 
การเภชื่อมโยงในลักษณะของเภครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการ

จัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เภพ่ือพูดคุยสนทนากนั โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และไม่ใช่แค่
การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันเภพียงเภพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเภปลี่ยนความคิดเภห็นกัน
เภท่านั น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน เภพ่ือให้บรรลุเภป้าหมายร่วมกัน
ด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเภหมือนกันไว้เภพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ โดยการ
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเภพ่ิมขึ น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เภครือข่ายใหญ่ขึ น  

เภครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เภป็นสมาชิกด าเภนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน เภพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เภห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเภป็นกิจกรรมเภฉพาะกิจตามความ
จ าเภป็น เภมื่ออารกิจบรรลุเภป้าหมายแล้ว เภครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเภป็นหรือมีอารกิจ
ใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเภป็นเภครือข่ายที่ด าเภนินกิจกรรมอย่างต่อเภนื่องระยะยาวก็ได้ 

การรวมตัวเภป็นเภครือข่ายในลักษณะการแลกเภปลี่ยน ต้องสกัดเภอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่
ละฝ่ายมาเภรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เภป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ในลักษณะที่เภรียกว่าเภป็น 
“พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเภป็นเภครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เภกิดจากการปล่อยให้ต่างคน
ต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

 
องค์ประกอบของเภครือข่าย  
เภครือข่ายเภทียม (Pseudo Network)  หมายถึง เภครือข่ายชนิดที่เภป็นแค่การชุมนุมพบปะ

สังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเภป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั งใจที่จะท ากิจกรรม
ร่วมกัน เภป็นการรวมกลุ่มหรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเภจน ลักษณะของเภครือข่าย
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ลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั น การท าความเภข้าใจกับองค์ประกอบของเภครือข่ายจึงมี
ความส าคัญ เภพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเภครือข่ายแท้แทนการสร้างเภครือข่ายเภทียม 

เภครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 ประการ คือ  
1. การรับรู้และมุมมองที่เภหมือนกัน (Common Perception) 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 
3. ความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเภครือข่าย (Stakeholders Participation) 
5. การเภสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) 
6. การเภกื อหนุนพ่ึงพากัน (Interdependent) 
7. ปฏิสัมพันธ์กันในเภชิงแลกเภปลี่ยน (Interaction) 
การรับรู้มุมมองที่เภหมือนกัน (Common Perception) 
สมาชิกในเภครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เภหมือนกันถึงเภหตุผลในการเภข้า

มาร่วมกันเภป็นเภครือข่าย เภช่น มีความเภข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ประสบกับปัญหาอย่างเภดียวกันหรือต้องการความช่วยเภหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกของเภครือข่ายเภกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเภนินกิจกรรมร่วมกันเภพ่ือแก้ปัญหาหรือลดความ
เภดือดร้อนที่เภกิดขึ น  

การรับรู้ร่วมกันถือเภป็นหัวใจของเภครือข่ายที่ท าให้เภครือข่ายด าเภนินไปอย่างต่อเภนื่อง เภพราะ

ถ้าเภริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เภหมือนกันแล้วจะประสานงานและขอความ
ร่วมมือได้ยาก เภพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเภอง มองปัญหาหรือความต้องการไป
คนละทิศละทาง แต่ทั งนี มิได้หมายความว่า สมาชิกของเภครือข่ายจะมีความเภห็นที่ต่างกันไม่ได้ เภพราะ
มุมมองที่แตกต่างช่วยให้เภกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั นต้องอยู่ในส่วนของ
กระบวนการ (Process) อายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั นความเภห็นที่
ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกมองเภห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เภป็นอาพเภดียวกัน 

มีการรับรู้และเภข้าใจไปในทิศทางเภดียวกันและมีเภป้าหมายที่จะเภดินทางไปด้วยกัน  การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเภคลื่อนเภกิดพลัง มีความเภป็นเภอกอาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง
อันเภนื่องมาจากความคิดเภห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเภป้าหมายของสมาชิก
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บางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเภป้าหมายของ
เภครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั นก็จะเภริ่ม
แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเภครือข่าย
กระท าร่วมกัน  

ดังนั น แม้ว่าจะต้องเภสียเภวลามากกับ
ความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็
จ าเภป็นจะต้องท าให้เภกิดขึ น หรือถ้าสมาชิกมี

วิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเภครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับ
กันแนบสนิทจนเภป็นอาพเภดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเภดียวกัน  

ความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) 
ผลประโยชน์ในที่นี ครอบคลุมทั งผลประโยชน์ที่เภป็นตัวเภงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเภงิน 

เภป็นความต้องการ (Need) ของมนุษย์ในเภชิงปัจเภจก เภช่น เภกียรติยศ ชื่อเภสียง การยอมรับ โอกาสใน
ความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ เภป็นต้น  

สมาชิกของเภครือข่ายเภป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเภป็นของตัวเภอง 
(Human Needs) ถ้าการเภข้าร่วมในเภครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเภขาหรือมี

ผลประโยชน์ร่วมกันก็จะเภป็นแรงจูงใจให้เภข้ามามีส่วนร่วมในเภครือข่ายมากขึ น 
ดังนั น ในการที่จะเภลือกใครสักคนเภข้ามามีส่วนร่วมในการด าเภนินงานของ
เภครือข่าย จ าเภป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เภขาจะได้รับจากการเภข้าร่วม ถ้า
จะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เภขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่
สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเภพียง
พอที่จะเภป็นแรงจูงใจให้เภขาเภข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เภป็นเภข้า

มามีต าแหน่งในเภครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติอารกิจ เภมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเภห็นว่าเภขาเภสียประโยชน์
มากกว่าได้ หรือเภมื่อเภขาได้ในสิ่งที่ต้องการเภพียงพอแล้ว สมาชิกเภหล่านั นก็จะออกจากเภครือข่ายไปใน
ที่สุด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเภครือข่าย (Stakeholders Participation)  
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเภครือข่าย เภป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความ

เภข้มแข็งของเภครือข่าย เภป็นเภงื่อนไขท่ีท าให้เภกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท า
อย่างเภข้มแข็ง ดังนั น สถานะของสมาชิกในเภครือข่ายควรมีความเภท่าเภทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ 

“หุ้นส่วน (Partner)” ของเภครือข่าย เภป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบ (Horizontal Relationship) คือความสัมพันธ์
ฉันท์ เภ พ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical 
Relationship) ในลักษณะเภจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั งก็ท า
ได้ยากในทางปฏิบัติเภพราะต้องเภปลี่ยนกรอบความคิดของ
สมาชิกในเภครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ เภข้า

มาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเภข้มแข็งให้กับเภครือข่ายมาก 
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การเภสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)  
องค์ประกอบที่จะท าให้เภครือข่ายด าเภนินไปอย่างต่อเภนื่อง คือ การที่สมาชิกของเภครือข่าย

ต่างก็สร้างความเภข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เภพิ่มขึ นในลักษณะพลังทวีคูณมากกว่าผลลัพธ์ที่เภกิดขึ นเภมื่อต่างคนต่างอยู่  

การเภกื อหนุนพ่ึงพากัน (Interdependence )  
เภป็นองค์ประกอบที่ท าให้เภครือข่ายด าเภนินไปได้อย่างต่อเภนื่องเภช่นเภดียวกัน การที่สมาชิก

เภครือข่ายตกอยู่ในสอาวะจ ากัด ทั งด้านทรัพยากร ความรู้  เภงินทุน ก าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้
บรรลุ เภป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเภองโดยปราศจากเภครือข่าย  
จ าเภป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเภครือข่าย การท าให้
หุ้นส่วนของเภครือข่ายยึดโยงกันอย่างเภหนียวแน่น จ าเภป็นต้องท าให้หุ้นส่วน
แต่ละคนรู้สึกว่าหากเภอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เภครือข่าย         
ล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเภป็นสิ่งจ าเภป็นส าหรับการด ารง
อยู่ของเภครือข่าย การเภกื อหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี จะส่งผลให้สมาชิกมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  
ปฏิสัมพันธ์ในเภชิงแลกเภปลี่ยน (Interaction)  
สมาชิกในเภครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเภพ่ือก่อให้เภกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เภช่น          

มีการติดต่อกันผ่านทางการเภขียน การพบปะพูดคุย การแลกเภปลี่ยนความคิดเภห็นซึ่งกันและกัน หรือ           
มีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี ต้องก่อให้เภกิดการเภปลี่ยนแปลงใน
เภครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเภป็นการ
แลกเภปลี่ยนกัน (Reciprocal Exchange) มากกว่าที่จะเภป็นผู้ให้หรือ
เภป็นผู้รับฝ่ายเภดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์
กันมากเภท่าใดก็จะเภกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ นเภท่านั น ท าให้
เภกิดการเภชื่อมโยงมากขึ น มีการเภรียนรู้ระหว่างกันมากขึ น สร้างความ
เภข้มแข็งให้กับเภครือข่าย 

องค์ประกอบข้างต้นไม่เภพียงแต่จะเภป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเภครือข่าย
แท้กับเภครือข่ายเภทียมเภท่านั น แต่ยังแสดงให้เภห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเภสริมสร้างความเภข้มแข็งของ
เภครือข่ายด้วย  
 
การก่อเกิดของเครือข่าย  

เภครือข่ายแต่ละเภครือข่ายต่างมีจุดเภริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่าง  ๆ กัน สามารถ
แบ่งชนิดของเภครือข่ายออกเภป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. เภครือข่ายที่เภกิดโดยธรรมชาติ  
เภครือข่ายชนิดนี มักเภกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ

สอาพปัญหาเภดียวกันมาก่อน เภข้ามารวมตัวกันเภพ่ือแลกเภปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกัน
แสวงหาทางเภลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเภครือข่ายเภป็นแรงกระตุ้นที่เภกิดขึ นอายใน
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ตัวสมาชิกเภอง (ฉันทะ) เภครือข่ายเภช่นนี มักเภกิดขึ นในพื นที่ อาศัยความเภป็นเภครือญาติ เภป็นคนในชุมชน
หรือมาจากอูมิล าเภนาเภดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเภป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเภป็นกลุ่มโดยจัดตั ง
เภป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เภมื่อมีสมาชิกเภพ่ิมขึ นจึงขยายพื นที่ด าเภนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเภป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ น ในที่สุดก็พัฒนาขึ นเภป็นเภครือข่ายเภพ่ือให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ น 

เภครือข่ายประเภอทนี  มักใช้เภวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เภมื่อเภกิดขึ นแล้ว มักจะ
เภข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเภพิ่มขึ น  

2. เภครือข่ายจัดตั ง  
เภครือข่ายจัดตั งมักจะมีความเภกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเภนินงานของอาครัฐเภป็น

ส่วนใหญ่ การจัดตั งอยู่ในกรอบความคิดเภดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เภกิดงานที่เภป็นรูปธรรมโดยเภร็ว 
และส่วนมากอาคีหรือสมาชิกที่เภข้าร่วมเภครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื นฐาน ความต้องการ ความคิด ความ
เภข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั งเภครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเภข้ามารวมตัวกัน เภป็นการท างานเภฉพาะ
กิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเภนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เภว้นแต่ว่าเภครือข่ายจะได้รับการชี แนะที่ดี 
ด าเภนินงานเภป็นขั นตอนจนสามารถสร้างความเภข้าใจที่ถูกต้อง เภกิดเภป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจน
น าไปสู่การพัฒนาเภป็นเภครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานอาพของ
เภครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเภครือข่ายลงเภมื่อเภปรียบเภทียบระยะก่อตั ง 

3. เภครือข่ายวิวัฒนาการ  
เภป็นการถือก าเภนิดโดยไม่ได้เภป็นไปตามธรรมชาติตั งแต่แรก และไม่ได้เภกิดจากการจัดตั ง

โดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเภริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเภรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเภป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เภฉพาะ     
ที่ชัดเภจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากอายนอก ไม่ว่าจะเภป็นการได้รับฟั ง 
หรือการไปได้เภห็นการด าเภนินงานของเภครือข่ายอ่ืน ๆ แล้วเภกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา
เภป็นเภครือข่ายช่วยเภหลือและพัฒนาตนเภอง เภครือข่ายที่ว่านี แม้จะไม่ได้เภกิดจากแรงกระตุ้นอายใน
โดยตรงตั งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั งใจจริงที่เภกิดจากจิตส านึกที่ดี เภมื่อได้ รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเภป็นเภครือข่ายที่เภข้มแข็งท านองเภดียวกันกับเภครือข่ายที่
เภกิดขึ นโดยธรรมชาติ เภครือข่ายในลักษณะนี พบเภห็นอยู่มากมาย เภช่น เภครือข่ายผู้สูงอายุ เภครือข่าย
โรงเภรียนสร้างเภสริมสุขอาพ เภป็นต้น 
 
การสร้างเครือข่าย (Networking) 

การสร้างเภครือข่าย หมายถึง  การท าให้มีการติดต่อ 
สนับสนุนให้มีการแลกเภปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วย
ความสมัครใจ การสร้างเภครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเภครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เภพ่ือน ที่ต่างก็มี
ความเภป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี 
การสร้างเภครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเภผยแพร่
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ข่าวสารแบบทางเภดียว เภช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเภปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย 

ความจ าเภป็นที่ต้องมีเภครือข่าย  
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเภนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเภป็น

วัฒนธรรมอายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเภดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเภทศที่  
ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับอายนอก การด าเภนินงานอายใต้กรอบความคิดเภดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเภวียนอยู่อายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้  หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็
ต้องใช้เภวลานานมาก จะเภป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

การสร้าง “เภครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเภปิดโอกาสให้บุคคลและ
องค์กรได้แลกเภปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั งบทเภรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซ  าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เภอื อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เภสมือนการเภปิดประตูสู่โลกอายนอก 

ข้อเภสนอแนะในการพัฒนาเภครือข่ายเภพ่ือความยั่งยืน 
1. สมาชิกที่เภข้าร่วม ต้องเภข้าใจเภป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เภกิดความส าเภร็จ          

ในอาพรวม 
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรม

องค์กรของสมาชิก 
3. มีกิจกรรมสม่ าเภสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เภป็นกิจกรรมที่ต้อง

แน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเภลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเภร็จ             
อย่าท ากิจกรรมที่ยากโดยเภฉพาะครั งแรก ๆ เภพราะถ้าท าไม่ส าเภร็จอาจท าให้เภครือข่ายที่เภริ่มก่อตัวเภกิด
การแตกสลายได ้

4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเภสมอ 
5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านท่ีต้องการความช่วยเภหลือ เภน้นการช่วยเภหลือกลุ่ม

สมาชิกท่ียังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเภองได้ 
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเภครือข่าย  
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเภต็มก าลังตามศักยอาพและความช านาญที่มีอยู่ 

โดยร่วมกันตั งเภป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเภศษเภฉพาะด้าน เภป็นพื นฐานในการสร้างความหลากหลายและเภข้มแข็งให้กับเภครือข่าย 

8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเภครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เภพ่ือน  

9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเภครือข่าย เภพ่ือเภชื่อมต่อคนรุ่นเภก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบ
ทอดความเภป็นเภครือข่ายต่อไป 

10. จัดให้มีเภวทีระหว่างคนท างานเภพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเภสมอ รวมทั งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเภข้าถึงที่ทันสมัยและเภป็น
ปัจจุบัน เภช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเภว็บไซต์เภพ่ือเภชื่อมโยงเภครือข่ายเภข้าด้วยกัน 
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ผู้จัดการเภครือข่าย 
มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเภครือข่ายดังต่อไปนี  
1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน โดยมีกิจกรรมเภป็นสื่อ เภช่น การ

ประชุมประจ าปี การจัดเภวทีแลกเภปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและด าเภนินการจัด
กิจกรรมใหม่ 

2. สมาชิกแกนน าต้องเภปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของ
เภครือข่าย มีการแลกเภปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เภก็บรวมรวมข้อมูลและตั งเภป็นศูนย์ข้อมูลของเภครือข่าย
เภพ่ือให้สมาชิกเภข้าถึง 

3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เภนื อเภชื่อใจระหว่างคนในกลุ่มสมาชิก เภริ่มจัด
กิจกรรมง่าย ๆ ที่มีโอกาสประสบความส าเภร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในกลุ่มสมาชิกเภป็นประจ า จัดเภวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเภมื่อเภกิดปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดกิจกรรมส่งต่องานที่เภก่ียวข้อง 

4. จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายามสร้าง
สอาพแวดล้อมให้มี การเภสนอความคิดเภห็นอย่างเภป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกัน เภป็นผู้น าตาม
ความถนัด ท าการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเภพ่ือท าให้เภกิดการยอมรับและ
เภต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจของเภครือข่ายไปปฏิบัติ  

5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเภชื่อมต่อกับเภครือข่ายอ่ืน ๆ จัดระบบ
การประสานงานให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเภป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกนน า           
เภป็นเภครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้ส าเภร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณสมบัติของกลุ่มสมาชิกแกนน า 
การพัฒนาสมาชิกแกนน าที่มีประสิทธิอาพ จะเภป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มสมาชิกเภครือข่าย

อ่ืน ๆ เภป็นที่ยอมรับและเภชื่อถือจากคนอายนอก เภป็น
สิ่งจูงใจที่ท าให้คนอายนอกอยากเภข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเภครือข่ายมากขึ น สมาชิกแกนน าจะต้อง
มีการพัฒนากลุ่มเภพ่ือให้มีความเภข้มแข็ง มีวุฒิอาวะ
สูง มีความเภป็นทีมประสิทธิอาพสูง มีการรวมตัวของ
สมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มี
ความไว้เภนื อเภชื่อใจระหว่างสมาชิก ใช้กระบวนการ
การตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม เภคารพความ
คิดเภห็นซึ่งกันและกัน มีการประสานงานระหว่าง

สมาชิกให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นและเภป็นเภอกอาพ ประสานงานกับองค์กรอายนอกเภครือข่ายได้เภป็นอย่าง
ดี     

การรักษาเภครือข่าย  
ตราบใดที่อารกิจเภครือข่ายยังไม่ส าเภร็จย่อมมีความจ าเภป็นที่จะต้องรักษาเภครือข่ายไว้ 

ประคับประคองให้เภครือข่ายสามารถด าเภนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเภครือข่ายได้บรรลุผล
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ส าเภร็จตามเภป้าหมายแล้ว ก็จ าเภป็นต้องรักษาความส าเภร็จของเภครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเภร็จ
ของเภครือข่าย มีดังนี  

1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเภนินอย่างต่อเภนื่อง 
2. มีการรักษาสัมพันธอาพที่ดีระหว่างสมาชิกเภครือข่าย 
3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเภพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเภหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเภนื่อง 
การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเภนินการอย่างต่อเภนื่อง  
เภครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเภครือข่าย

สามารถกระท าร่วมกัน ทั งนี เภนื่องจาก เภมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเภข้าหากัน สมาชิก
ของเภครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เภมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้
เภครือข่ายเภริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเภริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเภครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเภครือข่าย
ล้มเภลิกไปแล้ว  

ความยั่งยืนของเภครือข่ายจะเภกิดขึ นก็ต่อเภมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเภนินการอย่างต่อเภนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเภป็นแบบแผน (Pattern) 
ของการกระท าที่สมาชิกของเภครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วย
เภหตุนี  การที่ จะรักษาเภครือข่ายไว้ ได้ต้องมีการก าหนด
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเภจน ทั งในแง่ของเภวลา 
ความถี่ และต้องเภป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเภพียงพอที่จะดึงดูด
สมาชิกให้เภข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ าเภป็นต้องเภป็นกิจกรรม
เภดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความต้องการ

เภฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่
หลากหลายเภพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเภครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรม
เภหล่านี ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเภป้าหมายของเภครือข่าย กิจกรรมเภหล่านี อาจจัดในรูปแบบ
ที่เภปน็ทางการ เภช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเภพ่ือประเภมินผลร่วมกันประจ าทุกเภดือน หรือจัด
ในรูปแบบที่ไม่เภป็นทางการ เภช่น จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเภพณีท้องถิ่นร่วมกัน 
เภป็นต้น ในกรณีที่เภครือข่ายครอบคลุมพื นที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เภฉพาะ
ส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเภวียนกันไปเภพื่อให้สมาชิกเภข้าร่วมได้โดยสะดวก 

การรักษาสัมพันธอาพที่ดีระหว่างสมาชิกเภครือข่าย  
สัมพันธอาพที่ดี เภป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ ง ในการรักษาเภครือข่ายให้ยั่ งยืนต่อไป 

ความสัมพันธ์ที่ดีเภป็นเภสมือนน  ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเภนินไปอย่างราบรื่น เภมื่อใดที่
สมาชิกของเภครือข่ายเภกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เภข้าใจกัน หรือเภกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธอาพระหว่างสมาชิกก็จะเภริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะ
น าไปสู่ความเภสื่อมถอยและความสิ นสุดลงของเภครือข่ายได้ ดังนั น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์
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เภพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเภฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเภสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มี
ปัญหาเภกิดขึ นเภท่านั น   

นอกจากนี สมาชิกของเภครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธอาพ เภพ่ือ
หลีกเภลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เภข้าใจกันที่อาจเภกิดขึ น สมาชิกควรแสดงความเภป็นมิตรต่อกัน เภมื่อ
เภกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด าเภนินการไกล่เภกลี่ยให้เภกิดความเภข้าใจกันใหม่ นอกจากนี ควรมี
มาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเภกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เภช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่ง
อ านาจหน้าที่ให้ชัดเภจน และไม่ซ  าซ้อน การก าหนดเภป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเภพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เภหมาะสม การก าหนดกติกาอันเภป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
เภป็นต้น 

การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
สมาชิกจะยังเภข้าร่วมกิจกรรมของเภครือข่ายตราบเภท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเภพียงพอที่จะดึงดูดให้เภข้า

ไปมีส่วนร่วม ดังนั น จึงจ าเภป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเภกิดความสนใจ
อยากเภข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเภจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั นควรท าการ
วิเภคราะห์เภพ่ือบ่งชี ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่
ใกล้เภคียงกันออกเภป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เภกียรติยศชื่อเภสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเภฉพาะเภจาะจง   

ถ้าจ าเภป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเภพ่ือเภป็นสิ่งจูงใจ ควรเภป็นการแลกเภปลี่ยนกับผลงานมากกว่า
การให้ผลตอบแทนในลักษณะเภหมาจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้าง
ผลงานเภพ่ือเภป็นการแลกเภปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเภครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเภป็นลายลักษณ์
อักษรให้ชัดเภจน เภพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้
ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั งหมดในงวดเภดียว ทั งนี เภพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทน
ได้หากผู้รับทุนไม่ด าเภนินการตามสัญญา  

ในกรณีที่ต้องการให้เภกียรติยศและชื่อเภสียงเภป็นสิ่งจูงใจโดยเภฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่
มักจะไม่มีค่าตอบแทนการด าเภนินงาน จ าเภป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเภชยสิ่งตอบแทนที่เภป็นตัวเภงิน 
ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (Esteem Needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจ
เภกียรติยศชื่อเภสียง หรือสถานะทางสังคม เภป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเภป็นรูป “สัญลักษณ์” 
บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเภกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เภช่น การประกาศเภกียรติยศ 
เภข็มเภชิดชูเภกียรติ โล่เภกียรติยศ เภป็นต้น โดยสัญลักษณ์เภหล่านี ต้องมีคุณค่าเภพียงพอให้เภขาปรารถนาอยาก
ที่จะได้ และควรมีเภกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเภครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเภพ่ือไต่เภต้าไปสู่ระดับที่
สูงขึ นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เภกิดความต่อเภนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เภผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี 
อย่างกว้างขวาง  

การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเภพียงพอ  
หลายเภครือข่ายต้องหยุดด าเภนินการไป เภนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ

ด าเภนินงานที่เภพียงพอ ทั งด้านวัสดุอุปกรณ์ เภครื่องมือเภครื่องใช้ และบุคลากร ที่ส าคัญคือเภงินทุนในการ
ด าเภนินงานซึ่งเภปรียบเภสมือนเภลือดที่ไหลเภวียนหล่อเภลี ยงเภครือข่ายให้สามารถด าเภนินการต่อไปได้ เภมื่อขาด
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เภงินทุนเภพียงพอที่จะจุนเภจือ เภครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเภป็นระยะ หากการด าเภนินงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได้  

การให้ความช่วยเภหลือและช่วยแก้ไขปัญหา  
เภครือข่ายอาจเภกิดปัญหาระหว่างการด าเภนินงานได้ โดยเภฉพาะอย่างยิ่งเภครือข่ายที่เภพ่ิงเภริ่ม

ด าเภนินการใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเภหลือจะช่วยให้เภครือข่ายสามารถ
ด าเภนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเภสริมให้ครือข่ายเภกิดความเภข้มแข็งยิ่งขึ น ควรมีที่ปรึกษาเภพ่ือท า
หน้าที่ช่วยเภหลือ ให้ค าแนะน า เภป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมอาวะผู้น าให้กับสมาชิก
เภครือข่าย 

การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเภนื่อง 
องค์กรหรือเภครือข่ายที่เภคยประสบความส าเภร็จกลับต้องประสบกับความล้มเภหลวอย่าง

รุนแรงเภมื่อเภวลาผ่านไป เภพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเภพ่ือสานต่ออารกิจ
ของเภครือข่าย จ าเภป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเภนื่อง เภครือข่ายต้องคัดเภลือกคนที่มีคุณสมบัติ
เภหมาะสม ทั งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเภครือข่ายและที่ส าคัญ คือเภป็นที่
ยอมรับนับถือและสามารถเภป็นศูนย์รวมใจของคนในเภครือข่ายได้ ด าเภนินการให้คนเภหล่านี เภข้าร่วม
กิจกรรมเภพ่ือเภพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่เภป็นสมาชิกแกนหลัก เภพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเภมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 
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บทที่ 7 
การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 

 
สังคมในโลกปัจจุบัน ให้การยอมรับกับการประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์อย่างยิ่ง  

ไม่ว่าจะเภป็นสังคมของนักการเภมือง นักลงทุน และธุรกิจทุกประเภอท รวมถึงนักสังคมสงเภคราะห์  
นักพัฒนาสังคมที่ไม่แสวงประโยชน์ (NGO) เภพราะเภห็นถึงคุณค่าของระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี        
ซึ่งก่อให้เภกิดประโยชน์ในเภชิงสื่อสารถึงการรับรู้และการจดจ าอาพพจน์ที่ดีจากบุคคลที่สาม โดยเภฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อมวลชนมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อความเภชื่อของ
ผู้รับสารหรือผู้บริโอคเภป้าหมายมากขึ นเภท่าไหร่ งานประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งทวีความส าคัญมากขึ นเภท่านั น 

การประชาสัมพันธ์ที่ดี (PR: Public Relations) จ าเภป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ 
เภพ่ือการวางแผนและลงมือปฏิบัติจัดการให้ได้ผลที่ดีตามเภป้าหมาย ดังนั นผู้ที่เภป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มี

ความสามารถดังกล่าว ย่อมขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 
เภพราะหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารที่
ต้องผ่านบุคคลที่สามเภสมอ เภพ่ือให้ได้รับการยอมรับ 
ความเภชื่อถือ และความไว้วางใจจากบุคคลที่สามจนมี
การบอกต่อถึงคุณงามความดีที่บุคคลที่สามเภหล่านี 
ยอมรับ (เภปรมศิริ  ดิลกปรีชากุล, 2554) 

การประชาสัมพันธ์มีบทบาทต่อองค์กรทั งอาครัฐและเภอกชนอย่างมาก เภนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์สามารถช่วยสร้างความน่าเภชื่อถือ สร้างชื่อเภสียง อาพลักษณ์ให้กับองค์กร อันน ามาซึ่ง
ความนิยมชมชอบในองค์กร และซื อหรือใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรใน
ที่สุด ส าหรับการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประสบความส าเภร็จได้นั น 
ดนัย จันทร์เภจ้าฉาย ประธานเภจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซีคอนซัลแทนส์
แอนด์มาร์เภก็ตติ ง คอมมูนิเภคชั่นส์ จ ากัด (2010) กล่าวว่า จะต้องท าให้คน
พูดถึง หรือท าให้เภกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) รวมทั งพยายามให้ได้
ส่วนแบ่งในใจ (Share of Mind) คือ เภพ่ิมความสามารถในการแย่งชิงพื นที่
ในหัวใจของผู้บริโอคให้ได้ (ณัฐา  ฉางชูโต, 2553) 

การจะได้รับการบอกต่อ หรือได้รับส่วนแบ่งในใจของผู้บริโอค นักประชาสัมพันธ์จะต้อง
เภลือกประเภด็นในการสื่อสารและเภครื่องมือสื่อสารที่ถูกต้อง เภหมาะสมและสามารถเภข้าถึงกลุ่มเภป้าหมาย
อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์มีการปรับตัวอย่างมาก เภนื่องจากการ
เภจริญเภติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเภทอร์เภน็ตทั่วโลกและในประเภทศไทย รวมทั งการเภจริญเภติบโตของ
การตลาด ธุรกิจมือถือออนไลน์ท าให้ผู้บริโอคในปัจจุบันเภกิดพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน “เภครือข่าย
สังคม” (Social Network) ซึ่งก าลังมีการขยายตัวและส่งผลต่อกลไกการรับรู่ข่าวสาร การกระตุ้นเภชิง
พฤติกรรม การบริโอค การมีส่วนร่วม และการสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและผู้บริโอค (พจน์  
ใจชาญสุขกิจ, 2553) ดังนั น การด าเภนินงานประชาสัมพันธ์จึงมีความเภปลี่ยนแปลงจากในอดีตซึ่งมักจะ
เภผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน สื่อโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสารเภป็นหลัก แต่ปัจจุบัน           
นักประชาสัมพันธ์จะปรับตัวโดยใช้เภครือข่ายสังคม (Social Network) เภป็นอีกช่องทางหนึ่งการ
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น าเภสนอข้อมูลเภชิงเภนื อหาขององค์กรและสินค้าไปยังผู้บริโอค เภป็นเภหมือนชุมชนเภพ่ือแสดงความคิดเภห็น 
แลกเภปลี่ยนประสบการณ์โดยมีกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกันและเภป็นเภครื่องมือที่สร้างความรัก ความ
ผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้บริโอค 
 
การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

David Meerman Scott (2007) ได้เภปรียบเภทียบให้
เภห็นถึงการเภปลี่ยนแปลงของการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ 
อายหลังจากการเภติบโตของ Social Network ในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ไว้ดังนี  (ณัฐา ฉางชูโต, 2553) 

การด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีตจะมีลักษณะดังนี  
1. ข้ อมู ล ข่ า ว ส า ร เภ กี่ ย ว กั บ อ งค์ ก ร  ห รื อ ข่ า ว

ประชาสัมพันธ์ที่เภผยแพร่ ส่วนใหญ่จะมาจากสื่อ มวลชนเภท่านั น ดังนั น ผู้บริโอคจะได้รับข้อมูลข่าวสาร 
หรือเภรื่องราวขององค์กร จากการน าเภสนอของสื่อมวลชนเภท่านั น 

2. นักประชาสัมพันธ์จะสื่อสารกับสื่อมวลชนด้วยการ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (News Release) เภท่านั น 

3. การด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีตไม่มีบุคคลใด
ได้เภห็นข่าวประชาสัมพันธ์ หรืองานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่องค์กร
ต้องการเภผยแพร่ นอกจากนักข่าว หรือบรรณาธิการ 

4. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีต บริษัทมักจะต้อง
มีข่าว หรือประเภด็นส าคัญเภกิดขึ นก่อน แล้วนักประชาสัมพันธ์จึงจะ
เภขียนข่าวเภพื่อส่งไปประชาสัมพันธ์ได้ 

5. การเภผยแพร่ข่ าวสารจะมีการใช้ศัพท์ เภฉพาะ 
(Jargon) ที่นักข่าว หรือบรรณาธิการสามารถเภข้าใจได้เภท่านั น 

6. นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเภผยแพร่ข่าวสารได้ หากขาดความคิดเภห็นหรือค าพูดที่มา
จากบุคคลที่สาม (Third Party) เภช่น ลูกค้า นักวิเภคราะห์ และผู้เภชี่ยวชาญ เภป็นต้น 

7. การวัดประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์วัดได้จากข่าวที่ได้รับการเภผยแพร่ 
(Clipping) เภพียงอย่างเภดียว 

8. ในอดีตการท างานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กับฝ่ายการตลาดจะต่างคนต่างท า และจะมี
เภป้าหมาย กลยุทธ์ และเภทคนิคการวัดผลที่แตกต่างกัน 

การด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคต จะมีลักษณะดังนี  
1. นักประชาสัมพันธ์สามารถน าเภสนอข้อมูลข่าวสารเภกี่ยวกับ

องค์กร และสินค้าไปยังผู้บริโอคเภป้าหมายได้โดยตรงและเภหมาะสมกับแต่
ละบุคคล โดยผ่านเภครื่ องมือสื่ อสารออนไลน์  เภช่น  บล็อก (Blog) 
อิเภล็กทรอนิกส์บุ้ค (e-book) ข่าวประชาสัมพันธ์ (News Releases) พอด
แคส (Podcast) และอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเภป็นต้องพ่ึงสื่อกระแสหลัก เภช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารเภหมือนในอดีต 
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2. เภรื่องราวที่น าเภสนอผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเภฉพาะเภป็นโลกออนไลน์ทั งทางตรง และทางอ้อม 
จะสะท้อนอาพขององค์กรทั งหมด นั่นหมายถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ บทสัมอาษณ์ เภรื่องราวที่เภป็นข่าว 
และอ่ืน ๆ ที่องค์กรได้เภผยแพร่ จะแสดงถึงจุดยืน อาพลักษณ์และชื่อเภสียงขององค์กรให้กับบุคคลอ่ืน ๆ 
ได้รับรู้ 

3. ข้อมูลข่าวสารที่น าเภสนอไปยังกลุ่มเภป้าหมายต่าง ๆ จะต้องเภชื่อถือได้ เภนื่องจากผู้รับสาร
ในปัจจุบันมีช่องทางในการรับข่าวสารหลายช่องทาง ดังนั นข้อมูลข่าวสารเภกี่ยวกับองค์กร และสินค้า
จะต้องเภชื่อถือได ้

4. การประชาสัมพันธ์จะต้องไม่เภป็นการโฆษณาชวนเภชื่อ เภนื่องจากผู้รับสารในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ต้องการการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ น ดังนั นการน าเภสนอข้อมูลข่าวสารเภกี่ยวกับองค์กร
ของนักประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรมีการสื่อสาร 2 ทาง เภพ่ือจะได้รับฟังความคิดเภห็นของกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ที่เภกี่ยวข้องกับองค์กร 

5. สื่ออินเภทอร์เภน็ตท าให้ข้อมูลข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์ได้รับเภผยแพร่อีกครั ง 
ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีก็ตาม หมายถึง ข้อมูลเภกี่ยวกับองค์กร 
หรือข่าวสารที่องค์กรได้ประชาสัมพันธ์ออกไป ถึงแม้จะผ่านมาแล้ว
หลายปี แต่หากมีบุคคลมาสืบค้นข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่ออินเภทอร์เภน็ต 
ข่าวสารนั นก็จะถูกค้นเภจอ และเภผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซ  าได้อีกครั ง 
ซึ่งแตกต่างจากสื่อดั งเภดิม เภช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่จะมี

อายุของข่าว และระยะเภวลาในการเภผยแพร่ ท าให้ไม่สามารถน าเภสนอใหม่ได้อีกครั ง 
6. บริษัทสามารถโน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้บริโอคสนใจสินค้า หรือไว้ใจบริษัท จนกระทั่งเภข้าสู่

กระบวนการตัดสินใจซื อได้ จากการน าเภสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีผ่านทางสื่อออนไลน์ เภพราะผู้บริโอค
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะใช้สื่อค้นหาข้อมูลเภกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากสื่อออนไลน์ หรือ
อินเภทอร์เภน็ตเภป็นสื่อแรก ดังนั นนักประชาสัมพันธ์ควรมีการน าเภสนอเภนื อหาข้อมูลเภกี่ยวกับองค์กร สินค้า 
การบริการ และการส่งเภสริมการตลาดที่ครบถ้วน น่าสนใจ และดึงดูดใจลูกค้า นอกจากนี การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยังสามารถน าเภสนอข้อมูลข่าวสารได้ทันทีที่ผู้บริโอคต้องการ โดยไม่
จ ากัดเภวลา และสถานที่ 
 
เนื อหาที่น าเสนอผ่าน Social Network ขององค์กร 

พจน์  ใจชาญสุขกิจ (2553) นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเภทศไทย ได้กล่าวถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ขององค์กรระดับโลกต่าง ๆ พบว่า สาระส าคัญของเภนื อหาที่
น าเภสนอผ่าน Social Network มี 10 ประเภด็น ดังนี  

1. ข้อมูลเภกี่ยวกับความเภคลื่อนไหวขององค์กร (Corporate 
Movement & Information) 

2. ข้อมูลเภกี่ยวกับธุรกิจ (Business, Market Positioning) 
3. ข้อมูลเภกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (Executive Vision) 
4. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณค่าของสินค้าและบริการ (Product and Service Value) 
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5. ข้ อมู ล เภ กี่ ย วกั บการสื่ อ ส าร เภ พ่ื อสร้ า งคว ามผู ก พัน  และสร้ า งคว ามมั่ น ใ จ  
(Communication for Engagement) 

6. ข้อมูลบทวิเภคราะห์ และค าปรึกษา (Data / Research Service and Consultant) 
7. ข้อมูลเภกี่ยวกับการแจ้งก าหนดการส าคัญขององค์กร (Corporate and Marketing 

Agenda) 
8. ข้อมูลเภกี่ยวกับการแสดงความก้าวหน้า นวัตกรรม และเภครือข่าย ( Innovation and 

Business Connection) 
9. ข้อมูลเภพ่ือแสดงให้เภกิดการยอมรับ และการเภป็นผู้เภชี่ยวชาญ (Expert, Award, Ranking) 
10. ข้อมูลเภกี่ยวกับประเภด็นทางสังคม (Social Content) 
การน าเภสนอข้อมูลดังกล่าวขององค์กรมีความแตกต่างไปจากเภดิม เภพราะการประชาสัมพันธ์

จะพัฒนาได้มากกว่าการจัดท าข่าวสาร แต่หากเภป็นการจัดการประเภด็น เภนื อหา ข้อมูลไปยัง
กลุ่มเภป้าหมายได้อย่างเภฉพาะเภจาะจงด้วยความถี่ที่มากกว่าเภดิม ดังนั นรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ การน าเภสนอเภนื อหาสาระ และวิธีการสื่อสารผ่านทาง 
Social Network จึงควรเภป็นการกระตุ้นให้เภกิดการรับรู้จากกประสบการณ์
จรงิ การมปีฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่าง องค์กร สินค้า บริการ และกลุ่ม

ผู้รับสารเภป้าหมาย 
 

รูปแบบการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network 
จากหนังสือ The New Rules of Marketing & PR ของ Deirdre Breakenridge (2008) 

และบทความของเภศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2553) ได้แบ่งประเภอทของ Social Network ในบริบท
ของประเภทศไทย ที่ใช้งานได้จริงเภอาไว้ ดังนี  

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านบล๊อก (Blog) โดยรูปแบบของบล็อกเภพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
แบ่งออกเภป็น 3 รูปแบบ ดังนี  

1.1 บล๊อกที่จัดท าโดยบริษัท (Corporate Blog) เภป็นบล๊อก
ที่จัดท าขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายเภพ่ือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารขององค์กร และ
สินค้าไปยังกลุ่มผู้ที่เภกี่ยวข้อง 

1.2 โมโครบล็อก (Micro Blogging) คือ บล๊อกขนาดเภล็ก ที่มีลักษณะเภป็นการโพสต์
ข้อความสั น ๆ ไม่เภกิน 140 ตัวอักษรและสามารถที่จะส่งข้อความสั น ๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยที่
ไม่จ าเภป็นต้องเภปิดเภข้าไปอ่านผ่านอินเภทอร์เภน็ต  ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก โดยใช้
แลกเภปลี่ยนประสบการณ์แบบทันทีทันใด (Real-Time) รวมทั งในประเภทศไทย โมโครบล็อก ดังกล่าว
ก็คือ ทวิตเภตอร์ 

1.3 บล๊อกที่เภขียนจากผู้เภขียนอิสระ (Blogger) ซึ่งเภป็นบุคคลที่มีความสามารถเภขียน
เภรื่องท่ีตนถนัดและมผีู้ติดตามจ านวนมาก ซึ่งบล๊อกในรูปแบบนี ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์จะใช้วิธีการ
ให้ผู้เภขียนอิสระ (Blogger) ได้เภข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือให้ทดลองใช้สินค้า (Testimonial) แทนการ
ใช้ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเภสียงมาเภป็นพรีเภซนเภตอร์ แล้วให้ผู้เภขียนอิสระ (Blogger) เภขียนข้อความใน
ลักษณะสนับสนุนหรือแนะน าสินค้า ซึ่งเภป็นการสร้างความน่าเภชื่อถือให้กับองค์กร และสินค้าวิธีหนึ่ง 
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2. การประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/ Knowledge) ซึ่งเภป็นเภว็บไซต์ที่
รวบรวมข้อมูล ความรู้ในเภรื่องต่าง ๆ ในลักษณะเภนื อหาอิสระ ทั งวิชาการ 
อูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยมุ่งเภน้นให้บุคคลที่มีความรู้ใน
เภรื่องต่าง ๆ เภหล่านั นเภป็นผู้เภข้ามาเภขียนหรือแนะน าไว้ ส่วนใหญ่มักเภป็นนักวิชาการ 
นักวิชาชีพ หรือผู้เภชี่ยวชาญ ที่เภห็นได้ชัดเภจน เภช่น วิกิพีเภดีย (Wikipedia) ที่เภป็น
สารานุกรมออนไลน์หลายอาษา เภว็บดูแผนที่ (Google Earth) การท่องเภที่ยว

เภดินทาง การจราจร หรือ ที่พัก เภป็นต้น 
3. การประชาสัมพันธ์ประเภอทชุมชนออนไลน์ (Community) เภป็นเภว็บที่เภน้นการหาเภพ่ือน

ใหม่ หรือการตามหาเภพ่ือนเภก่าที่ไม่ได้เภจอกันนาน การสร้าง Profile ของตนเภอง โดย
การใส่รูปอาพ กราฟฟิคที่แสดงถึงความเภป็นตัวตนของเภรา ( Identity) ให้เภพ่ือนที่อยู่
ในเภครือข่ายได้รู้จักเภรามากยิ่งขึ น และยังมีลักษณะของการแลกเภปลี่ยนเภรื่องราว 
ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เภช่น Hi5 Facebook และ MySpace เภป็นต้น 

4. การประชาสัมพันธ์ประเภอทสื่อ (Media) หมายถึง เภว็บที่ใช้ฝาก
หรือแบ่งปัน (Sharing) ไฟล์ประเภอท Multimedia อาทิ คลิปวีดีโอ อาพยนตร์ 
เภพลง ฯลฯ โดยใช้วิธีเภดียวกันแบบเภว็บฝากอาพ แต่เภว็บนี เภน้นเภฉพาะไฟล์ที่เภป็น 
Multimedia ส าหรับเภว็บที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั่วโลก ได้แก่ ยูทูบ (YouTube) 
เภป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ให้ประสบความส าเร็จ 

การวางแผนการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ควรด าเภนินการดังนี  
1. ถึงแม้ว่าจะมีการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media แต่การประชาสัมพันธ์

องค์กร และสินค้าให้ประสบความส าเภร็จ นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความส าคัญทั งการ
ประชาสัมพันธ์แบบเภดิม และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network อย่างสมดุล เภพ่ือให้เภข้าถึง
กลุ่มเภป้าหมายของสินค้าและองค์กร 

2. องค์กรที่จะใช้ Social Media ควรมีการอัปเภดทข้อมูลข่าวสาร และมีการโพสต์
ข้อความ รูปอาพ หรือความคิดเภห็นอย่างสม่ าเภสมอ นอกจากนี ควรมีการสื่อสารผ่าน Social Media 
ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เภช่น ควรใช้ทวิตเภตอร์ควบคู่ไปกับบล๊อกเภพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้

กระจายในวงกว้างมากขึ น ที่ส าคัญควรติดตั งบริการ 
Really Simple Syndication (RSS) คือ บริการที่
อยู่บนระบบอินเภตอร์เภน็ต จัดท าข้อมูลข่าวสารให้อยู่
ในรูปแบบ XML เภพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับ
สาร โดยองค์กรสามารถส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ ๆ ให้
ถึงเภครื่องของผู้รับสารได้ตลอดเภวลา กล่าวคือ เภมื่อ
องค์กรมีการอัปเภดทข้อมูลใหม่ ๆ ข้อมูลดังกล่าวก็จะ
ถูกส่งผ่าน RSS ไปยังผู้รับสารได้ทันที 
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3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ให้ค านึงว่าประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเภข้าถึง
ชุมชนออนไลน์ หรือใช้บริการ RSS เภพ่ือดึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือสินค้าของบริษัทกลับไปหา
บุคคลดังกล่าว ดังนั นการด าเภนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องพยายามทราบให้ได้ว่าบุคคลที่เภป็น
กลุ่มเภป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรเภป็นใคร ซึ่งนักประชาสัมพันธ์สามารถจะดูได้จากการตั งค่าโปรไฟล์ 
(Profiles) ของบุคคลดังกล่าวที่ได้ก าหนดไว้ที่เภว็บเภครือข่ายที่บุคคลเภหล่านั นใช้บริการ 

4. ข้อมูลที่น าเภสนอผ่าน Social Network ช่วยผู้บริโอคในการหาข้อมูล วางแผน และ
แบ่งปันข้อมูลเภกี่ยวกับสินค้า หรือองค์กรเภพ่ือเภป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเภลือกซื อสินค้า ดังนั น           
นักประชาสัมพันธ์ควรจะให้ความส าคัญกับข้อมูลเภกี่ยวกับสินค้า หรือองค์กรที่ผู้บริโอคต้องการ และ
น าเภสนอผ่าน Social Network เภพ่ือให้ผู้บริโอคประกอบการตัดสินใจซื อสินค้าได้อย่างรวดเภร็วยิ่งขึ น 

5. องค์กรสามารถใช้ Social Network เภป็นเภครื่องมือที่มีประสิทธิอาพเภพ่ือสื่อสารไปยัง
พนักงาน ลูกค้า กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะซื อ สื่อมวลชน ผู้เภขียนบล๊อก และกลุ่มผู้เภกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง 

6. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ท าให้องค์กรทราบความคิดเภห็นของลูกค้า 
(Comment) เภรื่องที่ลูกค้าวิตกกังวล (Concern) และ 
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Insight) ว่าอะไร
เภป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของ
ลูกค้า ดังนั  นในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 
Network องค์กรจะต้องให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ที่เภกี่ยวข้อง 
กับองค์กรได้มีโอกาสแสดงความคิดเภห็น และสื่อสาร
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับองค์กรได ้

7. การประชาสั ม พันธ์ ผ่ าน  Social 
Network จะช่วยให้องค์กรสามารถเภก็บข้อมูลทางการตลาดที่จะเภป็นโอกาสในการเภพ่ิมการเภข้าถึ ง
เภนื อหาสาระของตราสินค้า (Brand Message) ให้กบักลุ่มเภป้าหมาย 

8. รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ขององค์กรแต่ละองค์กรอาจจะ
แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บางองค์กรอาจจะเภพ่ิงเภริ่มให้ความส าคัญและเภริ่มใช้ 
Social Network ในขณะที่บางองค์กรอาจจะใช้ Social Network เภพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กร
กับลูกค้า หรือบางองค์กรอาจจะใช้ Social Network เภพ่ือเภพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาด หรือการ
สร้างกระแสทางการตลาดหรือการตลาดแบบปากต่อปาก (BUZZ) 

9. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network สามารถน ามาใช้บริหารจัดการข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ ให้กับองค์กรได้ เภช่น บล็อกมีประโยชน์ในทั งสองทาง คือ ทั งผู้อ่าน และผู้เภขียน เภพราะ
เภป็นช่องทางให้ผู้ อ่านสามารถหาข้อมูลต่าง  ๆ ได้ง่าย โดยองค์กรสามารถใช้เภป็นแหล่งความรู้ 
(Knowledge Base) อายในองค์กรต่าง ๆ ได้ แต่ในทางกลับกัน ผู้เภขียนบล๊อกก็ต้องแสวงหาความรู้ 
หรอื ข้อมลูใหม ่ๆ มาน าเภสนออย่างสม่ าเภสมอ บล๊อกจึงเภปรียบเภสมือนเภป็นช่องทางการเภรียนรู้ ที่ไม่มีวัน
สิ นสุด 
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บทที่ 8 
เทคนิคการเป็นวิทยากร 

 
วิทยากร (Trainer) หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการพูดหรือ

น าเภสนอและใช้เภทคนิคต่าง ๆ ในเภรื่องนั น ๆ ในการถ่ายทอดอันจะท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเภกิดความรู้
(Knowledge) ความเภข้าใจ (Understand) เภจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) จนสามารถท าให้ผู้รับ
การฝึกอบรมเภปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

วิทยากร คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เภป็นตัวการส าคัญ ที่จะท าให้ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมเภกิดความรู้
ความเภข้าใจเภกิดทักษะ เภกิดทัศนคติที่ดี เภกี่ยวกับเภรื่องที่
อบรม จนกระทั่งผู้เภข้ารับการฝึกอบรมเภกิดการเภรียนรู้
และสามารถจุดประกายความคิด เภกิดการเภปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเภรื่อง
หรือวิชานั น ๆ ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว วิทยากรจึงมี
บทบาทท่ีส าคัญหลายประการเภช่นอาจเภป็นทั งผู้บรรยาย 
ผู้สอน ผู้ฝึก พ่ีเภลี ยง ผู้ก ากับการแสดง ตลอดจนผู้ที่ท าให้
เภกิดการเภรียนรู้ เภป็นต้น (สุวิทย์ มูลค า จากหนังสือ ครบ
เภครื่องเภรื่องวิทยากร) 

วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) หมายถึง บุคคล
ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้รับการฝึกอบรม เภพ่ือให้เภกิดการเภปลี่ยนแปลงเภชิงพฤติกรรม ทั งด้าน
ความรู้ (Knowledge) ความเภข้าใจ (Understand) เภจตคติ (Attitude) และด้านทักษะ (Skill) นอกจาก
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมด้านวิธีการสอน เภทคนิคการสอน เภช่นเภดียวกับ
ครูอาจารย์ทั่วไป 

วิทยากร คือ ผู้ที่ท าให้เภกิดการเภรียนรู้ (Instructor) บทบาทแรกของวิทยากร คือค าว่า “ท า
ให้เภกิดการเภรียนรู้” หมายความว่า วิทยากรจะต้องท าให้ผู้เภข้า
สัมมนามีความรู้ความเภข้าใจในเภรื่องหรือหลักสูตรที่วิทยากร
ถ่ายทอดจนสามารถเภปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ของเภรื่องหรือหลักสูตรนั น ๆ ดังนั น บทบาท
นี วิทยากรจ า เภป็นต้องมีความรู้  ความเภข้าใจในเภรื่องหรือ
หลักสูตรที่ถ่ายทอดนั น ๆ ได้อย่างถ่องแท้ในขั น “รู้แจ้ง” 
หมายถึง รู้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเภจน สามารถตอบค าถามต่าง ๆ 
ได้ หากวิทยากรมีความรู้ไม่มากพอก็ยากที่จะท า ให้ผู้ เภข้า
สัมมนาเภกิดการเภรียนรู้ได้ ดังนั นการเภป็นวิทยากรบทบาทแรก 

จะต้องหาความรู้เภยอะ ๆ ในทุก ๆ เภรื่อง โดยเภฉพาะเภรื่องที่จะต้องให้ผู้เภข้ารับฟังการสัมมนาเภกิดการ
เภรียนรู้ 
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วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer) บทบาทที่ 2 มีความส าคัญต่อการเภป็นวิทยากรที่สมบูรณ์แบบ
อีกบทบาทหนึ่ง การเภป็นผู้ฝึกไม่ใช่เภรื่องง่าย นอกจากต้องมีความรู้เภกี่ยวกับเภรื่องหลักสูตรที่อบรมแล้ว 

วิทยากรจ าเภป็นต้องมีความรู้ความเภข้าใจเภกี่ยวกับผู้เภข้าสัมมนาด้วยว่า       
มีคุณสมบัติหรือพื นความรู้เภป็นอย่างไร การเภป็นวิทยากรในบทบาทนี 
ส่วนใหญ่คือหลักสูตรหรือเภรื่องที่เภกี่ยวกับการอบรมเภชิงฝึกปฏิบัติ เภช่น 
หลักสูตร ศิลปะการพูดสร้างแรงจูงใจ เภทคนิคการเภป็นพิธีกร หรือ 
วิทยากรมืออาชีพฯลฯ วิทยากรผู้อบรม ท าหน้าที่ในบทบาทนี  ต้อง
อดทน ใจเภย็น รอคอย ฝึกฝนจนผู้เภข้าอบรมสัมมนาบรรลุผลเภป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เภปรียบเภสมือน โค้ช ต้องรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และรู้
กว้าง 

วิทยากร คือ พ่ีเภลี ยง (Mentor) ในบทบาทนี วิทยากรต้องท าหน้าที่เภป็นพ่ีเภลี ยงคอยให้ค าปรึกษา  
ให้ก าลังใจ แนะแนวทางต่าง ๆ เภพ่ือท าให้ผู้เภข้าสัมมนา มีความรู้ ความเภข้าใจ จุดประกายความคิด 
สามารถเภปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติตามจนประสบผลส าเภร็จตามเภป้าหมายของการอบรม–สัมมนา 
ที่วางไว้ในบทบาทพ่ีเภลี ยงของวิทยากรนี  วิทยากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ยิ มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี จึงจะ
สามารถท าบทบาทนี ได้ดี 

วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher) บทบาทนี เภป็นบทบาทที่ส าคัญอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร 
การถ่ายทอดความรู้เภพื่อท าให้ผู้เภข้าสัมมนาเภกิดความเภข้าใจนั น วิทยากรต้องท าหน้าที่เภป็นครูผู้สอนด้วย 
การพูดด้วยเภสียงที่ดังชัดเภจน สอนด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เภปรียบเภทียบ จะท า ให้ผู้เภข้าสัมมนา 
เภปลี่ยนแปลงทัศนคติจนสามารถจุดประกายความคิดเภปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเภป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเภรื่อหรือหลักสูตรนั น ๆ ได้ การท าหน้าที่ของวิทยากรในบทบาทครูผู้สอน จะท าให้ผู้ฟัง เภชื่อและ
เภปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด ในบทบาทนี วิทยากรจ าเภป็นต้องฝึกฝนอย่างมากในจิตวิญญาณของการเภป็นครู 

วิทยากร คือ ผู้บรรยาย (Lecturer) ในบทบาทนี เภป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากรการบรรยาย 
ของวิทยากรนั นเภป็นบทบาทหลักเภลยก็ว่าได้ แต่ที่ส าคัญวิทยากรจะบรรยาย
อย่างไรที่จะท าให้ผู้ฟังหรือผู้เภข้าสัมมนา ไม่เภบื่อ หรือหลับเภสียก่อน บรรยาย
อย่างไรที่จะท าให้สนุกสนานตื่นเภต้น เภรียงล าดับขั นตอนได้อย่างชัดเภจน
เภข้าใจง่าย และได้เภนื อหาสาระครบถ้วน บทบาทนี ก็ต้องฝึกฝนอีกเภช่นเภดียวกัน  

ดังนั น ผู้ที่ท าหน้าที่เภป็นวิทยากร จึงมีความส าคัญมากในการ
ฝึกอบรม ในการเภรียน ในการสอน หากจะฝึกอบรมให้ผู้เภข้ารับการอบรมได้ 
วิทยากรคงต้องท าตนเภป็นแบบอย่างหรือต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเภองให้มีความสามารถเภหมาะสม
ก่อนจึงจะบรรยายหรือสอน ให้ผู้เภข้ารับการอบรมเภกิดความเภชื่อถือ ศรัทธา และน าค าสอนไปปฏิบัติ
ตาม 
 
องค์ประกอบท่ีจะท าให้วิทยากรประสบความส าเร็จ 

1. บุคลิกอาพ ได้แก่ รูปกายดี แต่งกายดี กิริยาท่าทางดี และจิตใจด ี
2. ความสามารถ คือ มีความสามารถในการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ และการพูดหรือสื่อสารที่ด ี
3. ความรอบรู้และรู้รอบ คือ รอบรู้ในเภนื อหาที่จะสอน และรู้รอบในเภนื อหาทีเ่ภกี่ยวข้อง  
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องค์ประกอบท่ีจะท าให้วิทยากรประสบความล้มเหลว 
เภหตุผลหลัก 8 ประการ ที่ท าให้เภกิดความล้มเภหลวในการเภป็นวิทยากร ซึ่งมีดังต่อไปนี  
1. ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เภข้าร่วมอบรมสัมมนา

เภข้าใจได้อย่างชัดเภจน ในความล้มเภหลวข้อนี ปัญหาส าคัญคือ
เภรื่องการสื่อสาร อาษา พื นความรู้  และคุณสมบัติของ
ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา บ่อยครั งที่วิทยากรผิดพลาดโดยไม่
ถ่ายทอดตามพื นความรู้และคุณสมบัติของผู้เภข้าสัมมนา แต่
เภอาตัวเภองเภป็นหลัก ถ่ายทอดตามพื นความรู้และอาษาของ
วิทยากรเภอง จึงท าให้เภกิดความไม่เภข้าใจในเภรื่องที่ถ่ายทอด 
จนเภกิดความล้มเภหลวในที่สุด 

2. เภสียบราบเภรียบ ขาดพลังเภสียง ขาดเภสียงสูง ต่ า หนัก เภบา จังหวะเภร็ว ช้า พลังเภสียงที่ดัง
และชัดเภจนรวมถึง เภสียงสูง ต่ า หนัก เภบา จังหวะเภร็ว ช้า จะท าให้ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา สนใจ
ติดตามวิทยากรตลอดเภวลา แต่โดยส่วนใหญ่วิทยากรมักผิดพลาดในข้อนี  

3. ขาดเภทคนิคพิเภศษในการน าเภสนอ ท าให้ไม่เภป็นที่น่าสนใจของผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา 
เภทคนิคพิเภศษที่ว่านี หมายถึง เภทคนิคต่าง ๆ ที่วิทยากรต้องดึงออกมาใช้ไม่ว่าจะเภป็นการแทรกมุขตลก 
ข าขัน ความตื่นตัว ความตื่นเภต้น การสร้างจุดสนใจ เภนื อเภรื่องที่น่าติดตาม แต่ในที่สุดวิทยากรมักขาด
เภทคนิคพิเภศษในข้อนี  จึงเภป็นเภหตุให้ก็เภป็นความล้มเภหลวอีกข้อหนึ่งของวิทยากร 

4. ยืดเภยื อ วกไป วนมา เภรียงล าดับ ขั นตอนการน าเภสนอไม่ได้ การน าเภสนอที่ยืดเภยื อ วกไป 
วนมา เภกิดจากความไม่แม่นย าในเภรื่องของข้อมูลเภนื อหาของวิทยากร รวมถึงการขาดการน าเภสนอที่ต้อง
เภป็นขั นตอนท่ีต้องรู้ว่าอะไรต้องน าเภสนอก่อนหรืออะไรต้องน าเภสนอทีหลัง ความล้มเภหลวในข้อนี มักเภกิด
ขึ นกับวิทยากรใหม่ที่มักประหม่าหรือวิทยากรที่ไม่แม่นย าในเภนื อหาข้อมูลการน าเภสนอ 

5. ขาดความต่อเภนื่อง การน าเภสนอไม่ไหลลื่น ท าให้ผู้เภข้าสัมมนาอึดอัด การน าเภสนอที่ขาด
ความต่อเภนื่อง ตะกุกตะกัก ติด ๆ ขัด ๆ ไม่ไหลลื่นเภท่าที่ควร เภป็นความล้มเภหลวเภป็นอีกข้อหนึ่งของ
วิทยากรที่จะไม่สามารถท าให้การถ่ายทอดประสบความส าเภร็จได้ตามความหมายของวิทยากรได้ 
นับเภป็นความล้มเภหลวอีกประการหนึ่งของวิทยากร ดังนั นวิทยากรที่ประสบกับความล้มเภหลวในข้อนี 
ต้องหมั่นฝึกฝนในการพูด การบรรยายให้มาก ๆ 

6. ขาดส่วนร่วมในการน าเภสนอ ไม่สามารถท าให้ผู้เภข้าสัมมนามีส่วนร่วมได้ การท าให้
ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา มีส่วนร่วมในการบรรยาย ในการท ากิจกรรม หรือการถ่ายทอดของวิทยากร
นั น นับเภป็นเภทคนิคส าคัญที่ท าให้การอบรม–สัมมนานั นประสบความส าเภร็จ วิทยากรที่เภก่งชั่วโมงบินสูง 
จะมีคุณสมบัติพิเภศษในข้อนี ที่ท าให้ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา สนใจ ติดตามเภนื อหาการบรรยายของ
วิทยากรตลอดเภวลา แต่ความล้มเภหลวในข้อนี ก็มักเภกิดขึ นกับวิทยากรเภป็นประจ า 

7. ไม่มีการยกตัวอย่างประกอบเภปรียบเภทียบหรือยกตัวอย่างประกอบเภปรียบเภทียบ         
ไม่ชัดเภจน ท าให้ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา ไม่เภข้าใจในสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอด การยกตัวอย่างประกอบ
เภปรียบเภทียบในการถ่ายทอดของวิทยากร จะท าให้ผู้เภข้าสัมมนามีความเภข้าใจในเภรื่องที่วิทยากร
ถ่ายทอดมากยิ่งขึ น แต่การบรรยายการถ่ายทอดที่ให้เภห็นอาพชัดเภจนนั น ไม่ใช่เภรื่องง่าย ๆ วิทยากรโดย
ส่วนใหญ่จึงมักล้มเภหลวในข้อนี  
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8. บุคลิกอาพการแต่งกายไม่น่าเภชื่อถือ ความเภชื่อมั่น เภชื่อถือ ความศรัทธา เภป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ท าให้การถ่ายทอดของวิทยากรนั นประสบความส าเภร็จ บุคลิกอาพการแต่งกายของวิทยากรจึงต้อง
พิถีพิถัน โดดเภด่น วิทยากรต้องแต่งกายให้เภหมาะสมกับการเภป็นวิทยากร รวมถึงบุคลิกอาพในการเภดิน 
การนั่ง การยืน การถือไมค์ การใช้อาษากาย ท่าทางต่าง ๆ ด้วย เภพราะจะท าให้เภกิดความน่าเภชื่อถือ 
ความศรัทธา แต่บ่อยครั งที่วิทยากรมักขาดการเภอาใจใส่หรือไม่เภข้าใจในความส าคัญในข้อนี  จึงท าให้
เภกิดความล้มเภหลวในการถ่ายทอด น าเภสนอในการบรรยายในที่สุด 

จากเภหตุผลดังกล่าวข้างต้น สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เภพ่ือขจัดข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ ที่เภกิดขึ น ทั งนี เภพ่ือแก้ไขความล้มเภหลวจนสามารถประสบความส าเภร็จเภป็นวิทยากรที่มีคุณอาพ
ได้ในที่สุด 

บุคคลที่ต้องการเภป็นวิทยากรต้องพัฒนาตนเภองดังนี  
1. บุคลิกอาพ ของวิทยากรมีความส าคัญในการปรากฏกายต่อหน้าที่ชุมชน ซึ่งบุคลิกอาพ

ในที่นี คงรวมไปถึง บุคลิกอาพอายในและบุคลิกอาพอายนอก บุคลิกอาพ
อายใน เภช่น ความเภชื่อมั่นในตนเภอง ความกระตือรือร้น ความจ า อารมณ์
ขัน ความคิดริเภริ่ม ปฏิอาณไหวพริบ ฯลฯ บุคลิกอาพอายนอก เภช่น การ
แต่งกาย รูปร่างหน้าตา กริยาท่าทาง ค าพูดน  าเภสียง อาษาท่ีใช้ ฯลฯ 

2. ต้องมีใจรัก หากว่าไม่มีใจรักในงานด้านบรรยายหรืองาน
ด้านการพูด ก็คงประสบความส าเภร็จได้ยาก แต่ถ้าหากมีใจรัก เภมื่อพบ
อุปสรรคก็สามารถฝ่าฟันไปได้ 

3. หาเภวทีแสดง การที่จะเภป็นวิทยากรที่ประสบความส าเภร็จ 
เภราคงต้องหาเภวทีแสดง งานวิทยากรก็เภป็นงานที่เภกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชนด้านหนึ่ง ฉะนั นถ้า
อยากพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้เภก่งก็คงต้องหาเภวทีในการฝึก เภช่นกัน หากอยากเภป็นวิทยากรที่ประสบ
ความส าเภร็จ เภราก็ต้องแสวงหาเภวทีในการฝึกเภช่นกัน 

4. พัฒนาตนเภองให้มีความเภก่งหลาย ๆ ด้าน เภช่น การใช้เภครื่องมือที่ทันสมัยในการน าเภสนอ
การบรรยายเภราก็คงต้องเภรียนรู้วิธีการใช้ เภช่น iPad หรือ โปรแกรมคอมพิวเภตอร์ใหม่ ๆ ฝึกร้องเภพลง
ประกอบการอบรม ฝึกการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ฝึกการเภล่าเภรื่องให้สนุก ฝึกการเภล่นเภกมเภพ่ือการศึกษา 
เภป็นต้น 

5. เภป็นนักสะสม จดจ า หาแบบอย่างให้มาก ๆ การเภป็นวิทยากรที่ดีควรเภข้ารับการอบรม
บ่อย ๆ อบรมเภพ่ือหาแบบอย่าง อบรมเภพ่ือสะสมองค์ความรู้ อบรมเภพ่ือจดจ าในสิ่งที่ดี เภพ่ือในวัน
ข้างหน้าเภราจะได้น ามาประยุกต์ใช้ในเภวทีที่เภราเภป็นวิทยากรในอนาคต 

6. ต้องไม่ล้มเภลิกก่อนเภวลาอันควร การท างานทุกอย่างให้ประสบความส าเภร็จจะต้องใช้
เภวลา ใช้ความอดทน ใช้ความพยายาม ทุกคนสามารถเภป็นวิทยากรที่ประสบความส าเภร็จได้  หากแต่
ทุกคนจะต้องไม่ล้มเภลิกก่อนเภวลาอันควร คนที่ล้มเภหลว ก็คือคนที่เภลิกก่อนที่จะประสบความส าเภร็จ การ
เภป็นวิทยากรก็เภช่นกัน ไม่มีใครประสบความส าเภร็จแค่ 1-2 เภวที แต่วิทยากรที่ประสบความส าเภร็จย่อม
เภคยผ่านเภวทีเภป็นจ านวนมาก บางเภวทีก็ล้มเภหลว บางเภวทีก็ประสบความส าเภร็จ แต่หากว่าเภวทีไหนที่เภขา
ล้มเภหลว วิทยากรที่ประสบความส าเภร็จเภขาจะไม่ยอมล้มเภลิกนั นเภอง เภขาจึงเภป็นวิทยากรที่ประสบ
ความส าเภร็จในที่สุด 
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ทั ง 6 ข้อข้างต้น คือ บุคลิกอาพ ต้องมีใจรัก หาเภวทีแสดง พัฒนาตนเภองให้เภก่งหลายด้าน 
เภป็นนักสะสม จดจ า หาแบบอย่างให้มาก ๆ และต้องไม่ล้มเภลิกก่อนเภวลาอันควร เภป็นเภส้นทางเภดินที่จะ
น าพาท่านไปสู่การเภป็นวิทยากรที่ประสบความส าเภร็จ 
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แบบทดสอบความรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 

 

ค าชี แจง 
1. ท าเภครื่องหมายกากบาท (X) เภลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด ลงในกระดาษค าตอบ 
2. เภวลาในการท าแบบทดสอบ 40 นาที 
3. แบบทดสอบนี มีข้อค าถาม 40 ข้อ ๆ ละ 4 ตัวเภลือก เภกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 
4. ผู้ตอบแบบทดสอบต้องได้คะแนนอย่างน้อย 32 คะแนน จึงจะถือว่า ผ่านเภกณฑ์การประเภมิน 

 
1. ข้อใดเภป็นความหมายของ “ทรัพยากรธรรมชาติ” 

ก. สิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติ 
ข. สิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นเภลียนแบบธรรมชาติ 
ค. สิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ น และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ 
ง. สิ่งที่เภกิดขึ นเภองตามธรรมชาติ เภฉพาะส่วนที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

 

2. ข้อใดเภป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหาย 
ก. บรรยากาศ น  าในวัฏจักร แสงอาทิตย์ 
ข. แร่ธาตุ พลังงาน น  าตก 
ค. ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า 
ง. ดิน พลังงาน น  าตก 

 

3. ข้อใดเภป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ 
ก. บรรยากาศ น  าในวัฏจักร แสงอาทิตย์ 
ข. แร่ธาตุ พลังงาน น  าตก 
ค. ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า 
ง. ดิน พลังงาน น  าตก 

 

4. ข้อใดเภป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 
ก. บรรยากาศ น  าในวัฏจักร แสงอาทิตย์ 
ข. แร่ธาตุ พลังงาน น  าตก 
ค. ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า 
ง. ดิน พลังงาน น  าตก 

 

5. ดินเภสื่อมสอาพ น  าเภสีย อากาศเภป็นพิษ และการเภกิดอัยธรรมชาติรุนแรง เภกิดจากสาเภหตุใด 
ก. อาวะโลกร้อน 
ข. มนุษย์ใช้และกระท าต่อธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า 
ค. ชุมชนก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี 
ง. การรุกล  าเภพ่ือตั งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ 
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6. ข้อใดเภป็นความหมายของ “ระบบนิเภวศ” 
ก. สิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้เภพียงล าพัง โดยไม่จ าเภป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
ง. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 

 
7. ข้อใดกล่าวถึง “ระบบนิเภวศ” ได้อย่างถูกต้อง 

ก. ระบบนิเภวศประกอบด้วย ผู้ผลิต และผู้บริโอค  
ข. ระบบนิเภวศต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ค. ระบบนิเภวศต้องมีการก าหนดขนาดที่เภด่นชัด 
ง. ระบบนิเภวศต้องมีความสมดุลในเภชิงคุณอาพ 

 
8. “สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทเภป็นผู้ย่อยสลาย” หมายถึงข้อใด 

ก. เภสือ สุนัข กบ สุนัขจิ งจอก 
ข. แบคทีเภรีย เภห็ด รา 
ค. วัว ควาย กระต่าย 
ง. มนุษย์ หมู ปลาที่กินพืชเภล็ก ๆ 

 
9. การสูญเภสียความสมดุลในระบบนิเภวศ เภกิดจากสาเภหตุใด 

ก. การควบคุมจ านวนประชากร 
ข. การขยายตัวของเภมืองและอุตสาหกรรม  
ค. ผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโอค 
ง. การเภกิดอัยธรรมชาติ 

 
10. ข้อใดเภป็นความหมายของ “ความหลากหลายทางชีวอาพ”  

ก. สิ่งมีชีวิตชนิดเภดียวอาศัยอยู่ร่วมกัน มีความหลากหลายทางพันธุกรรมท าให้เภกิดสายพันธุ์ต่าง ๆ 
ข. สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดอยู่ร่วมกัน 
ค. การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเภวศอันเภป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
ง. สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อยู่ร่วมกันในระบบนิเภวศน์หนึ่ง  

 
11. ข้อใดเภป็น “ความหลากหลายทางชีวอาพระหว่างสายพันธุ์”  

ก. บึง หนอง ชายหาด 
ข. สุนัข แมว จิ งจก ตุ๊กแก  
ค. ข้าวจ้าว ข้าวเภหนียว 
ง. ไก่ เภป็ด นกพิราบ 
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12. “พระราชบัญญัติส่งเภสริมและรักษาคุณอาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535” ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. เภพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ข. การควบคุมและดูแลการประกอบกิจการที่ปลอดอัยต่อสุขอาพและสิ่งแวดล้อม 
ค. ป้องกันการก่อมลพิษต่อแหล่งน  าจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ง. จัดการและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติเภป็นการเภฉพาะ 

 
13. ข้อใดเภป็นวัตถุประสงค์หลักของ “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวอาพ”  

ก. เภพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวอาพ 
ข. เภพ่ือใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวอาพอย่างยั่งยืน 
ค. เภพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเภท่าเภทียมและยุติธรรม 
ง. วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาทุกข้อ 

 
14. ข้อใดเภป็นเภป้าหมายขององค์กรกรีนพีซ (Green Peace)  

ก. ยับยั งการท าลายสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
ข. ฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในโลก ด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวอาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ค. เภป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเภร่งรัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ง. จัดการกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
15. ข้อใดกล่าวถึง “ค่านิยมสร้างสรรค์” ไม่ถูกต้อง  

ก. ค่านิยมท่ีดีที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
ข. ค่านิยมท่ีเภป็นคุณประโยชน์ 
ค. ค่านิยมท่ีไม่อาจเภปลี่ยนแปลงจากเภดิมได้  
ง. ค่านิยมท่ีปรับปรุงพัฒนาขึ นใหม่ 

 
16. การปฏิบัติตนอย่างไรจัดว่าเภป็นหลักปฏิบัติตาม “ค่านิยมสร้างสรรค์”  

ก. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข. การมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการท างาน 
ค. การใช้ทรัพยากรของตนเภองเภพ่ือส่วนรวม 
ง. การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเภป็นหลัก 

 
17. ข้อใดเภป็นความหมายของ “ผู้น า” 

ก. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก 
ข. บุคคลที่ได้รับเภลือกตั งจากสมาชิก  
ค. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั งจากสมาชิก  
ง. บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือเภลือกตั ง หรือแต่งตั งจากสมาชิก 
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18. ข้อใดกล่าวถึง “อาวะผู้น า” ได้ถูกต้อง 
ก. อาวะผู้น าเภป็นเภรื่องส่วนบุคคล 
ข. พฤติกรรมของบุคคลในการก าหนดกิจกรรมของกลุ่ม 
ค. กระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั งใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
ง. พฤติกรรมของบุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อ่ืน 

 
19. ผู้น าที่ดีตามแนวโน้มของผู้น าในอนาคต ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

ก. มีความจริงใจ 
ข. เภป็นแบบอย่างที่ดี 
ค. มีความยุติธรรม 
ง. ควรมีทุกข้อ 

 
20. ข้อใดเภป็นความหมายของ “เภครือข่าย” 

ก. กลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเภปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน 
ข. กลุ่มของคนที่มีความเภป็นอิสระหรือความเภป็นตัวของตัวเภอง 
ค. การเภชื่อมโยงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เภป็นสมาชิกด าเภนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 
ง. การจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เภพ่ือพูดคุยสนทนา แลกเภปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน 

 
21. ข้อใดเภป็นองค์ประกอบส าคัญของ “เภครือข่าย (แท้)” 

ก. เภครือข่ายที่เภป็นการชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
ข. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเภครือข่าย 
ค. การรวมกลุ่มหรือรวมกันตามกระแสนิยม 
ง. การน าความสนใจหรือผลประโยชน์ของสมาชิกในเภครือข่ายมาปฏิบัติให้เภกิดประโยชน์แก่ตน 

 
22. ข้อใดเภป็นความหมายของ “วิสัยทัศน์ร่วมกัน”  

ก. การที่สมาชิกมองเภห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีเภป็นอาพเภดียวกัน 
ข. การที่สมาชิกมีการรับรู้และเภข้าใจไปในทิศทางเภดียวกัน 
ค. การที่สมาชิกมีเภป้าหมายที่จะเภดินทางไปด้วยกัน 
ง. ความหมายทุกข้อรวมกัน 

 
23. “การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเภครือข่าย” ควรมีลักษณะอย่างไร 

ก. สมาชิกในเภครือข่ายร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  
ข. สมาชิกในเภครือข่ายร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท า 
ค. สมาชิกในเภครือข่ายควรก าหนดต าแหน่งในเภครือข่ายเภพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิอาพ 
ง. สมาชิกของเภครือข่ายต่างก็สร้างความเภข้มแข็งให้กันและกัน 

 



348 

24. ข้อใดจัดว่าเภป็น “การก่อเภกิดของเภครือข่าย” 
ก. เภกิดจากการที่ผู้คนท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบปัญหาเภดียวกันเภข้ามารวมตัวกัน 
ข. เภกิดจากความเภกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเภนินงานของอาครัฐ 
ค. กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกัน เภพ่ือการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเภรียนรู้ไปด้วยกัน 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
25. ข้อใดกล่าวถึง “การสร้างเภครือข่าย” ได้ถูกต้อง  

ก. การท าให้มีการติดต่อ เภพ่ือสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง 
ข. การสนับสนุนให้มีการแลกเภปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ 
ค. การเภปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรให้ความร่วมมือในการท างาน 
ง. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในเภครือข่ายโดยการใช้แรงจูงใจต่าง ๆ 

 
26. ข้อใดเภป็นหลักการ “การรักษาเภครือข่าย”  

ก. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเภนื่อง 
ข. การยอมรับการตัดสินใจโดย “ผู้น า” 
ค. มีการสื่อสารโดยการส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเภครือข่าย 
ง. มีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เภพ่ือการชิงรางวัล 

 
27. ข้อใดกล่าวถึง “การประชาสัมพันธ์ที่ดี”  

ก. ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการวางแผนและลงมือปฏิบัติให้บรรลุเภป้าหมาย 
ข. ต้องเภป็นการสื่อสารที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลที่เภราสื่อสารด้วย 
ค. ผู้บริโอคจะได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือเภรื่องราวขององค์กร จากการน าเภสนอของสื่อมวลชน 
ง. มีการเภผยแพร่ข่าวสารโดยใช้ศัพท์เภฉพาะที่นักข่าว หรือบรรณาธิการสามารถเภข้าใจได้ 

 
28. การด าเภนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคต ควรมีลักษณะอย่างไร 

ก. ควรน าเภสนอข้อมูลข่าวสารเภกี่ยวกับสินค้าไปยังผู้บริโอค โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เภป็นหลัก 
ข. การน าเภสนอข้อมูลข่าวสารของนักประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรเภป็นการให้ข้อมูลเภท่านั น 
ค. นักประชาสัมพันธ์ควรน าเภสนอองค์กร สินค้า การบริการ และการส่งเภสริมการตลาดที่ครบถ้วน 
ง. การน าเภสนอผ่านสื่อออนไลน์ อาจจะสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเภป้าหมาย 

 
29. เภนื อหาใดท่ี ไม่ ควรน าเภสนอผ่านเภครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กร 

ก. ข้อมูลเภกี่ยวกับความเภคลื่อนไหวขององค์กร 
ข. ข้อมูลเภกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
ค. ข้อมูลสถิติการส่งคืนสินค้า 
ง. ข้อมูลบทวิเภคราะห์ และค าปรึกษา 
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30. การประชาสัมพันธ์การด าเภนินกิจกรรมของ ทสม. ควรเภลือกใช้ช่องทางใด 
ก. การประชาสัมพันธ์ผ่านโมโครบล็อก เภช่น ทวิตเภตอร์ เภป็นต้น 
ข. การประชาสัมพันธ์ผ่านเภว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ในเภรื่องต่าง ๆ 
ค. การประชาสัมพันธ์ประเภอทสื่อมัลติมีเภดีย ได้แก่ ยูทูบ (YouTube) เภป็นต้น 
ง. สามารถเภลือกได้ทุกช่องทาง 

 
31. ข้อใดคือความหมายของ “วิทยากร” 

ก. ผู้รับการฝึกอบรม 
ข. ผู้ร่วมฝึกอบรม 
ค. บุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้รับการฝึกอบรม 
ง. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมที่เภกิดการเภปลี่ยนแปลงเภชิงพฤติกรรม 

 
32. ข้อใด ไม่ใช ่ลักษณะของวิทยากรที่ดี 

ก. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และยิ มแย้มแจ่มใสตลอดเภวลา 
ข. มีความเภป็นกันเภอง พร้อมช่วยเภหลือและให้ค าแนะน าเภกี่ยวกับเภรื่องท่ีอบรม 
ค. พูดจาชัดเภจน ใช้อาษาถูกต้อง และจริงจังอยู่เภสมอ 
ง. เภป็นคนช่างสังเภกต 

 
33. ข้อใดเภป็นหลักส าคัญที่ท าให้เภกิดการเภรียนรู้ 

ก. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมเภกิดความรู้ความเภข้าใจเภกิดทักษะ เภกิดทัศนคติที่ดี 
ข. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมต้องท ากิจกรรมเภพ่ือให้เภกิดการเภรียนรู้ด้วยตนเภอง 
ค. วิทยากรเภป็นผู้กระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเภรียนรู้ของผู้เภข้ารับการฝึกอบรม 
ง. วิทยากรช่วยท ากิจกรรมเภพ่ือท าให้ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมเภกิดการเภรียนรู้ 

 
34. ข้อใดมีบทบาทส าคัญที่สุดที่จะท าให้การจัดการฝึกอบรมเภกิดประสิทธิอาพและประสิทธิผล 

ก. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรม  
ข. วิทยากรและผู้เภข้ารับการฝึกอบรม 
ค. สถานที่มีบรรยากาศเภอื อต่อการฝึกอบรม 
ง. วิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 

 
35. ข้อใด ไม่ใช ่บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของวิทยากร 

ก. ผู้บรรยาย  
ข. ผู้ร่วมการฝึกอบรม 
ค. ผู้ที่ท าให้เภกิดการเภรียนรู้ 
ง. ผู้สอน ผู้ฝึก  
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36. วิทยากรที่ประสบความส าเภร็จจะท าให้ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์ใด 
ก. เภกิดการเภปลี่ยนแปลงเภชิงพฤติกรรม ทั งด้านความรู้ ความเภข้าใจ เภจตคติ และทักษะ 
ข. เภกิดการเภรียนรู้ในเภนื อหาที่ได้รับการถ่ายทอด 
ค. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนพัฒนาตนเภองให้มีความสามารถท่ีเภหมาะสม 
ง. ผู้เภข้ารับการฝึกอบรมมีความเภข้าใจในเภรื่องที่วิทยากรถ่ายทอดมากยิ่งขึ น 

 
37. องค์ประกอบที่จะท าให้วิทยากรประสบความส าเภร็จ 

ก. มีความสามารถในการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ และการพูดหรือสื่อสารที่ดี 
ข. รูปกายดี แต่งกายดี กิริยาท่าทางดี และจิตใจดี 
ค. รอบรู้ในเภนื อหาที่จะสอน และรู้รอบในเภนื อหาที่เภก่ียวข้อง 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
38. บุคคลที่ต้องการเภป็นวิทยากรต้องมีการพัฒนาตนเภองในด้านใด 

ก. เภทคนิคการใช้เภครื่องมือที่ทันสมัยในการน าเภสนอ 
ข. เภทคนิคการควบคุมให้ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา รับฟังการบรรยาย 
ค. เภทคนิคการถ่ายทอดตามพื นความรู้และอาษาของวิทยากร 
ง. เภทคนิคการใช้อาษาท้องถิ่นในการบรรยาย 

 
39. กิจกรรมใดที่วิทยากรควรน าไปใช้ช่วยผ่อนคลายความเภครียด ทั งด้านร่างกายและจิตใจ  

ก. กิจกรรมพัฒนาศักยอาพบุคคล  
ข. กิจกรรมออกก าลังกาย 
ค. กิจกรรมนันทนาการ  
ง. กิจกรรมวิชาการ 

 
40. เภหตุผลใดที่ท าให้เภกิดความล้มเภหลวในการเภป็นวิทยากร 

ก. แต่งกายแบบสบาย ๆ ไม่จ าเภป็นต้องพิถีพิถัน เภพื่อความคล่องตัวในการเภป็นวิทยากร 
ข. การถ่ายทอดตามพื นความรู้และคุณสมบัติของผู้เภข้าสัมมนา 
ค. การท าให้ผู้เภข้าร่วมอบรม–สัมมนา สนใจติดตามวิทยากรตลอดเภวลา 
ง. การแทรกมุขตลก ข าขัน ในขณะบรรยาย 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 
 
 

 ก่อนอบรม  หลังอบรม 
 

ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................  
คะแนนที่ได้  

ต าแหน่ง ...............................................................................  
หน่วยงาน ...............................................................................  

คะแนนเภต็ม 40 
วันที่ ...............................................................................  

 
 

ค าแนะน า  1. ท าเภครื่องหมายกากบาท (X) ลงช่องว่าง 
 2. หากต้องการแก้ไขค าตอบ ให้ลบให้สะอาดแล้วจึงกากบาท (X) ใหม่ 
 3. กรุณาอย่าขีดเภขียนสิ่งใดนอกเภหนือจากท่ีระบุไว้ 
 

ข้อ 
ค าตอบ  

ข้อ 
ค าตอบ  

ข้อ 
ค าตอบ 

ก. ข. ค. ง.  ก. ข. ค. ง.  ก. ข. ค. ง. 
1.      16.      31.     
2.      17.      32.     
3.      18.      33.     
4.      19.      34.     
5.      20.      35.     
6.      21.      36.     
7.      22.      37.     
8.      23.      38.     
9.      24.      39.     
10.      25.      40.     
11.      26.           
12.      27.           
13.      28.           
14.      29.           
15.      30.           
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เฉลยค าตอบแบบทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ก่อนการอบรม หลังการอบรม และติดตามผล 
 
 

ข้อ 
ค าตอบ  

ข้อ 
ค าตอบ 

ก. ข. ค. ง.  ก. ข. ค. ง. 
1.      21.     
2.      22.     
3.      23.     
4.      24.     
5.      25.     
6.      26.     
7.      27.     
8.      28.     
9.      29.     
10.      30.     
11.      31.     
12.      32.     
13.      33.     
14.      34.     
15.      35.     
16.      36.     
17.      37.     
18.      38.     
19.      39.     
20.      40.     
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 

 
 

อาพกิจกรรมการบรรยายความรู้เภกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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อาพกิจกรรมการบรรยายความรู้เภบื องต้นเภกี่ยวกับระบบนิเภวศ 
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อาพกิจกรรมการบรรยายการสร้างและบริหารพันธมิตรและเภครือข่าย 
 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายพงศ์อมร  คชศิลา 
วัน เดือน ปี ที่เกิด  1 เมษายน 2498 
สถานที่เกิด  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน  1/2 ซอยชัยมงคล 1 ต าบลบางพระ 

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2532  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 

 พ.ศ. 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 

 พ.ศ. 2552  นิติศาสตรบัณฑิต  สาชาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2561  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน   
 พ.ศ. 2544 - 2548  ป่าไม้อ าเภอเมืองตราด 
 พ.ศ. 2548 - 2552  หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า ส านักงานป่าไม้ จังหวัดตราด 
 พ.ศ. 2552 - 2558  ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน  า  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด 
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